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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 ในการศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา ระดับกอนประถมศึกษา
โรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2   ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา
ตามประเด็น  ดังตอไปนี้ 

2.1   การจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 
 2.1.1   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 
 2.1.2   การจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 
 2.1.3   พัฒนาการเด็กระดับกอนประถมศึกษา 
 2.1.4   การจัดประสบการณระดับกอนประถมศึกษา 
 2.1.5   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับกอนประถมศึกษา 
 2.1.6   ส่ือการเรียนการสอน 

2.2   การมีสวนรวมของผูปกครอง 
2.2.1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
2.2.2 ความหมายของการมีสวนรวม 
2.2.3 ลักษณะของการมีสวนรวม 
2.2.4 วิธีการมีสวนรวมของประชาชน 

 2.2.5   บทบาทและหนาที่ของพอแมในการอบรมเลี้ยงดู 
 2.2.6   หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมใหผูปกครองมีสวนรวม 
 2.2.7   บทบาทและหนาที่ของผูปกครองในการมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก 
  ระดับกอนประถมศึกษา 

2.3   งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.3.1   งานวิจัยในประเทศ 
 2.3.2   งานวิจัยตางประเทศ 

2.4   สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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2.1  การจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 
 
  2.2.1   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 
  ผูนําการศึกษามีแนวคิดในการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา   ตาม
สภาพแวดลอมและปรัชญา  ดังนี้  เบญจา แสงมะลิ (2540 : 5)  ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาระดับอนุบาลเกี่ยวกับบทบาทครูกับการศึกษาอนุบาลวาธรรมชาติของเด็ก   ไม  
เปล่ียนแปลงแตสังคมเปนสิ่งที่เปล่ียนแปลงครูตองเขาใจพรอมใหความรักความอบอุน  และ 
ชวยเหลือเด็กใหคิดเปน  มีเหตุผล และเปนคนที่มีคุณภาพของสังคม 
   ในตางประเทศ  ศตวรรษที่  3  พลาโต (Plato)  และอริสโตเติล  (Aristotle)  ไดให
ความสําคัญของการศึกษาของเด็กกอนวัยเรียนวา  เปนการเตรียมบุคลากร เพื่อไปรับใชประเทศ  
และเชื่อวา รัฐควรใหการดูแลเลี้ยงดูเด็กตั้งแตกอนวัยเรียน  โดยเด็กในวัยกอน 7  ขวบ ในสมัยกลาง
ระหวางศตวรรษที่  4 – 16  นักการศาสนาชื่อ ลูเธอร (Luther)  เนนวา สถาบันครอบครัวเปน
สถาบันการศึกษาที่สําคัญที่สุดของเด็กกอนวัยเรียน  ซ่ึงแนวคิดนี้เองเปนแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกบัการ
เนนความสําคัญของผูปกครอง  ในการมีสวนรวมในกิจกรรมเตรียมความพรอมของเด็กกอนวัย
เรียนศูนยผูปกครองและเด็ก  (Parent - Child Center)   และโครงการชีวิตครอบครัวและเด็กอื่นๆ อีก
มากแนวคิดของลูเธอรไดรับการขยายและนําไปสูการปฏิบัติในหนึ่งศตวรรษตอมาโดย โคเมนิอุส  
(John Amos Comenius)  ไดเสนอวาเด็กทุกคนในทุกวัย  ควรไดรับการศึกษา โดยที่เด็กกอนวัยเรียน
ถึงอายุ  6  ขวบ  ควรไดรับการศึกษาในโรงเรียน “แม” (Mother School)  การศึกษาของเด็กในวัย
กอนเรียน  ควรเนนที่ความชัดเจนและเปนรูปธรรมใหมากที่สุด  เขาไดเขียนหนังสือที่เต็มไปดวย 
รูปภาพ  เพื่อใชพัฒนาสติปญญา และอารมณขันจะเปนจุดกระตุนความสนใจของเด็กโดยไมตองมี
การบังคับ  ซ่ึงแนวคิดของโคเมนิอุสเปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับและพัฒนาโดยนักปรัชญา 
รุนตอมา อาทิ  ดิวอ้ี (Dewey)   เฟรอเบล (Froebel)   มอนเตสเซอรี่  (Montessori)  และเปยเจต  
(Piaget)  เปนตน   (อมรชัย  ตันติเมธ.  2536 : 26) 
 ป  ค.ศ.1852   เฟรอเบล   ไดรับการยกยองวาเปน  “บิดาแหงการอนุบาลศึกษา”  
แนวคิดของเขาเปนที่ยอมรับและนิยมกันมากจนถึงปจจุบัน  เฟรอเบล เชื่อวา ครูควรสงเสริม
พัฒนาการตามธรรมชาติของเด็กใหเจริญขึ้นดวยการกระตุนความคิดสรางสรรคอยางเสรี  
โดยใชการเลนและกิจกรรมเปนเครื่องมือ  เฟรอเบล เนนการจัดกิจกรรม โดยถือวา  เด็กทุกคน 
มีความสามารถอยูภายใน  ซ่ึงจะแสดงออกไดเมื่อไดรับการสนับสนุน  ไดตั้งโรงเรียนอนุบาลขึ้น 
ที่เมืองแบล็คแคนเบอรก   เรียกวา  “Kindergarten”  เปนภาษาเยอรมันแปลวา  “สวนเด็ก”   ยึดหลัก
ในการจัดกิจกรรม ดังนี้  เด็กจะพัฒนาไดตองอาศัยการดูแลเอาใจใสเชนเดียวกับตนไม  เติบโตได
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เพราะมีการดูแลอยางดี  โดยกิจกรรมสําหรับเด็กตองเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในขณะนั้น 
การเรียนการสอนตองอาศัยวัสดุ  อุปกรณ  เกม  เพลง  และฝกใหเด็กฝกทํางาน  เพื่อใหเด็กสนุก 
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค   การฝกใหเด็กไดทํางานตางๆ  จะชวยฝกและมีพัฒนาการทางนิสัย  
และการเรียนรูตามธรรมชาติ  (นิตยา ประพฤติกิจ.  2539 : 4) 
  สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ  (2545 : 70)  ไดรับสรุปแนวคิดของ ดิวอ้ี  (Dewey)  
นักจิตวิทยาและนักปฏิรูปการศึกษาที่เนนเด็กเรียนรู  โดยการเลนใหอิสระเด็ก ในการสํารวจ คนพบ 
และเลนในสิ่งแวดลอมที่เต็มไปดวยกิจกรรมที่เด็กสนใจ  สอดคลองกับอมรชัย  ตันติเมธ  (2536 : 
28)  ที่ไดกลาวถึงแนวคิดของดิวอ้ีวา   เด็กจะเรียนรูไดดีเมื่อจัดการเรียนการสอนตามประสบการณ
ในชีวิตจริง โดยเนนวาเด็กควรมีเสถียรภาพในการคิดและการแสดงออก การใหการศึกษาเด็ก 
ตองยึดเด็กเปนศูนยกลาง  โดยเริ่มตนดวยการสรางความสนใจใหเกิดขึ้นในตัวเด็กใหเด็กไดทํา 
กิจกรรมดวยตนเอง  โดยหาประสบการณจากกิจกรรม ประสบการณ  คือ  ความรูที่แทจริงที่เด็ก 
ไดรับ ไมใชเปนการรับรูจากสิ่งที่ครูบอก   ความงอกงามทุกดานของเด็ก  คือ วัตถุประสงคหลัก 
ของการศึกษา โรงเรียนจะตองสรางประสบการณใหเด็กไดสัมพันธกับสังคม เปนประสบการณ 
การเรียนรูที่เกิดจากการใชสติปญญาและความคิดที่มีการลงมือปฏิบัติ เด็กสามารถเรียนรูเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย  มนุษยสัมพันธ  การแบงปนและการตัดสินใจรวมกัน จากแนวคิดดังกลาวนี้  
หลักสําคัญในการจัดการศึกษาใหเด็กก็คือ  การคํานึงถึงความสําคัญของความอิสระทางปญญา 
ของเด็ก  ความมีอิสระทางกายภาพจะเปนสื่อนําไปสูความมีอิสระทางปญญา ซ่ึง ดิวอ้ี เชื่อวา  
เด็กจะเกิดการเรียนรูโดยการมีสวนรวมในกิจกรรม เด็กเรียนรูโดยการกระทาํหรือปฏิบัติ  (Learning 
by Doing) โดยพัฒนาจากปรัชญาการศึกษาแบบดั้งเดิม (Traditionalism)  ไปสูปรัชญาการศึกษา
แบบกาวหนา (Progressivism)   ซ่ึงแนวคิดดังกลาวนี้ไดกลายมาเปนหลักการศึกษาพื้นฐานของ 
การจัดการศึกษาในแนวตางๆ ในปจจุบัน 
 แนวคิดของ มอนเตสเซอรี่  เปนความพยายามที่จะเขาใจกระบวนการพัฒนา 
ตนเองตามธรรมชาติของเด็ก   จากแนวคิดนี้นําไปสูการสรางสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรม 
ที่เปนขั้นตอนในการเสริมพัฒนาการ  ความสามารถ  ความสนใจ  ตลอดจนสมรรถภาพของเด็ก  
ครูเปนผูชี้แนะใหนักเรียนเลนสิ่งของที่จัดไวอยางเหมาะสม  การเรียนรูเกิดจากประสบการณ 
ในสถานการณชีวิตจริง  ประสบการณตางๆ  ดังกลาวประกอบดวยพฤติกรรมทุกอยางของเด็ก เชน
การเดิน  การนั่ง  การหยิบจับสิ่งของ ฯลฯ  ประสบการณทางดานประสาทสัมผัสของเด็ก  ไดรับ 
การพัฒนา โดยการใชส่ือที่สรางขึ้น เด็กๆ จะไดรับการพัฒนาใหรูจักความแตกตางของสี  ขนาด  
รูปราง   การพัฒนาดานประสาทสัมผัส และการพัฒนาดานความสามารถในการแยกความตาง   
เปนพื้นฐานนําไปสูการเรียนรูทางดานภาษา และคณิตศาสตร  หลักสูตรของมอนเตสเซอรี่  
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ไดถูกสรางขึ้น เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของเด็กปฐมวัย  ครูมีหนาที่เตรียมสภาพแวดลอม
ใหเด็ก เพื่อเด็กจะไดพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพของตน  เปนผูจัดสื่อการเรียนการสอนและ 
บทเรียน และเปนผูอํานวยใหเด็กไดมีโอกาสเรียนรู  (อมรชัย ตันติเมธ.  2536 : 29) 
 สรุปไดวา  แนวคิดในการจัดการศกึษาระดับกอนประถมศึกษา นักการศึกษา และ
นักจิตวิทยา ไดใหความสําคัญแกเด็ก  โดยยึดเด็กเปนศูนยกลางในการจัดแนวประสบการณ 
ใหเหมาะสมกับวัย  ความสนใจ  ความตองการ และจัดบรรยากาศที่อบอุนเอื้อตอการเรียนรู โดยจัด
กิจกรรมหลากหลายเปนประสบการณตรง  ใหเด็กไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติ  จัดสภาพแวดลอม 
ใหเหมาะสมกับการสงเสริมการเรียนรูของเด็ก และเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา  ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  เพื่อเด็กจะได
เติบโตเปนผูใหญที่ดีมีคุณภาพ พรอมเพื่อการพัฒนาประเทศสูโลกอนาคตตอไป 
  2.1.2   การจัดการศึกษาระดบักอนประถมศึกษา 
  เปนการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก  อายุ  3 – 6  ป  ลักษณะของการอบรมเลี้ยงดู และ
ใหการศึกษาแกเด็กทุกดาน ทั้งดานรางกาย  อารมณ  สังคม และสติปญญา ตามวัยและความสามารถ
ของแตละบุคคล   เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตและอยูในสังคมอยางมีความสุข 
  หลักสูตรกอนประถมศึกษาสําหรับเด็กอายุ  3 – 6  ป  มีหลักการเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา ดังนี้ 
  1)   เปนการจัดการศึกษาใหครอบคลุมเด็กทุกประเภทที่อายุระหวาง  3 – 6  ป 
 2)   เปนการพัฒนาเด็กโดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษา 
 3)   เปนการพัฒนาเด็กโดยองครวม  ทั้งดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม   
และสติปญญา  ซ่ึงสอดคลองกับ  ชบา  พันธุศักดิ์  (2541 : บทคัดยอ)  ที่วา โรงเรียนสวนใหญ 
ใชแนวการจัดประสบการณอนุบาล  3   ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
เปนแนวทางในการดําเนินงาน  โดยมีเปาหมายเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน และสงเสริม 
พัฒนาการทั้ง  4  ดาน  ผานกิจกรรมการเลนที่ เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และความแตกตาง 
ระหวางบุคคล 
 4)   เปนการจัดประสบการณใหเด็กสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพ
และมีความสุข 
 5)   เปนการพัฒนาเด็กโดยบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการจัดการศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษา 
 6)   เปนการพัฒนาเด็กโดยใหครอบครัว และชุมชนมีสวนรวม 
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 จุดมุงหมายของหลักสูตรนั้นมุงเพื่อใหเด็กอายุ 3 – 6  ป  มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคและคุณลักษณะตามวัย  ดังตอไปนี้ 
 1)  มีสุขภาพที่ดี เจริญเติบโตตามวัย และมีพฤติกรรมอนามัยที่สมบูรณ 
 2)  ใชกลามเนื้อใหญ  กลามเนื้อเล็กไดอยางคลองแคลวและสัมพันธกัน 
 3) ราเริง  แจมใส  มีความสุข  และความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน 
 4) มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัยตอตนเอง และมีความรับผิดชอบ 
 5) ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับสภาพและวัย 
 6) อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 7) รักธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรมในทองถ่ิน และความเปนไทย 
 8) ใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 
 9) มีความสามารถในการคิด การแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย และมีเจตคติที่ดี 
ตอการเรียนรูส่ิงตางๆ  
 10) มีจินตนาการและความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
    ดานคุณลักษณะตามวัยในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กอายุ  3  ถึง  4  ป 
ตองการใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย  เดินขึ้นบันไดสลับเทาได  วิ่งแลวหยุดได  โดยไมลม  
ใชกรรไกรมือเดียวได  วาดและระบายสีอิสระได   พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ และสังคม พอใจ
คนที่ตามใจ  ชอบที่จะทําใหผูใหญ  พอใจและไดคําชม  ชวยตนเองได  ชอบเลนแบบคูขนาน  
(เลนของเลนชนิดเดียวกันแตตางคนตางเลน)  พัฒนาการดานสติปญญา  สนใจนิทานและเรื่องราว
ตางๆ  อยากรูอยากเห็นทุกอยางรอบตัว  ชอบถาม  “ทําไม”   ตลอดเวลา รองเพลงงายๆ  แสดง 
ทาทางเลียนแบบ  พูดประโยคยาวขึ้น  ยังคิดสิ่งที่เปนนามธรรมไมได เด็กอายุ  4  ถึง  5  ป  
มีพัฒนาการดานรางกาย เดิน  วิ่ง   กระโดดไดดี   เพราะกลามเนื้อเร่ิมประสานสัมพันธกัน 
กระฉับกระเฉงไมชอบอยูเฉย   ตัดกระดาษเปนเสนตรงได  พัฒนาดานอารมณ จิตใจและสังคม  
มีความมั่นใจในตนเองสูงขึ้นมาก  ชอบทาทายผูใหญ  ตองการใหมีคนฟง คนสนใจ สนใจผูอ่ืน 
ชอบเลนบทบาทสมมุติ  ชอบเลนเปนกลุม  พัฒนาการดานสติปญญา  เปรียบเทียบได เรียงลําดับ 
เหตุการณได  เริ่มเขาในสิ่งที่เปนนามธรรม  ชอบถาม “ทําไม”  เนื่องจากเริ่มเรียนรูไดแลว  เขา
ใจความเปนเหตุเปนผลได  พูดเปนประโยคได  เด็กอายุ  5  ถึง  6  ป   มีพัฒนาการดานรางกาย  เดิน
ขึ้นบันไดสลับเทาไดอยางคลองแคลว   กระฉับกระเฉงไมอยูเฉย  ใชกลามเนื้อเล็กไดดี  เชน  ติด
กระดุม ผูกเชือกรองเทาได  ยืดตัวคลองแคลว  มีพัฒนาการดานอารมณ  จิตใจ และสังคม  ยึดตัวเอง 
เปนศูนยกลางนอยลง  ชอบเลนกับเด็กอื่น ชวยตนเองได ชอบสรางความพอใจใหผูอ่ืน ชอบแสดงออกและ
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ทําสิ่งที่ถูกตองเพื่อใหผูใหญชมเชย  พัฒนาการดานสติปญญา  พูดประโยคไดยาวข้ึน  รูคําศัพทมาก
ขึ้น รองเพลง  ทองคําคลองจองได  บอกช่ือ  นามสกุล ของตนเองได นับ 1 - 20  ได  บอก 
ความแตกตางของกลิ่น  สี  เสียง  รส  รูปราง  จําแนกและจัดหมวดหมูส่ิงของได  (กรมวิชาการ. 
2540 ข : 31 – 34) 
 2.1.3   พัฒนาการเด็กระดับกอนประถมศึกษา 
  พัฒนาการ (Development)  หมายถึง   การเปลี่ยนแปลงทั้งในดานโครงรางและ
แบบแผนอินทรียทุกสวน  การเปลี่ยนแปลงนี้จะกาวหนาตอไปเรื่อยๆ  เปนขั้นๆ  จากระยะหนึ่งไป
อีกระยะหนึ่ง  ทําใหเด็กมีลักษณะและความสามารถใหมๆ  เกิดขึ้น  ซ่ึงมีผลทําใหเจริญกาวหนา 
ยิ่งขึ้นตามลําดับ  ทางดานรางกาย  สติปญญา  อารมณ และสังคม  
  ลักษณะของพัฒนาการมีดังนี้ 
 1)  พัฒนาการเปนไปตามฉบับของมันเอง และมีแบบแผนของการพัฒนาคลายกัน 
เชน  เด็กทุกคนสามารถคว่ําไดกอนคลาน 
 2) พัฒนาการไมวาดานใดก็ตาม จะเริ่มจากสวนใหญไดกอนสวนยอย  เชน  เด็ก
สามารถขยับแขน  ขา ไดกอนขยับนิ้ว 
  3) พัฒนาการทั้งหลายเปนสิ่งที่ตอเนื่องกันไปโดยพัฒนาการทุกขั้นดําเนินการมา
เร่ือยๆ  ตั้งแตอดีต และดําเนินการเรื่อยๆ  ตอไปอีก 
 4) อัตราพัฒนาการของเด็กแตละคนอาจแตกตางกันไปได เนื่องจากธรรมชาติ 
ไดสรางเด็กแตละคนมีลักษณะตางๆ กัน 
 5) อัตราพัฒนาการสวนตางๆ  ของรางกายแตกตางกัน โดยสวนตางๆ  ของ 
รางกายมิไดเจริญเทากนัหมด 
 6) พัฒนาการของคุณสมบัติตางๆ  มักจะสัมพันธกัน  เชน  เด็กฉลาด รางกาย
สมบูรณ แข็งแรง  มักเรียนหนังสือไดดี  สามารถปรับตัวเขากับสังคมไดงาย 
 7) พัฒนาการของเด็กอาจทํานายได  เนื่องจากอัตราพัฒนาของเด็กที่ปกติ 
สวนใหญมักคงที่  เราจึงพอทํานายไดวา จะมีพฤติกรรมใดเกิดขึ้นในเวลาใด 
 8) พฤติกรรมของเด็กซึ่งผูใหญถือวาเปนพฤติกรรมที่เปนปญหา แตแทจริงแลว
เปนพฤติกรรมที่เปนปกติของเด็ก  ซ่ึงเปนไปตามลักษณะของพัฒนาการนั่นเอง  (สุชา จันทรเอม.  
