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บทคัดย่อ 

 
การศึกษา เร่ือง การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยั

โรงเรียนอนุบาลเอกชน  จังหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ (2) 
เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัในการ
จดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยั โรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ และ (3) เพื่อศึกษา
ข้อเสนอแนะของผูป้กครองเก่ียวกับแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
พฒันาการเด็กปฐมวยั โรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูป้กครองของ
นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวน 390 
คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียง (One - Way ANOVA) ทดสอบสมมุติฐาน 

ผลการศึกษาพบวา่  
1) การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัโรงเรียน

อนุบาลเอกชนจงัหวดัเชียงใหม่ ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบัท่ีส าคญั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
การเรียนรู้ท่ีบา้น ดา้นอาสาสมคัร และดา้นการอบรมเล้ียงดูในฐานะผูป้กครอง  

2) ผูป้กครองเด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีเพศ อาย ุ
การศึกษา อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ ต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยั
ไม่แตกต่างกนั  

3) ข้อเสนอแนะ ของผู ้ปกครองพบว่า โรงเรียนควรมีการส่ือสารกันมากข้ึนท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะ เพื่อความรวดเร็ว สะดวก ควรมีการจดัประชุม ฝึกอบรมเพื่อน าไปสู่การพฒันา
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ความรู้ ความเขา้ใจร่วมกนัโรงเรียนควรจดัหากิจกรรมอบรมครู บุคลากรในโรงเรียนให้รับทราบ
และมีความเขา้ใจในนโยบายของโรงเรียน 
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Abstract 
 

The study titled ‘A Parents’ Participation in Instructional Activities for Pre-School 
Children of Private Kindergarten Schools in Chiang Mai Province’ has three aims: (1) To 
investigate the participation of the parents of the kindergarten children, (2) To compare the 
participation of the parents with different demographic characteristics, and (3) To study the 
suggestions of those parents in the provision of instructional activities for kindergarten children. 
The samples were the parents of the kindergarten children and the number of which were 390 
persons in total. The questionnaire was used as a tool for data collection. The statistical analysis 
performed included: mean ( �̅�), standard deviation ( S.D.), one-way ANOVA was used for 
hypothesis testing. 

The results of the study were the followings: 
1. The participation of the parent of the kindergarten children, in general, was found 

to be at the high level. The top three factors were home schooling, volunteering, and parenting. 
2. The parents with different genders, age groups, educational levels, occupations, 

and economic status were not significantly different in their participation in the instructional 
activities of their children. 

3. In terms of suggestions, it was found that, for more efficiency, there should be 
more specific channels and systems to facilitate the communication between the schools and the 
parents. Meetings and trainings should also be provided to promote mutual understanding 
between the schools and the parents. Besides, schools should provide training activities for 
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teachers as well as other school personnel to better understand the school policy and 
implementation 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เด็กเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและเป็นความหวงัอนัส าคญัยิ่งต่อการพฒันาประเทศชาติ 
ความกา้วหนา้เจริญรุ่งเรืองของประเทศข้ึนอยูก่บัคุณภาพของประชากร ดงันั้นการพฒันาคนใหเ้ป็น
ทรัพยากรท่ีมีคุณภาพและศกัยภาพนั้นควรเร่ิมตั้งแต่เยาวว์ยัโดยเฉพาะในวยัของเด็กปฐมวยั ซ่ึงเป็น
ระยะท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นวยัของการวางรากฐานแห่งชีวิต เด็กในวยัน้ีสามารถเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ อย่าง
รวดเร็ว ประสบการณ์ต่าง ๆ ในช่วงวยัน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นและมีความส าคญัต่อชีวิตของเด็กในอนาคต
เป็นช่วงวยัท่ีจะสั่งสมทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้และสามารถพฒันาต่อเน่ืองข้ึนไปไดอี้ก  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, น.6) ดงันั้นการจดัประสบการณ์และสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมจึงเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งต่อการเรียนรู้และพฒันาทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นรวมทั้ งการมีค่านิยม เจตคติท่ี
เหมาะสม จึงเป็นส่ิงท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเด็กพึงตระหนกัและเรียนรู้วา่ เด็กทุกคนมีสิทธิ
ท่ีจะได้รับการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมพัฒนาการตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมด้วย
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างเด็กกบัพ่อแม่เด็กกบัผูเ้ล้ียงดูหรือบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
อบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวยัเพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของ
พฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลและเต็มศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 , น. 5) ซ่ึงจะเห็นไดว้า่
ผูท่ี้มีส่วนรับผิดชอบในการพฒันาเด็กมิไดเ้ป็นเร่ืองคนใดคนหน่ึงหรือเป็นหนา้ท่ีของผูป้กครองหรือ 
สถานศึกษา หากระบุไวใ้นหลกัการของการพฒันาเด็กในขอ้ 5 ของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ.
2546 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 , น. 5) ท่ีว่า…..ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน 
และสถานศึกษาในการพฒันาเด็ก ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
มีการแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีกล่าววา่การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาไวใ้นมาตรา 
8 (2)  และ  (6) ท่ีว่า “การจดัการศึกษาให้ยึดหลกั ดงัน้ี (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
และ (6) ให้ยดึหลกัการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์ร องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เอกชน องคก์รเอกชน” 
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อย่างไรก็ตาม ปัจจัยท่ีส าคัญประการหน่ึงท่ีจะท าให้พัฒนาการของเด็กได้รับการ
ส่งเสริมดา้นศกัยภาพของเด็กนั้นผูท่ี้มีส่วนร่วมอนัไดแ้ก่ ผูป้กครอง ครู นกัวิชาการ เป็นตน้ จะตอ้ง
ค านึงถึงหลกัการจดัประสบการณ์ท่ียึดเด็กเป็นศูนยก์ลางในการมุ่งส่งเสริมพฒันาการเด็กทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา ดงัท่ีสมาคมการปฐมวยัศึกษาแห่งชาติสหรัฐอเมริกา 
(National Association for the Education Of young Children NAEYC , 1986 : 2 อ้างจาก สุโขทัย
ธรรมาธิราช , 2550, น.130) กล่าวว่า การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัหรือการจดักิจกรรมเพื่อร่วม
ส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยัควรจดัให้เหมาะสมกบัพฒันาการเด็ก กล่าวคือ ตอ้งค านึงถึง
ความเหมาะสมกบัอายขุองเด็กและตอ้งมีความเหมาะสมกบัเด็กแต่ละคน ขณะเดียวกนัตอ้งสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการ ความสนใจ  และความสามารถของเด็กแต่ละคนได ้จึงมีความจ าเป็นอยา่ง
ยิ่งท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งในการพฒันาเด็กทั้งในส่วนของบ้าน โรงเรียนและชุมชน จะตอ้งมีความรู้ ความ
เข้าใจในแนวทางการจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก  ดังท่ี  NAEYC 1986, p. 2 และ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 , น. 39 – 40)  ได้เสนอแนวทางการจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสม
ส าหรับเด็กปฐมวยัไวว้า่ ควรเนน้การส่งเสริมพฒันาการเด็กทุกดา้นทั้งดา้นอารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา ในลกัษณะของบูรณาการพฒันาการ มีการพฒันาและปรับเปล่ียนให้ตรงกบัความสนใจ
และความสามารถของเด็กอยูเ่สมอ เน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ดา้นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
เด็กกับผูใ้หญ่ เด็กกับเพื่อนและเด็กกับอุปกรณ์ของเล่น กิจกรรมการเรียนรู้และอุปกรณ์ควรมี
ลกัษณะเป็นรูปธรรมเป็นของจริงสอดคลอ้งกบัสภาพชีวติประจ าวนัของเด็กมีความหลากหลายและ
ความยากง่ายในลกัษณะการเล่นอยา่งสมดุล ในขณะเล่นควรเปิดโอกาสให้เด็กไดฝึ้กตดัสินใจดว้ย
ตนเองโดยมีครูควรช่วยหรือกระตุน้ให้เด็ก กิจกรรมท่ีเด็กไดท้  าในแต่ละวนัควรมีทั้งกิจกรรมการ
เคล่ือนไหวและกิจกรรมท่ีท าอย่างสงบและเด็กทุกคนทุกระดบัอายุควรมีโอกาสได้ท ากิจกรรม
กลางแจง้  

นอกจากน้ี ยงัตอ้งเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์
ทั้งการวางแผน การสนับสนุนส่ือการสอน การเขา้ร่วมกิจกรรมและการประเมินพฒันาการ ทั้งน้ี
เพื่อให้การอบรมล้ียงดูเด็กท่ีบ้านและโรงเรียนจะได้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอันจะมีผลต่อ
พฒันาการของเด็กในแนวทางบวก ซ่ึงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนของผูป้กครองถือไดว้า่เป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัยิง่ต่อการสนบัสนุนโรงเรียนในการจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการของเด็กเพื่อใหเ้กิดศกัยภาพ
สูงสุดท่ีจะเป็นไปได้ ดงันั้นนอกจากท่ีผูป้กครองจะตอ้งตระหนักถึงความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกับ
พฒันาการและการจดัประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของบุตรหลานตนเองแล้วยงัต้องมี
บทบาทส าคญัอีกประการหน่ึง คือ การเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฒันาการ
ให้กบัเด็ก ดงัท่ี Eptein (1995 , pp. 701 – 705) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
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ในการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็กไวว้า่ มีอยู ่6 รูปแบบไดแ้ก่ การอบรมเล้ียงดูในฐานะ
ผูป้กครอง (Parenting) การส่ือสาร (Communicating) การอาสาสมคัร (Volunteering) การเรียนรู้ท่ี
บา้น (Learning at home) การตดัสินใจ (Decision making) และการร่วมมือกบัชุมชน (Collaborating 
with community)  

ดังนั้ น การจดัการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองหรือครอบครัวจึงเป็นส่ิง
ส าคญัและจ าเป็นท่ีตอ้งมีการด าเนินการอย่างชัดเจนดว้ย เพราะมีกฎหมายและแนวทางปฏิบติัใน
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาระบุไว ้อีกประการ
หน่ึงคือประโยชน์สูงสุดท่ีเด็กพึงได้รับ เพราะการส่งเสริมพฒันาการเด็กให้เต็มศกัยภาพจะเกิดข้ึน
ไดจ้ากการออกแบบกิจกรรมร่วมกนัของบุคคลท่ีรู้จกัตวัเขาท่ีดีท่ีสุดอนัไดแ้ก่ ผูป้กครองและครู ดงัท่ี 
เฮนเดอสัน (Henderson  1998, p. 153)  ไดก้ล่าวไวว้า่.......... “โรงเรียนไม่ใช่พื้นฐานของส่ิงแวดลอ้ม
ทางการศึกษาของเด็กหากเป็นครอบครัว”   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ฉันทนา  ภาคบงกช (2537, น.28) ท่ี
กล่าววา่ ผูป้กครองเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัท่ีสุดเพราะเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดเด็กมากท่ีสุด  ดงันั้น การให้
ความรู้และสร้างความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่งผูป้กครองและครูหรือบา้นกบัโรงเรียนจึงมีความจ าเป็น
เพราะจะลดปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูทั้งการสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนัในการส่งเสริม
ให้เด็กมีพฒันาการในทิศทางท่ีเหมาะสมและการมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนัท าให้เด็กไม่ตอ้งประสบ
ปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งครูและผูป้กครอง 

การจดัการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ก็เช่นเดียวกันท่ีต้อง
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการพฒันาเด็กปฐมวยัของผูป้กครอง ปัจจุบนัมีจ านวน
โรงเรียน 149 โรง ซ่ึงมีความหลากหลายทั้งดา้นขนาดของโรงเรียน รูปแบบและบริบทดา้นพื้นท่ี ภูมิ
สังคม อนัเป็นเหตุท่ีท าให้ผูป้กครองของนกัเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชนมีการจดักิจกรรมการ
พฒันาเด็กปฐมวยัท่ีแตกต่างกนัตามไปดว้ย  อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของโรงเรียน
อนุบาลเอกชนพบวา่ ประเด็นของการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในปัจจุบนัน้ีดีข้ึนกวา่ท่ีผา่นมา หาก
ยอ้นไปเม่ือประมาณ 10 ปีท่ีแลว้ พบวา่ การมีส่วนร่วมของผูป้กครองของโรงเรียนอนุบาลโรงเรียน
เอกชนยงัมีน้อยมาก จะมีเฉพาะในประเด็นท่ีโรงเรียนร้องขอ ซ่ึงเป็นด้านการบริหารจดัการ การ
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม หรือการสนบัสนุนงบประมาณ เป็นส่วนใหญ่ ส าหรับดา้นวิชาการมีส่วน
ร่วมนอ้ยมาก จะมีบา้งก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลขนาดใหญ่อยูใ่นเมืองท่ีมีนกัเรียนมาก โรงเรียนตั้งมา
นานและไดรั้บการยอมรับจากสังคมมาก ในส่วนของโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กเปิดโอกาส
ให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมหรือด้านอ่ืน ๆ น้อยมาก เพราะเกรงว่าเป็นการ
รบกวนผูป้กครอง  แต่ปัจจุบนัเปล่ียนไป เน่ืองจากมีการเนน้ย  ้าให้ถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีระบุไวใ้น
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545  มาตรา 8  (2) และใน



4 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2546 จึงท าให้โรงเรียนส่วนใหญ่มีการด าเนินการและให้
ความส าคญัในเร่ืองการมีส่วนร่วมของผูป้กครองกบัการจดัการศึกษามากข้ึน โดยเปิดโอกาสให้
ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเกือบทุกดา้น การประชุมผูป้กครองแต่ละคร้ังก็ให้ผูป้กครอง
แสดงความจ านงในการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัทางโรงเรียนในรูปแบบท่ีตนเองถนดั ปัจจยัส าคญัท่ีท า
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อการมีส่วนร่วมของผูป้กครองกับการจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาเด็ก
ปฐมวยัก็คือ โรงเรียนเปิดโอกาสมากข้ึน ผูป้กครองมีความสนใจต่อการด าเนินงานของโรงเรียน 
และเป็นพนัธกิจท่ีมีกฎหมายรองรับชดัเจน  

อย่างไรก็ตามยงัคงพบว่า โรงเรียนอนุบาลเอกชนจ านวนมากยงัมีปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินการต่อการใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็ก 
สาเหตุท่ีส าคัญส่วนใหญ่คือ ผูป้กครองยงัไม่เห็นคุณค่าและไม่เห็นประโยชน์ของการเข้ามามี       
ส่วนร่วม ผูป้กครองยงัคิดวา่การพฒันาเด็กท่ีโรงเรียนเป็นหนา้ท่ีของครูไม่ใช่ของตนเอง นอกจากน้ี 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน จ านวนหน่ึงพบว่า  ยงัมีส่วนท่ีเกิดข้ึนจากการ
บริหารจดัการของโรงเรียน ได้แก่ ผูป้กครองมีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผูป้กครอง 
ผูป้กครองยงัคงติดกับความเคยชินเดิม การขาดการจดัสภาพแวดล้อมท่ีกระตุ้นให้ผูป้กครองมี      
ส่วนร่วม การขาดการส่ือสารเชิงขอ้มูลในการเคล่ือนไหวนโยบายของโรงเรียน ท าให้ผูป้กครองไม่
รับรู้การเขา้ร่วมกิจกรรม การบริหารจดัการของผูป้กครองเน่ืองจากมีภารกิจในการท างานประจ า 
ปัญหาดา้นทศันคติ ความคิดท่ีแตกต่างกนัระหวา่งผูป้กครอง (สุมาลี สุกณัทา, พรรณี ศรีไพร, กณัต์
ฤทยั นาหว้ยทราย, ศรีไพร ตาอินทร์ และเทิดศกัด์ิ วยัดรุณ , สัมภาษณ์ วนัท่ี 12 กนัยายน2561)  

จากขอ้มูลดังกล่าวขา้งตน้สะท้อนให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดั
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ วา่ยงัคงมีปัญหา
บางประการท่ีควรจะไดรั้บการแกปั้ญหาและหาแนวทางในการท างานร่วมกนัระหวา่งผูป้กครองกบั
โรงเรียน เพื่อท่ีจะไดรู้ปแบบในการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมพฒันาการเด็กร่วมกนั อนั
จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาเด็ก 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมเพื่อ
พฒันาเด็กปฐมวยัของโรงเรียนเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
1.2  ค ำถำมวจัิย 

1.  การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัในโรงเรียนเอกชน 
จงัหวดั เชียงใหม่ เป็นอยา่งไร 
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2.  การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัในโรงเรียนเอกชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ มีความแตกต่างกนัหรือไม่ 

3.  ผูป้กครองมีขอ้เสนอแนะแนวทางในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยั ในโรงเรียน
เอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ อะไรบา้ง 

 
1.3  วตัถุประสงค์กำรวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัในโรงเรียน
เอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ 

2.  เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั
ในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยั ในโรงเรียนเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.  เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะของผูป้กครองเก่ียวกบัแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลเอกชนจงัหวีดเชียงใหม่ 

 
1.4  สมมุติฐำนกำรวจัิย 

ผูป้กครองเด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัต่างกนั 
 
1.5  กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็ก
ปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ โดยยึดตามแนวคิดของ Epstein ดา้นรูปแบบการมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมพฒันาการเด็กหรือ การจดัการศึกษา 6 แบบ (อา้งจาก Epstein, 1995, pp. 
701 – 705) คือ ดา้นการอบรมเล้ียงดูในฐานะผูป้กครอง ดา้นการส่ือสาร ดา้นการอาสาสมคัร ดา้น
การเรียนรู้ท่ีบา้น ดา้นการตดัสินใจและ ดา้นร่วมมือกบัชุมชน 
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ภำพที ่1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

 

 

1. เพศ 
1.1    ชาย 
1.2    หญิง 

        2. อาย ุ
            2.1    20   -   29   ปี 
            2.2    30   -   39   ปี 
            2.3    40   -   49   ปี 
            2.4    50  ปี  ข้ึนไป 
       3. การศึกษา 
             3.1   ระดบัประถมศึกษา 
             3.2   ระดบัมธัยมศึกษา/ ปวช 
             3.3   ระดบัอนุปริญญา/ ปวส 
             3.4   ระดบัปริญญาตรี 
             3.5   สูงกวา่ปริญญาตรี 
     4. อาชีพ 
           4.1    รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 
           4.2    รับจา้ง 
           4.3    เกษตรกร 
           4.4    ธุรกิจส่วนตวั 
           4.5   อ่ืน ๆ 
  5. ฐานะทางเศรษฐกิจ ต่อเดือน 
           5.1 ตั้งแต่ 5,000 – 10,000 บาท 
           5.2 ตั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท 
           5.3 ตั้งแต่ 20,001 - 30,000 บาท 
           5.4 สูงกวา่ 30,000 บาท 
 
              

ข้อมูลด้ำนลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์

ของผู้ปกครอง 
      

1. ดา้นการอบรมเล้ียงดู 
2. ดา้นการส่ือสาร 
3. ดา้นการอาสาสมคัร 
4. ดา้นการเรียนรู้ท่ีบา้น 
5. ดา้นการตดัสินใจ 

      6. ดา้นการร่วมมือกบัชุมชน 

กำรมส่ีวนร่วมของผู้ปกครองในกำรจดักจิกรรม

พฒันำกำรเดก็ปฐมวยั 

โรงเรียนอนุบาลเอกชน  จงัหวดัเชียงใหม่ 
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1.6  ขอบเขตกำรวจัิย 
ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งัน้ี 

1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบของเน้ือหาท่ีจะศึกษาในคร้ังน้ีคือ 

1) ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของผูป้กครองได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ 

2) การมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การร่วมคิด ร่วมวางแผน การร่วมตดัสินใจ การร่วมด าเนินการ การ
ร่วมรับผดิชอบ การร่วมติดตามประเมินผล การร่วมแกปั้ญหา และร่วมช่ืนชม 

3) การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัได้แก่ ด้านการ
อบรมเล้ียงดู ดา้นการส่ือสาร ดา้นการอาสาสมคัร ดา้นการเรียนรู้ท่ีบา้น ดา้นการตดัสินใจ และดา้น
การร่วมมือกบัชุมชน 

2.  ขอบเขตดา้นเวลาและสถานท่ี 
ผูว้จิยั จะท าการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 

3.  ขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากร ได้แก่ ผูป้กครองนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับปฐมวยัของโรงเรียน

อนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 149 โรง จ านวน 14,165 คน 
กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผูป้กครองนักเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัปฐมวยัของโรงเรียน

อนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวน 390 คน ไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น 
 

1.7  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดนิ้ยามศพัทท่ี์ใชใ้นการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
ผู้ปกครอง หมายถึง พ่อ แม่ หรือบุคคลอ่ืนท่ีเป็นญาติหรือมิใช่ญาติแต่มีความสัมพนัธ์ท่ี

ใกลชิ้ดเด็กและท าหนา้ท่ีในการอบรมเล้ียงดู อุปการะ ให้การศึกษาเตรียมความพร้อมแก่เด็กท่ีก าลงั
ศึกษาอยูใ่นระดบัอนุบาล ของโรงเรียนอุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ 

ลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ หมายถึง ลกัษณะทางประชากรของประชาชน ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุการศึกษา อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจต่อเดือน 

กำรมีส่วนร่วมกำรจัดกิจกรรมพฒันำกำรเด็กปฐมวยั หมายถึง การท่ีผูป้กครองนกัเรียน
ในระดบัปฐมวยัของโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ได้ปฏิบัติการและด าเนินการจดั
กิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัในความรับผดิชอบของตนเองโดยจดัใหก้บัเด็กท่ีอยูใ่นความดูแลของ
ตนเองทั้งท่ีบา้นและนอกบา้นในรูปแบบ 6 ดา้นไดแ้ก่ 
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1) ด้านการอบรมเล้ียงดูในฐานะผูป้กครอง หมายถึง การจดัเตรียมท่ีอยู่อาศยั การดูแล
สุขภาพ โภชนาการ เคร่ืองนุ่งห่ม ความปลอดภยัของเด็ก ความรู้ความเขา้ใจในการอบรมเล้ียงดูเด็ก
ตามวยั รวมทั้งการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยัท่ีเอ้ือต่อพฒันาการของเด็ก เช่น การจดัหาเส้ือผา้ การ
จดัหาอาหาร การดูแลสถานท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้  

2) ดา้นการติดต่อส่ือสาร หมายถึง การติดต่อส่ือสารระหวา่งบา้นกบัโรงเรียนทั้งท่ีเป็น
การส่ือสารระหวา่งโรงเรียนสู่บา้นและบา้นสู่โรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อท่ีจะให้เกิดความสัมพนัธ์
และความเขา้ใจอนัดีท่ีเอ้ือต่อการพฒันาเด็กร่วมกนั มีการแจง้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งให้โรงเรียน 
มีการติดตามข่าวสารโรงเรียนผา่นช่องทางต่างๆ เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรมการประชุมของโรงเรียน 
การแจง้ขอ้มูลรายละเอียดของเด็กในความปกครอง เป็นตน้ 

3) ด้านการอาสาสมัคร หมายถึง การท่ีโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผูป้กครองได้เข้ามา
ช่วยงานในรูปต่าง ๆ ตามความถนดัและความสมคัรใจ และผูป้กครองอาสาให้ความช่วยเหลือใน
กิจกรรมดา้นต่างๆ ของโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ เช่น เป็นวทิยากร ประชาสัมพนัธ์ การระดมเงินทุน 
การจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนได้มีบุคลากรและทรัพยากรในการจดักิจกรรม
พฒันาการเด็กใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

4) ดา้นการเรียนรู้ท่ีบา้น หมายถึง การท่ีผูป้กครองไดจ้ดัสภาพแวดลอ้มท่ีบา้นหรือหา
แหล่งการเรียน รู้อ่ืน ท่ี เหมาะสมให้แก่ เด็กได้เรียนรู้นอกเหนือจากท่ีโรงเรียนเพื่อส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ของเด็ก เช่น จดักิจกรรมทศันศึกษา ปลูกตน้ไม ้ไปร่วมงานเทศกาลส าคญั เล่น
กีฬา เป็นตน้ 

5) ด้านการตดัสินใจ หมายถึง การท่ีผูป้กครองมีโอกาสในการพิจารณาก าหนด และ
เลือกแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เช่น การท่ี
ผูป้กครองไดเ้ขา้มามีบทบาทในการส่งเสริมการจดักิจกรรม หรือ การเป็นกรรมการของโรงเรียน 
หรือท่ีปรึกษา ชมรมผูป้กครอง หรือ องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

6)  ดา้นการร่วมมือกบัชุมชน หมายถึง การท่ีผูป้กครองประสานกบัชุมชนให้เขา้มามี
ส่วนร่วม วางแผน สนบัสนุนแนวทางในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ครูภูมิ
ปัญญามาเป็นวิทยากร แหล่งเรียนรู้ในชุมชน จดัระดมเงินทุนในชุมชน สนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียน เป็นตน้ 
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เด็กปฐมวัย หมายถึง นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีท่ี 1 – 3 ในโรงเรียน
อนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนอนุบำลเอกชน หมายถึง โรงเรียนอนุบาลสังกดั ส านกังานคณะกรรมการศึกษา
เอกชน ในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีจดัเป็นโรงเรียนอนุบาลขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กและ 
มีบริบทท่ีหลายทั้งในเมือง ชานเมืองและนอกเมือง 
 
1.8  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย 

1. โรงเรียนทราบถึงกระบวนการและแนวทางการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรม
พฒันาการเด็กปฐมวยัในโรงเรียนเอกชนจงัหวดัเชียงใหม่ 

2. โรงเรียนได้แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการจัดกิจกรรม
พฒันาการเด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชนจงัหวดัเชียงใหม่ 

3. โรงเรียนมีข้อมูลและทราบถึงแนวทางให้กับผู ้บ ริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดน้ าไปใชใ้นการวางแผนการบริหารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในการพฒันาการเด็กปฐมวยัในโรงเรียนเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ 

4. โรงเรียนเอกชนสามารถน าข้อมูลท่ีเป็นผลจากการวิจยัในคร้ังน้ี ใช้เป็นแนวทางในการ
สนับสนุนให้ผูป้กครองเข้ามามีส่วนร่วมในด้านกระบวนการและรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัในโรงเรียนเอกชนซ่ึงอาจน าไปสู่การก าหนด
นโยบายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัไดใ้น
อนาคต  

 



 
 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยั  เร่ือง การศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็ก

ปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้จิยัไดศึ้กษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
2.1  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

2.1.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
2.1.2 หลกัการและวธีิการของการมีส่วนร่วม 
2.1.3 ลกัษณะของการมีส่วนร่วม 
2.1.4 สาระของการมีส่วนร่วม 

2.2  การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการของเด็กปฐมวยั 
2.2.1 ความหมายของการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
2.2.2 ความส าคญัของการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการพฒันาการเด็ก 
2.2.3 รูปแบบของการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการพฒันาการเด็ก 
2.2.4 บทบาทและหนา้ท่ีในการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการพฒันาการเด็กปฐมวยั 
2.2.5 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

2.3  การจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวยั 
2.3.1 ความส าคญัและความหมายของการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยั 
2.3.2 หลกัการและแนวคิดในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยั 
2.3.3 พฒันาการประจ าวยัของเด็กปฐมวยั 
2.3.4 วธีิการจดักิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการพฒันาการเด็กปฐมวยั 
2.3.5 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการเรียนรู้ท่ีบา้น 
2.3.6 รูปแบบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาในต่างประเทศ 

2.4  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 



11 

2.1  แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2.1.1  ความหมายของการมีส่วนร่วม 

มีผูใ้หค้วามหมายของค าวา่ การมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 
ปาริชาติ  วลัยเสถียร (2543, น. 138 – 139) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมใน

ลักษณะท่ี เป็นกระบวนการของการพัฒนาว่า  หมายถึง ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมใน
กระบวนการพฒันาตั้งแต่เร่ิมจนส้ินสุดโครงการ ไดแ้ก่ การร่วมกนัคน้หาปัญหา การวางแผน การ
ตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในท้องถ่ิน การบริหารจัดการ การติดตาม การ
ประเมินผล รวมทั้งการรับผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ โดยโครงการพฒันาดงักล่าวตอ้งมี
ความสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติและวฒันธรรมชุมชน 

ยุพาพร  รูปงาม (2545, น. 6) ได้ให้ความหมายเก่ียวกับการมีส่วนร่วมไว้ว่า คือ 
กระบวนการให้บุคคลเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน ร่วมคิด ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาดว้ย
ตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งอย่างแข็งขนัของบุคคล แกไ้ขปัญหาร่วมกบัการใช้วิทยาการท่ี
เหมาะสมและสนบัสนุน ติดตามการปฏิบติังานขององคก์ารและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส านกัมาตรฐานการศึกษา , ส านกังานสภาสถาบนัราชภฎั,กระทรวงศึกษาธิการ,ส านกั
มาตรฐานอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลยั  (2545, น. 114) ได้ระบุว่า การมีส่วนร่วมคือ การท่ี
ประชาชนหรือชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายพฒันา
ทอ้งถ่ินและมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการบริการ รวมทั้งมีส่วนในการควบคุมประเมินผล
โครงการต่าง ๆ ของทอ้งถ่ิน 

สุวชั  พานิชวงษ์ (2545, น. 20) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง 
กิจกรรมกระบวนการท่ีเกิดจากความร่วมมือระหว่างบุคคล กลุ่มและสังคม ท่ีจะประกอบหรือ
ปฏิบติังานร่วมกนัดว้ยความสมคัรใจ โดยมีเป้าหมายและผลประโยชน์ร่วมกนั ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การคิดตดัสินใจ เสียสละ ลงมือปฏิบติัและประเมินผลงานร่วมกนั เป็นการสนองความตอ้งการของ
มนุษย ์ก่อใหเ้กิดการยอมรับและร่วมมือกนัของทุกฝ่าย 

นรินทร์ชัย  พฒันพงศา (2546, น. 4) ได้สรุปความหมายของ การมีส่วนร่วมว่าการมี
ส่วนร่วม คือ การท่ีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดท่ีไม่เคยไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรือเขา้ร่วมการตดัสินใจ
หรือเคยมาเขา้ร่วมดว้ยเล็กน้อย ไดเ้ขา้ร่วมดว้ยมากข้ึน เป็นไปอยา่งมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใช่การมี
ส่วนร่วมอยา่งผิวเผิน แต่เขา้ร่วมดว้ยอยา่งแทจ้ริงยิ่งข้ึน และการเขา้ร่วมนั้นตอ้งเร่ิมตั้งแต่ขั้นแรกถึง
ขั้นสุดทา้ยของโครงการ 
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นิรันดร์  จงวุฒิเวศย ์(2547, น. 183) ได้สรุปความหมายของ การมีส่วนร่วมว่า การมี
ส่วนร่วม หมายถึง การเก่ียวขอ้งทางจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหน่ึงในสถานการณ์กลุ่ม ซ่ึงผลของ
การเก่ียวขอ้งดงักล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กบัทั้งท าให้เกิด
รับผดิชอบกบักลุ่มดงักล่าวดว้ย 

จึงพอสรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการของความร่วมมือของบุคคล กลุ่ม
บุคคลท่ีจะปฏิบติัการร่วมกนัด้วยความสมคัรใจมีจุดมุ่งหมายและผลประโยชน์ร่วมกนัโดยมีการ
ร่วมคิด การร่วมตัดสินใจ การร่วมวางแผน การร่วมด าเนินการ การร่วมรับผิดชอบ การร่วม
แกปั้ญหา การร่วมติดตามประเมินผล การร่วมช่ืนชมและรับผลประโยชน์ร่วมกนัตั้งแต่ตน้จนจบ
กระบวนการ 

2.1.2  หลกัการและวธีิการของการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
มีนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงหลกัการและวธีิการของการมีส่วนร่วมไวห้ลากหลาย ดงัน้ี  
วรวิทย ์ อรรถโกวิทธาตรี (2542, น. 25 - 26) ไดก้ล่าววา่ วิธีการมีส่วนร่วม มีขั้นตอน 4 

ขั้น คือ 
1. การมีส่วนร่วมในขั้นริเร่ิมโครงการ เป็นขั้นท่ีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

คน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ก าหนดความ
ตอ้งการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการนั้น ๆ 

2. การมีส่วนร่วมในขั้นวางแผน เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย และวตัถุประสงคข์องโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงาน ก าหนด
ทรัพยากรและแหล่งของทรัพยากรท่ีจะใชใ้นโครงการ 

3. การมีส่วนร่วมในขั้นด าเนินงานโครงการเป็นขั้นท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ท าประโยชน์ให้แก่โครงการ โดยการร่วมช่วยเหลือทุนทรัพย ์วสัดุอุปกรณ์และแรงงานหรือโดยการ
บริหารงานและประสานงาน ตลอดจนการด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 

4. การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลโครงการ เป็นขั้นท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การประเมินว่าโครงการท่ีด าเนินการนั้นบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ การประเมินผลน้ี
อาจเป็นการประเมินย่อย ( Formative evaluation) ซ่ึงเป็นการประเมินผลความก้าวหน้าของ
โครงการท่ีกระท ากันเป็นระยะ ๆ หรือประเมินผลรวม (Summative evaluation) ซ่ึงเป็นการ
ประเมินผลสรุปรวบยอดของโครงการทั้งหมด 

ปาริชาติ  วลัยเสถียร  (2543, น. 143) กล่าวถึง กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของผูป้กครอง 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา คน้หาปัญหา ตลอดจน
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จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัหรือ
ด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

กรมสามญัศึกษา (2544, น. 6) ไดเ้สนอลกัษณะการมีส่วนร่วมไว ้ดงัน้ี 
1. การมีส่วนร่วมคิดและตดัสินใจ หมายถึง การก าหนดความตอ้งการและการจดัล าดบั

ความส าคญั แลว้ร่วมตดัสินใจทั้งในช่วงเร่ิมตน้ช่วงวางแผนและช่วงปฏิบติัตามแผน 
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผน หมายถึง ก าหนดนโยบายและวตัถุประสงค์ก าหนด

วธีิการและแนวทางในการด าเนินงาน 
3. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ หมายถึง การท าประโยชน์ให้กบังาน ทั้งช่วยเหลือ

ดา้นทุนทรัพย ์วสัดุอุปกรณ์ แรงงาน หรือโดยการบริหารประสานงานและขอความช่วยเหลือ 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล หมายถึง การประเมินว่า การด าเนินงานบรรลุ

วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ทั้งการประเมินผลความก้าวหน้าและการประเมินผล สรุปรวบ
ยอด โดยสังเกตจากความรับผดิชอบและความคาดหวงัซ่ึงมีอิทธิพลสามารถเปล่ียนพฤติกรรมบุคคล
ได ้

5. การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ หมายถึง การรับผลประโยชน์ทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ โดยกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มทั้งทางบวกและทางลบ 

โกวิทย ์ พวงงาม (2545, น. 8) ไดส้รุปถึง การมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงของประชาชนในการ
พฒันาควรจะมี 4 ขั้นตอน คือ 

1. การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา และสาเหตุของปัญหาของแต่ละทอ้งถ่ิน กล่าวคือ 
ถา้หากชาวชนบทยงัไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเขา้ใจถึงสาเหตุของปัญหาในทอ้งถ่ินของตนเป็น
อยา่งดีแลว้ การด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อแกปั้ญหาของทอ้งถ่ินยอ่มไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะไม่
เขา้ใจ และมองไม่เห็นถึงความส าคญัของการด าเนินงานเหล่านั้น 

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนด าเนินงานเป็น
ขั้นตอนท่ีจะช่วยให้ชาวบา้นชนบทรู้จกัวิธีการคิด การตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล รู้จกัการน าเอาปัจจยั
ข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ มาใชใ้นการวางแผน 

3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบติังาน แมช้าวบา้นชนบทส่วนใหญ่มีฐานะ
ยากจนแต่ก็มีแรงงานของตนท่ีสามารถใชเ้ขา้ร่วมได ้ท าใหไ้ดเ้รียนรู้การด าเนินกิจกรรมอยา่งใกลชิ้ด 

4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงานและการ
ประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วมแล้ว ชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานท่ีท าไปนั้น
ได้รับผลดี ได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างใด การด าเนินกิจกรรมอย่างเดียวกนัในโอกาสต่อไปจึง
อาจจะประสบความยากล าบาก 
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ส านักมาตรฐานการศึกษา (2545, น. 116) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในขั้นตอนพฒันา 5 
ขั้น ดงัน้ี 

1. ขั้นมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในชุมชน ตลอดจนก าหนด
ความตอ้งการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ 

2. ขั้นมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายและวตัถุประสงคข์องโครงการ ก าหนดวธีิการพฒันาและแนวทางการด าเนินงาน ตลอดจน
ทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรท่ีใช ้

3. ขั้นมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพฒันาเป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สร้างประโยชน์ โดยการสนับสนุนทรัพย์ วสัดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่วมบริหารงาน
ประสานและด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 

4. ขั้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพฒันา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บจากการพฒันาหรือยอมรับผลประโยชน์อนัเกิดจากการ
พฒันาทั้งดา้นวตัถุและจิตใจ 

การมีส่วนร่วมตามหลกัและวิธีการดงักล่าวมีขั้นตอน สาระและกระบวนการ ดงัน้ี (พิณ
สุดา สิริธรังศรี , 2557, น. 14 – 16) 

1. ร่วมคิด โรงเรียน / แหล่งเรียนรู้จกัท าประชาคม ครู ผูบ้ริหาร กรรมการสถานศึกษา
และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน เพื่อรับทราบแก้ปัญหาและความต้องการของผูเ้รียน พ่อแม่
ผูป้กครอง และชุมชน และก าหนดวิสัยทศัน์ของสถานศึกษาร่วมกนัเพื่อการบริหารจดัการศึกษา
สถานศึกษาใหป้ระสบผลส าเร็จ 

2. ร่วมตัดสินใจ เม่ือมีกิจกรรมใดท่ีต้องฟังความเห็นและตัดสินใจร่วมกัน ท่ี มี
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการและส่วนได้ส่วนเสียของผู ้เรียนและประชาชน ครู ผูบ้ริหาร 
กรรมการสถานศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะมีการตดัสินใจร่วมกนับนพื้นฐานของขอ้มูลของ
สถานศึกษาและชุมชน 

3. ร่วมวางแผน โดยมีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกนัตามการจดัท าประชาคม ทั้ง
แผนกลยุทธ์ แผนพฒันา แผนปฏิบติัการ และมีการก าหนโครงการ กิจกรรม ท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชนร่วมกนั 

4. ร่วมด าเนินการ เม่ือมีการมอบหมายการด าเนินงานใด ๆ ของโรงเรียน / แหล่งเรียนรู้
ท่ีเกิดจากการคิดร่วมกนั วางแผนร่วมกนั ผูบ้ริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผูมี้ส่วนได้
เสีย มีการด าเนินงานกิจกรรมนั้น ๆ ตามภารกิจหนา้ท่ีก าหนดร่วมกนั 



15 

5. ร่วมรับผิดชอบ เม่ือมีกิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการและผลของการด าเนินงานทั้งด้าน
บวกและดา้นลบ ผูบ้ริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และผูมี้ส่วนไดเ้สียจะมีการรับผิดชอบในผลท่ี
เกิดข้ึนร่วมกนัโดยไม่ทอดทิ้งให้เป็นปัญหาของผูใ้ดผูห้น่ึง ความรับผิดชอบดงักล่าว เป็นไปตาม
ระดบัของความรับผิดชอบ เช่น ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีบริหารงาน ครูมีหนา้ท่ีสอน จดัประสบการณ์เรียน 
และพฒันาการเรียนรู้ ภูมิปัญญาช่วยสอน ชุมชนท าหน้าท่ีสนบัสนุนช่วยเหลือกิจกรรมการเรียนรู้ 
ระดมทรัพยากร เป็นตน้ 

6. ร่วมแกปั้ญหา เม่ือมีปัญหาอนัเกิดจากการบริหารจดัการหรือด าเนินงานผูบ้ริหาร ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีการหาทางแกปั้ญหาดงักล่าวร่วมกนัใหลุ้ล่วงดว้ยดี 

7. ร่วมติดตามประเมินผล ระหว่างด าเนินงานและหลังจากด าเนินงาน ผูบ้ริหาร ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูมี้ส่วนไดเ้สียมีการติดตามและประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและ
พฒันางานร่วมกนั ในกิจกรรมการประเมินผลการเรียน พอ่แม่ผูป้กครอง หรือภูมิปัญญา สามารถเขา้
มามีส่วนในการประเมินผูเ้รียนดว้ย 

8. ร่วมช่ืนชมผลส าเร็จ เม่ือเกิดผลผลิต ผลลพัธ์ หรือความส าเร็จอนัเกิดจากการบริหาร
จดัการร่วมกนั ผูบ้ริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีความพึงพอใจและช่ืนชมใน
ผลส าเร็จนั้น ๆ ร่วมกนั เช่น การร่วมแสดงความยินดี การยกย่องให้เกียรติ การมอบรางวลั ฯลฯ 
ตลอดจนการถอดบทเรียนร่วมกนั 

จึงสรุปได้ว่า หลกัและวิธีการของการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา มี 8 ขั้นตอน คือ 
ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมติดตาม
ประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ 

2.1.3  ลกัษณะการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
ลกัษณะการมีส่วนร่วมมีหลายลกัษณะ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบักลุ่ม บุคคล สถานการณ์ ความ

พร้อม และแนวคิดของผูป้ฏิบติัซ่ึงในเร่ืองดังกล่าวมี ส านักมาตรฐานการศึกษา , ส านักงานสภา
สถาบนัราชภฎั (2545, น. 114) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการมีส่วนร่วมวา่มี 2 ลกัษณะคือ 

1. การมีส่วนร่วมในลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการของการพฒันา โดยใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการพฒันาตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดโครงการ 

2. การมีส่วนร่วมแบบเป็นทางการมี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การส่งเสริมสิทธิและ
พลงัอ านาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือชุมชนพฒันาขีดความสามารถของตนในการจดัการเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม และโครงสร้างท่ีประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซ่ึง
ความสามารถของตนและไดรั้บผลประโยชน์จากการพฒันา 
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จึงสรุปไดว้่า ลกัษณะการมีส่วนร่วมมีความหลากหลายข้ึนอยู่กบักลุ่มหรือบุคคลท่ีจะ
น าไปใช้ในภาพรวม ลกัษณะการมีส่วนร่วมจะมีอยู่ 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะกระบวนการของการ
พฒันาและการมีส่วนร่วมแบบเป็นทางการเมือง 

2.1.4  สาระของการมีส่วนร่วม 
ในการมีส่วนร่วม เป็นการมีส่วนร่วม 2 ประเภท คือ การมีส่วนร่วมดา้นการเรียนรู้ และ

การมีส่วนร่วมทางกายภาพ ดงัน้ี (พิณสุดา สิริธรังศรี ,2557 , น. 14 – 16) ส านกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2557, น. 130 – 133) 

1. การมีส่วนร่วมการบริหารจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การก าหนดประเด็นปัญหาและความ
ตอ้งการทางการศึกษาร่วมกนั การจดัท าหลกัสูตรและส่ือการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการก าหนด
ละพฒันาหลกัสูตรหรือสาระหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาและความตอ้งการ 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้และปฏิบติัร่วมกนั เช่น การเป็นครูภูมิปัญญา การร่วมสอน การจดัแหล่ง
เรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ มาตรฐานและการประกนัคุณภาพ การก ากบัติดตามและ
ประเมินผล และการปรับปรุงพฒันาและการถอดบทเรียนจากการเรียน 

2. การมีส่วนร่วมทางกายภาพ ไดแ้ก่ การร่วมระดมทรัพยากร ไดแ้ก่ เงิน อาคารสถานท่ี 
วสัดุครุภณัฑก์ารร่วมสนบัสนุนทรัพยากร ไดแ้ก่ สนบัสนุนครูและบุคลากร เงิน อาคารสถานท่ี วสัดุ
ครุภณัฑ ์ 
 

2.2  หลกัการและแนวคดิการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกจิกรรมพฒันาการเด็ก
ปฐมวยั 

2.2.1  ความหมายของการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษา 
มีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมของผูป้กครองไวด้งัน้ี 
ธีรภทัร์  เจริญดี  (2542, น. 15) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของผูป้กครองว่า 

หมายถึง กระบวนการท างานร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ ระหวา่งผูป้กครองและครูในการ
จดัการศึกษา นับตั้งแต่การระบุปัญหา การวางแผน การตดัสินใจ การด าเนินงาน การประเมินผล 
ส่วนอีกนยัหน่ึง การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง หมายถึง งานหรือกิจกรรมทางการศึกษาท่ีผูป้กครอง
เขา้ไปมีส่วนร่วม 

ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2544, น. 99) ไดใ้หค้วามหมายการ
มีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาว่า เป็นการท่ีพ่อแม่ ผูป้กครอง มีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษามากข้ึน มีส่วนร่วมกบัครู และโรงเรียนในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของลูกให้
ค  าปรึกษาและการเสริมแรง 
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นิคม หวายบุตร   (2550, น. 6) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการศึกษา ว่า
หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการพัฒนา โดยการผ่าน
กระบวนการส่งเสริมชักน า สนับสนุน กระตุ้นให้ประชาชนมีบทบาทในการคิดริเร่ิม สามารถ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาและร่วมก าหนดแนวทางการพฒันาวางแผนปฏิบติั รวมทั้งร่วมอุดหนุนช่วยเหลือ
ทรัพยากรทางการบริหารตลอดจนมีอ านาจในการตดัสินใจท่ีจะด าเนินกิจกรรมของตนเองภายใน
ชุมชนเพื่อพฒันาขีดความสามารถในการจดัการและควบคุมการใชแ้ละกระจายทรัพยากร ตลอดจน
ปัจจยัการผลิตในสังคม อนัจะน าไปสู่การพึ่งพาตนเอง 

ธรรมรัตน์  พงษ์ทอง   (2559, น. 40) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในการจดัการศึกษา หมายถึง การท่ีผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม หรือ 
ส่งเสริมการจดักิจกรรมระหว่างบา้นกบัโรงเรียนท่ีจะช่วยพฒันาให้งานการศึกษาหรือการเรียนรู้
ของนกัเรียนประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ทั้งท่ีโรงเรียน ท่ีบา้น และ/หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง 
ๆ โดยลงมือปฏิบติั ช่วยเหลือ และร่วมรับผิดชอบในการระบุและพร้อมท่ีจะแกไ้ขและพฒันางาน
การศึกษาต่อไปร่วมกนั 

จึงพอสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษา หมายถึง การท่ี
ผูป้กครองเข้ามามีส่วนร่วมจดักิจกรรม หรือ ร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ กับ
โรงเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของนกัเรียนและภารกิจของโรงเรียนด าเนินการไปตามวตัถุประสงค์
ท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งมีส่วนในการติดตามประเมินผลและร่วมช่ืนชมความส าเร็จร่วมกนั 

2.2.2  ความส าคญัของการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาพฒันาการเด็ก 
กัมภณฑ์  จุนโท   (2543, น. 15) กล่าวว่า วิธีการท่ีดีท่ีสุดและยอมรับกันโดยทั่วไป

ส าหรับการพฒันาคนให้มีคุณภาพ คือ การให้การศึกษา การศึกษาจะช่วยให้คนคิดเป็น ท าเป็น และ
แกไ้ขปัญหาได ้พฒันาตนเอง พฒันาอาชีพและพฒันาสังคมส่วนรวม การจดัการศึกษาเพื่อให้เด็ก
และเยาวชน ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลส าคญัในการพฒันาประเทศมีคุณภาพตามท่ีมุ่งหวงัได้จ  าเป็นตอ้ง
อาศยัปัจจยัหลายประการ ปัจจยัส าคญัประการหน่ึงคือ ความร่วมมือของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารระดับสูง ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์และผู ้ปกครองตลอดจนชุมชนในท้องถ่ิน 
บทบาทความร่วมมือทางการศึกษาของผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูอาจารยน์ั้นได้
ปฏิบติัประจ าอยู ่แต่บทบาทในการให้ความร่วมมือของผูป้กครองต่อการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพใน
ตวัเด็กไดถู้กละเลยไปมาก ทั้งๆ ท่ีผูป้กครองเป็นบุคคลส าคญัมีอิทธิพลต่อเด็กทั้งร่างกายและจิตใจ 
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สุนทร  บุญญาธิการ  (2544, น. 14 -15) ได้สรุปว่า ส่ิงท่ีพ่อแม่ตอ้งการสอนให้ลูกรู้จกั
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมนั้น พ่อแม่จะตอ้งมีส่วนร่วมในการสร้างจิตส านึกปลูกฝัง
ค่านิยมให้ลูก ให้รู้จกัปฏิบติัตนอย่างไร มีส่ิงใดท่ีจะส่งเสริมและมองเห็นคุณค่าต่าง ๆ ไดน้ั้นหรือ
แมแ้ต่ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัท่ีเอ้ืออ านวยประโยชน์แก่ตวัเด็ก 

สุมน  อมรวิวฒัน์  (2545, น. 27 - 28) กล่าวว่า ครอบครัวเป็นจุดเร่ิมตน้การเรียนรู้ของ
ชีวิตลูก พ่อแม่เป็นครูคนแรก และเป็นครูท่ีติดตามสอนลูกไปทุกช่วงวยั พ่อแม่จึงไม่ควรทอดทิ้ง
ภาระการศึกษาใหแ้ก่โรงเรียนฝ่ายเดียวถา้พ่อแม่เอาใจใส่ เขา้ใจลูก และครูรักเอาใจใส่เขา้ใจลูกศิษย ์
ทั้งสองฝ่ายร่วมกนัช่วยเหลือส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้เต็มศกัยภาพท่ีมีอยู่ ฉะนั้น บุคคลแรกท่ีให้
ความรู้ ให้ความรัก ให้ความเอาใจใส่และใฝ่ฝันอนาคตท่ีสดใสของลูก คือ พ่อแม่หรือผูป้กครอง
นัน่เอง ดงันั้นผูป้กครองหรือพ่อแม่ของเด็กมีหน้าท่ีช่วยดูแลเด็กตั้งแต่เล็ก ๆ จนกระทัง่เด็กส าเร็จ
การศึกษาโดยโรงเรียนจะเป็นผูเ้ร่ิมหรือช่วยให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในการ
เรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืน ๆ ของโรงเรียน 

ธรรมรัตน์  พงษ์ทอง  (2559, น. 41) ได้กล่าวถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองไวว้่า การมีส่วนร่วมของครอบครัว พ่อแม่ ผูป้กครองมีความส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะช่วย
สนบัสนุนใหเ้ด็กโดยเฉพาะเด็กปฐมวยัไดมี้การพฒันาเด็กให้เป็นผูใ้หญ่ท่ีดี ผูป้กครองยงัจะสามารถ
สนับสนุนได้ตลอดเวลา เน่ืองจากพ่อแม่ ผูป้กครองท่ีอยู่ใกล้ชิดเด็ก การร่วมมือกับโรงเรียนจะ
เปรียบเสมือนเป็นการเพิ่มพลังในการพัฒนาเด็กท่ีเหมาะสมและสอดคล้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั อนัส่งผลให้เด็กมีความมัน่คงทางจิตใจและแสดงออกทางพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม 
สามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

สรุป ความส าคญัของการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาการ
เด็กผูป้กครองต้องสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กตลอดเวลาตั้งแต่เล็กๆ จนส าเร็จการศึกษาโดย
โรงเรียนใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

2.2.3  รูปแบบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยั 
 Epstein (1995, pp. 701 -705) ไดเ้สนอแนวทางการจดัการศึกษาโดยมีความพยายามท่ี

จะให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและไดเ้สนอ กรอบหรือรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ผู ้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 6 แบบ (Epstein’s framework of 6 types of parent 
involvement) ประกอบดว้ย 

1. การอบรมเล้ียงดูในฐานะผูป้กครอง (Parenting) หมายถึง ความรับผิดชอบพื้นฐาน
ของครอบครัว (Basic responsibilities of families)ไดแ้ก่ การจดัเตรียมท่ีอยูอ่าศยั (Housing) สุขภาพ     
(Health) โภชนาการ (Nutrition) เคร่ืองนุ่งห่ม (Clothing) ความปลอดภัย (Safety) ทักษะของ
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ผูป้กครอง (Parenting skills) ต่อเด็กทุกระดบัอายุ สภาพบา้นท่ีสนบัสนุนเด็กในฐานะนักเรียนทุก
ระดบัชั้น ขอ้มูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อช่วยโรงเรียนใหเ้ขา้ใจเด็กและครอบครัว 

2. การส่ือสาร (Communicating) หมายถึงความรับผิดชอบพื้นฐานของโรงเรียน (Basic 
reponsiblities of schools) ได้แก่ การส่ือสารจากโรงเรียนสู่บ้าน (School – to – home) และการ
ส่ือสารจากบา้นสู่โรงเรียน (home – to -School) 

3. การอาสาสมคัร (Volunteering) หมายถึงการมีส่วนร่วมท่ีโรงเรียนและเพื่อโรงเรียน 
(Involvenment at school and for the school) ได้แก่ การอาสาสมคัรในโรงเรียนหรือใน    ชั้นเรียน 
เช่น ช่วยผูบ้ริหารโรงเรียน ครู นักเรียนหรือผูป้กครองในดา้นต่าง ๆ การอาสาสมคัรเพื่อโรงเรียน
หรือชั้นเรียน เช่น ช่วยโครงการของโรงเรียนและความกา้วหน้าของเด็กในทุกท่ีทุกเวลา การเป็นผู ้
ร่วมในทุกการแสดง กีฬา เหตุการณ์ การมอบรางวลั การเฉลิมฉลอง และอ่ืน ๆ ท่ีโรงเรียนจดัข้ึน 

4. การเรียนรู้ท่ีบา้น ( Learning at Home) หมายถึง การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีบา้นให้
เหมาะสมหรือส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ของเด็ก 

5. การตัดสินใจ (Decision making) หมายถึง การมีส่วนร่วมหรือการเป็นผู ้น าใน
องค์การต่าง ๆ เช่น สมาคมผู ้ปกครองและครู (Parent and teacher association : PTA) องค์การ
ผูป้กครองและครู (Parent and teacher organization : PTA)หรือสภาท่ีปรึกษา คณะกรรมการ หรือ 
กลุ่มท่ีปรึกษาโรงเรียนอิสระต่าง ๆ โดยการเป็นสมาชิก ผูมี้ส่วนร่วม ผูน้ าตวัแทน เป็นตน้ 

6. การร่วมมือกบัชุมชน (Collborating with community)หมายถึงการเช่ือมโยงชุมชน
ใหม้าช่วยเหลือโรงเรียน นกัเรียน และครอบครัว หรือการเช่ือมโยงโรงเรียนใหไ้ปช่วยเหลือชุมชน 

สรุป รูปแบบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัมี 6 
รูปแบบไดแ้ก่ 1) การอบรมเล้ียงดูในฐานะผูป้กครอง 2) การส่ือสาร 3) การอาสาสมคัร 4) การเรียนรู้
ท่ีบา้น 5) การตดัสินใจและ 6) การร่วมมือกบัชุมชน  

2.2.4  บทบาทของผูป้กครองในการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการเด็ก 
กรมวิชาการ (2546)ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาระดบั

ปฐมวยั เน่ืองจากเด็กอายุ 3 – 5 ปี เป็นวยัท่ีร่างกายและสมองของเด็กก าลงัเจริญเติบโต เด็กตอ้งการ
ความรัก ความเอาใจใส่ ดูแลอยา่งใกลชิ้ด เด็กวยัน้ีมีโอกาสเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผสัทั้งห้า 
ไดส้ ารวจ สร้างสรรค ์เล่น ทดลอง คน้พบดว้ยตนเอง ไดมี้โอกาสไดคิ้ดแกปั้ญหา เลือกตดัสินใจ ใช้
ภาษาส่ือความหมาย คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมีความสุขผูท่ี้รับผิดชอบจึงมี
หนา้ท่ีในการอบรมเล้ียงดู และจดัประสบการณ์ให้เด็กไดพ้ฒันาเต็มศกัยภาพ ส่งเสริมให้เด็กสังเกต 
ส ารวจ สร้างสรรค์ และยิ่งเด็กมีความกระตือรือร้นยิ่งท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ผูรั้บผิดชอบจึงตอ้ง
ส่งเสริม สนบัสนุนใหค้วามรัก ความเขา้ใจ ความเอาใจใส่เด็กวนัน้ีเป็นพิเศษ เพราะจะเป็นพื้นฐานท่ี
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ช่วยเตรียมพร้อมให้เด็กประสบความส าเร็จในการเรียนและในชีวิตของเด็กต่อไป ประเด็นการมี
ส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาแก่เด็กปฐมวยั มีดงัน้ี 

2.2.4.1 ดา้นการอบรมเล้ียงดู 
ครอบครัวเป็นโรงเรียนธรรมชาติของเด็ก เด็กเรียนรู้จากครอบครัว โดยกระบวนการ

ธรรมชาติ   (ชยัยงค ์ พรมหมวงศ์, 2541,  น. 77) ในขณะท่ีเราให้ความส าคญักบัการศึกษาในระบบ
โรงเรียนอยา่งมาก แต่จากการศึกษาวิเคราะห์เร่ืองการใชเ้วลาของผูเ้รียนพบวา่ เด็กใชเ้วลาส่วนใหญ่
อยู่ท่ีบ้านกับครอบครัว เด็กมีโอกาสในห้องเรียนเพียงร้อยละ 19 ของเวลาทั้ งหมด ดังนั้ นเด็ก
สามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนถึงร้อยละ 81 ของเวลาทั้งหมด เปรียบเทียบกนัแลว้จะเห็นไดว้า่ เวลา
ในโรงเรียนกบัเวลาท่ีเด็ก ๆ มีจริงในชีวิตประจ าวนันั้นต่างกนัมาก ( รุ่ง  แกว้แดง, 2541, น. 77 ) เด็ก
เรียนรู้ไดทุ้กวินาที สภาพแวดล้อม คือ ของจริงท่ีจะท าให้เด็กเกิดความรู้ความเขา้ใจไดช้ัดเจนข้ึน 
เด็กไม่ไดอ้ยู่ท่ีโรงเรียนตลอดเวลา ผูป้กครองจึงควรมีความเขา้ใจบุตรหลานตนเอง เพราะถา้มีการ
ส่งเสริมเด็กท่ีบ้านและโรงเรียน ย่อมเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบหรือในโรงเรียนให้
เป็นไปอยา่งดี มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนนัน่เอง แต่ถา้ผูป้กครองไม่มีความเขา้ใจ ตลอดจนไม่สนบัสนุน
ให้เกิดการเรียนการสอน อาจจะท าให้เกิดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนไดผ้ลนอ้ยลง (จุฬาภรณ์  มา
เถียรวงศ,์ 2545, น. 40 – 42)  

พ่อแม่ ผูป้กครองมีบทบาทส าคญัในการจดักระบวนการเรียนรู้และเสริมเสริมการ
เรียนรู้ทั้งบา้น โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ (ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , 
2545 , น. 11) เช่นเดียวกบัแนวคิดของรุ่ง แกว้แดง (2541, น.  172 - 174) ท่ีวา่ครอบครัว คือ ศูนยก์าร
เรียน (Learning center) หากสามารถท าให้ทุกครอบครัวเป็นศูนยก์ารเรียนในอุดมคติท่ีมีความรัก 
ความอบอุ่น ความห่วงใย และความหวงัดี เป็นจุดเช่ือมโยงการถ่ายทอดความรู้ท่ีส าคญัท่ีสุดแลว้การ
จะใหส้ังคมไทยเป็น “สังคมแห่งการเรียนรู้” ก็จะไม่ไกลเกินฝันอีกต่อไป 

ส านกังานคณะกรรมการศึกษาเอกชน (2544, น.  4 - 6) และอาภา ภมรบุตร (2545, น.1 
– 2) ไดเ้สนอบทบาทหน้าท่ีของพ่อแม่ ผูป้กครองในกิจกรรมการมีส่วนร่วมท่ีบา้นของผูป้กครอง
ร่วมกบัทางโรงเรียน ดงัน้ี 

1. การอบรมสั่งสอนเด็กให้คนดี พ่อแม่ ผู ้ปกครองต้องคอยสอดส่งไม่ให้ เด็ก
ประพฤติตนเสียหาย เขา้ใจเด็ก เอาใจใส่ในเร่ืองการเรียนเป็นก าลงัใจใหบุ้ตรหลานในเร่ืองการเรียน
ช่วยช้ีแนะเด็กให้ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง จดัสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสม มีท่ีให้ท า
การบา้นและทบทวนบทเรียนอยา่งเป็นสัดส่วน และประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหเ้ด็ก 

2. ไม่ปล่อยปละละเลยในพฤติกรรมท่ีไม่ดีบุตรหลาน เด็กหลายคนท่ีลม้เหลวในเร่ือง
การเรียน เพราะพ่อแม่ ผูป้กครองไม่เอาใจใส่ ให้ความส าคญักบัการท างานจนลืมเร่ืองส าคญัอ่ืน ๆ 
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เร่ิมจากเด็กไม่ท าการบา้น ไม่สนใจการเรียน ไม่ทบทวนบทเรียนและทางพ่อแม่ผูป้กครองไม่สนใจ 
ไม่กวดขนั จึงท าให้เรียนไม่ทนัเพื่อน เกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียน หนีเรียน จนในท่ีสุดก็ไป
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีจะท าใหเ้ดความเสียหายทั้งกบัตนเองและครอบครัว 

3. พ่อแม่ ผูป้กครองควรให้ความรัก ความอบอุ่น แก่อยา่งเพียงพอ พ่อแม่ ผูป้กครอง
ควรให้ความรัก ความอบอุ่น ความเอาใจใส่ ความสนใจ และความเขา้ใจแก่เด็กอยา่งเพียงพอ การ
ติดตามผลการเรียนและความประพฤติ พร้อมท่ีจะเป็นท่ีปรึกษาทุกเร่ือง คอยติดตามและให้
ค  าแนะน าท่ีสร้างสรรค ์และเป็นประโยชน์ช่วยพฒันากล่อมเกลาให้เด็กมีทศันคติท่ีดีต่อตนเองและ
ผูอ่ื้น 

4. พ่อแม่ ผูป้กครองควรเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของเด็ก ในอดีตท่ีผ่าน
มา พ่อแม่ ผูป้กครองมีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาไม่มากนกั และมกัจะเป็นไปใน
ลกัษณะของการให้ความร่วมมือกบัโรงเรียนตามสถานภาพและโอกาสหรือเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีโรงเรียนจดัข้ึนและขอความร่วมมือเท่านั้น แต่นบัจากน้ีไปพอ่แม่ ผูป้กครองจะมีบทบาทอนัส าคญั
ยิง่ในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของเด็กตามพระราชบญัญติัแห่งชาติ 

ลกัษณะเด่นในความเป็นครูของพอ่แม่ท่ีแตกต่างไปจากครูปกติหรือมากกวา่ครูทัว่ไป 
คือ  

1. พอ่แม่ใหค้วามรัก ความเอาใจใส่ ความห่วงใยลูกอยา่งมาก จนยากท่ีจะหาความรัก
ของครูในอาชีพมาทดแทน 

2. พอ่แม่เป็นครูตลอดชีวติ ท่ีใหก้ารอบรมสั่งสอนลูกไดต้ลอดเวลา ตราบเท่าท่ีพ่อแม่ยงั
ชีวติอยู ่

3. การให้ขอ้มูลเสริมบทเรียนต่าง ๆ ความหลากหลายมีประสบการณ์ต่างกนัในด้าน
อาชีพการงาน ความรู้ความช านาญเฉพาะ ผูป้กครองซ่ึงมีความรู้เฉพาะดา้นมาร่วมให้ขอ้มูลเพิ่มเติม 
จะช่วยครูในการสร้างหลกัสูตรท่ีมีความลึกซ้ึง 

4. มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่ีน่าสนใจให้แก่เด็กหรือกลุ่มผูป้กครองดว้ยกนั การจดั
ท่ีผูป้กครองมีโอกาสเขา้ร่วมและสร้างสรรคไ์ดม้าก อาจเป็นการท าโครงการร่วมกนัเป็นรูปแบบของ
การสร้างสัมพนัธภาพท่ีไม่เป็นทางการและไม่ควรเป็นกิจกรรมท่ีเน้นการแข่งขนั เอาชนะ แต่ควร
เป็นกิจกรรมท่ีเน้นความร่วมมือ การช่วยเหลือพึ่งพากนั กิจกรรมลกัษณะน้ีจะท าให้ผูป้กครองเขา้
ร่วมไดม้ากกวา่เป็นกิจกรรมท่ีเนน้การแข่งขนั เพราะผูป้กครองของเด็กท่ีผลการเรียนไม่ดีนกัอาจจะ
ไม่เขา้ร่วมกิจกรรมลกัษณะน้ี 

5. การช่วยงานหรือสนับสนุนงานในห้องสมุด ห้องสมุดของโรงเรียนเป็นอีกแหล่ง
หน่ึงท่ีมกัจะตอ้งการสนบัสนุนและขอความช่วยเหลืออยูเ่สมอ ความตอ้งการนั้นเป็นไดท้ั้งในดา้น



22 

เงินทุนเพื่อจดัหาหนงัสือเพิ่มเติม อาสาสมคัรช่วยซ่อมแซมและจดัชั้นหนงัสือ การท าความสะอาด 
การจดัท าบตัรรายการ และการจดัหมวดหนงัสือ ปกติแลว้เจา้หนา้ท่ีมักจะท างานเป็นประจ าเป็นดา้น
หลกั ไม่มีเวลาท่ีจะพฒันาระบบงานและปรับปรุงให้ทนัสมยัเสมอ ทั้งน้ีอาจเป็นความจ ากดัของ
ก าลงัคนแมโ้รงเรียนหลายแห่งจะไดร้ะดมความช่วยเหลือจากนกัเรียนมาแลว้ก็ยงัไม่เพียงพอ และ
นกัเรียนก็มกัจะมาช่วยงานไม่สม ่าเสมอ เพราะมีงานอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งท า ดงันั้นการท่ีผูป้กครองจะมา
ช่วยงานในหอ้งสมุดดา้นต่าง ๆ จึงเป็นงานท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่ 

6. การเป็นวิทยากรพิเศษ ผูป้กครองท่ีมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านหรือประกอบ
อาชีพท่ีเด็กสนใจ โรงเรียนอาจเชิญมาเป็นวิทยากรพิเศษ เพื่อพูดคุยสนทนากับเด็กเก่ียวกบังาน
อดิเรกหรือรายละเอียดกบัอาชีพ รวมทั้งให้โอกาสเด็กไดซ้กัถามขอ้ขอ้งใจหรือส่ิงท่ีเด็กอยากรู้ การ
เชิญผูป้กครองมาคุยเก่ียวกบัเด็กอาชีพต่าง ๆ น้ี นอกจากจะช่วยสนองความสนใจความอยากรู้อยาก
เห็นของเด็กแลว้ ยงัถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของการแนะแนวดา้นอาชีพใหก้บัเด็กอีกดว้ย 

7. การจดัท าขอ้มูลดา้นแหล่งทรัพยากรท่ีเป็นประโยชน์กบัทางโรงเรียน ปัจจุบนัการ
ด าเนินงานของโรงเรียนจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากแหล่งทรัพยากรภายนอกมากมายแต่ความ
ร่วมมือดงักล่าวอาจอยูใ่นแวดวงจ ากดั เพราะแต่ละโรงเรียนต่างก็มีทรัพยากรเฉพาะเร่ืองเฉพาะดา้น 
การท่ีผูป้กครองร่วมกนัให้ขอ้มูลดา้นแหล่งทรัพยากรท่ีโรงเรียนจะขอติดต่อขอความร่วมมือจึงเป็น
ส่วนหน่ึงของความช่วยเหลือท่ีจ าเป็นและเป็นการขยายความร่วมมือให้กวา้งมากข้ึน ขอ้มูลแหล่ง
ทรัพยากรทางดา้นบุคลากร ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถในดา้นต่าง ๆ  ซ่ึงในกรณีท่ีทางโรงเรียน
มีความจ าเป็นจะใช้ประโยชน์ก็สามารถใช้ได้ทันท่วงที เช่น ข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ ระบบ
อิเลคทรอนิคส์ นกัเรียนนกัศึกษาเฉพาะดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ 

สรุปไดว้่า บทบาทส าคญัของผูป้กครองในการจดักระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการ
เรียนรู้ทั้งท่ีบา้น โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้แก่เด็ก คือ การด าเนินงานให้ผูป้กครองมีส่วน
ร่วมในการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่เด็กท่ีโรงเรียนดว้ยการด าเนินกิจกรรม เช่น ให้ผูป้กครอง
ตดัสินใจเป็นผูช่้วยครู ช่วยครูจดัหาและเตรียมส่ือการสอน ช่วยครูสอนนกัเรียนบางกิจกรรม เชิญ
เป็นวทิยากร เชิญเป็นคณะกรรมการของโรงเรียนดา้นต่าง ๆ เขา้ร่วมกิจกรรมวนัวชิาการ ช่วยติดต่อ
ประสานงานเก่ียวกบัแหล่งวิทยากร แนะน าแหล่งวทิยากรท่ีจะให้ความรู้แก่นกัเรียนและเขียนขอ้มูล
เก่ียวกบันกัเรียนตามสภาพจริงในสมุดรายงานประจ าตวันกัเรียน 

2.2.4.2 ดา้นการติดต่อส่ือสาร 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบา้น โรงเรียนและชุมชน เป็นปัจจยัพื้นฐานของการด าเนินงาน