2540 : 40 – 43) 
 เด็กระดับกอนประถมศึกษาแตละคนโดยธรรมชาติแลว  ยอมมีพัฒนาการ 
ในทุกดานที่แตกตางกัน โดยแบงออกเปนพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 
ซ่ึงมีผูใหรายละเอียดดังนี้  (สุมนา พานิช. 2531 : 19) 
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 1) พัฒนาการดานรางกาย  เด็กวัยเด็กเล็ก หรือท่ีเรียกกันโดยทั่วไปวาเด็กปฐมวัย
หรือเด็กกอนวัยเรียนนี้จะมีอายุอยูในชวงอายุประมาณ  3  ถึง  6  ขวบ  เด็กในวัยนี้มีอัตราพัฒนาการ
ทางดานรางกายชากวาตอนอยูในวัยทารก  แตจะมีการเปลี่ยนแปลงทางดานสัดสวนอยางเห็นไดชัด
จะมีการเพิ่มน้ําหนักของกลามเนื้อใหญ  เชน  กลามเนื้อแขนขาและกลามเนื้อเล็ก  เชน  กลามเนื้อ
นิ้วมือ  จะเห็นไดวาเด็กในวัยนี้จะมีความกาวหนาเกี่ยวกับพัฒนาการการเคลื่อนไหวสวนตางๆ  
ของรางกายไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซ่ึง เวอรจิเนีย  (Verginia A. 1977 : 30)  ไดใหความเห็น
เกี่ยวกับพัฒนาการทางดานรายกายของเด็ก อายุ  3 – 6  ขวบ  วา เด็กสามารถเดินบนกระดานทรงตัว
โดยไมมีที่ยึดได  ถือส่ิงของโดยไมหลนลงพื้นได   กระโดดกลับหลังได  ยืนดวยเทาขางเดียวได  
10  วินาที   สวนสัตยา สายเชื้อ (2541 : 12)  กลาววา  การฝกการเลนกีฬางายๆ  จะพัฒนาอารมณ 
สังคม  สติปญญา  ถาผูปกครองไมสนับสนุนใหเด็กชวยตนเอง  เด็กจะปรับตัวเองลําบาก  เพราะ
เปนวัยที่ เด็กออกจากสังคมครอบครัวมากขึ้น เด็กอาจจะเจ็บปวยบาง  ผูดูแลไมควรตื่นเตน 
มากเกินไป   ควรทําใหเห็นเปนเรื่องธรรมดาและดูแลรักษาใหถูกวิธี  การเตรียมความพรอม 
ทางดานรางกาย  กิจกรรมที่สามารถเตรียมความพรอมทางดานรางกาย  ไดแก  กิจกรรมกลางแจง 
เชน  การเดินเลน  การเลนทราย  การเลนชิงชา  ไตราว  เปนตน  สวนกิจกรรมในรม  เชน  การวาด
ภาพระบายสี   การปน  การพับกระดาษ การฉีกกระดาษ และตัดกระดาษ ซ่ึงจะชวยฝกประสาท
สัมผัสการใชมือกับตาใหสัมพันธกัน และชวยใหกลามเนื้อมือแข็งแรง  (วราภรณ  รักวิจัย.  2535 : 
17)   ซ่ึงสอดคลองกับ  กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2542 : 10)  ที่วาทักษะทางกายของเด็กขึ้นอยูกับ 
การกระตุนของสิ่งแวดลอมรวมกับพัฒนาการและวุฒิภาวะทางสมอง   ซ่ึงเด็กแตละคนจะไมเทากัน  
กิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกายทุกชนิดที่จัดใหกับเด็กกอนวัยเรียนจะทําใหเด็กพัฒนาและดํารงไว
ซ่ึงความมีสมรรถภาพของรางกายที่ดี  สวนงานวิจัยของ สุขกมล  โทนสิน (2541 : บทคัดยอ)   
พบวา  การทํากิจกรรมศลิปะประเภท  2  มิติ  มีผลตอความพรอมดานการเขียนของเด็กกอนวัยเรียน                           
 2) พัฒนาการดานอารมณ (กรมวิชาการ. 2540 ก : 7)  กลาววา  เด็กปฐมวัย 
มีการแสดงอารมณอยางเปดเผยปุบปบ  กะทันหัน  ไมมีการควบคุมอารมณที่พบ  ไดแก  กลัว  โกรธ 
วิตกกังวล และอิจฉาริษยา   ซ่ึงสอดคลองกับเยาวพา  เดชะคุปต  (2542 : 24)   ที่วาอารมณของเด็ก
ปฐมวัยไมมั่นคง และมักเปลี่ยนแปลงงายในระยะเวลาอันสั้น เด็กแสดงความโกรธ ความกลัว  
ความเศรา  ความอิจฉาริษยา  และความสนุกสนานอยางไมมีการควบคุม  การแยกจากพอแมหรือ 
ผูเล้ียงดูหลักเปนประสบการณที่นากลัวสําหรับเด็ก   ความสัมพันธที่ราบร่ืนและมั่นคงระหวางเด็ก
กับผูเล้ียงดูใกลชิด  จะทําใหเด็กไววางใจผูอ่ืน เกิดความมั่นใจในการกระทําของตนเอง  กลาทํา  
กลาถาม   มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง  การเตรียมความพรอมทางดานอารมณ ฝกใหหัดควบคุม
อารมณและรูจักทํากิจวัตรประจําวันไดเอง  (วราภรณ  รักวิจัย.  2535 : 201)   ใหเด็กแสดงออก 
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ในทางที่ถูกตอง และเสริมสรางความรูสึกที่ดีกับผูอ่ืน เปนแนวทางของการสรางอารมณที่มั่นคง 
ใหกับเด็ก  (กุลยา  ตันติผลาชีวะ.  2542 : 105) 
 3) พัฒนาการทางดานสังคม  (สุชา  จันทรเอม.  2540 : 44)   กลาววา  เด็กวัยนี้เร่ิม
รูจักคบเพื่อนและรูจักเลนกับเพื่อนไดดีขึ้น  เด็กเริ่มรูจักการปรับตัวใหเขากับเพื่อนๆ  การปรับตัว
ของเด็กจะเร็วหรือชา  ขึ้นอยูกับการอบรมเลี้ยงดูดวย  เด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูมาอยางอิสระจะมี 
ความเชื่อมั่นในตนเองมากกวาเด็กที่ถูกเขมงวดอยูตลอดเวลา   สังคมของเด็กในวัยนี้จะขยาย 
ครอบครัวไปสูสังคมนอกบาน โรงเรียน  การปรับตัวของเด็กตอสังคมภายนอกขึ้นอยูกับ 
ความสัมพันธภายในครอบครัววาเปนแบบใด  เชน  เด็กที่อยูในครอบครัวที่พอแมใชอํานาจ  
และจากผลงานวิจัยของ วรรณา  บุญนวน  (2541 : 89)  พบวา  การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
มีความสัมพันธทางบวกกับพัฒนาการทางสังคม และการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย 
มีความสัมพันธทางลบกับพัฒนาการทางสังคม  การเตรียมความพรอมดานสังคม ไดแก การปรับตัว
ใหเขากับผูอ่ืน  การมองคนอื่นอยางมีความเมตตากรุณา  การใหอภัยและเคารพสิทธิของผูอ่ืน  
ใหเลนกับเพื่อนอายุใกลเคียงกัน (วราภรณ  รักวิจัย.  2535 : 100)   ซ่ึงปราณี  โมนะตระกูล  (2543 : 
94)  พบวา  การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานสังคม  เชน  การชวยเหลือเพื่อทํากิจกรรม  
การรวมมือกับเพื่อน  การแบงปนใหเพื่อนยืมของเลนจะทําใหเด็กมีพัฒนาการทางดานสังคมสูงกวา
กอนการไดรับการจัดกิจกรรม 
 4) พัฒนาการดานสติปญญา เด็กในวัยนี้จะมีความสามารถในการรับรู  ตลอดจน
ความคิดคํานึงเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด   ความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาใหมจะนําไปสูความสามารถ 
ในการแยกแยะความแตกตางของวัตถุหรือรูปภาพ  มีพัฒนาการทางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ 
ส่ิงตางๆ  รอบตัวอยางรวดเร็ว  สามารถในการคิดแกปญหาตางๆ ในสภาพแวดลอมไดถูกตอง 
มากขึ้น (สุมนา พานิช.  2531 : 21)  และบี  เฮเลน (Bee Helen. 1997 : 18)  ยังกลาวถึงพัฒนาการ 
ทางดานสติปญญาของเด็กกอนวัยเรียนวา  เปนการคิดจินตนาการจากการเรียนรูของเด็กเอง 
 การเตรียมความพรอมทางสติปญญา   กิจกรรมที่สงเสริม  ไดแก  การเลานิทาน 
การเลนบทบาทสมมุติ  การสนทนา   อภิปราย  การเลนเกมการศึกษา   การตอบคําถามทาง 
วิทยาศาสตร  สงเสริมใหเวลาไดแสดงออก  เชน รองเพลง  เลาเรื่อง  เลาขาว (วราภรณ  รักวิจัย. 