การจดัการศึกษาปฐมวยั ทั้งน้ีเพราะพ่อแม่คือครูคนแรกของลูก หากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดต้ระหนกั
ถึงการท างานในลกัษณะ 3 ประสาน คือ ประสานบา้น ประสานโรงเรียนและประสานชุมชนโดย
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มุ่งเนน้การประสานคน ประสานงานและประสานประโยชน์แลว้ การด าเนินงานก็ประสบผลตามท่ี
มุ่งหวงั ในการประสานสัมพนัธ์ดงักล่าวมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผูป้กครองในด้านการเล้ียงดูเด็กดา้น
พฒันาการ โภชนาการ การดูแลสุขภาพอนามยัมากกวา่การเสริมสร้างทกัษะและ    เจตคติในการเขา้
มามีส่วนร่วมของผูป้กครอง ไดแ้ก่ การเขา้มาเป็นอาสาสมคัรในโรงเรียน เช่น การร่วมเป็นวทิยากร 
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ช่วยจดัท าของเล่น ผลิตส่ือ ประกอบอาหาร เป็นแหล่งความรู้เร่ืองภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น เบญจา แสงมลิ (2545 , น. 104-105) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมว่าการ
ประสานงานระหว่างบา้นและโรงเรียน ระหว่างครูกบัผูป้กครอง มีความส าคญั ซ่ึงสามารถท าได้
หลายวิธี เช่น การเยี่ยมบา้น การเยีย่มโรงเรียนของผูป้กครอง การติดต่อส่ือสารโดยวีการต่าง ๆทั้งท่ี
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ หรือการประชุมสังสรรค ์เป็นตน้ 

กรมวิชาการ (2546, น. 116) กล่าวว่า ปัญหาท่ีพบในการจดัการศึกษาปฐมวยัมกัจะเกิด
จากความไม่เขา้ใจของผูป้กครองในเร่ืองการเตรียมตวัก่อนไปโรงเรียน ซ่ึงตอ้งเตรียมตวัเตรียมใจ
การให้เวลาลูกในการปรับตวั ไม่เร่งรัดการอ่านเขียน เพราะจะเป็นการสร้างเจตคติท่ีไม่ดีต่อตวัเด็ก
โรงเรียนสามารถสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีได ้ดงัน้ี 

1. ติดต่อประสานงานกบัผูป้กครอง โดยการพบเยี่ยมเยียนซ่ึงกนัและกนั ปรึกษาหารือ
ในรูปแบบของกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มยอ่ยเก่ียวกบัแนวทางในการเสริมสร้างและพฒันาเด็ก จะช่วยให้
เด็กไดรั้บการพฒันาทุกดา้นอยา่งเหมาะสมและมีคุณภาพ 

2. เชิญผูป้กครองมาร่วมกิจกรรมกบัโรงเรียน การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัจะเกิด 
ประโยชน์สูงสุด เม่ือผูป้กครองมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่เด็ก 

โดยเขา้ร่วมกิจกรรม เช่น การเล่นดนตรี แสดงงานศิลปะต่าง ๆ การประกอบอาหารหรือบริการ
อาหารเสริมแก่เด็กรวมทั้งเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกสถานท่ี เช่น ในวนัส าคญัต่าง ๆ 

3. ให้ความรู้แก่ผูป้กครอง ครูระดับปฐมวยัตอ้งมีบทบาทส าคญัในการให้ความรู้แก่
ผูป้กครอง เพื่อให้การพฒันาเด็กด าเนินไปในทิศทางเดียวกันอย่างเหมาะสมกับวยัของเด็กและ
ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

4. จดหมายข่าว บางโรงเรียนส่งจดหมายข่าวสัปดาห์ละคร้ัง บางแห่งให้เดือนละคร้ัง
และบางแห่งปีละ2 คร้ัง การส่งจดหมายข่าว เป็นการส่ือสารท่ีให้ประโยชน์แก่ครู และผูป้กครอง
การแจง้ข่าวท าไดห้ลายทางดว้ยกนั คือ การใช้แผ่นพบั การใช้ป้ายนิเทศ และการใชจ้ดหมายแจง้
ข่าวแบบไม่เป็นทางการ การแจง้ข่าวแบบไม่เป็นทางการมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการส่ือสาร ช่วย
ให้ทุกฝ่ายเข้าใจกันและมีส่วนรับผิดชอบในการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่เด็กและลดความ
ขดัแยง้เร่ืองเป้าหมายหรือวิธีการของกนัและกนั การใช้ป้ายนิเทศยงัประโยชน์ให้แก่ผูป้กครอง
อยา่งมากเม่ือมีโรคระบาด เช่น ตาแดง ไขเ้ลือดออก ไขห้วดัใหญ่ อีสุกอีใส หัด ครูควรมีขอ้มูลไว้
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วา่โรคน้ีมีสาเหตุและอาการอยา่งไร มีวธีิป้องกนัและรักษาอยา่งไร และโรงเรียนมนโยบายในการ
ป้องกนัอยา่งไร (ศศิธร เวยีงเหล็ก, 2542, น. 51) 

2.2.4.3 ดา้นอาสาสมคัร 
การมีส่วนร่วมท่ีโรงเรียนเป็นปัจจัยท่ีจ  าเป็นมากปัจจัยหน่ึง ในการด าเนินการจัด

การศึกษาระดบัปฐมวยั เพราะเป็นส่ิงท่ีเอ้ือต่อการใช้สอยและส่งเสริมพฒันาการของเด็ก ดงันั้น
โรงเรียนควรให้ความส าคญัในการเลือกและจดัส่ือ วสัดุอุปกรณ์ น ้ าด่ืมน ้ าใช้ อาหารกลางวนั การ
ให้บริการดา้นสุขภาพอนามยัแก่เด็กนกัเรียน (ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 
2545, น. 99-107) ในบางประเทศได้ด าเนินการส่งเสริมและพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในการจดัการศึกษาและประสบความส าเร็จ ดงัตวัอย่าง (ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ, 2544, น. 91-92) ดงัน้ี 

1. ประเทศสหรัฐอเมริกาไดใ้ห้ความส าคญักบัการเขา้มามีส่วนร่วมของผูป้กครองใน
การจดัการศึกษาเป็นอยา่งมาก โดยก าหนดไวใ้นวิสัยทศัน์การศึกษาวา่ โรงเรียนทุกแห่งตอ้งส่งเสริม
ความเป็นหุน้ส่วนท่ีใหพ้อ่แม่ผูป้กครองและนกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาเด็กได้
น าโครงการผูป้กครองในฐานะหุ้นส่วนทางการศึกษา (Parent as educational partners:PEP) มาใช้
ตั้งแต่ปีการศึกษา 1991-1992 โดยมีกิจกรรม ได้แก่ 1) โครงการเยี่ยมเยียนทางบ้าน 2) โครงการ
เครือข่ายโทรศพัท์ 3) การส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีบา้น 4) การฝึกอบรมผูป้กครองอาสาสมคัรช่วยงาน
โรงเรียน 5) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของผูป้กครองในรูปคณะกรรมการต่าง ๆ และ 6) การ
ประเมินความตอ้งการของผูป้กครอง 

2. สหราชอาณาจกัรไดจ้ดัท าโครงสร้างการจดัโครงการศึกษามีลกัษณะกระจายอ านาจ
จากรัฐบาลกลางไปสู่การปกครองโดยรัฐบาลระดบัทอ้งถ่ินร่วมกบัองค์กรท่ีจดัการศึกษาอ่ืนๆใน
ทอ้งถ่ิน ตวัอยา่งโครงการการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ 1) โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อช่วยเหลือนกัเรียน
ท่ีมีปัญหาดา้นการอ่าน โดยเชิญผูป้กครองมาร่วมช่วยเหลือหรือร่วมเรียนดว้ยในกรณีท่ีผูป้กครองมี
ปัญหาด้านการอ่าน 2) โครงการมีส่วนร่วมในการอ่านของเด็ก โดยกระตุน้ให้ปู่ย่าตายายเขา้มามี
ส่วนร่วมในการอ่านของเด็ก ๆ 3) โครงการ C’mon Everybody เป็นโครงการท่ีจดัให้ครอบครัวท่ี
บุตรหลานมีปัญหาทางพฤติกรรมมารวมตวักนั เพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมท่ีจ าเป็นแก่เด็ก ๆ  4) 
โครงการ Home-startคือ จดัอาสาสมคัรเยี่ยมครอบครัวท่ีมีปัญหาท่ีบา้นและเสนอความช่วยเหลือท่ี
จ าเป็น 5) การจดัท าพนัธะสัญญา เป็นขอ้ตกลงระหว่างโรงเรียนกับผูป้กครอง โดยมีขอ้ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน การไปโรงเรียนอย่างสม ่าเสมอและตรงเวลาของนักเรียนการ
ร่วมกนัดูแลดา้นวินยั พฤติกรรม การบา้น การประเมินความกา้วหน้าในการเรียนรู้ของนกัเรียน 6) 
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การจัดฝึกอบรมผูป้กครองเพื่อสามารถเตรียมตนเองในการเข้ามามี ส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โรงเรียน 

การท่ีโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผูป้กครองไดเ้ขา้มาช่วยงานในรูปต่าง ๆ ตามความถนัด
ความสมคัรใจ และผูป้กครองอาสาให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมด้านต่างๆ ของโรงเรียนอย่าง
สม ่าเสมอ เช่น เป็นวทิยากร ประชาสัมพนัธ์ การระดมเงินทุน การจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้
โรงเรียนไดมี้บุคลากรและทรัพยากรในการจดักิจกรรมท่ีพฒันาการเด็กใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2.2.4.4 ดา้นการเรียนรู้ท่ีบา้น 
ฉลอง คงเจริญ (2554, น. 36-37) กล่าวถึงบา้นว่า บา้นเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีส าคญัต่อ

การพฒันาคุณภาพชีวิตของนกัเรียนซ่ึงมีอิทธิพลต่อการพฒันาเด็กในหลาย ๆ ดา้น สภาพแวดลอ้ม
ทางบา้นจึงมีความส าคญัต่อเด็กสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. สภาพแวดลอ้มทางบา้นท่ีมีผลต่อการหล่อหลอมพฤติกรรมเด็กเพราะเด็กจะเรียนรู้ส่ิง
ต่างๆ มากมายจากบา้น จากผูป้กครอง ถา้สภาพแวดลอ้มทางบา้นไม่ดีอาจท าให้เด็กมีพฤติกรรมท่ี
เบ่ียงเบนไปจากส่ิงท่ีสังคมตอ้งการ 

2. บา้นมีบทบาทท่ีส าคญัต่อเด็กในการรับรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ผูป้กครองอาจช่วยจดั
ประสบการณ์ท่ีดีให้เด็กไดรั้บรู้ เช่น การช่วยเหลือตนเอง การให้อ่านหนังสือท่ีดี การชมรายการ
โทรทศัน์ท่ีมีประโยชน์ การอบรมสั่งสอนจริยธรรม 

3. บา้นมีความส าคญัในการให้ความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกบัโรงเรียนดว้ย 
เช่น การติดตามการประเมินผลนกัเรียน 

4. บา้นเป็นแหล่งวิทยาการท่ีส าคญั แหล่งทรัพยากรอาจเป็นบุคคลหรือวสัดุอุปกรณ์ท่ี
สามารถใช้เป็นแหล่งความรู้ในการจดัการศึกษาให้กบัเด็กสภาพแวดลอ้มท่ีใกล้ตวัท่ีสุดก็คือ บา้น 
(Eventhia, 1996, p. 435 อา้งถึงใน จรรยา สุวรรณทตั, 2545, น. 11) การเรียนรู้ท่ีบา้นตามโครงสร้าง
การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 6แบบ ของ Epstein (1995, pp. 701-
705) ก็ได้ให้ความหมายว่า การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีบา้นให้เหมาะสมหรือส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียนรู้ของเด็กเช่นกนั 
  สรุปไดว้่า ด้านการเรียนรู้ท่ีบา้น ผูป้กครองมีส่วนร่วมจดัประสบการณ์ท่ีดีให้เด็กไดรั้บรู้ 
เช่น การช่วยเหลือตนเอง การให้อ่านหนงัสือท่ีดี การชมรายการโทรทศัน์ท่ีมีประโยชน์ การอบรม
สั่งสอนจริยธรรมแหล่งทรัพยากรอาจเป็นบุคคลหรือวสัดุอุปกรณ์ท่ีสามารถใชเ้ป็นแหล่งความรู้ใน
การจดัการศึกษาใหก้บัเด็กสภาพแวดลอ้มท่ีใกลต้วัท่ีสุดก็คือ บา้น  
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2.2.4.5 ดา้นการตดัสินใจ 
ผู ้ปกครองมี ส่วนร่วมในการเส ริมส ร้างประสบการณ์ ให้ เด็ก ท่ีโรงเรียน  เช่น 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาหรือสมาคมผูป้กครองตดัสินใจในนโยบายภาวะผูน้ าและการ
ประชาสัมพนัธ์ดงันั้น สถานศึกษาจะตอ้งค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการตดัสินใจ
เก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆของสถานศึกษาในการพฒันาภาวะผูน้ าให้แก่ผูป้กครองและผูแ้ทนผูป้กครอง 
ดงัน้ี (Lyon et al., 1983,อา้งถึงใน พิศมยั ป้ันนอ้ย, 2550, น. 33) 

1. การเป็นผูช่้วยครู ผูป้กครองท่ีมาท างานนอกบ้านอาจอาสาสมคัรเป็นผูช่้วยครูใน
โรงเรียนตามวนัเวลาท่ีตนเองสะดวกผูช่้วยครูมีหนา้ท่ีดูแลเด็กขณะท ากิจกรรม ช่วยดูแลเด็กในขณะ
แข่งกีฬาสี 

2. การเป็นครูร่วมสอน การท่ีผูป้กครองเขา้ไปเป็นครูร่วมสอนมีสาระส าคญัมากกวา่การ
เป็นอาสาสมคัรช่วยสอนทั่วไป เพราะเป็นการเปล่ียนบทบาทผูป้กครองมาสู่การมี   ส่วนร่วม
ก าหนดบทเรียนและกิจกรรมดา้นการเรียนการสอนร่วมกนั บทบาทน้ียกระดบัการท างานของครู
และผูป้กครองในลกัษณะท่ีเป็นหุน้ส่วนมากข้ึน เป็นการท างานบนความเท่าเทียมกนัและผูป้กครอง
มีโอกาสก าหนดโครงสร้างหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับชุมชนและท้องถ่ินได้มากยิ่งข้ึน เน่ืองจาก
บางคร้ังครูจ านวนมากเป็นผูม้าใหม่ยา้ยมาจากแหล่งอ่ืน ซ่ึงอาจจะไม่เขา้ใจความเป็นมาของทอ้งถ่ิน
ได้ดีเท่ากับผูป้กครองท่ีอยู่มานานแล้วในการเป็นครูร่วมสอน ผูป้กครองจะต้องมีการวางแผน
หลกัสูตร ก าหนดกิจกรรมในการน าไปใชแ้ละประเมิลผลหลกัสูตรร่วมกนั ทั้งน้ีผูป้กครองอาจจะ
ไดรั้บการฝึกอบรมดา้นทกัษะวิธีการสอนเพิ่มเติม เพื่อสร้างความมัน่ใจในการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ตลอดจนสามารถคิดคน้และสร้างส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอนร่วมกบัครูในบางพื้นท่ี 

ในสหรัฐอเมริกาผูป้กครองและครูร่วมกนัจดัท าวีดีโอการบอกเล่าเร่ืองราวของชุมชน
ทอ้งถ่ินใหแ้ก่เด็ก ๆ ไดท้ราบ 

3. การให้ขอ้มูลเสริมบทเรียนต่าง ๆ ความหลากหลายมีประสบการณ์แตกต่างกนัใน
ดา้นอาชีพการงาน ความรู้ความช านาญเฉพาะ ผูป้กครองซ่ึงมีความรู้เฉพาะดา้นมาร่วมให้เพิ่มเติม 
จะช่วยครูในการสร้างหลกัสูตรท่ีมีความลึกซ้ึงข้ึน 

4. มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่ีน่าสนใจให้แก่เด็กหรือกลุ่มผูป้กครองดว้ยกนั การจดั
ท่ีผูป้กครองมีโอกาสเขา้ร่วมและสร้างสรรค์ไดม้าก อาจจะเป็นการท าโครงการร่วมกนัเป็นรูปของ
การสร้างสัมพนัธภาพท่ีไม่เป็นทางการและไม่ควรเป็นกิจกรรมท่ีเน้นการแข่งขนั เอาชนะ แต่ควร
เป็นกิจกรรมท่ีเน้นความร่วมมือ การช่วยเหลือพึ่งพากนั กิจกรรมลกัษณะน้ีจะท าให้ผูป้กครองเขา้
ร่วมไดม้ากกวา่เป็นกิจกรรมท่ีเนน้การแข่งขนั เพราะผูป้กครองของเด็กท่ีผลการเรียนไม่ดีนกัอาจจะ
ไม่เขา้ร่วมกิจกรรมลกัษณะน้ี 
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5. การช่วยงานหรือสนบัสนุนงานในห้องสมุด ห้องสมุดของโรงเรียนเป็นอีกแหล่งหน่ึง
ท่ีตอ้งการสนับสนุนและความช่วยเหลืออยู่เสมอ ความตอ้งการนั้นเป็นได้ทั้ งในด้านเงินทุนเพื่อ
จดัหาหนังสือเพิ่มเติม อาสาสมคัรช่วยซ่อมแซมและจดัชั้นหนังสือ การท าความสะอาดการจดัท า
บตัรรายการ และการจดัหมวดหนังสือ ปกติแล้วเจา้หน้าท่ีมกัจะท างานประจ าเป็นดา้นหลกัไม่มี
เวลาท่ีจะพฒันาระบบงานและปรับปรุงให้ทันสมยัเสมอ ทั้งน้ีอาจเป็นความจ ากดัของก าลงัคนแม้
โรงเรียนหลายแห่งจะไดร้ะดมความช่วยเหลือจากนักเรียนมาแลว้ก็ยงัไม่เพียงพอ และนักเรียนก็
มกัจะมาช่วยงานไม่สม ่าเสมอเพราะมีงานอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งท า ดงันั้นการท่ีผูป้กครองจะมาช่วยงานใน
หอ้งสมุดดา้นต่าง ๆ จึงเป็นงานท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่ 

6. การเป็นวิทยากรพิเศษ ผูป้กครองท่ีมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านหรือประกอบ
อาชีพท่ีเด็กสนใจ โรงเรียนอาจเชิญมาเป็นวิทยากรพิเศษ เพื่อพูดคุยสนทนากับเด็กเก่ียวกบังาน
อดิเรกหรือรายละเอียดกบัอาชีพ รวมทั้งให้โอกาสเด็กไดซ้กัถามขอ้ขอ้งใจหรือส่ิงท่ีเด็กอยากรู้ การ
เชิญผูป้กครองมาพูดคุยเก่ียวกบัเด็กอาชีพต่าง ๆ น้ี นอกจากจะช่วยสนองความสนใจความยากรู้ยาก
เห็นของเด็กแลว้ ยงัถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของการแนะแนวดา้นอาชีพใหก้บัเด็กไดอี้กดว้ย 

7. การจดัท าขอ้มูลด้านแหล่งทรัพยากรท่ีเป็นประโยชน์กบัทางโรงเรียน ปัจจุบนัการ
ด าเนินงานของโรงเรียนจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากแหล่งทรัพยากรภายนอกมากมายแต่ความ
ร่วมมือดงักล่าวอาจอยูใ่นแวดวงจ ากดั เพราะแต่ละโรงเรียนต่างก็มีทรัพยากรเฉพาะเร่ืองเฉพาะดา้น 
การท่ีผูป้กครองร่วมกนัให้ขอ้มูลดา้นแหล่งทรัพยากรท่ีโรงเรียนจะขอติดต่อขอความร่วมมือจึงเป็น
ส่วนหน่ึงของความช่วยเหลือท่ีจ าเป็นและเป็นการขยายความร่วมมือให้กวา้งขวางมากข้ึนขอ้มูล
แหล่งทรัพยากรทั้งเป็นทรัพยากรทางดา้นบุคลากร ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถดา้นต่าง ๆ ซ่ึงใน
กรณีท่ีทางโรงเรียนมีความจ าเป็นจะใช้ประโยชน์ก็จะสามารถใช้ได้ทันท่วงที เช่น ข้อมูลด้าน
คอมพิวเตอร์ ระบบอิเล็คทรอนิคส์ นกัเรียนนกัศึกษาเฉพาะดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ 

สรุปไดว้า่ ดา้นการตดัสินใจผูป้กครองมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่
เด็กท่ีโรงเรียนด้วยการด าเนินกิจกรรม เช่น ให้ผูป้กครองตดัสินใจเป็นผูช่้วยครู ช่วยครูจดัหาและ
เตรียมส่ือการสอน ช่วยครูสอนนักเรียนบางกิจกรรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ได้รับเชิญให้เป็น
คณะกรรมการของโรงเรียนดา้นต่าง ๆ เขา้ร่วมกิจกรรมวนัวิชาการ ช่วยติดต่อประสานงานเก่ียวกบั
แหล่งวิทยากร แนะน าแหล่งวิทยากรท่ีจะให้ความรู้แก่นกัเรียนทราบเขียนขอ้มูลเก่ียวกบันักเรียน
ตามสภาพตามความเป็นจริงในสมุดรายงานประจ าตวันกัเรียน 

2.2.4.6 ดา้นการใหค้วามร่วมมือกบัชุมชน 
โรงเรียนเป็นส่วนหน่ึงของสังคมเป็นสถาบนัพฒันาเพื่อการด ารงชีวติท่ีดีในชุมชน เป็น

องคก์รและตวักลางท่ีส าคญัในการเปล่ียนแปลงและพฒันาอีกดว้ย โรงเรียนแต่ละโรงเรียนในชุมชน
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ต่างมีจุดหมาย ความตอ้งการ และรูปแบบเฉพาะของตนในแต่ละสังคม ศาสนา และอาชีพ ชุมชน
นั้นมีหน้าท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนเปรียบเสมือนกระจกเงาท่ีสะทอ้นใตภ้าพ
ของชุมชนนั้น ๆ หลกัสูตรท่ีใชใ้นโรงเรียนจะสะทอ้นให้เห็นจุดหมายในการฝึกอบรมเด็กแต่ละคน 
ชุมชนอาจให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการจดัการศึกษาของโรงเรียนได ้เช่น การให้ความช่วยเหลือ
สวสัดิการนักเรียน การให้บริการแนะแนวอาชีพ การให้บริการสุขอนามัย ตลอดจนส่งเสริม
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการจดัการศึกษาโรงเรียนและชุมชนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ 
พฒันาคนให้เป็นคนดี มีความรู้ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้ นการจดั
การศึกษาจึงเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน (ชยัยงค ์พรหมวงค ์, 2532, น. 8 – 12 อา้งถึงใน อรรถพร ผดุง
ศกัด์ิชยกุล, 2547, น. 20 - 21) 

การพฒันาชุมชนใน 4 ด้านคือ ด้านสติปัญญา  ด้านจิตใจ ด้านร่างกายและสังคม ให้
สามารถพฒันาคุณภาพของตนเองและด าเนินชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งสันติสุข และสามารถเก้ือหนุน
การพฒันาประเทศแบบพอเพียง เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ดา้น โดย
เน้นความสมดุล 4 ประการ กล่าวคือ ความสมดุลระหว่างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
สมดุลระหว่างการพึ่งพาอาศยักบัการพึ่งตนเอง โดยรูปแบบของการจดัการศึกษา (พิณสุดา สิริธรัง
ศรี และสมศกัด์ิ ดลประสิทธ์ิ , 2541, น. 36 – 37) ซ่ึงเป็นแนวความคิดท่ีมุ่งเน้นให้ชุมชนเขา้มามี
บทบาทในการจดัการศึกษา 

สรุปไดว้า่ บทบาทการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษา สามารถกระท าได้
โดยโรงเรียนและผูป้กครองตอ้งมีความเขา้ใจในบทบาทของตน และบทบาทของการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหวา่งโรงเรียนและผูป้กครอง ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพอ่แม่ ผูป้กครองให้มี
บทบาทต่อการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน ผู ้ปกครองจึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาความ
เจริญกา้วหน้าของเด็กในทุก ๆ ดา้น โดยกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษา
สามารถด าเนินการไดห้ลายวิธี ดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลายในบริบทของสังคมไทยซ่ึงโรงเรียนและ
ผูป้กครองตอ้งมีเป้าหมายร่วมกนัในการร่วมพฒันาเด็ก เช่น กิจกรรม การเยี่ยมโรงเรียน กิจกรรม
เยี่ยมบา้น การจดัประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการ การจดักิจกรรมนันทนาการระหว่างผูป้กครองและ
บุคลากรในโรงเรียน จดัท าเอกสารเพื่อเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารความเคล่ือนไหวของโรงเรียน การ
เชิญผูป้กครองเป็นอาสาสมคัรในการร่วมจดักิจกรรมการเรียนรู้กบันกัเรียน เป็นตน้ ทั้งน้ี กิจกรรม
ต่าง ๆ จะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือโรงเรียนเป็นผูริ้เร่ิมเปิดโอกาสให้ผูป้กครองได้เขา้มามีส่วนร่วมและ
ผูป้กครองก็ตอ้งเปิดและเขา้ใจเจตนารมณ์ของโรงเรียน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมจึง
จะเกิดข้ึนไดต้ามท่ีทุกฝ่ายมุ่งหวงั 
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2.2.5  แนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือของผูป้กครองในการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริม
พฒันาเด็ก 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2544, น. 71 – 75) ได้รายงาน
การศึกษาจากการสอบถาม ครู / อาจารย ์พ่อแม่ ผูป้กครองของโรงเรียนต่าง ๆ ประมาณ 1,500 คน 
โดยการออกแบบสอบถามในประเด็นดา้น การอบรมเล้ียงดู การส่ือสารระหว่างบา้นกบัโรงเรียน 
การอาสาสมคัรเพื่อพฒันาการศึกษา 

การจดับรรยากาศการเรียนการสอนท่ีบา้น การเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจของ
โรงเรียน และการเป็นผูป้ระสานงานในการระดมทรัพยากร โดยประเด็นดงักล่าวไดร้ายละเอียดของ
กิจกรรม ซ่ึงเป็นแนวทางการสร้างความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนและพอ่แม่ผูป้กครอง ดงัน้ี 

1)  แนวทางการสร้างความร่วมมือของพ่อแม่ ผูป้กครอง ดา้นการอบรมเล้ียงดู 
1.1)  พฒันาสมองของลูกตั้งแต่อยูใ่นครรภโ์ดยรับประทานท่ีถูกหลกัโภชนาการมี

ประโยชน์ และหมัน่ออกก าลงักายอยา่งเหมาะสม 
1.2)  สร้างสัมพนัธภาพหรือบรรยากาศท่ีดีในครัวเรือน ท าครอบครัวให้อบอุ่นมี

ความรักท่ีเอ้ืออาทรอยา่งทัว่ถึง 
1.3)  ใหลู้กรับประทานอาหารท่ีมีคุณค่าต่อร่างกาย และฝึกใหอ้อกก าลงักายอยา่ง

เหมาะสม 
1.4)  ตรวจและพฒันาสุขภาพของลูกอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ

เรียนรู้ 
1.5)  สังเกตแววความสามารถและความสนใจของลูก 
1.6)  อ่านหนงัสือใหลู้กฟัง และเลือกดูรายการโทรทศัน์ท่ีเป็นประโยชน์พร้อมกบัลูก 
1.7)  เล่นกบัลูกเพื่อฝึกการพูด การฟัง การสังเกต และการวเิคราะห์ 

2)  แนวทางการสร้างความร่วมมือของพอ่แม่ ผูป้กครอง ดา้นการส่ือสาร 
พบปะครูของลูกอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลของลูกท่ีอยูท่ี่บา้น 
2.1)  ดูแลลูกในเร่ืองการใหไ้ปโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ การเรียนและท าการบา้น 
2.2)  ใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อโรงเรียนในเร่ืองต่าง ๆ 
2.3)  พบปะเครือข่ายผูป้กครองและบุคลากรในโรงเรียน 

3) แนวทางการสร้างความร่วมมือของพ่อแม่ ผูป้กครองด้านการเป็นอาสาสมคัรเพื่อ
พฒันาการศึกษา 

3.1)  ให้ความร่วมมือเป็นอาสาสมคัรเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนเช่น 
เป็นครูพ่อ ครูแม่ในการสอนหรืออบรมวิชาการต่าง ๆ ตามความถนัดหรือเช่ียวชาญให้ความ
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ช่วยเหลือและสนบัสนุนดา้นปัจจยัเพื่อพฒันาบุคลากรครูของโรงเรียนในการฝึกอบรมและพฒันา
ดา้นวิชาการต่าง ๆ การลงมือช่วยพฒันาส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียน การช่วยฝึกทกัษะ การกีฬากบั
นกัเรียน การเขา้มาดูแลดา้นโภชนาการในโรงเรียน เป็นตน้ 

3.2)  จดัตั้งกลุ่ม / ชมรม / สมาคมผูป้กครองโรงเรียนกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัตั้งสมาคมผูป้กครอง 

3.3)  สร้างและขยายเครือข่ายพ่อแม่ ผูป้กครองส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายทั้ง
ภายในโรงเรียน และระหวา่งโรงเรียน 

3.4)  แนวทางการสร้างความร่วมมือของพอ่แม่ ผูป้กครอง ดา้นการจดับรรยากาศการ
เรียนรู้ท่ีบา้น 

4)  แนวทางการสร้างความร่วมมือของพ่อแม่ ผู ้ปกครอง ด้านการจัดบรรยากาศ 
การเรียนรู้ท่ีบา้น 

4.1)  จดัสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศยัให้เอ้ืออ านวยต่อกระบวนการเรียนรู้ และการคิด
สร้างสรรคด์ว้ยตนเอง 

4.2)  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมตามศกัยภาพ 
5)  แนวทางการสร้างความร่วมมือของพ่อแม่ ผูป้กครอง ดา้นการเขา้มามีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจของโรงเรียน 
5.1)  สมคัรเขา้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนลูก 
5.2)  เขา้รับฟังและอบรมความรู้เก่ียวกบัการบริหารงานโรงเรียน 
5.3)  การเขา้ร่วมคิดวิเคราะห์ ช่วยแก้ปัญหา เช่น กระบวนการเรียนการสอน การ

บริหารการเงิน การบริหารงานบุคคล การป้องกนัภยัจากภายนอกโรงเรียน การก าหนดและจดัล าดบั
ความตอ้งการของงาน / โครงการ ร่วมประเมินผลการด าเนินงานเพื่อตรวจสอบและให้ความเห็น
เพื่อการปรับปรุงงาน 

5.4)  ร่วมรับผดิชอบในผลงานท่ีเกิดข้ึนของโรงเรียนในฐานะผูมี้ส่วนร่วม 
6)  แนวทางการสร้างความร่วมมือของพ่อแม่ ผูป้กครอง ดา้นการเป็นผูป้ระสานงานใน

การระดมทรัพยากร 
6.1) ท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งแหล่ง ทรัพยากร ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

กบัโรงเรียน 
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2.3  การจัดกจิกรรมพฒันาการเด็กปฐมวัย 
2.3.1  ความส าคญัและความหมายของการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยั 

ความส าคัญของการจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการ (John Dewey) กล่าวว่า การจัด
กิจกรรมหรือการจดัประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวยั มีความส าคัญมากในการจัดให้เด็กได้คิด
แกปั้ญหา การแสดงออกอยา่งอิสระและสามารถน าความรู้สึกท่ีไดรั้บจากประสบการณ์นั้น ๆ มาใช้
ในการแกปั้ญหาร่วมดว้ย  

ความหมายของการส่งเสริมพฒันาการเด็ก 
การส่งเสริมพฒันาการ หมายถึง กระบวนการท่ีช่วยใหเ้ด็กในแต่ละช่วงวยัไดรั้บการ

พฒันาใหมี้คุณลกัษณะเหมาะสมตามวยั หรือมีพฒันาการตามธรรมชาติของวยั (ปรัชญา วหิคโต 
หน่วยท่ี 2 หนา้ 2-7,8) ซ่ึงขอบข่ายของการส่งเสริมพฒันาการเด็ก จะมี 4 ดา้น ดงัน้ี 

1) ดา้นร่างกาย เก่ียวขอ้งกบัความสามารถของร่างกายในการทรงตวัในอิริยบถต่าง ๆ
และการเคล่ือนไหว เคล่ือนท่ีไปโดยการใช้กลา้มเน้ือใหญ่ เช่น การนั่ง ยืน เดิน วิ่ง กระโดด ฯลฯ 
การใช้สัมผสัรับรู้ และการใชต้าและมือประสานกนัในการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การหยิบจบัของ 
การขีดเขียน ป้ัน ประดิษฐ ์เป็นตน้ 

2) ดา้นอารมณ์-จิตใจ เก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการรู้สึกและแสดงความรู้สึก เช่น 
พอใจ ไม่พอใจ รัก ชอบ โกรธ เกลียด กลวั และเป็นสุข ความสามารถในการแยกแยะ ความลึกซ้ึง
และควบคุมการแสดงออกของอารมณ์อยา่งเหมาะสม เม่ือเผชิญกบัสถานการณ์ต่างๆตลอดจนการ
สร้างความรู้สึกท่ีดีและนบัถือต่อตนเอง หรืออตัมโนทศัน์ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการดา้นสังคมดว้ย 
บางคร้ังจึงมีการรวมพฒันาการดา้นอารมณ์-จิตใจกบัทางดา้นสังคมเป็นกลุ่มเดียวกนั 

3) ดา้นสังคม เก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น มีทกัษะการ
ปรับตวัในสังคม คือ สามารถท าหนา้ท่ีตามบทบาทของตน ร่วมมือกบัผูอ่ื้น มีความรับผดิชอบ ความ
เป็นตวัของตวัเอง และรู้กาลเทศะส าหรับเด็กหมายความรวมถึง ความสามารถในการช่วยตวัเองใน
ชีวติประจ าวนั นอกจากนั้นพฒันาการดา้นสังคมยงัเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการดา้นจิตวญิญาณ คุณธรรม
และเก่ียวข้องกับพัฒนาการด้านสติปัญญา ท าให้ รู้จักแยกแยะความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  และ
ความสามารถในการเลือกด ารงชีวติในทางสร้างสรรคเ์ป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอีกดว้ย 

4) ด้านสติปัญญา เก่ียวข้องกบัความสามารถในการเรียนรู้ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิง
ต่างๆกบัตนเอง การรับรู้ รู้จกัสังเกต จดจ า วิเคราะห์ การรู้คิด รู้เหตุผล และความสามารถในการ
แกปั้ญหา ตลอดจนการสังเคราะห์ ซ่ึงเป็นความสามารถเชิงสติปัญญาในระดบัสูง ซ่ึงแสดงออกดว้ย
การใชภ้าษาส่ือความหมายกบัการใชภ้าษาส่ือความหมายกบัการใชต้ากบัมือท างานประสานกนัเพื่อ
แกปั้ญหา จึงมีความเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการดา้นสติปัญญา 
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2.3.2  หลกัการและแนวทางในการจดัประสบการณ์เพื่อพฒันาการเด็กปฐมวยั 
การจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั อายุ 3-5 ปี จะไม่จดัเป็นรายวิชาแต่จดัในรูป

ของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น เพื่อให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ทักษะ 
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดพฒันาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยมี
หลกัการและแนวทางการจดัประสบการณ์ ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 น. 39-40) 

1) หลกัการจดัประสบการณ์ 
1.1)  จดัประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้ เพื่อพฒันาเด็กโดยองคร์วมอยา่ง