2535 : 83 – 92)   สวนการพัฒนาการทางความคิดนั้น นอกจากเด็กจะคาดการณลวงหนาของ 
การกระทําบางอยางแลว เด็กสามารถทองจํา เขาใจเวลา  วานนี้  พรุงนี้  แตยังไมเขาใจเวลาเปน
อ าทิ ต ย ห รื อ เป น เ ดื อน   ก า ร รู จั ก เ ว ล าที่ แ ท จ ริ ง จ ะ เ ริ่ ม เ มื่ อ เ ด็ ก เ ข า วั ย อ า ยุ   7  ขวบ  
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2540 : 252) 
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 การวัดและประเมินพัฒนาการ  การวัดและการประเมินพัฒนาการทุกดาน  ทั้ง
ทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม และสติปญญา  ใชวิธีการสังเกตพฤติกรรม  ดูผลงานการสนทนา  
ซักถาม การประเมินพัฒนาการควรทําหลายๆ  คร้ัง  จนไดผลสรุปที่ชัดเจน  เพื่อนําผลการประเมิน
ไปใชในการปรับปรุงกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการทกุดานใหเต็มศักยภาพ  ทั้งนี้มิใชเปนการประเมิน
เพื่อการตัดสินไดหรือตก  (กรมวิชาการ.  2540 ข  : 10 – 12)  
 นอกจากนี้เด็กปฐมวัยยังอาศัยการเรียนรูจากประสบการณตรงที่เปนรูปธรรม 
อยูมาก  ในขณะเดียวกันพัฒนาการทางภาษาเปนส่ือชวยใหเด็กเริ่มใชความคิด เหตุผล และ
จินตนาการมากขึ้น  เด็กเริ่มคิดถึงสิ่งที่เปนนามธรรมมากขึ้น  แนวทางการปฏิบัติของผูปกครอง 
ในการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก  เด็กปฐมวัยจะสามารถชวยตนเองและอยูรวมกับผูอ่ืนไดดี   
หากไดรับการสงเสริมที่เหมาะสม   ดังนั้นผูปกครองซึ่งมีสวนสําคัญในการอบรมเลี้ยงดู  และ 
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยตรง  จึงควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้  (พัชรี สวนแกว. 2536 : 129 – 
130) 
 1) บุคคลในครอบครัวตองมีความรักซึ่งกันและกัน 
 2) พยายามใหความสนิทสนมและเปนเพื่อนกับเด็ก  โดยยอมรับวาเด็กคนหนึ่งๆ 
มีความเปนตัวของตัวเอง  มีอิสระที่จะคิดและทําสิ่งตางๆ  เชนเดียวกับสมาชิกอ่ืนในบาน 
 3) แสดงความรักและชื่นชมเด็กอยางจริงใจในวาระตางๆ  อยางเหมาะสม 
 4) พึงมีความเขาใจวา ส่ิงที่ผูปกครองปฏิบัติตอเด็กนั้นจะสงผลตอลักษณะและ
บุคลิกภาพของเด็กโดยตรง 
 5) เขาใจพัฒนาการของเด็กในแตละวัย  เพื่อจะไดมีแนวทางในการประมาณ
ความสามารถที่เด็กจะทําได 
 6) ชวงเวลาสําคัญของการฝกใหเด็กชวยตนเองไดดีที่สุด  คือ  ชวงเวลาที่เด็ก
แสดงใหเห็นวาเด็กเต็มใจและพรอมที่จะทําสิ่งตางๆ  ดวยตนเองเปนครั้งแรก 
 7) ใหเด็กทําตามความสามารถเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของเด็ก  เพื่อเด็ก 
จะไดประสบความสําเร็จในการทํางาน 
 8) จัดประสบการณใหตามวัยของเด็ก โดยจัดกิจกรรมใหเด็กกระทําไปตามลําดับ
กิจกรรมงายๆ  เพื่อใหเกิดการยั่วยุทาทาย และทําใหเด็กสนใจที่อยากจะทํา 
 9) ใหกําลังใจโดยใชวิธีการจูงใจใหกระทําอยางนุมนวล ดวยการชมเชย 
 10) ไมนําเด็กไปเปรียบเทียบกับเด็กอีกคนหนึ่ง 
 11)  ใหเด็กมีสวนรวมและชวยในการทํางานบางอยางที่เหมาะสมกับวัยรวมกับ 
ผูใหญโดยใกลชิด 
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 การเลนของเด็กวัย  3  ถึง  6  ป จากการศึกษาของ จันทฑิตา  พฤกษานานนท  
และประสบศรี  อ้ึงถาวร (2536 : 148)  พบวา  เด็กอายุ  3  ถึง  6  ป  มีการเลนรวมกลุมกับเด็กอื่น  
(Co-Operative Play)  จะมีสมาชิกของกลุมเปนผูนํา และผูตามชั่วคราว  ความคิดของเด็กวัยนี้ 
มีลักษณะเดน  คือ  มีความคิดเพอฝน (Fantasy)  และมีจินตนาการสูง  เด็กอาจมีเพื่อน สมมุติ 
ในความคิดของตนเอง (Imaginative Friend)  โดยเฉพาะในชวง  2  ปครึ่ง ถึง 4  ป  ขณะเดียวกัน 
เด็กจะสรางโลกสมมุติ และการเลนสมมุติ   ซ่ึงเด็กมักจะเลียนแบบสิ่งที่ไดพบเห็น  เชน ชีวิตในบาน 
หรือโรงเรียนอนุบาล และสมมุติตนเอง และเด็กอื่นๆ  สวมบทบาทตางๆ  เด็กอาจมีอุปกรณตางๆ 
ในการเลน  เชน  ใบไมแทนเงิน  ลูกปดแทนสตางค   ตุกตาเปนนอง หรือนักเรียน เปนตน   
ซ่ึง  วราภรณ  รักวิจัย  (2535 : 68)  กลาววา  พอแมควรสงเสรมิการเลนของเด็ก  เพราะการเลน 
คือ การเรียนของเด็กในวัยกอนเรียน เด็กในวัยกอนเรียนจะมีความพอใจ  สุขใจ ในการไดเลนและ
ชวยเหลือตัวเอง  โดยพอแมชวยจัดสถานที่ที่ปลอดภัย และมีขนาดกวางพอใหเด็กไดเลน มีอุปกรณ
เครื่องเลนและฝกใหมีกิจนิสัยที่ดีในการเลน 
 ของเลนสําหรับเด็กวัยกอนเรียน ไดแก  กระบะทราย  กะละมังน้ํา  พล่ัวตักทราย 
กระดานไวทบอรด และปากกา  บล็อกไม  กระดาษวาดรูประบายสี  ดินน้ํามัน  กรรไกรทู และ
กระดาษใหตัด  ลูกปดสีตางๆ  ใหแยกสี  หุนเชิด  บานตุกตา  จานพลาสติกใหลาง กะละมังเล็กๆ   
ใหซักผาผืนเล็กๆ  ภาพจิ๊กซอว (Jigsaw)  ดนตรี  กลองตีอันเล็กๆ  ชิงชา  ไมล่ืน  เปนตน 
 หลักเกณฑในการเลือกของเลนของเด็กกอนวัยเรียน  (วันดี เกตบุรม.  2545 : 14) 
 1) ไมควรมีช้ินสวนประกอบซับซอนเกินไปไมควรเลือกของเลนดวยความพอใจ
ของผูใหญ  ควรใหเด็กมีโอกาสแสดงความคิดอิสระ  สามารถประดิษฐดวยจินตนาการของเด็กเอง  
เชน  แทงไมตอเปนรูปตึก  สะพาน  เปนตน 
 2) สามารถเปลี่ยนแปลงได  เชน รถที่เปลี่ยนแปลงเปนรถกระบะ บรรทุกของ 
หรือ รถโดยสารบรรทุกคนได 
 3) แข็งแรงทนทาน ทนตอการขวาง หรือตก ได 
 4) ราคาไมแพง 
 5) ไมเปนอันตราย  เชน  สีทาควรปลอดภัยจากสารตะกั่ว ไมเปนของมีคม 
 6) สามารถเลนรวมกันไดหลายคน เพื่อสนับสนุนใหเดก็เลนรวมกับผูอ่ืน 
 การรวมมือและการสื่อสารกับผูปกครองในการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
บทบาทที่สําคัญประการหนึ่งของการประเมินผล  คือ  ชวยใหเด็กไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น ในขณะเดียวกัน การประเมินผลก็มีบทบาทที่สําคัญอื่นๆ  นอกเหนือไปจากชั้นเรียนของเด็ก 
นั่นคือ  มีการนําผลที่ไดจากการประเมินไปสื่อสารกับผูปกครอง และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับเด็ก
เพื่อเปนรากฐานในการชวยเหลือและพัฒนาเด็กตอไป   
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  ผลที่ไดจากการประเมินควรมีการนําไปสื่อสารกับบุคคลตางๆ  ดังนี้  (นภเนตร  
ธรรมบวร.  2540 : 135 – 139) 
 1) ส่ือสารกับเด็ก    ผูดูแลเด็กควรมีการพูดคุย   ส่ือสารเกี่ยวกับพัฒนาการ   
ความกาวหนาของตัวเด็กเปนประจําอยางสม่ําเสมอ และถือเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน 
ในการรายงานพัฒนาการความกาวหนาของเด็ก ครูอาจใชรูปภาพ หรือคําพูดงายๆ  เพื่อส่ือสาร 
ใหเด็กเกิดความเขาใจได  ในขณะเดียวกัน เด็กสามารถชวยครูเลือกผลงานที่ตนชอบเก็บรวบรวม 
ในแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  และอธิบายเหตุผลที่ตนเลือกแกครูและผูปกครอง  ในบาง 
สถานการณ  ครูสามารถเปดโอกาสใหเด็กไดมีสวนรวมในการประเมินพัฒนาการ ความกาวหนา
ของตนบาง 
 2) การสื่อสารกับผูปกครอง  ผูปกครองเปนผูที่มีอิทธิพลอยางยิ่งตอพัฒนาการ
ของเด็ก  วิธีการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครองที่บานมีสวนอยางมากในการสนับสนุน หรือสกัดกั้น
พัฒนาการของเด็ก  ทั้งนี้เพราะเด็กตองอาศัยสถานการณทั้งท่ีบานและที่โรงเรียนเปนองคประกอบ
ในการพัฒนา   ดังนั้นครูจึงมีความจําเปนที่จะตองสื่อสารกับผูปกครองเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการ
ประเมินผลอยางสม่ําเสมอกอนที่จะมีการรายงานพัฒนาการความกาวหนาของเด็กใหผูปกครอง
ทราบ  นอกจากนี้ ถาครูตองการเปลี่ยนรูปแบบการประเมินผลจากวิธีที่เคยใชอยูไปสูวิธีใหม 
ควรตองมีการพบปะพูดคุยกับผูปกครอง  ตั้งแตเร่ิมการเปลี่ยนแปลง การมีสวนรวมในการเรียน 
การสอนของผูปกครองถือวามีความสําคัญมาก  เชน  ถาครูตองการเปลี่ยนการใหเกรดหรือคะแนน
เปนระบบของการจดบันทึก ก็ควรมีการประชุม  พบปะพูดคุย  ปรึกษากับผูปกครองเพื่อใหเกิด
ความเขาใจตอระบบใหมที่กําลังจะมีขึ้น ในขณะเดียวกัน ผูปกครองสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับ 
ส่ิงที่ตนตองทราบแกครูได  ครูควรมีการอธิบายเหตุผลและขอดีของวิธีการใหมใหผูปกครองและ
เด็กทราบ  ถาผูปกครองเขาใจรูปแบบ  และวิธีการประเมินผลที่โรงเรียนจะมีสวนสําคัญอยางมาก
ในการสงเสริมความเขาใจ  และเผยแพรความรูใหผูปกครองทานอื่นๆ ทราบตอไป   การเปดโอกาส
ใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินผลเด็ก จะชวยเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางครู 
และผูปกครอง ครูไดมีโอกาสพูดคุย  ใหความรู  และคําแนะนําแกผูปกครองเพื่อใหเกิดความเขาใจ
ในวัตถุประสงคของการประเมินผลที่แทจริง  การสรางความรู  ความเขาใจและประสานสัมพันธ
ระหวางครูและผูปกครองอาจทําได  เชน  การปฐมนิเทศผูปกครอง  เพื่อพูดคุย  ใหความรูเกี่ยวกับ
หลักสูตรกิจกรรม และรูปแบบการประเมินผลของโรงเรียน  มีการเชิญชวนผูปกครองใหเขารวม 
ในกิจกรรมของโรงเรียน  การจัดปายประกาศเพื่อใหความรูเพิ่มเติมแกผูปกครอง  การพบปะ พูดคุย 
กับผูปกครองควรกระทําอยางสม่ําเสมอเมื่อผูปกครองมารับ-สง เด็กที่โรงเรียน  หรืออาจเปน 
การประชุมผูปกครองตามวาระและโอกาส  เพื่อใหผูปกครองไดมีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยน 
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ความคิดเห็นกับครู   และเปดโอกาสใหครูไดตอบขอซักถามและขอสงสัยของผูปกครอง   
นอกจากนั้นอาจมีการเชิญวิทยากรพิเศษมาใหความรูแกผูปกครองเปนครั้งคราวดวยก็ได  
 3)   การสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ  ที่ครูจําเปนตองสื่อสารเกี่ยวกับผลของการประเมิน 
ไดแก  ครูใหญ หรือผูบริหารโรงเรียน  ครูประจําชั้นคนใหม หรือครูในโรงเรียนคนใหมที่เด็กตอง
เล่ือนชั้นไปอยูดวย  นักจิตวิทยาหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับเด็ก รูปแบบของการสื่อสารอาจเปนได
หลายรูปแบบ  เชน  ผลงานแฟมสะสมงานเด็ก  สมุดรายงานความกาวหนาของเด็ก  เปนตน   
หรือมิฉะนั้น  ครูอาจมีการรายงานโดยการพูดคุยสนทนาโดยตรงเลยก็ได   เพื่อใหการประเมินผล
เปนไปอยางถูกตองที่สุด  ครูควรใชรูปแบบของการสื่อสารใหหลากหลาย 
  2.1.4 การจัดประสบการณระดับกอนประถมศึกษา  
 การจัดประสบการณ  หมายถึง   การจัดการศึกษาใหแกเด็กเพื่อพัฒนาทั้งทางดาน
รางกาย  อารมณ  สังคม และสติปญญา  (วันดี  เกตบุรม. 2545 : 15)   
 หลักการเปนการจัดประสบการณใหแกเด็กที่มีอายุระหวาง  3  ถึง  6 ป ทุกคน  
ทั้งเด็กปกติ  เด็กดอยโอกาสและเด็กพิเศษ  โดยจัดในลักษณะของการเตรียมความพรอม ผาน 
กิจกรรมการเลนที่เหมาะสมกับวัย   เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม และ
สติปญญาเต็มตามศักยภาพ  มุงเนนการจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพ 