ต่อเน่ือง 
1.2)  เนน้เด็กเป็นส าคญั สนองความตอ้งการ ความสนใจ ความแตกต่างระหวา่ง

บุคคลและบริบทของสังคมท่ีเด็กอาศยัอยู ่
1.3)  จดัใหเ้ด็กไดรั้บการพฒันาโดยใหค้วามส าคญัทั้งกบักระบวนการและผลผลิต 
1.4)  จดัการประเมินพฒันาการใหเ้ป็นกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง และเป็นส่วนหน่ึง

ของการจดัประสบการณ์ 
1.5)  ใหผู้ป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็ก 

2) แนวทางการจดัประสบการณ์ 
2.1)  จดัประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพฒันาการ คือเหมาะกับอายุ วุฒิ

ภาวะและระดบั พฒันาการ เพื่อใหเ้ด็กทุกคนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
2.2)  จดัประสบการณ์ให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กวยัน้ี คือ เด็กไดล้ง

มือกระท า เรียนรู้ผา่นประสาทสัมผสัทั้งห้า ไดเ้คล่ือนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบคน้ ทดลอง และ
คิดแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

2.3)  จดัประสบการณ์แบบบูรณาการ คือบูรณาการทั้ง ทกัษะ และสาระการเรียนรู้ 
2.4)  จดัประสบการณ์ให้เด็กไดริ้เร่ิมคิด วางแผน ตดัสินใจลงมือกระท าและน าเสนอ

ความคิด โดยผูส้อนเป็นผูส้นบัสนุนอ านวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกบัเด็ก 
2.5)  จัดประสบการณ์ ให้ เด็ก มีป ฏิสั มพัน ธ์กับ เด็ก อ่ืน  กับ ผู ้ให ญ่  ภายใต้

สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีอบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบ
ร่วมมือในลกัษณะต่างๆ กนั 

2.6)  จดัประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
และอยูใ่นวถีิชีวติของเด็ก 
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2.7)  จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลกัษณะนิสัยท่ีดีและทกัษะการใช้ชีวิตประจ าวนั 
ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และการมีวนิยัให้เป็นส่วนหน่ึงของการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

2.8)  จดัประสบการณ์ทั้งในลกัษณะท่ีมีการวางแผนไวล่้วงหนา้และแผนท่ีเกิดข้ึนใน
สภาพจริง โดยไม่ไดค้าดการณ์ไว ้

2.9)  ใหผู้ป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์ ทั้งการวางแผน การ
สนบัสนุนส่ือการสอน การเขา้ร่วมกิจกรรม และการประเมินพฒันาการ 

2.10) จดัท าสารนิทศัน์ดว้ยการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพฒันาการและการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล น ามาไตร่ตรองและใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเด็กและการวิจยัในชั้นเรียน 

2.3.3  พฒันาการประจ าวยัของเด็กปฐมวยั 
พฒันาการประจ าวยัของเด็ก คือ คุณลักษณะตามวยัเป็นความสามารถตามวยัหรือ

พฒันาการตามธรรมชาติเม่ือเด็กมีอายถึุงวยันั้นๆผูส้อนจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจคุณลกัษณะตามวยั
ของเด็กอายุ 3-5 ปี เพื่อน าไปพิจารณาจดัประสบการณ์ให้เด็กแต่ละวยัได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ขณะเดียวกนัจะตอ้งสังเกตเด็กแต่ละคนซ่ึงมีความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อน าไปช่วยในการ
พฒันาเด็กให้เต็มความสามารถและศกัยภาพ พฒันาการเด็กในแต่ละช่วงอายุอาจเร็วหรือช้ากว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดไวแ้ละการพฒันาจะเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ถ้าสังเกตพบว่าเด็กไม่มีความก้าวหน้า
อยา่งชดัเจนตอ้งพาเด็กไปปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญหรือแพทย ์เพื่อช่วยเหลือแลละแกไ้ขไดท้นัท่วงที โดย
ได้ก าหนดคุณลักษณะตามวัยท่ีส าคัญของเด็กอายุ  3-5 ปี  และพัฒนาการด้านต่างๆ  ดัง น้ี 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 น. 32-35) 

คุณลกัษณะตามวยัทีส่ าคัญของเด็กอายุ 3-5 ปี  
พัฒนาการทางด้านร่างกายเด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวยั มีสุขนิสัยท่ีดี และมี

กลา้มเน้ือใหญ่ กลา้มเน้ือเล็กแข็งแรง ใชไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่วประสานสัมพนัธ์กนั โดยมีสภาพท่ีพึง
ประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

1)  มีน ้าหนกัและส่วนสูงตามเกณฑข์องกรมอนามยั                                                       
2)  รู้จกัรักษาสุขภาพอนามยัและความปลอดภยั เด็กควรท่ีจะยอมรับประทานอาหารท่ีมี

ประโยชน์ ด่ืมน ้ าท่ีสะอาดเม่ือมีผูช้ี้แนะ, ลา้งมือก่อนและหลงัรับประทานอาหาร, นอนพกัผ่อนให้
เป็นเวลา และออกก าลงักายใหเ้ป็นเวลา                                    

3)  รักษาความปลอดภยัของตนเองและผูอ่ื้น ดว้ยการเล่นและท ากิจกรรมอยา่งปลอดภยั
เม่ือมีผูช้ี้แนะ                                   
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4)  เคล่ือนไหวร่างกายอยา่งคล่องแคล่วและทรงตวัไดดี้ เช่น เด็กสามารถเดินตามแนวท่ี
ก าหนดได,้ รับลูกบอลโดยใชมื้อและล าตวัช่วยในการรับได ้เป็นตน้                       

5)  ใชมื้อไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว คือ เด็กสามารถใชก้รรไกรตดักระดาษขาดจากกนัได ้โดย
ใช้มือเดียว, เขียนรูปวงกลมตามแบบได้ และร้อยวสัดุท่ีมีรูขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 1 ซ.ม. ได ้                                  
พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ                     

เด็กอายุ 3 ปี ควรมีสุขภาพจิตท่ีดีมีความสุข ช่ืนชม แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การ
เคล่ือนไหวและมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจท่ีดีงาม โดยมีส่ิงเหล่าน้ีเป็นตวับ่งช้ีเพื่อน าไปสู่สภาพท่ี
พึงประสงค ์                      

1)  ความซ่ือสัตยสุ์จริต เด็กปฐมวยัควรบอกหรือช้ีไดว้า่ส่ิงใดเป็นของตนเอง และส่ิงใด
เป็นของผูอ่ื้น                                                 

2)  ความมีเมตตา กรุณา และช่วยเหลือแบ่งปัน เด็ก 3-5 ปี ควรสามารถแสดงความรัก
เพื่อนและมีเมตตาต่อสัตวเ์ล้ียง แบ่งปันส่ิงของใหผู้อ่ื้นไดเ้ม่ือมีผูช้ี้แนะ             

3)  มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น โดยมีการแสดงออกทางสีหนา้หรือท่าทางรับรู้ความรู้สึก
ของผูอ่ื้น                                              

4)  มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายจนส าเร็จ เม่ือมีผูช่้วยเหลือ         
พฒันาการด้านสังคม 
ควรมีทกัษะชีวิตและปฏิบติังานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักธรรมชาติ 

ส่ิงแวดล้อม และความเป็นไทย สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข และปฏิบติัตนเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข โดยมีสภาพท่ี
พึงประสงค ์ดงัต่อไปน้ี                                                               

1)  สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั เช่น แต่งตวัโดยมีผู ้
ช่วยเหลือ,  รับประทานอาหารดว้ยตนเอง, ใชห้อ้งน ้าหอ้งส้วมโดยมีผูช่้วยเหลือ เป็นตน้.         

2)  มีวนิยัในตนเอง เด็กสามารถเก็บของเล่นใชเ้ขา้ท่ี เม่ือมีผูช้ี้แนะ เช่น เขา้แถว
ตามล าดบัก่อนหลงัได ้เม่ือมีผูช้ี้แนะ เป็นตน้           

3)  ประหยดัและพอเพียง ดว้ยการใชส่ิ้งของเคร่ืองใชอ้ยา่งประหยดัและพอเพียงเม่ือมีผู ้
ช้ีแนะ                                                

4)  ดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้มเม่ือมีผูช้ี้แนะ และสามารถท้ิงขยะไดถู้กท่ี                                                        

5)  มีมารยาทตามวฒันธรรมไทย และรักความเป็นไทย เช่น ปฏิบติัตนตามมารยาทไทย
ได ้เม่ือมีผูช้ี้แนะ, หยดุเม่ือไดย้นิเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี              
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6)  ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งบุคคล เช่น เล่นและท ากิจกรรม
ร่วมกบัเด็กท่ีแตกต่างไปจากตนเองได ้                   

7)  มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น เด็กช่วงอาย ุ3-5 ปีสามารถเล่นร่วมกบัเพื่อนได ้ยิม้หรือ
ทกัทายผูใ้หญ่และบุคคลท่ีคุน้เคย เม่ือมีผูช้ี้แนะ                                                    

8)  ปฏิบติัตนเบ้ืองตน้ในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม เช่น สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลง
เม่ือมีผูช้ี้แนะ, ปฏิบติัตนเป็นผูน้ าและผูต้าม เม่ือมีผูช้ี้แนะ เป็นตน้ 

พฒันาการด้านสติปัญญา 
เด็กในช่วงอายุ 3-5 ปี ควรใช้ภาษาส่ือสารไดอ้ย่างเหมาะสมกบัวยั มีความสามารถใน

การคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 
และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ไดเ้หมาะสมกบัวยั โดยมีสภาพท่ีพึงประสงค ์ดงัต่อไปน้ี                        

1)  สนทนาโตต้อบและเล่าเร่ืองให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ เด็กสามารถฟังผูอ่ื้นพูดจนจบและโตต้อบ
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังได ้สามารถเล่าเร่ืองดว้ยประโยคสั้นๆ แบบต่อเน่ือง ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจในเร่ืองราวได ้                                 

2)  อ่าน เขียนภาพและสัญลกัษณ์ได ้เช่น สามารถอ่านภาพและพูดขอ้ความดว้ยภาษา
ของตน, เขียนขีด เข่ียภาพ ไดอ้ยา่งมีทิศทาง เป็นตน้                                             

3)  มีความสามารถในการคิดรวบยอด เช่น บอกลักษณะของส่ิงของต่างๆ จากการ
สังเกตโดยใชป้ระสาทสัมผสั, จบัคู่หรือเปรียบเทียบส่ิงต่างๆ โดยใชล้กัษณะหรือหนา้ท่ีการงานเพียง
ลกัษณะเดียว, คดัแยกส่ิงต่างๆ ตามลกัษณะหรือหน้าท่ีการใชง้าน, เรียงล าดบัส่ิงของหรือเหตุการณ์
อยา่งนอ้ย 3 ล าดบั เป็นตน้                                           

4)  มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล เช่น สามารถระบุผลท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ์หรือ
การกระท า เม่ือมีผูช้ี้แนะ, คาดเดาหรือคาดคะเนส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึน เป็นตน้                   

5)  มีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและตดัสินใจ เช่น สามารถตดัสินใจในเร่ืองง่ายๆ
ได,้ แกปั้ญหาโดยลองผดิลองถูก เป็นตน้                                                         

6)  เล่นหรือท างานศิลปะตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ เด็กสามารถสร้าง
ผลงานศิลปะเพื่อส่ือสารความคิด ความรู้สึกของตนเองได ้                                              

7)  แสดงท่าทางเคล่ือนไหวตามจินตนาการอยา่งสร้างสรรค ์สามารถเคล่ือนไหวท่าทาง 
เพื่อส่ือสารความคิด ความรู้สึกของตนเองได ้                                                              

8)  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ มีความสนใจฟัง หรืออ่านหนงัสือดว้ยตนเอง กระตือรือร้น
ในการเขา้ร่วมกิจกรรม                

9)  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ เช่น คน้หาค าตอบของขอ้สงสัยต่างๆ ตาม
วธีิการท่ีมีผูช้ี้แนะ, เช่ือมโยงค าถาม “อะไร”  ในการคน้หาค าตอบได ้เป็นตน้. 
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2.3.4  วธีิการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั 
การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษา ยงัมีหลายลกัษณะตามกิจกรรมท่ี

โรงเรียนและครูร่วมกนัสร้างสรรค์ข้ึน โดย Morrison (2000, pp. 363-364)ไดเ้สนอกิจกรรมการมี   
ส่วนร่วมส าหรับผูป้กครองในการจดัการศึกษา ว่า การจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตอ้งให้เป็นไป
อยา่งสบาย ครูสามารถจดักิจกรรมทกัษะให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมอย่างนอ้ย 4 วิธี (ธรรมรัศมี 
พงษท์อง, น. 45-43) 

1. วิธีให้มีส่วนร่วมในการท างาน เป็นวิธีท่ีมุ่งให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ท างานตามความสามารถของผูป้กครอง เช่น การเป็นผูช่้วยครู การเป็นพี่เล้ียงเด็ก การหาทุน การ
ร่วมท างานธุรการ เป็นตน้ การมีส่วนร่วมแบบน้ีผูป้กครองจะไดป้ระโยชน์ร่วมด้วยและค่อนขา้ง
เป็นเอกเทศ 

2. วธีิใหมี้ส่วนร่วมโดยเนน้กระบวนการ เป็นการมีส่วนร่วมท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
จดัการศึกษา เป็นผูใ้ห้แนวคิด ขอ้เสนอแนะในการจดัการศึกษา เช่น การวางแผนหลกัสูตร การ
คดัเลือกต ารา การวางมาตรฐานการท างาน เป็นตน้ วธีิการน้ีก าลงัแพร่หลาย เพราะทั้งผูป้กครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในการตดัสินใจทางการศึกษา 

3. วิธีการมีส่วนร่วมโดยเน้นการพฒันาคุณภาพครอบครัวเป็นหลกั ซ่ึงเป็นประโยชน์
ต่อผูป้กครองโดยตรง เพราะผูป้กครองท่ีเขา้ร่วมจะได้เรียนรู้วิธีการปฏิบติัท่ีเป็นการสร้างเสริม
ครอบครัว การมีส่วนร่วมลกัษณะน้ีพบในโครงการร่วมมือของโรงเรียน ชุมชน โรงเรียนสหกรณ์ 
และโครงการเฮดสตาร์ทของสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ 

4. วิธีการมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์  คือ การประมวลวิธีการดังกล่าวข้างต้นมา
ประสานกนั โดยเนน้ครอบครัวเป็นศูนยก์ลางและให้ครอบครัวมีส่วนร่วมการตดัสินใจในกิจกรรม
ของโรงเรียนและในเร่ืองการมีส่วนร่วมน้ี 

นอกจากน้ี รายงานการวิจยัของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
(2544, น. 153-157)ไดเ้สนอการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผูป้กครองท่ีเหมาะสมกบัสังคมไทยในการ
พฒันาการศึกษาดงัน้ี 

1. การเชิญผูป้กครอง และผูอ้าวุโส กรรมการชุมชน มาเยี่ยมโรงเรียน และจดักิจกรรม
ให้ผูป้กครองได้มีโอกาสพบปะกบัครู สังเกตกิจวตัรการเรียนของเด็ก เห็นสภาพแวดล้อมท่ีทาง
โรงเรียนจดัให้แก่เด็กในโรงเรียน ร่วมคิดร่วมประชุมในหัวข้อต่างๆในเวลาและสถานการณ์ท่ี
เหมาะสม 

2. การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ของเด็ก เช่น การจดัห้อง
พบปะสังสรรคแ์บบไม่เป็นทางการ เพื่อเป็นท่ีท่ีผูป้กครองไดม้าพกัรอเด็กและไดพ้บปะอยา่งไม่เป็น
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ทางการ มีการจดัขอ้มูลต่างๆให้ทราบ มีเอกสาร หนงัสือท่ีเป็นประโยชน์ไดอ่้านและร่วมหารือกนั มี
ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่ อ ส่ือข่าวสาร กิจกรรมในรูปแบบต่างๆรวมทั้ งป้ ายของเด็กๆหรือ
คณะกรรมการนกัเรียนท่ีสามารถส่ือสารเร่ืองราว 

3. การเชิญผูป้กครองมาเป็นอาสาสมคัรในงานดา้นต่างๆ เช่น การเป็นครูร่วมสอนการ
เป็นโค้ชนักกีฬา การติว หรือการสอนพิเศษในความรู้เฉพาะด้าน การรับเป็นเจ้าภาพในการ
สนบัสนุนค่าเดินทางทศันศึกษาในบางรายการ การเปิดสอนสถานท่ีท างานของผูป้กครองให้เด็กไป
ดูงานไปฝึกงานการจดัคณะเจา้หน้าท่ีของบริษทัมาให้ความรู้เสริมในเร่ืองการงานอาชีพท่ีเด็กมี
ความสนใจ 

4. การจดัประชุมปฏิบติัการในหัวขอ้ต่างๆท่ีหลากหลายโดยมีการก าหนดปฏิทินการ
ประชุมไวล่้วงหนา้ เพื่อปลุกเร้าความสนใจและจะไดเ้ตรียมตวัและเวลาไวก้่อนล่วงหนา้ 

5. การจัดกิจกรรมตามวาระ เช่น การจัดติววิชาต่าง ๆในช่วงใกล้สอบ โดยอาศัย
ทรัพยากรจากศิษย ์รุ่นพี่ ผูป้กครองบางท่านท่ีมีความรู้ดา้นนั้นอยูแ่ลว้มาช่วยใหค้วามรู้พิเศษเพิ่มเติม
โดยโรงเรียนจดัหาสถานท่ีรับรอง หรืออ านวยความสะดวกใหอ้ยา่งเหมาะสม 

6. การจัดท าเอกสาร จดหมายข่าวจากโรงเรียนถึงผู ้ปกครองอย่างสม ่ าเสมอ โดย
อาสาสมคัรผูร่้วมเขียน ผูร่้วมคน้ขอ้มูลจากกลุ่มผูป้กครองท่ีมีความสนใจ 

7. คณะกรรมการสมาคมครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาควรร่วมกนัก าหนด
นโยบายการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผูป้กครองให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ในการก าหนดบทบาทและ
แนวทางดงักล่าว ควรมีการก าหนดเขตอ านาจความรับผิดชอบในส่วนผูป้กครองให้ชัดเจนการ
กระจายอ านาจให้ผูป้กครองเข้าร่วมและมอบอ านาจ การตัดสินใจบางระดับให้ จะส่งผลให้
ผูป้กครองเขา้ใจขอบเขต บทบาทท่ีชดัเจน รู้สึกมีพนัธะผูกพนัเขา้มาร่วมท างานโดยมีความตั้งใจ
และเตม็ใจมากข้ึน 

8. โรงเรียนท าหน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงาน อ านวยความสะดวกให้ครอบครัวเขา้มาร่วม
งาน โดยท าหน้าท่ีประสานและให้ข้อมูลข้อเท็จจริงตามท่ีผูป้กครองต้องการ หรืออาจจดัให้มี
บุคลากรท่ีเป็นตวัแทนของผูบ้ริหาร เขา้มาท าหน้าท่ีประสานงายอย่างใกล้ชิดมากข้ึน เพื่อติดตาม
ผูป้กครองและพฒันาความสัมพนัธ์ใหส้ามารถเขา้มาร่วมมือกบัทางโรงเรียนอยา่งใกลชิ้ดมากข้ึน 

9. การก าหนดกิจกรรมพฒันาความสัมพนัธ์กบัครอบครัวในลกัษณะต่างๆโรงเรียนและ
ผูป้กครองควรมีการคิดค้นรูปแบบกิจกรรมและมีการก าหนดให้หลากหลาย เพื่อให้ผูป้กครอง
สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมได้ตามความสนใจของตนมากข้ึน เช่น การจดัประชุมประจ าในระดับ
ห้องเรียนและระดบัชั้น การจดัประชุมผูป้กครองเฉพาะกลุ่ม เช่น เฉพาะกลุ่มท่ีเด็กเป็นเพื่อนสนิท
สนมกนัอยูแ่ลว้ เพื่อให้ผูป้กครองไดรู้้จกัพ่อแม่ของเพื่อนท่ีลูกของตนสนิทสนมดว้ยการจดัประชุม 
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กลุ่มผูป้กครองท่ีประสบปัญหาในการเลือกแผนการเรียนของลูกหรือเร่ืองอ่ืนๆท่ีมีความหลากหลาย 
หรือเป็นความสนใจเฉพาะเร่ือง หรือการจดัตั้งคณะกรรมการพิทกัษ์และคุม้ครองเด็กจากการถูก
ละเมิดในดา้นต่างๆ 

10.  การส่งข่าวสารขอ้มูลถึงพ่อแม่ ผูป้กครองอยา่งไม่เป็นทางการดว้ยจดหมายท่ีไม่มี
ลกัษณะเป็นทางการมากเกินไป ซ่ึงอาจเป็นจดหมายท่ีครูเขียนถึงผูป้กครองบางรายดว้ยตนเองเพื่อ
บอกเล่าขอ้มูลเก่ียวกบัเด็กในดา้นต่างๆท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 

11.  การเยี่ยมบา้นโดยผูแ้ทนผูป้กครองและครูท่ีเด็กมีความสนิทสนมดว้ย ในกรณีท่ี
เด็กบางรายอาจมีความจ าเป็นท่ีครูตอ้งแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัพอ่แม่ ผูป้กครอง และไม่สามารถนดัพบ
กนัท่ีโรงเรียนได ้หรือทางผูป้กครองไม่วา่งท่ีจะมาพบครูของเด็กในโรงเรียน 

12. การจดัประชุม ฝึกอบรมเพื่อน าไปสู่การพฒันาความรู้ ความเขา้ใจร่วมกนัโรงเรียน
ควรจดัหากิจกรรมอบรมครู บุคลากรในโรงเรียนให้รับทราบและมีความเขา้ใจในนโยบายของ
โรงเรียนท่ีมีต่อครอบครัวให้ชดัเจน เพื่อจะไดร่้วมกนัเป็นตวัแทนในการตอบปัญหาของผูป้กครอง
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.3.5  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัท่ีบา้น 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2544, น. 26-27)ยงัได้เสนอกิจกรรมการ 

มี  ส่วนร่วมของผูป้กครองในการศึกษาของลูกท่ีบา้น ดงัน้ี 
1. การให้ความรัก โดยเอาใจใส่ให้ความสบาย และความปลอดภยั มีความเอ้ืออาทร 

ซ่ึงกนัและกนั 
2. การใหลู้กไดมี้เวลาส่วนตวัท่ีจะท าในส่ิงท่ีสนใจ และแสดงออกอยา่งหลากหลาย 
3. การใหอิ้สระทางความคิด การพูดและการกระท าแก่เด็กอยา่งเหมาะสม 
4. แสดงความสนใจ หรือช่ืนชมในส่ิงท่ีลูกน าเสนอหรือการคน้พบส่ิงต่างๆแก่ลูกตาม

ควรแก่กรณี 
5. มีความอดทน รับฟังความคิดเห็นและผลงาน โดยหลีกเล่ียงการลงโทษท่ีลูกไม่เขา้ใจ

ความผดิของตน 
6. เสริมสร้างให้ลูกมีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความพึงพอใจ และให้การยกย่องหรือ

เลือกดูรายการโทรทศัน์ท่ีมีประโยชน์ 
7. อ่านหนงัสือให้ลูกฟังหรือเลือกรายการ โทรทศัน์ท่ีมีประโยชน์ โดยค านึงถึงวยัและ

พฒันาการเป็นหลกั รวมทั้งใหค้วามรู้เพิ่มเติมแก่ลูก 
8. กระตุน้และฝึกทกัษะพื้นฐานใหลู้กในแง่มุมต่างๆอยูเ่สมอ 
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9. ปรับสภาพแวดล้อมท่ีบา้น รวมทั้งจดัหาอุปกรณ์การเรียนเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองมากข้ึน 

10. ตั้งค  าถามและฝึกการคน้หาค าตอบดว้ยเหตุผลบ่อยๆ 
11. พาลูกไปชมนิทรรศการ กิจกรรมและสถานท่ีส าคญัๆ 
12. สร้างนิสัยท่ี ดีให้แก่ลูก เช่น ฝึกให้มีความรับผิดชอบ รู้จักความอดทน รู้จัก

ความส าเร็จและความผดิพลาด มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี รู้จกัคุณค่าแทแ้ละคุณค่าเทียมของส่ิงต่างๆ ฯลฯ 
13. ตรวจและพฒันาสุขภาพของลูกอยา่งสม ่าเสมอ 
14. สนทนาร่วมกบัลูก โดยค านึงถึงความสนใจของลูกเป็นหลกั 
15. เป็นแบบอยา่งท่ีดีใหลู้ก 
16. ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกอยา่งใกลชิ้ด เช่น พบปะครู

ของลูกอยา่งสม ่าเสมอใหข้อ้เสนอแนะต่อโรงเรียน 
17. ส่งเสริมใหลู้กเป็นของตวัเอง รู้จกัคิดวางแผนและตดัสินใจดว้ยตนเอง 
18. จดัเตรียมห้องหรือส่วนหน่ึงของห้องไวเ้ป็นสัดส่วน รวมทั้งหาเคร่ืองเล่นและส่ือ

ส่ิงพิมพต่์างๆไวใ้หลู้ก 
19. เอาใจใส่ค าถามและค าตอบของลูกดว้ยความอดทนจริงใจท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
20. เช่ือและศรัทธาวา่ลูกมีความรู้สึกท่ีดี 

2.3.6  รูปแบบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาในต่างประเทศ 
ในต่างประเทศไดด้ าเนินการส่งเสริมและพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง

ในการจดัการศึกษาและประสบความส าเร็จ (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
,2544,น. 91-92)ดงัน้ี 

1. ประเทศสหรัฐอเมริกาไดใ้ห้ความส าคญัการเขา้มามีส่วนร่วมของผูป้กครองในการ
จดัการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยก าหนดไวใ้นวิสัยทัศน์ของการศึกษาว่า โรงเรียนทุกแห่งต้อง
ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนท่ีให้พ่อแม่ ผูป้กครองและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพื่อ
พฒันาเด็กได้น าโครงการผูป้กครองในฐานะหุ้นส่วนการศึกษา (Parent as educational partners : 
PEP) มาใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 1991-1992 โดยมีกิจกรรม ได้แก่ 1) โครงการเยี่ยมเยียนทางบา้น 2) 
โครงการเครือข่ายโทรศพัท ์3) การส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีบา้น 4) การฝึกอบรมผูป้กครองอาสาสมคัร
ช่วยงานโรงเรียน 5) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของผูป้กครองในรูปคณะกรรมการต่างๆ และ 6) 
การประเมินความตอ้งการของผูป้กครอง 

2. สหราชอาณาจกัรไดจ้ดัท าโครงสร้างการจดัโครงการศึกษามีลกัษณะกระจายอ านาจ
จากรัฐบาลกลางไปสู่การปกครองโดยรัฐบาลระดบัทอ้งถ่ินร่วมกบัองค์กรท่ีจดัการศึกษาอ่ืนๆใน
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ทอ้งถ่ิน ตวัอยา่งโครงการการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ 1) โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อช่วยเหลือนกัเรียน
ท่ีมีปัญหาดา้นการอ่าน โดยเชิญผูป้กครองมาร่วมช่วยเหลือหรือร่วมเรียนดว้ยในกรณีท่ีผูป้กครองมี
ปัญหาด้านการอ่าน 2) โครงการมีส่วนร่วมในการอ่านของเด็ก โดยกระตุน้ให้ปู่ย่าตายายเขา้มามี
ส่วนร่วมในการอ่านของเด็กๆ 3) โครงการ C'mon Everybody เป็นโครงการท่ีจดัให้ครอบครัวท่ี
บุตรหลานมีปัญหาทางพฤติกรรมมารวมตวักัน เพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมท่ีจ าเป็นแก่เด็กๆ 4) 
โครงการ Home – start คือ จดัอาสาสมคัรเยีย่มครอบครัวท่ีมีปัญหาท่ีบา้นและเสนอความช่วยเหลือ
ท่ีจ าเป็น 5) การจดัท าพนัธะสัญญา เป็นขอ้ตกลงระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครอง โดยมีขอ้ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน การไปโรงเรียนอย่างสม ่าเสมอและตรงเวลาของนักเรียนการ
ร่วมกนัดูแลดา้นวินัย พฤติกรรม การบ้าน การประเมินความกา้วหน้าในการเขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโรงเรียน 

ส่วนประเทศออสเตรีย ได้ด าเนินการดังน้ี 1)ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จดัหาทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการศึกษา 2) ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียน และ 3) ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียน  

ดังท่ี เยาวนุช ทานาม (2545, น. 32)ได้ท าการวิจยัเร่ืองการศึกษาความต้องการของ
ผูป้กครองเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยัในโรงเรียนสอนภาษาจีน 
พบว่า ผูป้กครองท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจต่างกนัมีความตอ้งการเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบันวลศรี งามทรัพย ์(2552, น. 62) พบวา่ ปัจจยัจูงใจท่ีท า
ให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนของผูป้กครองเด็กปฐมวยัด้านฐานะทางเศรษฐกิจไม่
แตกต่างกัน เน่ืองจากกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึนไม่ได้ใช้เงินของผูป้กครอง ดังนั้ นรายได้ของ
ผูป้กครองจึงไม่มีผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัทางโรเรียน ซ่ึงแตกต่างกบัลกัษณา ฤทธาคนี (2547, 
น. 14)ไดท้  าการวิจยัเร่ืองทศันคติของผูป้กครองเด็กปฐมวยัต่อการมีส่วนร่วมกบัทางโรงเรียน สังกดั
กรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้ต่อเดือนของครอบครัวท่ีแตกต่างกันส่งผลให้ทัศนคติต่อการมี    
ส่วนร่วมกบัโรงเรียน แตกต่างกนั 

จึงสรุปไดว้า่ ระดบัการศึกษาอาชีพและรายไดข้องผูป้กครองน่าจะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความคิด/ทศันคติ/ความตอ้งการการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพฒันาการเด็ก ซ่ึงกระบวนการมีส่วน
ร่วมไดแ้ก่ การร่วมคิด ร่วมวางแผน การร่วมตดัสินใจ การร่วมด าเนินการ การรวมรับผิดชอบ การ
ร่วมติดตามประเมินผล การร่วมแกปั้ญหา และร่วมช่ืนชม ส าหรับรูปแบบการส่งเสริมพฒันาการ
เด็กปฐมวยั ได้แก่ ด้านการอบรมเล้ียงดูในฐานะผูป้กครอง ด้านการส่ือสาร ด้านการอาสาสมคัร 
ดา้นการเรียนรู้ท่ีบา้น ดา้นการตดัสินใจ และดา้นการร่วมมือกบัชุมชน 
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2.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กรองกาญจน์ เชิญชยัวชิรากุล (2550) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดั
การศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนเอกชนในกลุ่มสมาคมสหพนัธ์ พบว่า ระดบัความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น โดยเรียงล าดบัตามระดบัความเห็นจากมากไปหา
น้อย คือด้านการติดต่อส่ือสาร ด้านการเล้ียงดู ด้านการเรียนของเด็กท่ีบ้าน ด้านความร่วมมือกบั
ชุมชน ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และดา้นการเป็นอาสาสมคัร ผูป้กครองเพศชาย มีความ
คิดเห็นสูงกว่าเพศหญิง และแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรีมีความคิดเห็นสูงกวา่ผูป้กครองระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ผูป้กครองท่ีมีลกัษณะอาชีพมีรายไดป้ระจ ามีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมสูงกวา่ผูป้กครองมีลกัษณะอาชีพมีรายไดไ้ม่แน่นอนและแตกต่างกนัอยา่งไม่
มีนยัส าคญัทางสถิติ และผลสรุปปัญหาอุปสรรค พบว่า ผูป้กครองไม่มีเวลาเพียงพอในการอบรม
เล้ียงดู ไม่มีเวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและไดรั้บข่าวสารจากทางโรงเรียนน้อย ควร
เพิ่มวธีิการในการส่ือสารท่ีหลากหลายและส่งข่าวสารให้ผูป้กครองรับทราบอยา่งสม ่าเสมอ จดัให้มี
การพบปะพูดคุยระหวา่งผูป้กครองกบัครูประจ าชั้น และมีการจดักิจกรรมในวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์
เพื่อใหผู้ป้กครองท างานประจ าไดมี้โอกาสในการเขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนมากข้ึน 

พชัรินทร์ จนัทร์ส่องแสง (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
ในโครงการศูนยเ์ล้ียงเด็ก เพื่อผูใ้ชแ้รงงานในสถานประกอบกิจกรรมและชุมชน ใน 4 ดา้น คือ การ
ติดต่อส่ือสาร การเป็นอาสาสมคัร การส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กท่ีบา้น และการตดัสินใจ พบว่า 
การมีส่วนร่วมของผูป้กครองดา้นการส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีบา้น และการติดต่อส่ือสาร อยู่ในระดบั
ปานกลาง ส่วนดา้นการอาสาสมคัรและการตดัสินใจ อยูใ่นระดบันอ้ย ปัญหาการมีส่วนร่วมของการ
เรียนรู้ของเด็กท่ีบา้น และด้านการเป็นอาสาสมคัร ผูป้กครองระบุว่า ไม่มีเวลาเขา้ร่วมในขณะท่ี
ปัญหาด้านการตดัสินใจ ผูป้กครองระบุว่า ทางศูนยเ์ล้ียงเด็กไม่เปิดโอกาสให้ผูป้กครองเข้าร่วม
กิจกรรม ขอ้เสนอแนะท่ีผูป้กครองเรียกร้องมากท่ีสุด คือ การจดัสรรบุคลากรใหเ้พียงพอกบัเด็กและ
การจดัสรรเวลาพกัเท่ียงในการร่วมกิจกรรมกบัเด็ก ศูนยเ์ล้ียงเด็กส่วนใหญ่ไม่มีนโยบายท่ีชดัเจนใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการอบรมเล้ียงดูเด็ก โดยใช้การส่ือสารอย่างไม่เป็น
ทางการระหวา่งผูดู้แลเด็กกบัผูป้กครอง 

ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้แบบผูป้กครองมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาทักษะทางสังคมส าหรับนักเรียนปฐมวยั พบว่า 
รูปแบบท่ีพฒันาข้ึน มีองค์ประกอบหลกัคือ หลกัการท่ีอยูบ่นพื้นฐานการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
และครูผูส้อน วตัถุประสงค์รูปแบบเพื่อพฒันาทักษะทางสังคมของนักเรียนปฐมวยั ด้านการ
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ช่วยเหลือและด้านการแบ่งปัน สาระและกระบวนการกิจกรรมและขั้นตอน การด าเนินงาน 
ระยะเวลาและการวดัประเมินผล การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) มี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตดัสินใจ (Participation in decision makink : PD) 2) มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ  (Participation in implementation : PI) 3) มี ส่ วน ร่วมในการประเมิน  (Participation in 
evaluation: PE) และการจดัประสบการณ์การเรียนรู้มี  3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการเตรียมตวัผูเ้รียน          
2) ขั้นการปฏิบติักิจกรรม และ 3) ขั้นการประเมินผลและผลการศึกษาประสิทธิผลรูปแบบ พบว่า 
นกัเรียนปฐมวยักลุ่มทดลองใชรู้ปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบผูป้กครองมีส่วนร่วมสูง
กวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุม นอกจากน้ียงัพบวา่ ครูและผูป้กครองมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการน า
รูปแบบไปใชอ้ยูใ่นระดบัมาก 

พชัรา พุ่มพชาติ (2552) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยั พบว่า เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์มี
ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์สูงกวา่ก่อนการจดัประสบการณ์ และสูงกว่าเด็กท่ี
ไม่ไดรั้บการจดัประสบการณ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดั
ประสบการณ์มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีพฒันาการสูงข้ึนเป็นล าดบัและ
ครูผูส้อนมีความรู้ ความเขา้ใจในรูปแบบการจดัประสบการณ์แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคส์ าหรับเด็ก
ปฐมวยั อยู่ในระดบัดีมาก ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดัประสบการณ์แกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวยัวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

วนัเพญ็ สืบญาติ (2552)  ไดศึ้กษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษา
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก : ศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะจันทร์ อ าเภอเกาะจันทร์ 
จงัหวดัชลบุรี พบวา่ ระดบัการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาศูนยเ์ด็กเล็กในดา้นการ
มีส่วนร่วมดา้นการตดัสินใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีส่วนร่วมค่อนขา้งมาก ในดา้นการมีส่วนร่วม
ด้านการปฏิบติังาน โดยรวมอยู่ในระดับค่อนขา้งมาก ในด้านการมีส่วนร่วม ด้านผลประโยชน์ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมีส่วนร่วมมาก ในดา้นการประเมินผลโดยรวมอยูใ่นระดบัมีส่วนร่วมค่อนขา้ง
นอ้ย 

กนกวรรณ โรจนพร (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองราวการมีส่วนร่วม และแนวทางการพฒันา
ของผูป้กครองในการจดัการศึกษาปฐมวยั โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
พบว่า การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง โดยรวมและหลายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้าน การอบรมเล้ียงดู ด้านการจดัการเรียนการสอน ด้านการ
ส่ือสาร ดา้นการบริการ และดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม และผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม โดย
จ าแนกตามระดบัการศึกษา และอาชีพ ไม่แตกต่างกนั ส่วนแนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมของ



43 

ผูป้กครองในการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั ทั้ง 5 ดา้น สามารถน าไปเป็นแนวทางในการก าหนด 
ทิศทางการพฒันาการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัได ้

สุขุม เฉลยทรัพย ์(2553) ไดศึ้กษาเร่ืองรูปแบบการส่งเสริมการอ่านของเด็กปฐมวยัใน
ทรรศนะของครูและผูป้กครอง พบว่า ดา้นความรู้ ทศันคติ และความคาดหวงัในการส่งเสริมการ
อ่านให้กบัเด็กปฐมวยัของคุณครูและผูป้กครอง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเน้นพฒันาการของเด็ก
ปฐมวยั และกลุ่มท่ีเน้นเพื่อการแข่งขนั พ่อแม่มีส่วนส าคญัในการส่งเสริมการอ่านของเด็กปฐมวยั 
ครูมีความสนใจในการส่งเสริมการอ่านของเด็กมากท่ีสุด ปัจจยัท่ีส่งเสริมการอ่านของเด็กมากท่ีสุด 
คือ การอ่านให้เด็กฟัง ไม่บงัคบัให้เด็กอ่านให้ออก หรืออ่านแบบสะกดได ้การส่งเสริมการอ่านควร
เร่ิมจากสภาพแวดลอ้มรอบตวัเด็ก  พอ่ แม่ ผูป้กครอง หรือคนใกลชิ้ดคุณครูผูป้กครองตอ้งมีส่วนใน
การพฒันาและส่งเสริมการอ่านให้กบัเด็กปฐมวยั รูปแบบการส่งเสริมการอ่านให้กบัเด็กปฐมวยัมี 3 
แบบได้แก่ นโยบาย ความเข้าใจ และกิจกรรม นั่นคือ ต้องมีนโยบายท่ีชัดเจนจากหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบวา่ ควรส่งเสริมการอ่านในลกัษณะใด ควรมีการรณรงคใ์หก้ารศึกษาแก่พ่อแม่ให้พอ่แม่มี
ส่วนช่วยในการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมใหเ้ด็กรักการอ่าน ครูควรมีหนงัสือแลว้อ่านใหเ้ด็กฟัง 

 เขมจิรา  บุญต่าย (2544) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอแก่ง
หางแมว จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ 1 ) ความตอ้งการมีส่วนร่วมของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในอ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 2 ) ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมของผูป้กครองต่อการจดั
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในอ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดั
จนัทบุรี จ  าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษาและอาชีพ โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ยกเวน้ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จรรยารักษ์  ดีวี (2556) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจัดการศึกษา
ปฐมวยัของโรงเรียนวดัสุคนัธศีลาราม (หอมศิลวิทยาคาร) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์พบว่า อยู่ในระดบัมาก 1 กิจกรรมคือ กิจกรรมเสรี อยูใ่นระดบัปานกลาง 5 กิจกรรม 
เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรม
สร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจง้ กิจกรรมเกมการศึกษาและกิจกรรมเสริมประสบการณ์ การมีส่วน
ร่วมของผูป้กครอง จ าแนกตามอาชีพ โดยรวมและรายกิจกรรม มีความแตกต่างกนัมาก และเม่ือ
จ าแนกตามรายไดพ้บวา่ ผูป้กครองมีรายไดน้อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10000 บาท กบัรายไดต้ั้งแต่ 10001 
– 30000  บาทไม่แตกต่างกนั ผูป้กครองมีรายได ้10001 – 30000  บาท กบัรายได ้30000 บาทข้ึนไป 
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แตกต่างกันเล็กน้อยและผูป้กครองท่ีมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10000 บาท กับรายได้ตั้ งแต่ 
30000 บาทข้ึนไป แตกต่างกนันอ้ย 

นวียา  วาจาสัตย ์(2556) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษา
ปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองวงัน ้ าเยน็ อ าเภอวงัน ้าเยน็ จงัหวดัสระแกว้ พบวา่ 
การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมือง
วงัน ้าเยน็ อ าเภอวงัน ้าเยน็ จงัหวดัสระแกว้ โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก เรียงอนัดบัจากมากไปหานอ้ย 
ไดแ้ก่ ดา้นการอบรมเล้ียงดูในฐานะผูป้กครอง ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นการเรียนรู้ท่ีบา้น ดา้นการ
ตดัสินใจ ดา้นการอาสาสมคัร และดา้นร่วมมือกบัชุมชน ตามล าดบั การมีส่วนร่วมของผูป้กครองใน
การจัดการศึกษาปฐมวยัของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองวงัน ้ าเย็น อ าเภอวงัน ้ าเย็น 
จงัหวดัสระแกว้ จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.5 การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน
เขตเทศบาลเมืองวงัน ้าเยน็ อ าเภอวงัน ้าเยน็ จงัหวดัสระแกว้ จ าแนกตามอาชีพ แตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 ยกเวน้ ดา้นการเรียนรู้ท่ีบา้น แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจัด
การศึกษาปฐมวยั ไดแ้ก่ 1) ดา้นการอบรมเล้ียงดูในฐานะผูป้กครองไดแ้ก่ ผูป้กครองควรสร้างความ
รักความอบอุ่นในครอบครัว ซักถามเร่ืองราวต่าง ๆ ในแต่ละวนั สอดแทรกคุณธรรมในขณะท่ี
พูดคุย 2) ด้านการติดต่อส่ือสาร ได้แก่ ผูป้กครองควรเขา้ร่วมประชุมผูป้กครองเพื่อรับฟังขอ้มูล
ข่าวสาร กิจกรรมของโรงเรียนทุกคร้ัง ตามความสามารถของตนเอง 3) ดา้นการอาสาสมคัร ไดแ้ก่ 
ควรอาสาช่วยเหลือศูนยเ์ด็กเล็กตามก าลงัความสามารถ ตามนโยบายของศูนย ์4) ดา้นการเรียนรู้ท่ี
บา้น ได้แก่ ควรตรวจการบ้าน ช่วยสอนการบา้น ช่วยทบทวนส่ิงท่ีครูสอน อ่านหนังสือและเล่า
นิทานให้ฟัง 5) ดา้นการตดัสินใจ ไดแ้ก่ ครูฝึกใหเ้ด็กกลา้และตดัสินใจดว้ยตนเองอยา่งอิสระและ 6) 
ดา้นการร่วมมือกบัชุมชน ไดแ้ก่ ควรพาเด็กเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน 

กรองกาญจน์  เชิญชยัวชิรากุล  (2550) ได้ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของผูป้กครองใน
การจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนเอกชนในกลุ่มสมาคมสหศึกษาสัมพนัธ์ การวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียน
เอกชนในกลุ่มสมาคมสหศึกษาสัมพนัธ์ในภาพรวม เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
ในการจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนเอกชนในกลุ่มสมาคมสหศึกษาสัมพนัธ์ตามสถานภาพของ
ผูป้กครอง จ าแนกตามเพศ ระดบัการศึกษา และลกัษณะของอาชีพและเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาระดับปฐมวยัของ
โรงเรียนเอกชนในกลุ่มสมาคมสหศึกษาสัมพนัธ์ การวิจยัคร้ังน้ีใช้การวิจยัเชิงส ารวจ โดยกลุ่ม
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ตวัอยา่งไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งง่ายจากผูป้กครองปีการศึกษา 2549 จ านวน 220 คน เคร่ืองมือในการ
วิจยั คือ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่าระดบั 5 มีความเช่ือมัน่ เท่ากบั .9% วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
การทดสอบค่าที 

ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาปฐมวยั
ของโรงเรียนเอกชนในกลุ่มสมาคมสหศึกษาสัมพนัธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายด้านเรียงล าดบัตามระดบัความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการติดต่อส่ือสาร 
ดา้นการเล้ียงดูลูก ดา้นการเรียนของเด็กท่ีบา้น ด้านความร่วมมือกบัชุมชน ดา้นการมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ และดา้นการเป็นอาสาสมคัร ผูป้กครองเพศชายมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนเอกชนในกลุ่มสมาคมสหศึกษาสัมพนัธ์สูงกวา่ผูป้กครอง
เพศหญิง และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือสูง
กวา่ปริญญาตรีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนเอกชน
ในกลุ่มสมาคมสหศึกษาสัมพนัธ์สูงกว่าผูป้กครองท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี และ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ผูป้กครองท่ีลักษณะอาชีพมีรายได้ประจ ามีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนเอกชนในกลุ่มสมาคมสหศึกษา
สัมพนัธ์สูงกวา่ผูป้กครองท่ีลกัษณะอาชีพมีรายไดไ้ม่แน่นอน และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ และผลการสรุปปัญหาอุปสรรค พบวา่ ผูป้กครองไม่มีเวลาเพียงพอในในอบรมเล้ียงดูไม่มีเวลา
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและไดรั้บข่าวสารจากโรงเรียนนอ้ย และมีขอ้เสนอแนะคือ ควร
เพิ่มวธีิในการส่ือสารท่ีหลากหลายและส่งข่าวสารให้ผูป้กครองรับทราบอยา่งสม ่าเสมอ จดัใหมี้การ
พบปะพูดคุยระหวา่งผูป้กครองกบัครูประจ าชั้นและควรมีการจดักิจกรรมในวนัเสาร์และวนัอาทิตย์
เพื่อใหผู้ป้กครองท่ีท างานประจ าไดมี้โอกาสในการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัทางโรงเรียนมากข้ึน 

อุษณีย ์ บุญชมพู (2550) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมของผูป้กครองในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ของนกัเรียนในระดบัช่วงชั้นท่ี 1 (ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3) โรงเรียน
เฟ่ืองฟ้าวิทยา อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ผลการวิจยัพบว่า ระดบัพฤติกรรม การส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกชั้นเรียนของนกัเรียนอยูใ่นระดบัสูง ผูป้กครองของนกัเรียนท่ีเป็นพอ่ แม่ และปู่ยา่ ตายาย 
และอ่ืน ๆ มีพฤติกรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาต่างประเทศ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 ผูป้กครองของนักเรียนท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่า
มธัยมศึกษาและมีวุฒิต ่ากว่ามธัยมศึกษา มีพฤติกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
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และวฒันธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูป้กครอง
นกัเรียนท่ีมีเช้ือชาติไทยและเช้ือชาติอ่ืน ๆ  มีพฤติกรรม การส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมี
รายได้ต ่ากว่าเดือน 5000  บาทต่อเดือน และมีรายได้ 5000 บาทข้ึนไปต่อเดือน มีพฤติกรรมการ
ส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูป้กครองของนกัเรียนท่ีมีอาชีพ
ขา้ราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจและมีอาชีพคา้ขาย ผูป้ระกอบการและอ่ืน ๆ มีพฤติกรรมการ
ส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
แตกต่างกนัอยา่งมีนยันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

เกศรินทร์  ชุ่มจิตต ์(2551) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองบทบาทของผูป้กครองในการส่งเสริมการ
อ่านของนกัเรียนระดบัปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ผลการศึกษาบทบาทของผูป้กครองในการ
ส่งเสริมการอ่านของนกัเรียนพบวา่ ผูป้กครองปฏิบติัอยูใ่นระดบับ่อยทั้ง 3 ดา้นโดยจะสรุปประเด็น
ของแต่ละดา้นดงัน้ี 1) ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามโครงการรักการอ่านของโรงเรียน
ผูป้กครองปฏิบติับ่อย 2) ดา้นการเป็นตวัอย่างในการอ่านพบว่า ผูป้กครองมีการปฏิบติัในดา้นการ
เป็นตวัอยา่งในการอ่านอยูใ่นระดบัปฏิบติับ่อย แสดงใหเ้ห็นวา่พฤติกรรมท่ีผูป้กครองแสดงความคิด
ต่อการอ่านจะท าให้ เด็กได้เลียนแบบพฤติกรรมนั้ นและรักการอ่านในท่ีสุด 3) ด้านการจัด
สภาพแวดลอ้ม พบวา่ผูป้กครองโดยภาพรวมปฏิบติัอยูใ่นระดบับ่อยและบทบาทท่ีผูป้กครองปฏิบติั
บ่อยท่ีสุดคือ ท ากิจกรรมการอ่านกบัลูกท่ีห้องนอน และปฏิบติับ่อยลงมา คือสอนให้เด็กจดัหนงัสือ
ให้เป็นระเบียบหลงัการอ่านและสอนให้เด็กรู้จกัการดูแลรักษาหนงัสือหลงัการอ่านแสดงให้เห็นวา่
ผูป้กครองนั้นให้ความใกลชิ้ดกบัเด็กและตอ้งการท่ีจะปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กบัเด็กจากส่ิงท่ี
กล่าวมาสรุปไดว้า่ผูป้กครองนั้นเห็นความส าคญัของการจดัสภาพแวดลอ้มในการอ่านควบคู่ไปกบั
การส่งเสริมการอ่าน 

ไปรยา  ศุภจิตร (2551) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนวดัชินวราราม อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ผลการวิจยัพบว่า 
ผูป้กครองส่วนใหญ่ มีระดบัการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนวดั
ชินวราราม อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 2 ดา้น คือ ดา้นความรู้ กบัดา้น ความประพฤติ ในภาพรวม
ของการส่งเสริมการเรียนรู้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นความรู้อยู่ในระดบั
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มาก ตามล าดบัดงัน้ีคือ การให้ค  าปรึกษา ให้ความร่วมมือกบัโรงเรียนประเมินผลตามสภาพท่ีเป็น
จริง การก ากับดูแลการท าการบ้านและให้ความรู้เร่ืองสภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน ส าหรับการมี  
ส่วนร่วมดา้นความประพฤติ พบวา่ ผูป้กครองมีส่วนร่วมส่งเสริมในดา้นวินยัของนกัเรียนในระดบั
มาก ไดแ้ก่ ดา้นการฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ คุณค่าของส่ิงของและบ ารุงรักษาของตนเอง และฝึกให้
นกัเรียนเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 

โสภา  มดัลงั (2551) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการส่งเสริมพฒันาการ
เด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กก่อนวยัเรียนชุมชนเอ้ืออารีย ์สังกดักรุงเทพมหานคร การศึกษาวจิยั
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กก่อนวยัเรียนชุมชนเอ้ืออารีย ์สังกดักรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธสุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจง จ านวน 70 คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 – 25 ปี วุฒิ
การศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไม่เกินมธัยมศึกษาปีท่ี  6 หรือเทียบเท่า) มีรายได้ต่อเดือน 
5001 – 10000 บาท ประกอบอาชีพ รับจา้งและมีความสัมพนัธ์กบันกัเรียน เป็นญาติจากนั้นท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูล โดยหาค่าร้อยละและค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบว่า การมีส่วนร่วมของผูป้กครองและล าดบัความส าคญัในการส่งเสริม
พฒันาการเด็กปฐมวยั ทั้ง 4 ดา้น คือ 1) พฒันาการดา้นร่างกาย พบวา่เด็กรู้จกัดูแลรักษาความสะอาด
ร่างกายเช่น การลา้งมือ ลา้งปาก และการเล่นกบัผูอ่ื้นอยา่งปลอดภยั 2) พฒันาการดา้นอารมณ์ พบวา่ 
การชมเชยเม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีดี สอนให้เด็กรู้จกัควบคุมตนเองดว้ยวิธีการอธิบายเหตุผลและ
ยกตวัอยา่งให้เด็กเขา้ใจ 3) พฒันาการดา้นสติปัญญา พบวา่ เด็กเรียนรู้เก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั เด็กมี
โอกาสสนทนาโตต้อบแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัและส่งเสริมให้เด็กแก้ปัญหาด้วยตนเองโดย
ผูป้กครองให้ค  าแนะน า 4) พฒันาการดา้นสังคม พบวา่ เด็กมีความเคารพนอบนอ้มต่อผูอ้าวุโส เด็ก
รู้จกัค าวา่ “สวสัดี  ขอบคุณ  ขอโทษ” ไดเ้หมาะสมตามโอกาส อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

กิตติ  กรทอง (2552) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการด าเนินการจัด
การศึกษาก่อนประถมศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตอ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการ
ด าเนินการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตอ าเภอพระประแดงจงัหวดั
สมุทรปราการ  2) เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการด าเนินการจดัการศึกษา     
3) ศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะของผู ้ปกครองในการด าเนินการจัดการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 
335 คน จาก 20 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เคร่ืองมือในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม โดยวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย
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โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจยัพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการด าเนินการจดัการศึกษาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานทัว่ไป 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองตามสถานภาพ
ทางเพศพบวา่ไม่ต่างกนั ส่วนผูป้กครองท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั และอาชีพต่างกนั พบวา่ มีส่วนร่วม
ในการด าเนินการจดัการศึกษาแตกต่างกนั 3) ปัญหาพบวา่ ผูป้กครองไม่ค่อยมีเวลา ตอ้งท างาน ดา้น
การเงินไม่ไดรั้บเอกสาร กิจกรรมมาก คิดว่าไม่จ  าเป็น ป่วย ติดธุระ ส่วนขอ้เสนอแนะคือให้จดัหา
อาสาสมคัรช่วยเหลือศูนย ์ให้สมาคมผูป้กครองและครูช่วยประชาสัมพนัธ์ศูนย ์ฯ กบัผูป้กครอง
ก าหนดวนัปฐมนิเทศไวล่้วงหน้าเพื่อให้ผูป้กครองได้เตรียมตัวจดักิจกรรมให้น้อยลงเพื่อลด
ค่าใชจ่้ายโดยท าแผน่พบัหรือเอกสารทุก ๆ 1 เดือน เพื่อให้ผูป้กครองรับทราบข่าวสาร จดัท าขอ้มูลท่ี
คิดวา่น่าจะมีความจ าเป็นส าหรับ ผูป้กครองไวใ้นศูนย ์ฯ เพื่อใหค้วามส าคญัของเด็ก 

ประพันธ์  เดชสวสัด์ิ (2552) ศึกษาเร่ือง การศึกษาอิสระเร่ืองการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครอง นกัเรียนและชุมชนในการบริหารงาน โรงเรียนบา้นสถาน อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยามี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
ผูป้กครองนกัเรียนและชุมชนโรงเรียนบา้นสถาน อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา และเพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผูป้กครองนกัเรียนและชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียนบา้นสถาน       
อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี รวมทั้งหมด  132 คน คดัเลือกโดยวิธี
เจาะจงตัวแทนจากกลุ่มประชากรทั้ งหมด 6 ประเภทคือ ผู ้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูน้ าศาสนา ผูใ้หญ่บา้น สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลและศิษยเ์ก่า ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาและมีการวิเคราะห์ เน้ือหาจากแบบสอบถาม ดว้ยวิธีทาง
สถิตพรรณนาโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ในรูปแบบของตารางประกอบ ค าบรรยาย การพรรณนาเชิงวิเคราะห์และเขียนสรุปเป็นแบบ
บรรยาย 

ผลการศึกษาพบวา่ สภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
ของผูป้กครองนักเรียนและชุมชนโรงเรียนบา้นสถาน อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา พบว่า เป็นเพศ
หญิงมากท่ีสุด มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี และมีอาชีพเกษตรกรรม นอกจากน้ีส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 และมีความสัมพนัธ์กบัโรงเรียนดา้นเป็นผูป้กครองนกัเรียนและชุมชนใน
การบริหารงานโรงเรียน 4 ดา้น คือ ดา้นวิชาการ ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณและดา้นบริหารงาน
ทัว่ไป พบวา่ 
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1. สภาพปัจจุบนัการมีส่วนร่วมของผูป้กครองนกัเรียนและชุมชน ในการบริหารงาน
โรงเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยดา้นวิชาการมีส่วนร่วมเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมา 
ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงานทัว่ไปและดา้นบุคลากรตามล าดบั 

2. สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองนักเรียนและชุมชนในการบริหารงาน
โรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย โดยดา้นวิชาการมีปัญหาอนัดบัหน่ึง รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้น
บุคลากรและดา้นการบริหารงานทัว่ไปตามล าดบั 

3. ความพึงพอใจของผูป้กครองและชุมชนในการบริหารงานโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง โดยมีด้านวิชาการมีความพึงพอใจอันดับหน่ึง รองลงมา ได้แก่ ด้านการ
บริหารงานทัว่ไปและดา้นงบประมาณตามล าดบั 

จากงานวิจยัในประเทศดงักล่าวขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า การจดัการศึกษาปฐมวยัควร
มุ่งเน้นให้เด็กได้มีพฒันาการทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา รวมทั้งพฒันา
บุคลิกและพฤติกรรมท่ีเหมาะสม อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข การมีส่วนร่วมของผูป้กครองจะท า
ให้เด็กสามารถพฒันาไปในทิศทางท่ีดีข้ึนเกิดการพฒันาทุกดา้น โดยส่วนใหญ่การมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในการจัดการศึกษา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจัดการศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดบัดี มีส่วนร่วมค่อนขา้งมาก ผลการสรุปปัญหาอุปสรรค พบว่า ผูป้กครองไม่มี
เวลาเพียงพอในในอบรมเล้ียงดูไม่มีเวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนได้รับข่าวสารจาก
โรงเรียนน้อย และมีขอ้เสนอแนะคือ ควรเพิ่มวิธีในการส่ือสารท่ีหลากหลายและส่งข่าวสารให้
ผูป้กครองรับทราบอยา่งสม ่าเสมอ จดัให้มีการพบปะพูดคุยระหวา่งผูป้กครองกบัครูประจ าชั้นและ
ควรมีการจดักิจกรรมในวนัเสาร์และวนัอาทิตยเ์พื่อให้ผูป้กครองท่ีท างานประจ าไดมี้โอกาสในการ
เขา้ร่วมกิจกรรมกบัทางโรงเรียนมากข้ึน 

Abel  (2008) ได้ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของการมีส่วนร่วมของพ่อโดยมีการจดั
กรอบงานกิจกรรมให้ปฏิบติัและกลุ่มท่ีไม่ได้ปฏิบติั ความสัมพนัธ์กับแม่ และเพศของนักเรียน
ระดบัประถมศึกษา พบว่าการตดัสินใจของบิดามีอิทธิพลในการมีส่วนร่วมในดา้นวิชาการของลูก 
พื้นฐานกิจกรรมการมีส่วนร่วมท่ีบา้น การเชิญหน่วยงานการช่วยเหลืออ่ืน ๆ กิจกรรมการส่ือสารท่ี
บา้น บริบทชีวิตของพ่อ ไดแ้ก่ การรับความรู้ทกัษะ การอุทิศเวลา ก าลงักายโดยโรงเรียนเป็นฐาน
ของกิจกรรม การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ สภาพแวดลอ้มในชีวิตของพ่อ เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.5 ส่วนเพศของเด็กพบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

Kasambira  (2008) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัการส่ือสารของครูอนุบาล
และแม่ของเด็กท่ีต่างวฒันธรรม และฐานะทางเศรษฐกิจ ท่ีมีต่อการใชค้  าศพัท ์ภาษา และทกัษะทาง
สังคมของเด็ก โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการรับรู้ในการส่ือสารโดยการพฒันาอย่างมี
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รูปแบบของครูและแม่ของเด็กระหว่างปฏิกิริยาตอบสนองต่อการสอนและการเล่น พบว่า มี
ความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 โดยเฉพาะการส่ือสารของแม่และการส่ือสาร
ของเด็ก โดยแม่ท่ีมีส่วนร่วมในการปฏิบติัหนา้ท่ีการส่ือสาร อาจเล่นบทบาทสมมติในการใช้ภาษา
เพื่อการส่ือสารของเด็ก ซ่ึงสามารถพฒันาดา้นวิชาการ และทกัษะทางสังคมของเด็กจึงท าให้การ
ประเมินผลดีข้ึนและน ามาใชใ้นการพฒันาเด็กอ่ืน ๆ ได ้

Tan (2010) ไดศึ้กษาเร่ืองกระบวนการสร้างความเขา้ใจของบิดา พบวา่ บิดามีส่วนร่วม
ในการศึกษากบัลูกมากข้ึนและจะส่งเสริมให้ลูกประสบความส าเร็จในการเรียนและการปรับตวั
สูงข้ึน และจากการสัมภาษณ์บิดาท่ีมีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัวิทยาลยั พบวา่ เด็กมีผลการเรียนดี
และปรับตวัไดดี้ บิดารับรู้วา่การท างานพร้อมกบัดูแลครอบครัว มีขอ้ดีมากกวา่ความขดัแยง้ บิดาท่ี
ไม่มีส่วนร่วมกบัเด็ก ๆ ในการท าการบา้นและดูแลพฤติกรรมลูก มีความสัมพนัธ์กบัโรงเรียนโดยมี
การมีส่วนร่วมกบัโรงเรียนโดยตรง และมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการศึกษา 

มินคแ์ละแอนเดอร์สัน (Minke and Anderson,2005) ท าการวิจยัพฤติกรรมทางบวกของ
ผูป้กครอง ผลการวิจยัพบวา่ ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการช่วยให้เด็กเรียนรู้ไดดี้ข้ึนตามกระบวนการ 
โดยมุ่งเนน้ความส าคญัของการศึกษาของลูกเป็นเป้าหมายหลกั ความสัมพนัธ์ของครอบครัวและครู
ในการท ากิจกรรมท่ีโรงเรียน เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและการพฒันาความสัมพนัธ์ท่ี
สนับสนุนระหว่างครอบครัวและครูมีความเขา้ใจกนัดี ดงันั้นทั้งทางการศึกษาและผูป้กครองให้
ความส าคญัต่อทกัษะ เพื่อให้ประสบความส าเร็จท่ีสนบัสนุนผลของความร่วมมือระหวา่งครอบครัว
และโรงเรียนเป็นการใหเ้ด็กไดรั้บโอกาสในการพฒันาดา้นทกัษะดียิง่ข้ึน 

วารสาร “ Harvard Family Research Project 2009 “ได้วิเคราะห์งานวิจยัในด้านการมี       
ส่วนร่วมของผูป้กครองในระดบัชั้น K-12 ของสถานศึกษาต่างๆ และไดพ้บวา่ ผลของงานวิจยัหลาย
เร่ืองไดช่้วยส่ือให้เห็นความส าคญัของการมีส่วนร่วมของครอบครัวอยา่งชดัเจน ซ่ึงสถานศึกษาและ
ผูป้กครองสามารถน าผลการวจิยัไปพิจารณาและพฒันาวธีิการไดต้่อไปได ้ดงัน้ี คือ 

1. การมีส่วนร่วมของครอบครัวท่ี เช่ือมโยงสู่การเรียน รู้ของนัก เรียน มีผลต่อ
ความส าเร็จของนกัเรียนมากกวา่การมีส่วนร่วมโดยทัว่ ๆไปของผูป้กครอง 

2. การมีส่วนร่วมของครอบครัวท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ของเด็กท่ีบา้นมีผลเช่ือมโยงสู่
ความส าเร็จทางการเรียนของนกัเรียน 

3. ครอบครัวไม่ว่าจะมีพื้นฐาน วฒันธรรม ภูมิหลงั การศึกษา รายไดอ้ย่างไร หรือใน
ระดบัใด ลว้นมีอิทธิพลท่ีดีต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 

4. การพยายามให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัวท่ีสถานศึกษาไดพ้ิจารณาค านึงถึง
วฒันธรรม ระดบัความเป็นอยู่ และความตอ้งการของผูป้กครอง หรือพื้นฐานท่ีแตกต่างกันของ
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ครอบครัว และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมจากจุดเด่นของแต่ละคนแต่ละครอบครัว จะสามารถ
ด าเนินการชกัจูงใหค้รอบครัวท่ีมีพื้นฐานแตกต่างกนัใหม้ามีส่วนร่วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

Angeluccl 2008 ไดว้ิจยัเก่ียวกบับทบาทของครูใหญ่ในสถานศึกษาระดบัประถมศึกษา
ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ในรัฐเพนวิลเวเนีย ซ่ึงผูว้ิจยัได้สัมภาษณ์ผูป้กครอง
สองกลุ่มจากสถานศึกษาและไดข้อ้มูลวา่การท่ีผูป้กครองไดเ้ห็นครูใหญ่อยู่เสมอ ความสามารถใน
การส่ือสารและความสามารถในการให้ครูได้ผูกพนัต่อการมีส่วนร่วมของผูป้กครองท าให้เกิด
ความสัมพนัธ์และสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานร่วมกนั 

ส่วนดา้นผูบ้ริหารไดมี้แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม ดงัน้ี 
1. ทฤษฎีการสร้างความสัมพัน ธ์  (Relationship-building Theory) ได้ส ร้างความ

พยายามในส่วนของสถานศึกษาท่ีจะท าให้ผูป้กครองรู้สึกว่าได้รับการตอ้นรับและไดรั้บการเชิญ
ชวนใหมี้ส่วนร่วมในดา้นต่างๆของสถานศึกษา 

2. ทฤษฎีผูป้กครองเป็นผูช่้วย (Parent Assistance Theory) โดยกระตุน้ให้ผูป้กครองมี
ส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและในวิถีทางของการปฏิบติัท่ีจะช่วยให้ครูและครูใหญ่ในการท างาน
กบันกัเรียนอยา่งเตม็ก าลงั 

3. ทฤษฎีการเป็นหุ้นส่วน (Partnership Theory) บนรากฐานของความไวว้างใจและ
คารพนบัถือซ่ึงกนัและกนั ความเป็นหุ้นส่วนไดถู้กสร้างข้ึนโดยสถานศึกษาและผูป้กครองร่วมกนั
ด าเนินการ ร่วมกนัในหลายทางเพื่อพฒันากระบวนการตดัสินใจภายในสถานศึกษา 

สรุปไดว้า่ ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการศึกษากบัลูกจะส่งเสริมให้ลูกประสบความส าเร็จ
ในการเรียนและการปรับตวัสูงข้ึน โดยผูป้กครองมีส่วนร่วมในการช่วยให้เด็กเรียนรู้ไดดี้ข้ึนตาม
กระบวนการ โดยมุ่งเน้นความส าคญัของการศึกษาของลูกเป็นเป้าหมายหลกั ความสัมพนัธ์ของ
ครอบครัวและครูในการท ากิจกรรมท่ีโรงเรียน เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและการ
พฒันาความสัมพนัธ์ท่ีสนบัสนุนระหวา่งครอบครัวและครูมีความเขา้ใจกนัดี การพยายามใหเ้กิดการ
มีส่วนร่วมของครอบครัวท่ีสถานศึกษาไดพ้ิจารณาค านึงถึงวฒันธรรม ระดบัความเป็นอยู ่และความ
ตอ้งการของผูป้กครอง หรือพื้นฐานท่ีแตกต่างกนัของครอบครัว และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมจาก
จุดเด่นของแต่ละคนแต่ละครอบครัว  

จากการศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรม ผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรต่างๆท่ี
ไดม้าสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการ
จดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ โดยยึดตามแนวคิด
ของ Epstein ดา้นรูปแบบการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพฒันาการเด็กหรือ การจดัการศึกษา 6 แบบ 
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(อา้งจาก Epstein, 1995, pp. 701 – 705) คือ ดา้นการอบรมเล้ียงดูในฐานะผูป้กครอง ดา้นการส่ือสาร 
ดา้นการอาสาสมคัร ดา้นการเรียนรู้ท่ีบา้น ดา้นการตดัสินใจ และดา้นความร่วมมือกบัชุมชน 

ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ขอ้มูลดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูป้กครอง ประกอบดว้ย 
เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจต่อเดือน 

ตวัแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็ก
ปฐมวยั ประกอบดว้ย 1. ดา้นการอบรมเล้ียงดู 2. ดา้นการติดต่อส่ือสาร 3. ดา้นอาสาสมคัร 4. ดา้น
การเรียนรู้ท่ีบา้น 5. ดา้นการตดัสินใจ และ6. ดา้นการใหค้วามร่วมมือกบัชุมชน 

 
 
 
 



 
 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การวิจัยคร้ังน้ี มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจัด

กิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ 2) เพื่อเปรียบเทียบการ 
มีส่วนร่วมของผู ้ปกครองท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันในการจัดกิจกรรม
พฒันาการเด็กปฐมวยั ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ และ3) เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะ
ของผูป้กครองเก่ียวกบัแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็ก
ปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลเอกชนจงัหวดีเชียงใหม่ โดยผูว้จิยัด าเนินการตามล าดบัต่อไปน้ี 
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.6  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.7  การน าเสนอขอ้มูล 

 
3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากร ได้แก่ ผูป้กครองนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับปฐมวยัของโรงเรียน
อนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 149 โรงเรียน จ านวน 14,165 คน  (ท่ีมา: สมาคมโรงเรียน
เอกชนจงัหวดัเชียงใหม่, 2562) 

กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผูป้กครองนักเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัปฐมวยัของโรงเรียน
อนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 390 คน ท่ีไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random sampling) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก าหนดกลุ่มตวัอย่างของทาโร่  ยามาเน่ ท่ีความคลาดเคล่ือนร้อยละ5โดยมีสูตรการ
ค านวณดงัน้ี (สุทธนู ศรีไสย,์ 2551, น. 28)  ตามสูตรการค านวณของทาโร่ ยามาเน่ ก าหนดขนาดท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95%หรือท่ีความตลาดเคล่ือน 0.05 จากสูตร  
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N 
n = 