ทองถ่ิน    
 จุดมุงหมาย แนวการจัดประสบการณสําหรับเด็กวัย  3  ถึง  6  ป  มุงเนนใหเด็ก 
มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย  ความสามารถ  และความแตกตางของแตละบุคคล  ทั้งทางดาน 
รางกาย  อารมณ  สังคม และสติปญญา  ดังตอไปนี้  (วันดี  เกตบุรม.  2545 : 16) 
 1) เพื่อใหเด็กมีสุขภาพที่ดี เจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 
 2) เพื่อใหเด็กมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 3) เพื่อใหเด็กสามารถชวยตนเองไดเหมาะสมกับสภาพและวัยของตนเอง 
 4) เพื่อปลูกฝงการมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 5) เพื่อปลูกฝงใหเด็กรักษาสาธารณสมบัติ  รักธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
เห็นคุณคาความสําคัญของวัฒนธรรมและทองถ่ินที่อาศัยอยู 
 6) เพื่อใหเด็กมีความรู  ความเขาใจ และเจตคติที่ดีตอการเรียนรูส่ิงตางๆ  
 7) เพื่อใหเด็กไดเรียนรูตามความสามารถ  และไดรับการตอบสนองตามความ
ตองการพื้นฐาน 
 8) เพื่อใหเด็กมีความสามารถในการใชภาษาเพื่อส่ือความหมายไดอยางเหมาะสม
กับวัย 
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 9) เพื่อสงเสริมใหเด็กรูจักคิดอยางมีเหตุผล  แกปญหาไดเหมาะสมกับวัย และ 
มีความคิดริเร่ิม สรางสรรค 
 อายุของผูเรียน  เด็กอายุระหวาง  3 – 6  ป  
 ระยะเวลาเรียน  การจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษามีระยะเวลาในการจัด
การศึกษา  2  ปการศึกษา  แตละปการศึกษาควรมีเวลาไมนอยกวา  38  ถึง 40  สัปดาห  สัปดาหละ  
5  วัน  ในหนึ่งวันมีชวงเวลาและกิจกรรมครบตามกําหนด     
 2.1.5   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับกอนประถมศึกษา 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สําหรับเด็กอายุ  3  ถึง 6  ป ไมจัดเปนรายวิชา 
แตอยูในรูปของกิจกรรมผานการเลน  เพื่อใหเด็กไดรับประสบการณตรง เกิดการเรียนรู ไดพัฒนา
ทั้งรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา 
 แนวการจัดกิจกรรม  เพื่อใหการจัดประสบการณประสบความสําเร็จตาม 
จุดมุงหมายขางตน  จึงควรกําหนดแนวการจัดกิจกรรมดังนี้  (วันดี เกตบุรม.  2545 : 16 – 17) 
 1) จัดกิจกรรมในรูปแบบบูรณาการ โดยคํานึงถึงพัฒนาการทุกดาน 
 2) จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการเพื่อสนองความตองการและ
ความสามารถในการเรียนรูของเด็ก 
 3) จัดกิจกรรมการเลนที่หลากหลาย  ใหเด็กไดเลือกเลนตามความสนใจ 
 4) จัดกิจกรรมยึดเด็กเปนศูนยกลางโดยคํานึงถึงความสนใจ ความตองการ และ
ความแตกตางระหวางบุคคล 
 5) จัดกิจกรรมที่มีความสมดุล  มีทั้งกิจกรรมที่เด็กริเร่ิมและครูริเริ่ม ดวยการใช
กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก ในหองเรียนและนอกหองเรียน เคลื่อนไหวและสงบ 
 6) จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม วัฒนธรรมในทองถ่ิน และ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 7) จัดกิจกรรมใหเด็กมีสํานึกในการรับผิดชอบตอตนเอง  ตอสวนรวม  รัก 
ธรรมชาติ และรักทองถ่ิน 
 8)   ใหเด็กมีนิสัยรักการทํางาน มีสวนรวมในการวางแผน ลงมือปฏิบัติ และบอก
ผลการปฏิบัติกิจกรรมของตนเองและผูอ่ืน 
 9) จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนใหมีมุมเลนหรือมุมประสบการณ หรือ 
ศูนยการเรียนตางๆ  ใหเด็กมีโอกาสรวมเลนกับผูอ่ืน 
 10)  จัดสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศใหมีความอบอุนเปนกันเอง เนนใหเด็ก
มีความสุขในการรวมกิจกรรม    
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 หลักการจัดกิจกรรม มีดังนี้   (วันดี เกตบุรม.  2545 : 17 – 18) 
 1) การจัดกิจกรรมควรคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ  เด็กแตละคนมีความแตกตางกนั 
ดังนั้น จึงควรจัดกิจกรรมหลายประเภทที่เหมาะสมกับวัย ใหเด็กไดมีโอกาสเลือกตามความสนใจ
และความสามารถ 
 2) กิจกรรมที่จัดควรมีทั้งกิจกรรมที่ใหเด็กทําเปนรายบุคคล กลุมยอยและ 
กลุมใหญควรเปดโอกาสใหเด็กไดริเร่ิมกิจกรรมดวยตนเองตามความสามารถ 
 3) กิจกรรมที่จัดควรใหโอกาสเด็กไดเลนทั้งในรมและกลางแจง  มีทั้งกิจกรรม 
ที่ตองใชกําลังและไมใชกําลังอยางไดสัดสวน และมีเวลาใหเด็กไดพักผอนดวย 
 4) จัดระยะเวลาในการทํากิจกรรมใหเหมาะสมกับวัย  ยืดหยุนตามความตองการ
และความสนใจของเด็ก  เชน  วัย  3  ขวบ  มีความสนใจชวงสั้นประมาณ  8  นาที  วัย  4  ขวบ  
มีความสนใจชวงสั้นประมาณ  12  นาที  และวัย  5  ขวบ  มีความสนใจชวงสั้นประมาณ  15 นาที 
 5) กิจกรรมตางๆ   ควรมีวัสดุอุปกรณหรือส่ือการเรียนที่เปนรูปธรรม ใหเด็ก 
ไดมีโอกาสสังเกต  สัมผัส  สํารวจ คนควา  ทดลอง  แกปญหาดวยตนเอง และมีการปฏิสัมพันธกับ
เด็กอื่นๆ  และผูใหญ ครูเปนผูจัดสภาพแวดลอม  เตรียมกิจกรรม จัดหาสื่อ คอยสังเกตพฤติกรรม
เด็ก  ตั้งคําถามกระตุนใหเด็กคิด  ใหขอเสนอแนะ และใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม 
 กิจกรรมหลักสําหรับเด็กอายุ 3 ถึง 6 ป ควรจัดเปนประจําทุกวันมีดังนี้     
 1) กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดเคลื่อนไหวสวนตางๆ 