         1 +  N (e)2 

โดย   n = ขนาดตวัอยา่งท่ีค  านวณได ้
N = จ านวนประชากรท่ีทราบค่า 
e = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได ้ 

แทนค่า  n =             14,165 
    1 + 14,165 (0.05)2 

 

ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง    n = 389.014  
 

ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งผูป้กครองนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปฐมวยั
ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 390 คน โดยใชข้นาดของโรงเรียนเป็นเกณฑ์
คือ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดขนาดโรงเรียนตามจ านวนนกัเรียนในส่วนภูมิภาค ไว ้3 ขนาด ดงัน้ี   

ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก  มีนกัเรียนไม่เกิน  120  คน 
ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง  มีนกัเรียนตั้งแต่  121  ถึง  280  คน 
ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่  มีนกัเรียนตั้งแต่  281  คนข้ึนไป 
โดยท าการสุ่มแบบสัดส่วน สามารถแสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งของผูป้กครองนกัเรียน

โรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกตามบริบทท่ีตั้งและขนาดโรงเรียนสามารถแสดง
ไดด้งัตารางดงัน้ี 
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ตำรำงที่ 3.1 แสดงจ านวนขนาดกลุ่มตวัอย่างของผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน
จงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกตามบริบทท่ีตั้งและขนาดโรงเรียน 

 
3.2  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัด าเนินการคร้ังน้ี 
3.2.1  ผู ้วิจ ัยขอหนังสือจากวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถึง ผู ้บริหาร

โรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 

3.2.2 ผูว้จิยัเป็นผูเ้ก็บขอ้มูลแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง 
3.2.3  ส าหรับแบบสัมภาษณ์ผูว้ิจ ัยได้ขอความร่วมมือจากครูประจ าชั้ นของนักเรียนท่ีมี

ผูป้กครองเป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัให้เป็นผูช่้วยในการสัมภาษณ์ตามประเด็นท่ีระบุไวใ้นแบบ
สัมภาษณ์และเป็นผูบ้นัทึกขอ้มูลลงในแบบสัมภาษณ์ซ่ึงผูว้ิจยัจะให้ครูภายในโรงเรียนท าการนัด
เวลาผูป้กครองเพื่อขอท าการสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง  

 
3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอนดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพภูมิสังคมของผูป้กครองนักเรียน ลกัษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List ) 
ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัของ

ผูป้กครองเด็กในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ 6 ดา้นคือ ดา้นการอบรมเล้ียงดูในฐานะ
ผูป้กครอง ดา้นการส่ือสาร ดา้นการอาสาสมคัร ดา้นการเรียนรู้ท่ีบา้น ดา้นการตดัสินใจ และดา้น
การร่วมมือกบัชุมชน 

ขนำดโรงเรียน ประชำกร สัดส่วน กลุ่มตัวอย่ำง 

โรงเรียนอนุบาลขนาดใหญ่ 3,253 0.23 90 
โรงเรียนอนุบาลขนาดกลาง 8,493 0.60 234 
โรงเรียนอนุบาลขนาดเล็ก 2,452 0.17 66 

รวมจ ำนวนผู้ปกครอง 14,198 1.00 390 
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ลกัษณะแบบสอบถามตอนท่ี 2 และ 3  ผูว้จิยัสร้างแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า ( Rating Seale ) มี 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดยใช้
เกณฑใ์หค้ะแนนดงัน้ี 

 มากท่ีสุด     มีค่าเท่ากบั    5   คะแนน 
 มาก         มีค่าเท่ากบั    4   คะแนน 
ปานกลาง    มีค่าเท่ากบั    3   คะแนน 
 นอ้ย          มีค่าเท่ากบั   2   คะแนน 
 นอ้ยท่ีสุด     มีค่าเท่ากบั    1   คะแนน 

ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะของการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัของโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
3.4  กำรสร้ำงเคร่ืองมือและกำรหำคุณภำพของเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจัิย 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
ศึกษา รายละเอียดและด าเนินการดงัน้ี 

3.4.1  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ต ารา บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ รวมทั้งการพฒันาปรับปรุงแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ใหค้รอบคลุมตรงเน้ือหาของหวัขอ้ท่ีท าวิจยั 

3.4.2  ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์จากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3.4.3  น าขอ้มูลท่ีได้จากการคน้ควา้มาสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ แล้วน าไปให้
อาจารยท่ี์ปรึกษางานวทิยานิพนธ์ตรวจแกไ้ข 

3.4.4  น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนให้ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามศพัท์เฉพาะ ความถูกตอ้งเชิงโครงสร้าง (construct validity) 
ความถูกตอ้งเชิงเน้ือหา ( construct validity ) ความเหมาะสมทางดา้นภาษา ( Wording  ) และความ
ครอบคลุมประเด็นท่ีจะวจิยัในทุกมิติท่ีควรปรับปรุง แกไ้ข โดยมีผูคุ้ณวฒิุจ านวน 3 ท่าน 

3.4.5  น าแบบสอบถามมาปรับปรุงและแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิแลว้น าเสนอ
ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อพิจารณาก่อนน าไปใช ้

3.4.6  น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงสมบูรณ์แลว้ไปทดลองใช้ (Try  out)กบัผูป้กครองของ
เด็กระดบัปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน 
แลว้น ามาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) โดยไดค้่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์แบบเพียร์
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สัน (Person Product moment Coefficient) ค่าความเช่ือมัน่  (Reliabity) ด้วยวิธีการของ Cronbach 
(1990, p 200 – 204) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามท่ีเท่ากบั 0.856 

3.4.7  น าเคร่ืองมือท่ีผา่นการหาค่าความเช่ือมัน่และมีความสมบูรณ์ไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลกบั
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัต่อ 

 
3.5  สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยเลือกเฉพาะวธีิ
วเิคราะห์ท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องการวิเคราะห์ ดงัน้ี 

3.5.1  ศึกษาปัจจยัดา้นภูมิสังคมของผูป้กครองท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี
และค่าร้อยละ และการศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยั
ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการหาค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

3.5.2  เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยั ใน
โรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีจ  าแนกตามปัจจยัภูมิสังคม 5 ดา้น บริบทท่ีตั้งและขนาด
โรงเรียน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) ทดสอบสมมุติฐานโดย
ใช้สถิติ t-test ส าหรับประชากรสองกลุ่มและ One Way ANOVA ส าหรับประชากรท่ีมากกว่า 2 
กลุ่ม และเม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี 
LSD 
 
3.6  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

เม่ือไดแ้บบสอบถามและแบบสัมภาษณ์คืนมาแลว้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 
3.6.1  ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
3.6.2  น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ มาใหค้ะแนนตามน ้าหนกัท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 

5 หมายถึง การมีส่วนร่วม / การจดักิจกรรมพฒันาการเด็กมากท่ีสุด 
4 หมายถึง การมีส่วนร่วม / การจดักิจกรรมพฒันาการเด็กมาก 
3 หมายถึง การมีส่วนร่วม / การจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปานกลาง 
2 หมายถึง การมีส่วนร่วม / การจดักิจกรรมพฒันาการเด็กนอ้ย 
1 หมายถึง การมีส่วนร่วม / การจดักิจกรรมพฒันาการเด็กนอ้ยท่ีสุด 

3.6.3  การแปรความหมายของคะแนน ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเกณฑ์ของค่าคะแนนเฉล่ียของค าตอบ
โดย     อาศยั แนวคิดของบุญชม  ศรีสะอาด (2553 , น, 23 - 24) แลว้แปรความหมายตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
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4.51    -   5.00   หมายถึง การมีส่วนร่วมจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัมากท่ีสุด    
3.51    -   4.50   หมายถึง การมีส่วนร่วมจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัมาก         
2.51    -   3.50   หมายถึง การมีส่วนร่วมจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัปานกลาง        
1.51    -   2.50   หมายถึง การมีส่วนร่วมจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยันอ้ย        
1.00    -   1.50   หมายถึง การมีส่วนร่วมจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยันอ้ยท่ีสุด        

3.6.4  น าแบบสอบถามท่ีตรวจดูความสมบูรณ์ และให้ค่าน ้ าหนักคะแนนเรียบร้อยแล้วไป
วเิคราะห์ดว้ยวธีิทางสถิติ โดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 
 

3.7  กำรน ำเสนอข้อมูล 
น าผลค านวณท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์การวิจยัและสมมติฐานการวิจยั

ส าหรับแบบสัมภาษณ์ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาจดักลุ่มประเด็นค าตอบเพื่อหาความถ่ี
ของลักษณะและประเด็นของค าตอบเก่ียวกบัขอ้เสนอความคิดเห็นแนวทางในการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยั แล้วเรียงล าดับ
ความส าคญัของประเด็นค าถามตามความถ่ี ผูว้จิยัน าขอ้มูลเสนอเป็นความเรียงต่อไป 
 

 



 
 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษา เร่ือง การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการศึกษาเด็ก

ปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลเอกชน  จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในการจดักิจกรรมการพฒันาการเด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัในการ
จดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยั ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อศึกษา
ข้อเสนอแนะของผูป้กครองเก่ียวกับแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
พฒันาการเด็กปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลเอกชนจงัหวดีเชียงใหม่ โดยสามารถน าเสนอผลการศึกษาได้
ดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ระดบัการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยั

โรงเรียนอนุบาลเอกชน  จงัหวดัเชียงใหม่   
ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมุติฐานการวจิยั  
ตอนท่ี 4 ผลการสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการ

เด็กปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลเอกชน  จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
ตอนที ่1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

109 
281 

27.95 
72.05 

รวม 390 100.00 
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จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 281 คนคิด
เป็นร้อยละ 72.05 และเพศชายจ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.95 ตามล าดบั  
 
ตารางที ่4.2 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 25 ปี                     
26-35 ปี 
36-45 ปี                        
45 ปี ข้ึนไป 

10 
248 
119 
13 

2.56 
63.59 
30.51 
3.33 

รวม 390 100.00 
  

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุ 26-35 ปี จ  านวน 248 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63.59 รองลงมาไดแ้ก่ อายุ 36-45 ปี  จ  านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 30.51 อายุ 45 ปี 
ข้ึนไป จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 และต ่ากวา่ 25 ปี  จ  านวน 10 คน คิดเป็น 2.56 ตามล าดบั                    
 
ตารางที ่4.3 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดบัประถมศึกษา                
ระดบัมธัยมศึกษา/ ปวช. 
ระดบัอนุปริญญา/ ปวส.           
ระดบัปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

- 
6 

94 
261 
29 

- 
1.54 

24.10 
66.92 
7.44 

รวม 390 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 66.92 รองลงมาไดแ้ก่  ระดบัอนุปริญญา/ ปวส. จ านวน 94 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.10 สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.44 และระดบัมธัยมศึกษา/ 
ปวช. จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.54 ตามล าดบั             
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ตารางที ่4.4 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ       • 
รับจา้ง 
เกษตรกร                                     
ธุรกิจส่วนตวั 
อ่ืน ๆ 

42 
129 
45 

136 
38 

10.77 
33.08 
11.54 
34.87 
9.74 

รวม 390 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั 
จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.87 รองลงมาไดแ้ก่  รับจา้ง จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 33.08  
เกษตร จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.54 รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.77 และอ่ืนๆ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.74 ตามล าดบั       
   
ตารางที ่4.5 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจต่อเดือน 
 

ฐานะทางเศรษฐกจิต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 10,000 บาท 
ตั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท 
ตั้งแต่ 20,001 - 30,000 บาท 
สูงกวา่ 30,000 บาท 

- 
21 

169 
200 

- 
5.38 

43.33 
51.28 

รวม 390 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายได้ สูงกว่า 30,000 บาท 
จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 51.28 รองลงมาไดแ้ก่ ตั้งแต่ 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 169 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.33 และตั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.38 ตามล าดบั  
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ตอนที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียน
อนุบาลเอกชน  จังหวดัเชียงใหม่   
 
ตารางที่ 4.6 การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัโรงเรียนอนุบาล
เอกชนจงัหวดัเชียงใหม่  ภาพรวม 
 
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ค่าเฉลีย่ 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ความหมาย อนัดับ 

ด้านการอบรมเล้ียงดูในฐานะ
ผูป้กครอง 

3.83 0.57 มาก 3 

ดา้นการติดต่อส่ือสาร 3.82 0.62 มาก 4 
ดา้นอาสาสมคัร 3.98 0.55 มาก 2 
ดา้นการเรียนรู้ท่ีบา้น 4.10 0.49 มาก 1 
ดา้นการตดัสินใจ 3.82 0.57 มาก 4 
ดา้นการร่วมมือกบัชุมชน 3.83 0.64 มาก 3 

ภาพรวม 3.90 0.57 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็ก
ปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลเอกชนจงัหวดัเชียงใหม่ใน  ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.90) เม่ือ
พิจารณารายดา้นสามารถเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัต่อไปน้ี ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้น
การเรียนรู้ท่ีบ้าน (�̅� =4.10) รองลงมาได้แก่ ด้านอาสาสมคัร (�̅� =3.98) ด้านการอบรมเล้ียงดูใน
ฐานะผูป้กครอง (�̅� =3.83) ดา้นการร่วมมือกบัชุมชน (�̅� =3.83) ดา้นการติดต่อส่ือสาร (�̅� =3.82) 
และดา้นการตดัสินใจ (�̅� =3.82) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.7 การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัโรงเรียนอนุบาล
เอกชนจงัหวดัเชียงใหม่  ดา้นการอบรมเล้ียงดูในฐานะผูป้กครอง 
 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  
ด้านการอบรมเลีย้งดูในฐานะผู้ปกครอง 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ความหมาย อนัดับ 

1. จดัเตรียมท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีความเหมาะสม
ใหแ้ก่เด็กท่ีอยูใ่นความดูแลของท่าน 

4.10 0.62 มาก 1 

2. จัดการและดูแลด้านโภชนาการท่ี
เหมาะสมและครบถว้นให้แก่เด็กท่ีอยูใ่น
ความดูแลของท่าน 

3.85 0.61 มาก 2 

3. ใหค้วามดูแลเอาใจใส่เคร่ืองนุ่งห่ม 
และเคร่ืองแต่งกายของเด็กใหมี้ความ
สะอาดอยูเ่สมอ 

3.64 0.68 มาก 5 

4. จดัสภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยัให้
เหมาะสมเพื่อความปลอดภยัท่ีเอ้ือต่อ
พฒันาการของเด็กท่ีอยูใ่นความดูแล 

3.73 0.72 มาก 4 

5. ให้ความเอาใจใส่สุขภาพของเด็กใน
ด้านการดูแลรักษาความสะอาดของ
ร่างกายและการดูแลเก่ียวกับโรคภยัไข้
เจบ็ 

3.81 0.56 มาก 3 

ภาพรวม 3.83 0.64 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็ก
ปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลเอกชนจังหวดัเชียงใหม่  ด้านการอบรมเล้ียงดูในฐานะผูป้กครองใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.83) เม่ือพิจารณารายประเด็นสามารถเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย
ได ้ดงัน้ี ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ จดัเตรียมท่ีอยู่อาศยัท่ีมีความเหมาะสมให้แก่เด็กท่ีอยู่ในความ
ดูแลของท่าน (�̅� = 3.10 )รองลงมาไดแ้ก่ จดัการและดูแลดา้นโภชนาการท่ีเหมาะสมและครบถว้น
ให้แก่เด็กท่ีอยูใ่นความดูแลของท่าน (�̅� = 3.85) ให้ความเอาใจใส่สุขภาพของเด็กในดา้นการดูแล
รักษาความสะอาดของร่างกายและการดูแลเก่ียวกบัโรคภยัไขเ้จ็บ (�̅� 3.81) และนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ให้
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ความดูแลเอาใจใส่เคร่ืองนุ่งห่ม และเคร่ืองแต่งกายของเด็กให้มีความสะอาดอยู่เสมอ (�̅� 3.64) 
ตามล าดบั  
 
ตารางที่ 4.8 การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัโรงเรียนอนุบาล
เอกชนจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นการติดต่อส่ือสาร 
 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  
ด้านการติดต่อส่ือสาร 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ความหมาย อนัดับ 

1. มีการติดต่อส่ือสารในเร่ือง
เก่ียวกบัพฒันาการเด็กกบัโรงเรียน
อยา่งสม ่าเสมอ 

4.11 0.59 มาก 1 

2. ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กของท่านให้
โรงเรียนทราบ 

3.57 0.56 มาก 5 

3. ผูป้กครองติดตามข่าวสารของ
โรงเรียนผา่นช่องทางต่างๆ  

4.03 0.55 มาก 2 

4. ผูป้กครองเขา้ร่วมกิจกรรมประชุม
ผูป้กครองเด็กท่ีโรงเรียนจดัข้ึน  

3.80 0.57 มาก 3 

5. มีความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนั
ดี ท่ี เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กร่วมกัน
ระหว่างผู ้ปกครอง โรงเรียนและ
ชุมชน 

3.60 0.587 มาก 4 

ภาพรวม 3.82 0.57 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็ก
ปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลเอกชนจงัหวดัเชียงใหม่  ดา้นการติดต่อส่ือสาร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(�̅� = 3.82)  เม่ือพิจารณารายประเด็นสามารถเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ มีการติดต่อส่ือสารในเร่ืองเก่ียวกบัพฒันาการเด็กกบัโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ (�̅� = 4.11) 
รองลงมาไดแ้ก่ ผูป้กครองติดตามข่าวสารของโรงเรียนผา่นช่องทางต่างๆ (�̅� =4.03) ผูป้กครองเขา้
ร่วมกิจกรรมประชุมผูป้กครองเด็กท่ีโรงเรียนจดัข้ึน (�̅� = 3.80) และน้อยท่ีสุดได้แก่ ให้ความ
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ร่วมมือในการแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ี เก่ียวข้องกับเด็กของท่านให้โรงเรียนทราบ (�̅�  = 3.57) 
ตามล าดบั  
 
ตารางที่ 4.9 การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัโรงเรียนอนุบาล
เอกชนจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นอาสาสมคัร 
 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  
ด้านอาสาสมัคร 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ความหมาย อนัดับ 

1. ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือ
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ตาม
ความถนดัและความสนใจ  

3.99 
 

0.44 มาก 3 

2. ช่วยประสัมพันธ์ข่ าวสารและ
ข้อมูล ต่างๆของโรงเรียน  ให้กับ
ชุมชนและบุคคลภายนอกท่ี รู้จัก 
ทราบและรับรู้ความเคล่ือนไหว 

4.30 0.52 มาก 1 

3. สนับสนุนทุนทรัพย์แก่โรงเรียน
ในการจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสริม
พฒันาการของเด็ก 

3.94 0.49 มาก 5 

4 . อ าส า ให้ ค ว าม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ
ช่ ว ย เห ลื อ เม่ื อ โ รง เรี ยน ด า เนิ น
กิจกรรมต่าง ๆ ตามความสามารถ
ของตน 

4.29 0.56 มาก 2 

5. ตระหนกัว่าโรงเรียนเปิดโอกาสให้
ผูป้กครองท่ีมีความสามารถและความ
เหมาะสมในการช่วยเหลือด าเนิน
กิจกรรมของโรงเรียน 

3.96 0.43 มาก 4 

ภาพรวม 4.10 0.49 มาก  
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จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็ก
ปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลเอกชนจงัหวดัเชียงใหม่  ดา้นอาสาสมคัร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 
4.10) เม่ือพิจารณารายประเด็นสามารถเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยไดด้งัต่อไปน้ี ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ช่วยประสัมพนัธ์ข่าวสารและขอ้มูลต่างๆของโรงเรียน ใหก้บัชุมชนและบุคคลภายนอกท่ี
รู้จักทราบและรับรู้ความเคล่ือนไหว  (�̅� = 4.30) รองลงมาได้แก่  อาสาให้ความร่วมมือและ
ช่วยเหลือเม่ือโรงเรียนด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสามารถของตน (�̅� = 4.29) ให้ความร่วมมือ
ในการช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ตามความถนดัและความสนใจ  (�̅� = 3.99) และน้อย
ท่ีสุดไดแ้ก่ สนับสนุนทุนทรัพยแ์ก่โรงเรียนในการจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสริมพฒันาการของเด็ก 
(�̅� = 3.94) ตามล าดบั  

 
ตารางที ่4.10 การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัโรงเรียนอนุบาล
เอกชนจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นการเรียนรู้ท่ีบา้น 
 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  
ด้านการเรียนรู้ทีบ้่าน 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ความหมาย อนัดับ 

1. จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เด็ก เช่น การเล่นกีฬา  

3.78 0.59 มาก 2 

2. พาเด็กไปเท่ียวเชิงทัศนศึกษาตาม
สถานท่ีต่าง ๆ อย่างสม ่ าเสมอเม่ือมี
โอกาส 

3.60 0.58 มาก 5 

3. น าเด็กเข้าร่วมท ากิจกรรมท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้ของเด็กตามสถานท่ีต่างๆ 
อยา่งสม ่าเสมอ 

3.76 0.48 มาก 3 

4. น าเด็กไปร่วมงานเทศกาลส าคญัๆ ท่ี
โรงเรียนจดัข้ึนอยูเ่สมอ เช่น งานวนัเด็ก 
งานวนัลอยกระทง ฯลฯ  

4.03 0.51 มาก 1 

5 . จัด ส ภ าพ แ วด ล้ อ ม ท่ี บ้ าน ให้
เหมาะสมกบัการท ากิจกรรมการเรียนรู้
ของเด็ก เช่น มุมอ่านหนงัสือ  

3.64 0.53 มาก 4 

ภาพรวม 3.98 0.55 มาก  
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จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็ก
ปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลเอกชนจงัหวดัเชียงใหม่  ดา้นการเรียนรู้ท่ีบา้น ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(�̅� = 3.98) เม่ือพิจารณารายประเด็นสามารถเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยได้ดงัต่อไปน้ี ด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ น าเด็กไปร่วมงานเทศกาลส าคญัๆ ท่ีโรงเรียนจดัข้ึนอยูเ่สมอ เช่น งานวนัเด็ก งาน
วนัลอยกระทง ฯลฯ (�̅� = 4.03) รองลงมาไดแ้ก่ จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เช่น การเล่น
กีฬา (�̅� = 3.78) น าเด็กเข้าร่วมท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กตามสถานท่ีต่างๆ อย่าง
สม ่าเสมอ (�̅� = 3.76) และน้อยท่ีสุดไดแ้ก่ พาเด็กไปเท่ียวเชิงทศันศึกษาตามสถานท่ีต่าง ๆ อย่าง
สม ่าเสมอเม่ือมีโอกาส (�̅� = 3.60) ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.11 การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัโรงเรียนอนุบาล
เอกชนจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นการตดัสินใจ 
 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  
ด้านการตัดสินใจ 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ความหมาย อนัดับ 

1. มี บทบาทในการส่ งเส ริมการจัด
กิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนในการ
ส่งเสริมพฒันาการเด็ก 

4.12 0.57 มาก 1 

2. มีโอกาสในการเสนอแนวทางการจดั
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

3.86 0.59 มาก 2 

3. มีโอกาสในการก าหนด และเลือก
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็ก 

3.64 0.69 มาก 5 

4. เข้าร่วมการประชุมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กั บ ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม
พฒันาการเด็ก 

3.67 0.69 มาก 4 

5. ตอ้งการมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
น าเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมพฒันาการเด็ก 

3.83 0.56 มาก 3 

ภาพรวม 3.82 0.62 มาก  



68 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็ก
ปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลเอกชนจงัหวดัเชียงใหม่  ดา้นการตดัสินใจ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� 
= 3.82) เม่ือพิจารณารายประเด็นสามารถเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัต่อไปน้ี ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ มีบทบาทในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนในการส่งเสริม
พฒันาการเด็ก (�̅� = 4.12) รองลงมาไดแ้ก่ ส่งเสริมการจดักิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนในการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (�̅� = 3.86) โอกาสในการเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
พฒันาการเด็กไดป้ระสิทธิภาพยิ่งข้ึน (�̅� = 3.83) และนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ มีโอกาสในการก าหนด และ
เลือกกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็ก (�̅� = 3.64) ตามล าดบั  

 
ตารางที ่4.12 การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัโรงเรียนอนุบาล
เอกชนจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นการร่วมมือกบัชุมชน 
 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  
ด้านการร่วมมือกบัชุมชน 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ความหมาย อนัดับ 

1. มีส่วนร่วมในการวางแผนกับชุมชนใน
การด าเนินการกิจรรมต่างๆ ท่ี ส่ งเสริม
พฒันาการเด็ก 

4.11 0.59 มาก 1 

2. มีโอกาสเสนอแนวทางกบัชุมชนในการ
ด าเนินการกิจรรมต่างๆท่ีส่งเสริมพฒันาการ
เด็ก 

3.59 0.57 มาก 4 

3. เข้ าร่ วม กิ จกรรมกับ ชุ มชนในการ
ด าเนินการกิจรรมต่างๆท่ีส่งเสริมพฒันาการ
เด็ก 

4.04 0.54 มาก 2 

4. ให้ การสนับส นุน ชุมชนในการท า
กิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอยู่
เสมอ 

3.82 0.56 มาก 3 

5. น าเด็กเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในการ
ด าเนินการกิจรรมต่างๆท่ีส่งเสริมพฒันาการ
เด็ก 

3.57 0.58 มาก 5 

ภาพรวม 3.83 0.57 มาก  
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จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็ก
ปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลเอกชนจงัหวดัเชียงใหม่  ดา้นการร่วมมือกบัชุมชนในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (�̅� = 3.83) เม่ือพิจารณารายประเด็นสามารถเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัต่อไปน้ี ดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีส่วนร่วมในการวางแผนกบัชุมชนในการด าเนินการกิจรรมต่างๆท่ีส่งเสริม
พฒันาการเด็ก (�̅� = 4.11) รองลงมาได้แก่ การวางแผนกบัชุมชนในการด าเนินการกิจรรมต่างๆท่ี
ส่งเสริมพฒันาการเด็ก (�̅� = 4.04) เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในการด าเนินการกิจรรมต่างๆท่ี
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (�̅� = 3.82) และน้อยท่ีสุดแก่ มีโอกาสเสนอแนวทางกับชุมชนในการ
ด าเนินการกิจรรมต่างๆท่ีส่งเสริมพฒันาการเด็ก (�̅� = 3.57) ตามล าดบั  

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม พบวา่  
1. ควรส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการท างานระหว่างโรงเรียนกับผู ้ปกครองตาม

ความสามารถของผูป้กครองการมีส่วนร่วมแบบน้ีผูป้กครองจะไดป้ระโยชน์ร่วมดว้ยและค่อนขา้ง
เป็นเอกเทศ โดยเนน้กระบวนการ เป็นการมีส่วนร่วมท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัการศึกษา เพราะ
ทั้งผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในการตดัสินใจทางการศึกษา ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
ผูป้กครองโดยตรง เพราะผูป้กครองท่ีเข้าร่วมจะได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติท่ี เป็นการสร้างเสริม
ครอบครัว การมีส่วนร่วมลกัษณะน้ีพบในโครงการร่วมมือของโรงเรียน ชุมชน   

2. มีกิจกรรมการเชิญผูป้กครอง และผูอ้าวุโส กรรมการชุมชน มาเยีย่มโรงเรียน และจดั
กิจกรรมให้ผูป้กครองไดมี้โอกาสพบปะกบัครู สังเกตกิจวตัรการเรียนของเด็ก เห็นสภาพแวดลอ้มท่ี
ทางโรงเรียนจดัให้แก่เด็กในโรงเรียน ร่วมคิดร่วมประชุมในหัวขอ้ต่างๆในเวลาและสถานการณ์ท่ี
เหมาะสม 

3. ควรมีการจดัห้องพบปะสังสรรคแ์บบไม่เป็นทางการ เพื่อเป็นท่ีท่ีผูป้กครองไดม้าพกั
รอเด็กและได้พบปะอย่างไม่เป็นทางการ มีการจดัขอ้มูลต่างๆให้ทราบ มีเอกสาร หนังสือท่ีเป็น
ประโยชน์ไดอ่้านและร่วมหารือกนั มีป้ายประชาสัมพนัธ์เพื่อส่ือข่าวสาร กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ
รวมทั้งป้ายของเด็กๆหรือคณะกรรมการนกัเรียนท่ีสามารถส่ือสารเร่ืองราว 

4. การจัดท าเอกสาร จดหมายข่าวจากโรงเรียนถึงผู ้ปกครองอย่างสม ่ าเสมอ โดย
อาสาสมคัรผูร่้วมเขียน ผูร่้วมคน้ขอ้มูลจากกลุ่มผูป้กครองท่ีมีความสนใจ 

5. การก าหนดกิจกรรมพฒันาความสัมพนัธ์กบัครอบครัวในลกัษณะต่างๆโรงเรียนและ
ผูป้กครองควรมีการคิดค้นรูปแบบกิจกรรมและมีการก าหนดให้หลากหลาย เพื่อให้ผูป้กครอง
สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดต้ามความสนใจของตนมากข้ึน เช่น การจดัประชุมในระดบัห้องเรียน
และระดบัชั้น การจดัประชุมผูป้กครองเฉพาะกลุ่ม เช่น เฉพาะกลุ่มท่ีเด็กเป็นเพื่อนสนิทสนมกนัอยู่
แล้ว เพื่อให้ผูป้กครองได้รู้จกัพ่อแม่ของเพื่อนท่ีลูกของตนสนิทสนมด้วยการจดัประชุม กลุ่ม
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ผูป้กครองท่ีประสบปัญหาในการเลือกแผนการเรียนของลูกหรือเร่ืองอ่ืนๆท่ีมีความหลากหลาย หรือ
เป็นความสนใจเฉพาะเร่ือง หรือการจดัตั้งคณะกรรมการพิทกัษแ์ละคุม้ครองเด็กจากการถูกละเมิด
ในดา้นต่างๆ 
 

ตอนที ่3 การทดสอบสมมุติฐานการวจิัย  
ผูว้จิยัไดต้ั้งสมมุติฐานการวจิยัไวด้งัต่อไปน้ี 
ผู ้ปกครองเด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวดัเชียงใหม่ ท่ี มี เพศ อาย ุ

การศึกษา อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ ต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยั
ต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.13 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน ผูป้กครองเด็กปฐมวยัในโรงเรียนเอกชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ท่ีมีเพศต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัต่างกนั 
 

เพศ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test Sig. 
ชาย 3.87 0.13 0.755 NS 
หญิง 3.86 0.12 

 
จากตารางท่ี 4.13 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน ผูป้กครองเด็กปฐมวยัในโรงเรียน

อนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการต่างกัน 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  (ค่า Sig เท่ากบั 0.217) แสดงว่า ผูป้กครอง
เด็กปฐมวยัในโรงเรียนเอกชน จังหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
พฒันาการเด็กปฐมวยัไม่ต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ 
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ตารางที่ 4.14 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน ผูป้กครองเด็กปฐมวยัในโรงเรียนเอกชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ท่ีมีเพศต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการรายดา้นต่างกนั 
 

ส่วนร่วมในการจัดกจิกรรม ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t-test Sig. 

ดา้นการอบรมเล้ียงดูในฐานะ
ผูป้กครอง 

ชาย 3.82 0.28 0.061 NS 
หญิง 3.83 0.26 

ดา้นการติดต่อส่ือสาร ชาย 3.87 0.26 0.927 NS 
หญิง 3.80 0.27 

ดา้นอาสาสมคัร ชาย 4.12 0.21 1.953 NS 
หญิง 4.08 0.23 

ดา้นการเรียนรู้ท่ีบา้น ชาย 3.75 0.25 0.037 NS 
หญิง 3.77 0.25 

ดา้นการตดัสินใจ ชาย 3.82 0.27 0.573 NS 
หญิง 3.82 0.28 

ดา้นการร่วมมือกบัชุมชน ชาย 3.82 0.25 0.059 NS 
หญิง 3.83 0.24 

 
จากตารางท่ี 4.14 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน ผูป้กครองเด็กปฐมวยัในโรงเรียน

อนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีเพศต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการราย
ดา้น พบวา่ ทุกดา้นไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงว่า ผูป้กครองเด็กปฐมวยั
ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีเพศต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการ
เด็กปฐมวยัทุกดา้นไม่ต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
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ตารางที่ 4.15 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน ผูป้กครองเด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีอายตุ่างกนัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการต่างกนั 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .065 3 .022 1.495 NS 
Within Groups 5.634 386 .015   
Total 5.700 389    

จากตารางท่ี 4.15 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน ผูป้กครองเด็กปฐมวยัในโรงเรียน
อนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีอายุต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยั
ต่างกัน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  (ค่า Sig เท่ากับ 0.216) แสดงว่า 
ผูป้กครองเด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีอายุต่างกนัมีส่วนร่วมในการ
จดักิจกรรมพฒันาการไม่ต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ตารางที่ 4.16 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน ผูป้กครองเด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีอายตุ่างกนัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการรายดา้นต่างกนั 
 

การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
พฒันาการ 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ดา้นการอบรมเล้ียงดู
ในฐานะผูป้กครอง 

Between Groups .396 3 .132 1.886 NS 
Within Groups 27.027 386 .070   
Total 27.424 389    

ดา้นการ
ติดต่อส่ือสาร 

Between Groups .204 3 .068 .958 NS 
Within Groups 27.423 386 .071   
Total 27.628 389    

ดา้นอาสาสมคัร Between Groups .034 3 .011 .225 NS 
Within Groups 19.300 386 .050   
Total 19.333 389    

ดา้นการเรียนรู้ท่ี
บา้น 

Between Groups .233 3 .078 1.232 NS 
Within Groups 24.330 386 .063   
Total 24.563 389    
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ตารางที ่4.16  (ต่อ) 
  

การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
พฒันาการ 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ดา้นการตดัสินใจ Between Groups .370 3 .123 1.600 NS 
Within Groups 29.763 386 .077   
Total 30.133 389    

ดา้นการร่วมมือกบั
ชุมชน 

Between Groups .078 3 .026 .435 NS 
Within Groups 22.996 386 .060   
Total 23.074 389    

 
จากตารางท่ี 4.16 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน ผูป้กครองเด็กปฐมวยัในโรงเรียน

อนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีอายุต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการรายด้าน
ต่างกัน พบว่า ทุกด้านไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ แสดงว่า ผูป้กครองเด็ก
ปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีอายุต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
พฒันาการทุกดา้นไม่ต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ตารางที่ 4.17 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน ผูป้กครองเด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีการศึกษาต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการต่างกนั 
 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .029 3 .010 .655 NS 
Within Groups 5.671 386 .015   
Total 5.700 389    
 

จากตารางท่ี 4.17 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน ผูป้กครองเด็กปฐมวยัในโรงเรียน
อนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีการศึกษาต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการต่างกนั 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  (ค่า Sig เท่ากบั 0.580) แสดงว่า ผูป้กครอง
เด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีการศึกษาต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมพฒันาการไม่ต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
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ตารางที่ 4.18 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน ผูป้กครองเด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีการศึกษาต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการรายดา้นต่างกนั 
 
การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการ Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นการอบรมเล้ียงดูใน
ฐานะผูป้กครอง 

Between Groups .075 3 .025 .353 NS 
Within Groups 27.349 386 .071   
Total 27.424 389    

ดา้นการติดต่อส่ือสาร Between Groups .255 3 .085 1.201 NS 
Within Groups 27.372 386 .071   
Total 27.628 389    

ดา้นอาสาสมคัร Between Groups .106 3 .035 .710 NS 
Within Groups 19.227 386 .050   
Total 19.333 389    

ดา้นการเรียนรู้ท่ีบา้น Between Groups .127 3 .042 .671 NS 
Within Groups 24.436 386 .063   
Total 24.563 389    

ดา้นการตดัสินใจ Between Groups .162 3 .054 .696 NS 
Within Groups 29.971 386 .078   
Total 30.133 389    

ดา้นการร่วมมือกบัชุมชน Between Groups .028 3 .009 .156 NS 
Within Groups 23.046 386 .060   
Total 23.074 389    

 

จากตารางท่ี 4.18 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน ผูป้กครองเด็กปฐมวยัในโรงเรียน
อนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีการศึกษาต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการราย
ดา้นต่างกนั พบว่า ทุกดา้นไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่ ผูป้กครองเด็ก
ปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมพฒันาการทุกดา้นไม่ต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
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ตารางที่ 4.19 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน ผูป้กครองเด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีอาชีพต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการต่างกนั 
 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .045 4 .011 .772 NS 
Within Groups 5.654 385 .015   
Total 5.700 389    
 

จากตารางท่ี 4.19 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน ผูป้กครองเด็กปฐมวยัในโรงเรียน
อนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีอาชีพต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการต่างกนั 
พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (ค่า Sig เท่ากบั 0.544) แสดงวา่ ผูป้กครองเด็ก
ปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีอาชีพต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
พฒันาการไม่ต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ตารางที่ 4.20 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน ผูป้กครองเด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีอาชีพต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการรายดา้นต่างกนั 
 
การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการ Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นการอบรมเล้ียงดูใน
ฐานะผูป้กครอง 

Between Groups .147 4 .037 .518 NS 
Within Groups 27.277 385 .071   
Total 27.424 389    

ดา้นการติดต่อส่ือสาร Between Groups .437 4 .109 1.546 NS 
Within Groups 27.191 385 .071   
Total 27.628 389    

ดา้นอาสาสมคัร Between Groups .065 4 .016 .323 NS 
Within Groups 19.269 385 .050   
Total 19.333 389    
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ตารางที ่4.20  (ต่อ) 
 
การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการ Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นการเรียนรู้ท่ีบา้น Between Groups .231 4 .058 .913 NS 
Within Groups 24.332 385 .063   
Total 24.563 389    

ดา้นการตดัสินใจ Between Groups .555 4 .139 1.806 NS 
Within Groups 29.578 385 .077   
Total 30.133 389    

ดา้นการร่วมมือกบัชุมชน Between Groups .358 4 .090 1.518 NS 
Within Groups 22.715 385 .059   
Total 23.074 389    

 
จากตารางท่ี 4.20 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน ผูป้กครองเด็กปฐมวยัในโรงเรียน

อนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีอาชีพต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการต่างกนั 
พบว่า ทุกด้านไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ แสดงว่า ผูป้กครองเด็กปฐมวยัใน
โรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีอาชีพต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการ
ทุกดา้นไม่ต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

 
ตารางที่ 4.21 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน ผูป้กครองเด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีรายไดต่้างกนัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการต่างกนั 
 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Between Groups .012 2 .006 .411 NS 
Within Groups 5.687 387 .015   
Total 5.700 389    
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จากตารางท่ี 4.21 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน ผูป้กครองเด็กปฐมวยัในโรงเรียน
อนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีรายไดต่้างกนัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการต่างกนั 
พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (ค่า Sig เท่ากบั 0.663) แสดงวา่ ผูป้กครองเด็ก
ปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีอาชีพต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
พฒันาการไม่ต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ตารางที่ 4.22 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน ผูป้กครองเด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีรายไดต่้างกนัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการรายดา้นต่างกนั 
 

การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการ Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ดา้นการอบรมเล้ียงดูใน
ฐานะผูป้กครอง 

Between Groups .121 2 .060 .854 NS 
Within Groups 27.303 387 .071   
Total 27.424 389    

ดา้นการติดต่อส่ือสาร Between Groups .167 2 .083 1.177 NS 
Within Groups 27.461 387 .071   
Total 27.628 389    

ดา้นอาสาสมคัร Between Groups .010 2 .005 .095 NS 
Within Groups 19.324 387 .050   
Total 19.333 389    

ดา้นการเรียนรู้ท่ีบา้น Between Groups .089 2 .045 .707 NS 
Within Groups 24.474 387 .063   
Total 24.563 389    

ดา้นการตดัสินใจ Between Groups .101 2 .050 .649 NS 
Within Groups 30.033 387 .078   
Total 30.133 389    

ดา้นการร่วมมือกบัชุมชน Between Groups .048 2 .024 .405 NS 
Within Groups 23.026 387 .059   
Total 23.074 389    
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จากตารางท่ี 4.22 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน ผูป้กครองเด็กปฐมวยัในโรงเรียน
อนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีรายไดต่้างกนัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการรายดา้น
ต่างกัน พบว่า ทุกด้านไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ แสดงว่า ผูป้กครองเด็ก
ปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีอาชีพต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
พฒันาการทุกดา้นไม่ต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

 
ตารางที่ 4.23 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน โรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีขนาด
ต่างกนัผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการต่างกนั 
 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .038 2 .019 1.287 NS 
Within Groups 5.662 387 .015   
Total 5.700 389    
 

จากตารางท่ี 4.23 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน โรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ท่ีมีขนาดต่างกนัผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการต่างกนั พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (ค่า Sig เท่ากบั 0.277) แสดงวา่ โรงเรียนอนุบาลเอกชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีขนาดต่างกนัผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการไม่ต่างกนั ซ่ึง
ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
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ตารางที่ 4.24 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน โรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีขนาด
ต่างกนัผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการต่างกนั 
 

การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการ Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ดา้นการอบรมเล้ียงดูใน
ฐานะผูป้กครอง 

Between Groups .051 2 .025 .360 NS 
Within Groups 27.373 387 .071   
Total 27.424 389    

ดา้นการติดต่อส่ือสาร Between Groups .001 2 .001 .010 NS 
Within Groups 27.626 387 .071   
Total 27.628 389    

ดา้นอาสาสมคัร Between Groups .063 2 .031 .632 NS 
Within Groups 19.271 387 .050   
Total 19.333 389    

ดา้นการเรียนรู้ท่ีบา้น Between Groups .418 2 .209 3.352 NS 
Within Groups 24.145 387 .062   
Total 24.563 389    

ดา้นการตดัสินใจ Between Groups .075 2 .037 .481 NS 
Within Groups 30.059 387 .078   
Total 30.133 389    

ดา้นการร่วมมือกบัชุมชน Between Groups .032 2 .016 .270 NS 
Within Groups 23.042 387 .060   
Total 23.074 389    

* มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 

จากตารางท่ี 4.24 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน โรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ท่ีมีขนาดต่างกนัผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการรายดา้นต่างกนั พบวา่ 
ทุกด้านไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ นอกจากด้านการเรียนรู้ท่ีบ้านท่ีมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่ โรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีขนาด
ต่างกนัผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการดา้นการเรียนรู้ท่ีบา้นต่างกนั  
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ตอนที ่4 ผลการสัมภาษณ์ผู้ปกครองเกีย่วกบัข้อเสนอแนะแนวทางในการมีส่วนร่วมในการจัด
กจิกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยั  
 
ตารางที่  4.25 สรุปผลการสัมภาษณ์ผู ้ปกครองแนวทางในการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
พฒันาการเด็กปฐมวยั 
 
การมส่ีวนร่วม / การจดั
กจิกรรมพฒันาการเดก็ 

ผลการสัมภาษณ์ 

ดา้นการอบรมเล้ียงดูใน
ฐานะผูป้กครอง 

พอ่แม่ ผูป้กครองมีความเขา้ใจบุตรหลานตนเอง เพราะถา้มีการส่งเสริมเด็กท่ีบา้นและ
โรงเรียน ยอ่มเป็นการสนบัสนุนการเรียนรู้ในระบบหรือในโรงเรียนใหเ้ป็นไปอยา่งดี 
มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนนัน่เอง ท่ีบา้นก็มีการด าเนินการอบรมสัง่สอนเด็กใหเ้ป็นคนดี พอ่
แม่ ผูป้กครองตอ้งคอยสอดส่องไม่ใหเ้ด็กประพฤติตนเสียหาย เขา้ใจเด็ก เอาใจใส่ใน
เร่ืองการเรียนเป็นก าลงัใจใหบุ้ตรหลานในเร่ืองการเรียนช่วยช้ีแนะเด็กใหด้ าเนินชีวติ
อยา่งถูกตอ้ง จดัสภาพแวดลอ้มภายในบา้นใหเ้หมาะสม มีท่ีใหท้ าการบา้นและทบทวน
บทเรียนอยา่งเป็นสดัส่วน และประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหเ้ดก็ นอกจากน้ีก็ไม่
ปล่อยปละละเลยในพฤติกรรมท่ีไม่ดีของบุตรหลาน ใหค้วามรัก ความอบอุ่นแก่เด็ก
อยา่งเพียงพอ พอ่แม่ ผูป้กครองควรใหค้วามรัก ความอบอุ่น ความเอาใจใส่ ความสนใจ 
และความเขา้ใจแก่เด็กอยา่งเพียงพอติดตามผลการเรียนและความประพฤติ พร้อมท่ีจะ
เป็นท่ีปรึกษาทุกเร่ือง คอยติดตามและใหค้ าแนะน าท่ีสร้างสรรค ์และเป็นประโยชน์
ช่วยพฒันากล่อมเกลาใหเ้ด็กมีทศันคติท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น 

ดา้นอาสาสมคัร ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างประสบการณ์ใหแ้ก่เด็ก ท่ีโรงเรียนดว้ยการ
ด าเนินกิจกรรม เช่น ใหผู้ป้กครองตดัสินใจเป็นผูช่้วยครู ช่วยครูจดัหาและเตรียมส่ือการ
สอน ช่วยครูสอนนกัเรียนบางกิจกรรม ไดรั้บเชิญเป็นวทิยากร ไดรั้บเชิญใหเ้ป็น
คณะกรรมการของโรงเรียนดา้นต่าง ๆ เขา้ร่วมกิจกรรมวนัวชิาการ ช่วยติดต่อ
ประสานงานเก่ียวกบัแหล่งวทิยากร แนะน าแหล่งวทิยากรท่ีจะใหค้วามรู้แก่นกัเรียน
เขียนขอ้มูลเก่ียวกบันกัเรียนตามสภาพจริงในสมุดรายงานประจ าตวันกัเรียน เช่น กรณี
การเป็นวทิยากรพิเศษ ผูป้กครองท่ีมีความสามารถพิเศษเฉพาะดา้นหรือ 
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ตารางที ่4.25  (ต่อ) 
  
การมส่ีวนร่วม / การจดั
กจิกรรมพฒันาการเดก็ 

ผลการสัมภาษณ์ 

ดา้นอาสาสมคัร (ต่อ) ประกอบอาชีพท่ีเด็กสนใจ รวมทั้งใหโ้อกาสเด็กไดซ้กัถามขอ้ขอ้งใจหรือส่ิงท่ีเด็กอยาก
รู้ การเชิญผูป้กครองมาคุยเก่ียวกบัเด็กอาชีพต่าง ๆ น้ี นอกจากจะช่วยสนองความสนใจ
ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กแลว้ ยงัถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของการแนะแนวดา้นอาชีพ
ใหก้บัเด็กอีกดว้ย นอกจากน้ี สนบัสนุนและใหค้วามช่วยเหลืออยูเ่สมอ ความตอ้งการ
นั้นเป็นไดท้ั้งในดา้นเงินทุนเพ่ือจดัหาหนงัสือเพ่ิมเติม อาสาสมคัรช่วยซ่อมแซมและจดั
ชั้นหนงัสือ การท าความสะอาด การจดัท าบตัรรายการ และการจดัหมวดหนงัสือ ปกติ
แลว้เจา้หนา้ท่ีมกัจะท างานเป็นประจ าเป็นดา้นหลกั ไม่มีเวลาท่ีจะพฒันาระบบงานและ
ปรับปรุงใหท้นัสมยัเสมอ ทั้งน้ีอาจเป็นความจ ากดัของก าลงัคนแมโ้รงเรียนหลายแห่ง
จะไดร้ะดมความช่วยเหลือจากนกัเรียนมาแลว้ก็ยงัไม่เพียงพอ และนกัเรียนก็มกัจะมา
ช่วยงานไม่สม ่าเสมอ เพราะมีงานอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งท า ดงันั้นการท่ีผูป้กครองจะมาช่วยงาน
ในหอ้งสมุดดา้นต่าง ๆ จึงเป็นงานท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่ ในบางคร้ังไดใ้หค้วามร่วมมือเป็น
อาสาสมคัรเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนเช่น เป็นครูพอ่ ครูแม่ในการสอน
หรืออบรมวชิาการต่าง ๆ ตามความถนดัหรือเช่ียวชาญใหค้วามช่วยเหลือและ
สนบัสนุนดา้นปัจจยัเพื่อพฒันาบุคลากรครูของโรงเรียนในการฝึกอบรมและพฒันา
ดา้นวชิาการต่าง ๆ การลงมือช่วยพฒันาส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียน การช่วยฝึกทกัษะ 
การกีฬากบันกัเรียน การเขา้มาดูแลดา้นโภชนาการในโรงเรียน เป็นตน้ 

ดา้นการเรียนรู้ท่ีบา้น พอ่แม่ ผูป้กครองมีบทบาทส าคญัในการจดักระบวนการเรียนรู้และเสริมการเรียนรู้ทั้งท่ี
บา้น โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยผูป้กครองไดใ้หค้วามรัก ความอบอุ่น ความ
ห่วงใย และความหวงัดี ผูป้กครองมีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาไม่มาก
นกั และมกัจะเป็นไปในลกัษณะของการใหค้วามร่วมมือกบัโรงเรียนตามสถานภาพ
และโอกาสหรือเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจดัข้ึนและขอความร่วมมือเท่านั้น แต่
นบัจากน้ีไปพอ่แม่ ผูป้กครองจะมีบทบาทอนัส าคญัยิง่ในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาของเด็ก 
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ตารางที ่4.25  (ต่อ) 
  
การมส่ีวนร่วม / การจดั
กจิกรรมพฒันาการเดก็ 

ผลการสัมภาษณ์ 

ดา้นการตดัสินใจ พอ่แม่ ผูป้กครอง มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่ีน่าสนใจใหแ้ก่เดก็หรือกลุ่มผูป้กครอง
ดว้ยกนั การจดัท่ีผูป้กครองมีโอกาสเขา้ร่วมและสร้างสรรคไ์ดม้าก เป็นการท าโครงการ
ร่วมกนัเป็นรูปแบบของการสร้างสมัพนัธภาพท่ีไม่เป็นทางการและไม่ควรเป็นกิจกรรม
ท่ีเนน้การแข่งขนั เอาชนะ เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ความร่วมมือ การช่วยเหลือพ่ึงพากนั 
กิจกรรมลกัษณะน้ีจะท าใหผู้ป้กครองเขา้ร่วมไดม้ากกวา่เป็นกิจกรรมท่ีเนน้การแข่งขนั 
ส าหรับดา้นการตดัสินใจท่ีเห็นไดช้ดั คือ คณะกรรมการสมาคมครู ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาควรร่วมกนัก าหนดนโยบายการมีส่วนร่วมของพอ่แม่ 
ผูป้กครองใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน ในการก าหนดบทบาทและแนวทางดงักล่าว ควรมีการ
ก าหนดขอบเขตอ านาจความรับผดิชอบในส่วนผูป้กครองใหช้ดัเจนการกระจายอ านาจ
ใหผู้ป้กครองเขา้ร่วมและมอบอ านาจ การตดัสินใจบางระดบัให ้จะส่งผลใหผู้ป้กครอง
เขา้ใจขอบเขต บทบาทท่ีชดัเจน รู้สึกมีพนัธะผกูพนัเขา้มาร่วมท างานโดยมีความตั้งใจ
และเตม็ใจมากข้ึน 

ดา้นการร่วมมือกบั
ชุมชน 

มีการจดัท าขอ้มูลดา้นแหล่งทรัพยากรท่ีเป็นประโยชน์กบัทางโรงเรียน ใหค้วามร่วมมือ
จากแหล่งทรัพยากรภายนอกมากมาย เพราะแต่ละโรงเรียนต่างก็มีทรัพยากรเฉพาะเร่ือง
เฉพาะดา้น การท่ีผูป้กครองร่วมกนัใหข้อ้มูลดา้นแหล่งทรัพยากรท่ีโรงเรียนจะขอ
ติดต่อขอความร่วมมือจึงเป็นส่วนหน่ึงของความช่วยเหลือท่ีจ าเป็นและเป็นการขยาย
ความร่วมมือใหก้วา้งมากข้ึน ซ่ึงในกรณีท่ีทางโรงเรียนมีความจ าเป็นจะใชป้ระโยชน์ก็
สามารถใชไ้ดท้นัท่วงที เช่น ขอ้มูลดา้นคอมพิวเตอร์ ระบบอิเลคทรอนิคส์ นกัเรียน
นกัศึกษาเฉพาะดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ 

ดา้นการร่วมมือกบั
ชุมชน (ต่อ) 

นอกจากน้ี ผูป้กครองยงัมีส่วนร่วมในการพฒันาความเจริญกา้วหนา้ของเด็กในทุก ๆ 
ดา้น โดยกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาสามารถด าเนินการ
ในการร่วมพฒันาเด็ก เช่น กิจกรรมการเยีย่มโรงเรียน กิจกรรมเยีย่มบา้น การจดัประชุม
อบรมเชิงปฏิบติัการ การจดักิจกรรมนนัทนาการระหวา่งผูป้กครองและบุคลากรใน
โรงเรียน จดัท าเอกสารเพ่ือเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารความเคล่ือนไหวของโรงเรียน การ
เชิญผูป้กครองเป็นอาสาสมคัรในการร่วมจดักิจกรรมการเรียนรู้กบันกัเรียน เป็นตน้ 
ทั้งน้ี กิจกรรมต่าง ๆ จะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือโรงเรียนเป็นผูริ้เร่ิมเปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง
ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมและผูป้กครองก็ตอ้งเปิดและเขา้ใจเจตนารมณ์ของโรงเรียน พร้อม
ทั้งใหค้วามร่วมมือ 
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ตารางที ่4.25  (ต่อ) 
 
การมส่ีวนร่วม / การจดั
กจิกรรมพฒันาการเดก็ 

ผลการสัมภาษณ์ 

ปัญหาและอปุสรรค 1. การก าหนดกิจกรรมพฒันาความสมัพนัธ์กบัครอบครัวในลกัษณะต่างๆโรงเรียนและ
ผูป้กครองไม่ค่อยไดมี้ส่วนร่วมในการคิดคน้รูปแบบกิจกรรมและการก าหนดกิจกรรม 
เพ่ือใหผู้ป้กครองสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดต้ามความสนใจของตนมากข้ึน  
2. การส่งข่าวสารขอ้มูลถึงพอ่แม่ ผูป้กครองอยา่งไม่เป็นทางการนอ้ยมาก 
3. ปัญหาการเยีย่มบา้น ในกรณีท่ีเด็กบางรายอาจมีความจ าเป็นท่ีครูตอ้งแลกเปล่ียน
ขอ้มูลกบัพอ่แม่ ผูป้กครอง และไม่สามารถนดัพบกนัท่ีโรงเรียนได ้
4. ปัญหาการจดัประชุม ฝึกอบรมควรจดัหากิจกรรมอบรมครู บุคลากรในโรงเรียน 

ขอ้เสนอแนะ 1. การจดัประชุมในระดบัหอ้งเรียนและระดบัชั้น การจดัประชุมผูป้กครองเฉพาะกลุ่ม 
เช่น เฉพาะกลุ่มท่ีเด็กเป็นเพ่ือนสนิทสนมกนัอยูแ่ลว้ เพ่ือใหผู้ป้กครองไดรู้้จกัพอ่แม่
ของเพ่ือนท่ีลูกของตนสนิทสนมดว้ยการจดัประชุมกลุ่มผูป้กครองท่ีประสบปัญหาใน
การเลือกแผนการเรียนของลูกหรือเร่ืองอ่ืนๆท่ีมีความหลากหลาย หรือเป็นความสนใจ
เฉพาะเร่ือง หรือการจดัตั้งคณะกรรมการพิทกัษแ์ละคุม้ครองเด็กจากการถูกละเมิดใน
ดา้นต่างๆ 
2. ควรมีการส่ือสารกนัมากข้ึน ดว้ยจดหมายท่ีไม่มีลกัษณะเป็นทางการมากเกินไป เพ่ือ
บอกเล่าขอ้มูลเก่ียวกบัเด็กในดา้นต่างๆท่ีมีลกัษณะเฉพาะ หรือผา่นไลน์ส่วนตวั เพ่ือ
ความรวดเร็ว สะดวก เน่ืองจากขอ้มูลส่วนตวัของนกัเรียนบางส่วนไม่ตอ้งการใหมี้การ
เผยแพร่  
3. การเยีย่มบา้น โดยผูแ้ทนผูป้กครองและครูท่ีเด็กมีความสนิทสนมดว้ย ในกรณีท่ีเด็ก
บางรายอาจมีความจ าเป็นท่ีครูตอ้งแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัพอ่แม่ ผูป้กครอง และไม่
สามารถนดัพบกนัท่ีโรงเรียนได ้

ขอ้เสนอแนะ 4. การจดัประชุม ฝึกอบรมเพ่ือน าไปสู่การพฒันาความรู้ ความเขา้ใจร่วมกนัโรงเรียน
ควรจดัหากิจกรรมอบรมครู บุคลากรในโรงเรียนใหรั้บทราบและมีความเขา้ใจใน
นโยบายของโรงเรียนท่ีมีต่อครอบครัวใหช้ดัเจน เพ่ือจะไดร่้วมกนัเป็นตวัแทนในการ
ตอบปัญหาของผูป้กครองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  

      



 
 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษา เร่ือง การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยั

โรงเรียนอนุบาลเอกชน  จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
ในการจดักิจกรรมพัฒนาการเด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวดัเชียงใหม่ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัในการจดั
กิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยั ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวดัเชียงใหม่ และ3) เพื่อศึกษา
ขอ้เสนอแนะของผูป้กครองเก่ียวกบัแนวทางในการจดักิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันา
เด็กปฐมวยั โดยสามารถสรุปผล อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ ไดด้งัต่อไปน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมพัฒนาการ
เด็กปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลเอกชน  จังหวดัเชียงใหม่   

การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัโรงเรียนอนุบาล
เอกชนจงัหวดัเชียงใหม่  ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) เม่ือพิจารณารายด้านสามารถ
ล าดบัจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการเรียนรู้ท่ีบ้าน รองลงมาได้แก่ ด้านอาสาสมคัร ด้านการ
อบรมเล้ียงดูในฐานะผูป้กครอง ด้านการร่วมมือกับชุมชนด้านการติดต่อส่ือสาร และด้านการ
ตดัสินใจ ตามล าดบั สามารถพิจารณารายดา้น ไดด้งัต่อไปน้ี  

การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัโรงเรียนอนุบาล
เอกชนจงัหวดัเชียงใหม่  ดา้นการอบรมเล้ียงดูในฐานะผูป้กครอง ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.83) เม่ือพิจารณารายขอ้ได้แก่ จดัเตรียมท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีความเหมาะสมให้แก่เด็กท่ีอยู่ในความดูแล 
รองลงมาไดแ้ก่ จดัการและดูแลดา้นโภชนาการท่ีเหมาะสมและครบถว้นใหแ้ก่เด็กท่ีอยูใ่นความดูแล 
ให้ความเอาใจใส่สุขภาพของเด็กในด้านการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายและการดูแล
เก่ียวกับโรคภัยไข้เจ็บ จัดสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยให้เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยท่ีเอ้ือต่อ
พฒันาการของเด็กท่ีอยูใ่นความดูแล และใหค้วามดูแลเอาใจใส่เคร่ืองนุ่งห่ม และเคร่ืองแต่งกายของ
เด็กใหมี้ความสะอาดอยูเ่สมอ ตามล าดบั  
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การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัโรงเรียนอนุบาล
เอกชนจังหวดัเชียงใหม่  ด้านการติดต่อส่ือสารภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82) เม่ือ
พิจารณารายขอ้เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยได้แก่ มีการติดต่อส่ือสารในเร่ืองเก่ียวกบัพฒันาการ
เด็กกบัโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ รองลงมาไดแ้ก่ ติดตามข่าวสารของโรงเรียนผา่นช่องทางต่างๆ  เขา้
ร่วมกิจกรรมประชุมผูป้กครองเด็กท่ีโรงเรียนจดัข้ึน  ความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีท่ีเอ้ือต่อการ
พฒันาเด็กร่วมกนัระหว่างผูป้กครอง โรงเรียนและชุมชน และให้ความร่วมมือในการแจง้ขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กของท่านใหโ้รงเรียนทราบ ตามล าดบั  

การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัโรงเรียนอนุบาล
เอกชนจงัหวดัเชียงใหม่  ดา้นอาสาสมคัรภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) เม่ือพิจารณาราย
ขอ้เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ ช่วยประสัมพนัธ์ข่าวสารและขอ้มูลต่างๆของโรงเรียน ใหก้บั
ชุมชนและบุคคลภายนอกท่ีรู้จกั ทราบและรับรู้ความเคล่ือนไหว  รองลงมาไดแ้ก่  อาสาให้ความ
ร่วมมือและช่วยเหลือเม่ือโรงเรียนด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสามารถของตน ให้ความร่วมมือ
ในการช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ตามความถนดัและความสนใจ  ตระหนกัวา่โรงเรียน
เปิดโอกาสให้ผูป้กครองท่ีมีความสามารถและความเหมาะสมในการช่วยเหลือด าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียน และสนบัสนุนทุนทรัพยแ์ก่โรงเรียนในการจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสริมพฒันาการของเด็ก 
ตามล าดบั  

การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัโรงเรียนอนุบาล
เอกชนจงัหวดัเชียงใหม่  ดา้นการเรียนรู้ท่ีบา้นภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) เม่ือพิจารณา
รายขอ้เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยได้แก่ น าเด็กไปร่วมงานเทศกาลส าคญัๆ ท่ีโรงเรียนจดัข้ึนอยู่
เสมอ เช่น งานวนัเด็ก งานวนัลอยกระทง ฯลฯ  รองลงมาไดแ้ก่ จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เด็ก เช่น การเล่นกีฬา น าเด็กเขา้ร่วมท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กตามสถานท่ีต่างๆ อยา่ง
สม ่าเสมอ จดัสภาพแวดลอ้มท่ีบา้นให้เหมาะสมกบัการท ากิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก เช่น มุมอ่าน
หนงัสือ  และพาเด็กไปเท่ียวเชิงทศันศึกษาตามสถานท่ีต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอเม่ือมีโอกาส ตามล าดบั 

การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัโรงเรียนอนุบาล
เอกชนจงัหวดัเชียงใหม่  ดา้นการตดัสินใจ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82) เม่ือพิจารณาราย
ขอ้เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ มีบทบาทในการ รองลงมาไดแ้ก่ ส่งเสริมการจดักิจกรรมของ
โรงเรียนหรือชุมชนในการส่งเสริมพฒันาการเด็ก โอกาสในการเสนอแนวทางการจดักิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมพฒันาการเด็กไดป้ระสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตอ้งการมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อน าเสนอแนว
ทางการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็ก เข้าร่วมการประชุมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจดั
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กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็ก และมีโอกาสในการก าหนด และเลือกกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
พฒันาการเด็ก ตามล าดบั  

การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัโรงเรียนอนุบาล
เอกชนจงัหวดัเชียงใหม่  ดา้นการร่วมมือกบัชุมชนภถาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) เม่ือ
พิจารณารายขอ้ เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยได้แก่ มีส่วนร่วมในรองลงมาไดแ้ก่ การวางแผนกบั
ชุมชนในการด าเนินการกิจรรมต่างๆท่ีส่งเสริมพฒันาการเด็ก เข้าร่วมกิจกรรมกบัชุมชนในการ
ด าเนินการกิจรรมต่างๆท่ีส่งเสริมพฒันาการเด็ก ให้การสนับสนุนชุมชนในการท ากิจกรรมท่ี
ส่งเสริมพฒันาการของเด็กอยูเ่สมอ น าเด็กเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชนในการด าเนินการกิจรรมต่างๆ
ท่ีส่งเสริมพฒันาการเด็ก และมีโอกาสเสนอแนวทางกับชุมชนในการด าเนินการกิจรรมต่างๆท่ี
ส่งเสริมพฒันาการเด็ก ตามล าดบั  

วัตถุประสงค์ข้อ 2 เปรียบเทียบการมี ส่วนร่วมของผู้ ปกครองที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
จังหวดัเชียงใหม่  พบว่า 

ผู ้ปกครองเด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวดัเชียงใหม่ ท่ี มี เพศ อาย ุ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาการไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งไรก็ตามผูป้กครองเด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ท่ีส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
พฒันาการด้านการเรียนรู้ท่ีบ้านต่างกัน ส่วนการมีส่วนร่วมในด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

วัตถุประสงค์ข้อ 3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทางในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเอกชนจังหวีด
เชียงใหม่ 

1.  ดา้นการอบรมเล้ียงดูในฐานะผูป้กครองพบวา่ 
การด าเนินการอบรมสั่งสอนเด็กให้เป็นคนดี พ่อแม่ ผูป้กครองตอ้งคอยสอดส่องไม่ให้

เด็กประพฤติตนเสียหาย เขา้ใจเด็ก เอาใจใส่ในเร่ืองการเรียน เป็นก าลงัใจให้บุตรหลานในเร่ืองการ
เรียนช่วยช้ีแนะเด็ก ใหด้ าเนินชีวติอยา่งถูกตอ้ง จดัสภาพแวดลอ้มภายในบา้นใหเ้หมาะสม มีท่ีใหท้  า
การบ้านและทบทวนบทเรียนอย่างเป็นสัดส่วน และประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ี ดีให้ เด็ก 
นอกจากน้ีก็ไม่ปล่อยปละละเลยในพฤติกรรมท่ีไม่ดีของบุตรหลาน ใหค้วามรัก ความอบอุ่น แก่เด็ก
อยา่งเพียงพอ  
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2.  ดา้นอาสาสมคัรพบวา่ 
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่เด็ก ท่ีโรงเรียนด้วยการ

ด าเนินกิจกรรม  นอกจากน้ียงั สนบัสนุนและใหค้วามช่วยเหลืออยูเ่สมอ ผูป้กครองจะมาช่วยงานใน
ห้องสมุดและงานด้านต่าง ๆ จึงเป็นงานท่ีน่าสนใจอย่างยิ่ง ในบางคร้ังได้ให้ความร่วมมือเป็น
อาสาสมคัรเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน เช่น การเป็นวทิยากร เป็นตน้   

3.  ดา้นการเรียนรู้ท่ีบา้นพบวา่ 
พอ่แม่ ผูป้กครองมีบทบาทส าคญัในการจดักระบวนการเรียนรู้และเสริมการเรียนรู้ทั้งท่ี

บา้น โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยผูป้กครองไดใ้ห้ความรัก ความอบอุ่น ความห่วงใย และ
ความหวงัดี ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองจากท่ีโรงเรียน อย่างไรก็ตามผูป้กครองมี
โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาไม่มากนกั และมกัจะเป็นไปในลกัษณะของการใหค้วาม
ร่วมมือกบัโรงเรียนตามสถานภาพและโอกาสหรือเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจดัข้ึนและขอ
ความร่วมมือเท่านั้น  

4.  ดา้นการตดัสินใจพบวา่ 
พ่อแม่ ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่ีน่าสนใจให้แก่เด็กหรือกลุ่มผูป้กครอง

ดว้ยกนั การจดัท่ีผูป้กครองมีโอกาสเขา้ร่วมและสร้างสรรคไ์ดม้าก เป็นการท าโครงการร่วมกนัเป็น
รูปแบบของการสร้างสัมพนัธภาพท่ีไม่เป็นทางการ ส าหรับด้านการตัดสินใจท่ีเห็นได้ชัด คือ 
คณะกรรมการสมาคมครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

5.  ดา้นการร่วมมือกบัชุมชนพบวา่ 
พ่อแม่ ผู ้ปกครองมีการจัดท าข้อมูลด้านแหล่งทรัพยากรท่ีเป็นประโยชน์กับทาง

โรงเรียน ให้ความร่วมมือสนบัสนุนแหล่งทรัพยากร เพราะแต่ละโรงเรียนต่างก็มีทรัพยากรเฉพาะ
เร่ืองเฉพาะด้าน การท่ีผูป้กครองร่วมกนัให้ขอ้มูลด้านแหล่งทรัพยากรท่ีโรงเรียนติดต่อขอความ
ร่วมมือจึงเป็นส่วนหน่ึงของความช่วยเหลือท่ีจ าเป็นและเป็นการขยายความร่วมมือให้กวา้งมากข้ึน 
นอกจากน้ี ผูป้กครองยงัมีส่วนร่วมในการพฒันาความเจริญก้าวหน้าของเด็กในทุก ๆ ด้าน โดย
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาสามารถด าเนินการร่วมพฒันาเด็ก เช่น 
กิจกรรม การเยีย่มโรงเรียน กิจกรรมเยีย่มบา้น การจดัประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการ  

ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการ
จดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลเอกชน  จงัหวดัเชียงใหม่  

1. การก าหนดกิจกรรมพฒันาความสัมพนัธ์กบัครอบครัวในลกัษณะต่างๆโรงเรียนและ
ผูป้กครองไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมในการคิดค้นรูปแบบกิจกรรมและการก าหนดกิจกรรมเพื่อให้
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ผูป้กครองสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดต้ามความสนใจของตนมากข้ึน ดงันั้นเป็นเพียงการจดัประชุม
ประจ าในระดบัหอ้งเรียนและระดบัชั้น การจดัประชุมผูป้กครองเฉพาะกลุ่ม 

2. การส่งข่าวสารข้อมูลถึงพ่อแม่ ผูป้กครองอย่างไม่เป็นทางการน้อยมาก ควรมีการ
ส่ือสารกันมาข้ึน เพื่อบอกเล่าข้อมูลเก่ียวกับเด็กในด้านต่างๆท่ีมีลักษณะเฉพาะ หรือผ่านไลน์
ส่วนตวั เพื่อความรวดเร็ว สะดวก เน่ืองจากขอ้มูลส่วนตวัของนกัเรียนบางส่วนไม่ตอ้งการให้มีการ
เผยแพร่  

3. การเยี่ยมบา้น โดยผูแ้ทนผูป้กครองและครูท่ีเด็กมีความสนิทสนมดว้ย ในกรณีท่ีเด็ก
บางรายอาจมีความจ าเป็นท่ีครูตอ้งแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัพอ่แม่ ผูป้กครอง และไม่สามารถนดัพบกนั
ท่ีโรงเรียนได ้หรือทางผูป้กครองไม่วา่งท่ีจะมาพบครูของเด็กในโรงเรียน 

4. การจดัประชุม ฝึกอบรมเพื่อน าไปสู่การพฒันาความรู้ ความเข้าใจร่วมกนัครูและ
บุคคลากรไม่มีส่วนร่วมโรงเรียนควรจดักิจกรรมอบรมครู บุคลากรในโรงเรียนให้รับทราบและมี
ความเขา้ใจในนโยบายของโรงเรียน 
 

5.2  อภิปรายผล 

การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัโรงเรียนอนุบาล
เอกชนจงัหวดัเชียงใหม่  ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นสามารถเรียงล าดบัจากมาก
ไปหานอ้ยไดด้งัต่อไปน้ี ดา้นการเรียนรู้ท่ีบา้น รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นอาสาสมคัร ดา้นการอบรมเล้ียงดู
ในฐานะผู ้ปกครอง ด้านการร่วมมือกับชุมชนด้านการติดต่อส่ือสาร และด้านการตัดสินใจ 
ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไปรยา  ศุภจิตร ( 2551 ) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนวดัชินวราราม อ าเภอเมือง จงัหวดั
ปทุมธานี ผลการวิจยัพบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่ มีระดบัการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียนในโรงเรียนวดัชินวราราม อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมของการส่งเสริม
การเรียนรู้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นความรู้อยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั 
โดยมีการใหค้วามร่วมมือกบัโรงเรียนประเมินผลตามสภาพท่ีเป็นจริง การก ากบัดูแลการท าการบา้น
และให้ความรู้เร่ืองสภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน ส าหรับการมีส่วนร่วมด้านความประพฤติ พบว่า 
ผูป้กครองมีส่วนร่วมส่งเสริมในดา้นวินัยของนกัเรียนในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการฝึกให้นกัเรียน
เรียนรู้ คุณค่าของส่ิงของและบ ารุงรักษาของตนเอง และฝึกให้นกัเรียนเลือกรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ แสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวยัควรมุ่งเน้นให้เด็กได้มี
พฒันาการทั้งดา้นร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา รวมทั้งพฒันาบุคลิกและพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมีความสุข ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั (2552) ท่ีได้
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ศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบผูป้กครองมีส่วนร่วมเพื่อพฒันา
ทกัษะทางสังคมส าหรับนกัเรียนปฐมวยั พบวา่ รูปแบบท่ีพฒันาข้ึน มีองคป์ระกอบหลกัคือ หลกัการ
ท่ีอยูบ่นพื้นฐานการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและครูผูส้อน วตัถุประสงครู์ปแบบเพื่อพฒันาทกัษะ
ทางสังคมของนักเรียนปฐมวยั ด้านการช่วยเหลือและด้านการแบ่งปัน สาระและกระบวนการ
กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาและการวดัประเมินผล  

การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัโรงเรียนอนุบาล
เอกชนจงัหวดัเชียงใหม่  ด้านการอบรมเล้ียงดูในฐานะผูป้กครอง พบว่าผูป้กครอง จดัเตรียมท่ีอยู่
อาศยัท่ีมีความเหมาะสมใหแ้ก่เด็กท่ีอยูใ่นความดูแล รองลงมาไดแ้ก่ จดัการและดูแลดา้นโภชนาการ
ท่ีเหมาะสมและครบถว้นให้แก่เด็กท่ีอยูใ่นความดูแล ให้ความเอาใจใส่สุขภาพของเด็กในดา้นการ
ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายและการดูแลเก่ียวกบัโรคภยัไขเ้จ็บ จดัสภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยั
ให้เหมาะสมเพื่อความปลอดภยัท่ีเอ้ือต่อพฒันาการของเด็กท่ีอยูใ่นความดูแล และให้ความดูแลเอา
ใจใส่เคร่ืองนุ่งห่ม และเคร่ืองแต่งกายของเด็กให้มีความสะอาดอยู่เสมอซ่ึงสอดคล้องกบั Epstein 
(1995, pp. 701 -705) ได้เสนอแนวทางการจดัการศึกษาโดยมีความพยายามท่ีจะให้ผูป้กครองมี  
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและไดเ้สนอ กรอบหรือรูปแบบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดั
การศึกษาของโรงเรียน ดา้นการอบรมเล้ียงดูในฐานะผูป้กครอง วา่ผูป้กครองตอ้งท าการจดัเตรียมท่ี
อยู่อาศัย  (Housing) สุขภาพ  (Health) โภชนาการ (Nutrition) เค ร่ืองนุ่งห่ม  (Clothing) ความ
ปลอดภัย (Safety) ทักษะของผู ้ปกครอง (Parenting skills) ต่อเด็กทุกระดับอายุ สภาพบ้านท่ี
สนบัสนุนเด็กในฐานะนกัเรียนทุกระดบัชั้น ขอ้มูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อช่วยโรงเรียนให้เขา้ใจ
เด็กและครอบครัว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุขุม เฉลยทรัพย ์(2553) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองรูปแบบการ
ส่งเสริมการอ่านของเด็กปฐมวยัในทรรศนะของครูและผูป้กครอง พบวา่ การส่งเสริมการอ่านควร
เร่ิมจากสภาพแวดลอ้มรอบตวัเด็ก  พอ่ แม่ ผูป้กครอง หรือคนใกลชิ้ดคุณครูผูป้กครองตอ้งมีส่วนใน
การพฒันาและส่งเสริมการอ่านใหก้บัเด็กปฐมวยั  

การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัโรงเรียนอนุบาล
เอกชนจงัหวดัเชียงใหม่  ดา้นการติดต่อส่ือสาร พบวา่ ผูป้กครองมีการติดต่อส่ือสารในเร่ืองเก่ียวกบั
พฒันาการเด็กกบัโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ รองลงมาไดแ้ก่ ติดตามข่าวสารของโรงเรียนผา่นช่องทาง
ต่างๆ  เขา้ร่วมกิจกรรมประชุมผูป้กครองเด็กท่ีโรงเรียนจดัข้ึน  ความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีท่ี
เอ้ือต่อการพฒันาเด็กร่วมกนัระหวา่งผูป้กครอง โรงเรียนและชุมชน และใหค้วามร่วมมือในการแจง้
ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กของท่านให้โรงเรียนทราบ ทั้งน้ีกรมวิชาการ (2546, น. 116) กล่าว
วา่ ปัญหาท่ีพบในการจดัการศึกษาปฐมวยัมกัจะเกิดจากความไม่เขา้ใจของผูป้กครองในเร่ืองการ



90 

เตรียมตวัก่อนไปโรงเรียน ซ่ึงตอ้งเตรียมตวัเตรียมใจการให้เวลาลูกในการปรับตวั ไม่เร่งรัดการอ่าน
เขียน เพราะจะเป็นการสร้างเจตคติท่ีไม่ดีต่อตวัเด็กโรงเรียนสามารถสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีได ้

การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัโรงเรียนอนุบาล
เอกชนจงัหวดัเชียงใหม่  ดา้นอาสาสมคัร โดยพบวา่ผูป้กครองช่วยประสัมพนัธ์ข่าวสารและขอ้มูล
ต่างๆ ของโรงเรียน ให้กับชุมชนและบุคคลภายนอกท่ีรู้จัก ทราบและรับรู้ความเคล่ือนไหว 
รองลงมาได้แก่  อาสาให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเม่ือโรงเรียนด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ความสามารถของตน ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ตามความถนดั
และความสนใจ  ตระหนกัวา่โรงเรียนเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองท่ีมีความสามารถและความเหมาะสม
ในการช่วยเหลือด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน และสนับสนุนทุนทรัพย์แก่โรงเรียนในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสริมพฒันาการของเด็ก โดยการมีส่วนร่วมท่ีโรงเรียนเป็นปัจจยัท่ีจ  าเป็นมาก
ปัจจยัหน่ึง ในการด าเนินการจดัการศึกษาระดับปฐมวยั เพราะเป็นส่ิงท่ีเอ้ือต่อการใช้สอยและ
ส่งเสริมพฒันาการของเด็ก ดงันั้นโรงเรียนควรให้ความส าคญัในการเลือกและจดัส่ือ วสัดุอุปกรณ์ 
น ้ าด่ืมน ้ าใช้ อาหารกลางวนั การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่เด็กนักเรียน (ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2545, น. 99-107) 

การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัโรงเรียนอนุบาล
เอกชนจงัหวดัเชียงใหม่  ดา้นการเรียนรู้ท่ีบา้น พบวา่ ผูป้กครองน าเด็กไปร่วมงานเทศกาลส าคญัๆ ท่ี
โรงเรียนจดัข้ึนอยู่เสมอ เช่น งานวนัเด็ก งานวนัลอยกระทง ฯลฯ  รองลงมาได้แก่ จดักิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เช่น การเล่นกีฬา น าเด็กเขา้ร่วมท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
ตามสถานท่ีต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ จดัสภาพแวดล้อมท่ีบ้านให้เหมาะสมกับการท ากิจกรรมการ
เรียนรู้ของเด็ก เช่น มุมอ่านหนังสือ  และพาเด็กไปเท่ียวเชิงทศันศึกษาตามสถานท่ีต่าง ๆ อย่าง
สม ่าเสมอเม่ือมีโอกาส สอดคล้องกบั ฉลอง คงเจริญ (2554, น. 36-37) ท่ีกล่าวถึงบา้นว่า บา้นเป็น
แหล่งทรัพยากรท่ีส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของนักเรียนซ่ึงมีอิทธิพลต่อการพฒันาเด็กใน
หลาย ๆ ด้าน สภาพแวดล้อมทางบ้านจึงมีความส าคัญต่อเด็ก และสอดคล้องกับงานวิจยัของ            
เกศรินทร์  ชุ่มจิตต์ (2551) ได้ท าการวิจยัเร่ืองบทบาทของผูป้กครองในการส่งเสริมการอ่านของ
นกัเรียนระดบัปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ผลการศึกษาบทบาทของผูป้กครองในการส่งเสริม
การอ่านของนกัเรียนพบวา่ ผูป้กครองโดยภาพรวมปฏิบติัอยูใ่นระดบับ่อยและบทบาทท่ีผูป้กครอง
ปฏิบติับ่อยท่ีสุดคือ ท ากิจกรรมการอ่านกบัลูกท่ีห้องนอน และปฏิบติับ่อยลงมา คือสอนให้เด็กจดั
หนงัสือให้เป็นระเบียบหลงัการอ่านและสอนให้เด็กรู้จกัการดูแลรักษาหนงัสือหลงัการอ่านแสดง
ให้เห็นว่าผูป้กครองนั้นให้ความใกลชิ้ดกบัเด็กและตอ้งการท่ีจะปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กบัเด็ก
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จากส่ิงท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่าผูป้กครองนั้นเห็นความส าคญัของการจดัสภาพแวดล้อมในการอ่าน
ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมการอ่าน 

การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยัโรงเรียนอนุบาล
เอกชนจงัหวดัเชียงใหม่  ด้านการตัดสินใจ พบว่า ผูป้กครองมีบทบาทในการ รองลงมาได้แก่ 
ส่งเสริมการจดักิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนในการส่งเสริมพฒันาการเด็ก โอกาสในการเสนอ
แนวทางการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็กไดป้ระสิทธิภาพยิง่ข้ึน ตอ้งการมีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อน าเสนอแนวทางการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็ก เขา้ร่วมการประชุมต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็ก และมีโอกาสในการก าหนด และเลือก
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  โดยด้านการตัดสินใจการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ให้แก่เด็กท่ีโรงเรียน คือการด าเนินงานให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ให้แก่เด็กท่ีโรงเรียนดว้ยการด าเนินกิจกรรม เช่น ให้ผูป้กครองตดัสินใจเป็นผูช่้วยครู 
ช่วยครูจดัหาและเตรียมส่ือการสอน ช่วยครูสอนนกัเรียนบางกิจกรรม ไดรั้บเชิญเป็นวทิยากร ไดรั้บ
เชิญให้ เป็นคณะกรรมการของโรงเรียนด้านต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมวนัวิชาการ ช่วยติดต่อ
ประสานงานเก่ียวกบัแหล่งวิทยากร แนะน าแหล่งวิทยากรท่ีจะให้ความรู้แก่นักเรียนทราบเขียน
ข้อมูลเก่ียวกับนักเรียนตามสภาพตามความเป็นจริงในสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน ดังนั้ น 
สถานศึกษาจะต้องค านึงการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการตดัสินใจเก่ียวกับเร่ืองต่าง ๆของ
สถานศึกษาพฒันาภาวะผูน้ าใหแ้ก่ผูป้กครองและผูแ้ทนผูป้กครอง ดงัน้ี (Lyon et al., 1983,อา้งถึงใน 
พิศมยั ป้ันนอ้ย, 2550, น. 33) 

การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมการศึกษาเด็กปฐมวยัโรงเรียนอนุบาล
เอกชนจงัหวดัเชียงใหม่  ด้านการร่วมมือกบัชุมชน โดยพบว่า ผูป้กครองมีส่วนร่วมในรองลงมา
ได้แก่ การวางแผนกับชุมชนในการด าเนินการกิจรรมต่างๆท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เข้าร่วม
กิจกรรมกบัชุมชนในการด าเนินการกิจรรมต่างๆท่ีส่งเสริมพฒันาการเด็ก ให้การสนบัสนุนชุมชน
ในการท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการของเด็กอยู่เสมอ น าเด็กเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชนในการ
ด าเนินการกิจรรมต่างๆท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมีโอกาสเสนอแนวทางกับชุมชนในการ
ด าเนินการกิจรรมต่างๆท่ีส่งเสริมพฒันาการเด็ก ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงเรียนเป็นส่วนหน่ึงของสังคมเป็น
สถาบนัพฒันาเพื่อการด ารงชีวิตท่ีดีในชุมชน เป็นองคก์รและตวักลางท่ีส าคญัในการเปล่ียนแปลง
และพฒันาอีกด้วย โรงเรียนแต่ละโรงเรียนในชุมชนต่างมีจุดหมาย ความต้องการ และรูปแบบ
เฉพาะของตนในแต่ละสังคม ศาสนา และอาชีพ ชุมชนนั้นมีหนา้ท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในโรงเรียน 
ซ่ึงโรงเรียนเปรียบเสมือนกระจกเงาท่ีสะทอ้นใตภ้าพของชุมชนนั้น ๆ หลกัสูตรท่ีใชใ้นโรงเรียนจะ
สะทอ้นให้เห็นจุดหมายในการฝึกอบรมเด็กแต่ละคน ชุมชนอาจให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการจดั
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การศึกษาของโรงเรียนได ้เช่น การให้ความช่วยเหลือสวสัดิการนักเรียน การให้บริการแนะแนว
อาชีพ การให้บริการสุขอนามยั ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการจดัการศึกษา
โรงเรียนและชุมชนมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั คือ พฒันาคนให้เป็นคนดี มีความรู้ สามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ดงันั้นการจดัการศึกษาจึงเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน (ชยัยงค ์พรหมวงค ์, 
2532 , น. 8 – 12 อา้งถึงใน อรรถพร ผดุงศกัด์ิชยกุล, 2547, น. 20 - 21) 

การมีส่วนร่วมของผูป้กครองจะท าให้เด็กสามารถพฒันาไปในทิศทางท่ีดีข้ึนเกิดการ
พฒันาทุกดา้น ซ่ึงการท่ีผูป้กครองไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัโรงเรียนสร้างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตวั
เด็กท่ีจะมีโอกาสในการพฒันาทางด้านสติปัญญา ด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม เป็นไปในทางท่ีดีข้ึน 
บรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546  และความมุ่งหมายตามหลกัการ
ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผูป้กครองและสังคมโดยทัว่กนั 
สอดคล้องกับการศึกษาของมินค์และแอนเดอร์สัน (Minke and Anderson,2005) ท าการวิจัย
พฤติกรรมทางบวกของผูป้กครอง ผลการวิจยัพบวา่ ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการช่วยให้เด็กเรียนรู้
ได้ดี ข้ึนตามกระบวนการ โดยมุ่งเน้นความส าคัญของการศึกษาของลูกเป็นเป้าหมายหลัก 
ความสัมพันธ์ของครอบครัวและครูในการท ากิจกรรมท่ีโรงเรียน เป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบและการพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีสนับสนุนระหว่างครอบครัวและครูมีความเขา้ใจกนัดี 
ดังนั้ นทั้ งทางการศึกษาและผูป้กครองให้ความส าคัญต่อทักษะ เพื่อให้ประสบความส าเร็จท่ี
สนบัสนุนผลของความร่วมมือระหว่างครอบครัวและโรงเรียนเป็นการให้เด็กไดรั้บโอกาสในการ
พฒันาดา้นทกัษะดียิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกรองกาญจน์  เชิญชยัวชิรากุล  (2550) ไดศึ้กษา
เร่ืองการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนเอกชนในกลุ่มสมาคม
สหศึกษาสัมพนัธ์ พบว่า ควรเพิ่มวิธีในการส่ือสารท่ีหลากหลายและส่งข่าวสารให้ผูป้กครอง
รับทราบอยา่งสม ่าเสมอ จดัให้มีการพบปะพูดคุยระหวา่งผูป้กครองกบัครูประจ าชั้นและควรมีการ
จดักิจกรรมในวนัเสาร์และวนัอาทิตยเ์พื่อให้ผูป้กครองท่ีท างานประจ าไดมี้โอกาสในการเขา้ร่วม
กิจกรรมกบัทางโรงเรียนมากข้ึน 

อยา่งไรก็ตาม การท่ีผูป้กครองจะเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในโรงเรียนตอ้ง
สร้างแรงจูงใจให้ผูป้กครองเกิดความพึงพอใจในการช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมการจดั
การศึกษาเพราะตามหลกัจิตวิทยาเชิงพฤติกรรมจะพบวา่จ านวนคร้ังท่ีผูป้กครอง ชุมชนมาร่วมมาก
ข้ึนอยูก่บัผลท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมคร้ังแรก เป็นไปตามความคาดหวงั การมีส่วนร่วมก็จะเกิดข้ึน
ในคร้ังต่อมาท าให้มีจ  านวนบ่อยคร้ังและมากข้ึน โดยวารสาร “ Harvard Family Research Project 
2009” (Wood; & Caulier-Grice, 2009) ไดว้ิเคราะห์งานวจิยัในดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองใน
ระดบัชั้น K-12 ของสถานศึกษาต่างๆ และได้พบว่า ผลของงานวิจยัหลายเร่ืองได้ช่วยส่ือให้เห็น
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ความส าคญัของการมีส่วนร่วมของครอบครัวอยา่งชดัเจน ซ่ึงสถานศึกษาและผูป้กครองสามารถน า
ผลการวิจยัไปพิจารณาและพฒันาวธีิการไดต้่อไปได ้โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวท่ีเช่ือมโยงสู่
การเรียนรู้ของนักเรียน มีผลต่อความส าเร็จของนักเรียนมากกว่าการมีส่วนร่วมโดยทัว่ ๆไปของ
ผูป้กครอง การมีส่วนร่วมของครอบครัวท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กท่ีบ้านมีผลเช่ือมโยงสู่
ความส าเร็จทางการเรียนของนกัเรียน และนอกจากน้ีพบวา่ ครอบครัวไม่วา่จะมีพื้นฐาน วฒันธรรม 
ภูมิหลงั การศึกษา รายได้อย่างไร หรือในระดบัใด ล้วนมีอิทธิพลท่ีดีต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
ทั้งส้ิน  

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1  ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษา 
1. โรงเรียนควรมีการก าหนดกิจกรรมพฒันาความสัมพนัธ์กับครอบครัวในลกัษณะ

ต่างๆจากการวิจยัพบวา่โรงเรียนและผูป้กครองไม่ค่อยไดมี้ส่วนร่วมในการคิดคน้รูปแบบกิจกรรม
และการก าหนด กิจกรรมดงันั้นเพื่อใหผู้ป้กครองสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดต้ามความสนใจของตน
มากข้ึนโรงเรียนควรจดัประชุมในระดบัห้องเรียนและระดบัชั้น การจดัประชุมผูป้กครองเฉพาะ
กลุ่ม เช่น เฉพาะกลุ่มท่ีเด็กเป็นเพื่อนสนิทสนมกนัอยูแ่ลว้ เพื่อให้ผูป้กครองไดรู้้จกัพ่อแม่ของเพื่อน
ท่ีลูกของตนสนิทสนมดว้ยการจดัประชุม กลุ่มผูป้กครองท่ีประสบปัญหาในการเลือกแผนการเรียน
ของลูกหรือเร่ืองอ่ืนๆท่ีมีความหลากหลาย หรือเป็นความสนใจเฉพาะเร่ือง หรือการจัดตั้ ง
คณะกรรมการพิทกัษแ์ละคุม้ครองเด็กจากการถูกละเมิดในดา้นต่างๆ 

2. ในกระบวนการส่งข่าวสารขอ้มูลถึงพ่อแม่ โรงเรียนควรมีแนวทางในการส่ือสารท่ีมี
ความเหมาะสม พบว่าในปัจจุบนั ผูป้กครองมีการส่ือสารอยา่งไม่เป็นทางการน้อยมาก ควรมีการ
ส่ือสารกนัให้มากข้ึน ดว้ยจดหมายท่ีไม่มีลกัษณะเป็นทางการมากเกินไป ซ่ึงอาจเป็นจดหมายท่ีครู
เขียนถึงผูป้กครองบางรายดว้ยตนเองเพื่อบอกเล่าขอ้มูลเก่ียวกบัเด็กในดา้นต่างๆท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 
หรือผ่านไลน์ส่วนตวั เพื่อความรวดเร็ว สะดวก เน่ืองจากขอ้มูลส่วนตวัของนักเรียนบางส่วนไม่
ตอ้งการใหมี้การเผยแพร่  

3. โรงเรียนควรมีแนวทางในการเยี่ยมบา้นของเด็กนกัเรียน โดยผูแ้ทนผูป้กครองและครู
ท่ีเด็กมีความสนิทสนมดว้ย ในกรณีท่ีเด็กบางรายอาจมีความจ าเป็นท่ีครูตอ้งแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัพ่อ
แม่ ผูป้กครอง และไม่สามารถนดัพบกนัท่ีโรงเรียนได ้หรือทางผูป้กครองไม่วา่งท่ีจะมาพบครูของ
เด็กในโรงเรียน 

4. โรงเรียนควรมีการจดัประชุม ฝึกอบรมเพื่อน าไปสู่การพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ
ร่วมกนัโรงเรียนควรจดัหากิจกรรมอบรมครู บุคลากรในโรงเรียนให้รับทราบและมีความเขา้ใจใน
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นโยบายของโรงเรียนท่ีมีต่อครอบครัวให้ชดัเจน เพื่อจะไดร่้วมกนัเป็นตวัแทนในการตอบปัญหา
ของผูป้กครองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.3.2  ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1.  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรม

พฒันาการเด็กปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลเอกชน  จงัหวดัเชียงใหม่ ในมุมมองด้านการเรียนรู้ท่ีบ้าน 
ด้านอาสาสมัคร ด้านการอบรมเล้ียงดูในฐานะผูป้กครอง ด้านการร่วมมือกับชุมชนด้านการ
ติดต่อส่ือสาร และดา้นการตดัสินใจ ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาในมุมมองอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวข้องเช่นเร่ืองสภาพการมีส่วนร่วมของผูป้กครองนักเรียนและชุมชน ในการบริหารงาน
โรงเรียน 

2.  ควรศึกษาความเขา้ใจของผูป้กครองในบทบาทการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ของบุตรหลานในสถานศึกษา 

3.  ควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคและปัจจยัท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเขา้
มามีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษา 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 
เร่ือง 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกจิกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยั 
โรงเรียนอนุบาลเอกชน  จังหวดัเชียงใหม่  

 
ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครอง เร่ือง  การมีส่วนร่วม
ของผูป้กครองในการจดักิจกรรมการศึกษาเด็กปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลเอกชน  จงัหวดั
เชียงใหม่  เพื่อการจัดท าวิทยานิพนธ์ประกอบหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 

2. แบบสอบถามฉบบัน้ีมี 3 ตอน คือ 
     ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
     ตอนท่ี 2 ระดบัการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมการศึกษาเด็กปฐมวยั

โรงเรียนอนุบาลเอกชน  จงัหวดัเชียงใหม่   
 ตอนท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรม

การศึกษาเด็กปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลเอกชน  จงัหวดัเชียงใหม่ 
ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง ผูว้ิจยัของรับรองว่าค าตอบของ

ท่านจะเก็บเป็นความลับและใช้ส าหรับการวิจยัและน าเสนอในภาพรวมเท่านั้ น ไม่มีผลต่อการ
ปฏิบติังานของท่านแต่อยา่งใด  

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูง ท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 
 

นายธนัย ์  สุภาแสน    
  นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการการศึกษา 

วทิยาลยัครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์                                               
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แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 
เร่ือง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกจิกรรมพฒันาการเด็กปฐมวัย 

โรงเรียนอนุบาลเอกชน  จังหวดัเชียงใหม่ 
 
ตอนที ่1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง    ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
 

ข้อที่ ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1 เพศ 

       ชาย                                 หญิง 
2 อาย ุ

       ต  ่ากวา่ 25 ปี                      26-35 ปี 
       36-45 ปี                          45 ปี ข้ึนไป 

3 ระดบัการศึกษา 
     ระดบัประถมศึกษา                ระดบัมธัยมศึกษา/ ปวช. 
     ระดบัอนุปริญญา/ ปวส.           ระดบัปริญญาตรี 
     สูงกวา่ปริญญาตรี 

4 อาชีพ 
 รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ        รับจา้ง 
 เกษตรกร                                     ธุรกิจส่วนตวั 

      อ่ืน ๆ 
5 ฐานะทางเศรษฐกิจ ต่อเดือน 

       ไม่เกิน 10,000 บาท 
       ตั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท 
       ตั้งแต่ 20,001 - 30,000 บาท 
       สูงกวา่ 30,000 บาท 
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ตอนที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมการศึกษาเด็กปฐมวัยโรงเรียน
อนุบาลเอกชน  จังหวดัเชียงใหม่   
 
ค าช้ีแจง   
 

 โปรดพิจารณาขอ้ค าถามแต่ละขอ้อย่างละเอียดก่อนท่ีจะเลือกระดบัการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในการจดักิจกรรมการศึกษาเด็กปฐมวยั โรงเรียนอนุบาลเอกชน  จงัหวดัเชียงใหม่ มาก น้อย
เพียงใด ท่ีตรงกับความเป็นจริงท่ีท่านก าลังด าเนินการหรือมีส่วนร่วมปฏิบติัอยู่ในปัจจุบนั โดยท า
เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง “ระดบัการมีส่วนร่วม” เพียงช่องเดียว โดยแต่ละช่องมีความหมาย ดงัน้ี 

5 หมายถึง การมีส่วนร่วม / การจดักิจกรรมพฒันาการเด็กมากท่ีสุด 
       4 หมายถึง การมีส่วนร่วม / การจดักิจกรรมพฒันาการเด็กมาก 
       3 หมายถึง การมีส่วนร่วม / การจดักิจกรรมพฒันาการเด็กปานกลาง 
       2 หมายถึง การมีส่วนร่วม / การจดักิจกรรมพฒันาการเด็กนอ้ย 
       1 หมายถึง การมีส่วนร่วม / การจดักิจกรรมพฒันาการเด็กนอ้ยท่ีสุด 
 
 

ข้อที่ สภาพการมีส่วนร่วม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 

 ด้านการอบรมเลีย้งดูในฐานะผู้ปกครอง      

1 
จดัเตรียมท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีความเหมาะสมใหแ้ก่เด็ก
ท่ีอยูใ่นความดูแลของท่าน 

     

2 
จดัการและดูแลดา้นโภชนาการท่ีเหมาะสมและ
ครบถว้นใหแ้ก่เด็กท่ีอยูใ่นความดูแลของท่าน 

     

3 
ใหค้วามดูแลเอาใจใส่เคร่ืองนุ่งห่ม และเคร่ือง
แต่งกายของเด็กใหมี้ความสะอาดอยูเ่สมอ 

     

4 

จดัสภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยัใหเ้หมาะสมเพื่อ
ความปลอดภยัท่ีเอ้ือต่อพฒันาการของเด็กท่ีอยู่
ในความดูแล 
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ข้อที่ สภาพการมีส่วนร่วม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 

5 
ให้ความเอาใจใส่สุขภาพของเด็กในดา้นการดูแล
รักษาความสะอาดของร่างกายและการดูแล
เก่ียวกบัโรคภยัไขเ้จบ็ 

     

 ด้านการติดต่อส่ือสาร      

6 
มีการติดต่อส่ือสารในเร่ืองเก่ียวกบัพฒันาการ
เด็กกบัโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

     

7 
ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเด็กของท่านใหโ้รงเรียนทราบ 

     

8 
ผูป้กครองติดตามข่าวสารของโรงเรียนผา่น
ช่องทางต่างๆ  

     

9 
ผูป้กครองเข้าร่วมกิจกรรมประชุมผูป้กครอง
เด็กท่ีโรงเรียนจดัข้ึน  

     

10 
มีความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีท่ีเอ้ือต่อการ
พฒันาเด็กร่วมกันระหว่างผูป้กครอง โรงเรียน
และชุมชน 

     

 ด้านอาสาสมัคร      

11 
ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียน ตามความถนดัและความสนใจ  

     

12 
ช่วยประสัมพนัธ์ข่าวสารและขอ้มูลต่างๆของ
โรงเรียน ให้กบัชุมชนและบุคคลภายนอกท่ีรู้จกั 
ทราบและรับรู้ความเคล่ือนไหว 

     

13 
สนับสนุนทุนทรัพย์แก่โรงเรียนในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสริมพฒันาการของเด็ก 

     

14  

อาส าให้ ความ ร่วม มือและช่ วย เห ลื อ เม่ื อ
โ ร ง เรี ย น ด า เนิ น กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง  ๆ  ต าม
ความสามารถของตน 
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ข้อที่ สภาพการมีส่วนร่วม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 

15 
ตระหนกัวา่โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผูป้กครองท่ี
มีความสามารถและความเหมาะสมในการ
ช่วยเหลือด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน  

     

 ด้านการเรียนรู้ทีบ้่าน      

16 
จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เช่น การ
เล่นกีฬา  

     

17 
พาเด็กไปเท่ียวเชิงทศันศึกษาตามสถานท่ีต่าง ๆ 
อยา่งสม ่าเสมอเม่ือมีโอกาส 

     

18 
น าเด็กเขา้ร่วมท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เด็กตามสถานท่ีต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

     

19 
น าเด็กไปร่วมงานเทศกาลส าคญัๆ ท่ีโรงเรียนจดั
ข้ึนอยู่เสมอ เช่น งานวนัเด็ก งานวนัลอยกระทง 
ฯลฯ  

     

20 
จดัสภาพแวดลอ้มท่ีบา้นให้เหมาะสมกบัการท า
กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก เช่น มุมอ่านหนงัสือ  

     

 ด้านการตัดสินใจ      

21 
มีบทบาทในการส่งเสริมการจดักิจกรรมของ
โรงเรียนหรือชุมชนในการส่งเสริมพฒันาการ
เด็ก 

     

22 
มีโอกาสในการเสนอแนวทางการจดักิจกรรม
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน 

     

23 
มีโอกาสในการก าหนด และเลือกกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมพฒันาการเด็ก 

     

24 
เขา้ร่วมการประชุมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็ก 
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ข้อที่ สภาพการมีส่วนร่วม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 

25 
ตอ้งการมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อน าเสนอ
แนวทางการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฒันาการ
เด็ก 

     

 ด้านการร่วมมือกบัชุมชน      

26 
มี ส่วนร่วมในการวางแผนกับชุมชนในการ
ด าเนินการกิจรรมต่างๆท่ีส่งเสริมพฒันาการเด็ก 

     

27 
มี โอกาส เสนอแนวทางกับ ชุ มชนในการ
ด าเนินการกิจรรมต่างๆท่ีส่งเสริมพฒันาการเด็ก 

     

28 
เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในการด าเนินการกิ
จรรมต่างๆท่ีส่งเสริมพฒันาการเด็ก 

     

29 
ให้การสนับสนุนชุมชนในการท ากิจกรรมท่ี
ส่งเสริมพฒันาการของเด็กอยูเ่สมอ 

     

30 
น าเด็ ก เข้ าร่ วม กิ จกรรมกับ ชุ มชนในการ
ด าเนินการกิจรรมต่างๆท่ีส่งเสริมพฒันาการเด็ก 

     

 
ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมการศึกษาเด็ก
ปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลเอกชน  จังหวดัเชียงใหม่  
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวจิัย 
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แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวจิยั 
เร่ือง 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจดักจิกรรมพฒันาการเดก็ปฐมวยั 
โรงเรียนอนุบาลเอกชน  จงัหวดัเชียงใหม่  

 
ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
 
ช่ือ-นามสกุล___________________________________________________________ 

อายุ____________________ปี 

โรงเรียน____________________________________ 

ต าแหน่ง ____________________________________ 

วนัท่ีสัมภาษณ์ _______________________________ 

 

ตอนที ่2 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกจิกรรมพฒันาการเด็กปฐมวยั 
โรงเรียนอนุบาลเอกชน  จังหวดัเชียงใหม่ 
 
1. ท่านคิดว่าปัจจุบนัผูป้กครองการมีส่วนร่วม / การจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการเด็กในแต่ละดา้น
อยา่งไรบา้ง  
ดา้นการอบรมเล้ียงดูในฐานะผูป้กครอง 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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ดา้นการติดต่อส่ือสาร 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
ดา้นอาสาสมคัร 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
ดา้นการเรียนรู้ท่ีบา้น 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
ดา้นการตดัสินใจ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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ดา้นการร่วมมือกบัชุมชน 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
2. ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมการศึกษาเด็กปฐมวยั
โรงเรียนอนุบาลเอกชน  จงัหวดัเชียงใหม่  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
ดา้นการติดต่อส่ือสาร 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
ดา้นอาสาสมคัร 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



113 

ดา้นการเรียนรู้ท่ีบา้น 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
ดา้นการตดัสินใจ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
ดา้นการร่วมมือกบัชุมชน 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

3. ขอ้เสนอแนะแนวทางเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมการศึกษาเด็ก

ปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลเอกชน  จงัหวดัเชียงใหม่ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  

รายช่ือผู้ตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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รายช่ือผู้ตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 

 1. รศ.ดร.กลา้ ทองขาว 

 2. ผศ.ดร.นกัรบ หม้ีแสน 

 3. อ.ดร.เยน็ฤทยั จงถนอม 

 4. ผศ.ดร.สมพร โกมารทตั 

 5. ผศ.ดร.สินธะวา คามดิษฐ์ 
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ประวตัิผู้ศึกษา 
 

ช่ือ- สกุล                   นาย ธนัย ์สุภาแสน 
ประวติัการศึกษา      ปี พ.ศ. 2550   

ดุริยางคศาสตร์ (ดศ.บ.) สาขาดนตรีเชิงพาณิชย ์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร  

ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั หวัหนา้แผนกอนุบาล โรงเรียนรัตนาเอ้ือวทิยา 
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