ของรางกายอยางอิสระตามจังหวะ โดยสงเสริมหรือกระตุนใหเด็กปฏิบัติตามขอตกลง หรือคําสั่ง 
สงเสริมดานจินตนาการ  และความคิดสรางสรรค จังหวะและดนตรีที่ใชประกอบ  เชน เสียงตบมือ 
เสียงเพลง  เสียงเคาะไม  เคาะระฆังสามเหลี่ยม  รํามะนา  กลอง  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  
อาจนําคําคลองจอง  การรองเพลง  การเคลื่อนไหว  การเตน  การเลนเครื่องดนตรี  มาประกอบ 
ในการทํากิจกรรม  กอนจบกิจกรรมควรมีชวงเวลาใหเด็กไดพักผอน  เชน  นอน  นั่งฟงเพลงเบาๆ  
 2) กิจกรรมเสริมประสบการณ เปนกิจกรรมที่อยูในวงกลม หรือเปนกิจกรรม 
ที่เปนกลุมยอยกลุมใหญ  ซ่ึงจัดใหเด็กไดมีโอกาสฟง  พูด  สังเกต  คิด และปฏิบัติ เพื่อใหเกิด 
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน โดยจัดในลักษณะตางๆ  เชน  สนทนา  นิทาน  สาธิตทดลอง 
ทัศนศกึษา  ประกอบอาหาร  เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ฯลฯ 
 3) กิจกรรมสรางสรรคและเสรี เปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาเด็กใหแสดงออก 
ทางอารมณ  ความรูสึก  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  โดยใชศิลปะหรือวิธีการตางๆ  เปนเครื่องมือ  
เชน  การวาดภาพ  ระบายสี พิมพภาพ  ปน  ฉีก  ตัด  ปะ  การประดิษฐคิดคนส่ิงแปลกใหม ครูอาจ
เลือกจัดตางๆ  กัน วันละ 2 – 3  กิจกรรมทุกวัน ใหเด็กมีโอกาสเลือกทําตามความสนใจ โดยครู 
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จัดเตรียมวัสดุอุปกรณตางๆ  ใหพรอมกอนใหเด็กเลน  สวนกิจกรรมเสรี เปนกิจกรรมที่เปดโอกาส
ใหเด็กเลนตามมุม  มุมประสบการณและศูนยการเรียนที่จัดไวภายในหองเรียน เชน  มุมบล็อก  
มุมบทบาทสมมุติ  มุมวิทยาศาสตร หรือมุมธรรมชาติ  มุมหนังสือ  เปนตน  ซ่ึงมุมตางๆ  เหลานี้ 
เด็กมีโอกาสเลือกเลนไดอยางเสรี 
 4) กิจกรรมกลางแจง เปนกิจกรรมการเลนเครื่องเลนสนาม เลนของเลนประเภท 
ลาก  เข็น จูง  เลนทราย  เลนน้ํา  ถีบจักรยาน 3  ลอ  เลนเกมตางๆ  การละเลนพื้นเมือง  กิจกรรมนี้ 
จะชวยพัฒนากลามเนื้อใหญและการทํางานประสานสัมพันธกันของอวัยวะตางๆ  การเลนกลางแจง
เปนการตอบสนองความตองการตามธรรมชาติของเด็ก  ชวยใหเด็กมีรางกายที่แข็งแรง อารมณ 
จิตใจเบิกบาน  สดชื่นแจมใส  มีโอกาสปฏิสัมพันธกับเด็กและผูใหญ  และทําใหรูบทบาทของ 
การเลนและการอยูรวมกัน 
 5) เกมการศึกษา  เกมการเลนที่ชวยพัฒนาสติปญญา  การคิดของเด็ก ชวยพัฒนา
กลามเนื้อเล็ก  ประสาทสัมพันธระหวางมือกับตา  มีกฎเกณฑกติกางายๆ  เด็กสามารถเลนคนเดียว
หรือเลนเปนกลุมได  เกมการศึกษาที่เหมาะสมสําหรับเด็กอายุ  3 – 6  ป  เชน  เกมการจับคู  
แยกประเภท  จัดหมวดหมู เรียงลําดับ  ตอภาพเหมือนหรือโดมิโน  ลอตโต  ภาพตัดตอ  เกมตอ 
ตามแบบ  เกมรอยลูกปดตามแบบ  ฯลฯ   เกมการศึกษาที่กลาวมาทั้งหมดนี้ชวยใหเด็กรูจักสังเกต 
คิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสี  รูปราง  จํานวน  ประเภท  และความสัมพันธ 
เกี่ยวกับพื้นที่  (วันดี  เกตบุรม.  2545 : 18 – 19) 
 กิจกรรมสําหรับเด็กอายุ  3 – 6  ป  สามารถนํามาจัดลงในตารางกิจกรรมประจาํวนั
ไดหลายรูปแบบ  เปนการชวยใหทั้งครูและเด็กทราบวาแตละวันจะทํากิจกรรมอะไร  เมื่อใด และ
อยางไร  โดยมีหลักการจัด  ดังนี้  
 1) จัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียนโดยมอัีตราสวนที่เหมาะสม 
 2) กิจกรรมที่ตองใชความคิด  ทั้งในกลุมยอยและกลุมใหญ  ไมควรใชเวลา 
เกินกวา  20  นาที 
 3) กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเลนเสรี  เชน  การเลนตามมุม  การเลนกลางแจง 
เด็กมักจะสนุกสนานเพลิดเพลินไมเบื่อหนายงาย 
 4)  กิจกรรมควรมีความสมดุลระหวางกิจกรรมที่ใชกลามเนื้อใหญกับกลามเนื้อ
เล็ก และกิจกรรมที่ใชกําลังกับไมใชกําลัง จัดใหครบทุกประเภท กิจกรรมที่ตองออกกําลังกาย 
ควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไมตองออกกําลังกายมากนัก เพื่อเด็กจะไดไมเหนื่อยมากเกินไป  (กรม
วิชาการ.  2540 ค : 10 – 33) 
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 ตารางกิจกรรมประจําวัน 
 07.30 – 08.00 น.  รับเด็ก 
 08.00 – 08.30 น.  เคารพธงชาติ  สวดมนต 
 08.15 – 08.30 น.  ตรวจสุขภาพ ไปหองน้ํา 
 08.30 – 08.50 น.  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 08.50 – 09.30 น.  กิจกรรมเสริมประสบการณ  (กิจกรรมในวงกลม) 
 09.30 – 09.50 น.  พักรับประทานของวาง ภาคเชา 
 09.50 – 10.50 น.  กิจกรรมสรางสรรคและกิจกรรมเสรี 
 10.50 – 11.30 น.  กิจกรรมกลางแจง 
 11.30 – 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 12.00 – 14.00 น.  นอนพักผอน 
 14.00 – 14.10 น. เก็บที่นอน ลางหนา 
 14.10 – 14.30 น. พัก รับประทานอาหารวาง ภาคบาย 
 14.30 – 14.50 น.  เกมการศึกษา 
 14.50 – 15.00 น.  เตรียมตัวกลับบาน (กรมการปกครอง.  2540 : 2) 
 2.1.6   ส่ือการเรียนการสอน 
 ส่ือการเรียนการสอนมีความสัมพันธกับการเรียนการสอนอยางใกลชิด  เปน 
เครื่องมือที่จะชวยใหการเรียนการสอนดําเนินไปไดดวยความสะดวก  รวดเร็วและชวยใหผูเรียน 
เขาใจบทเรียนไดงาย ขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  ดังนั้น 
ครูควรตองรูจักเลือกใชส่ือที่เหมาะสมในการสอน เพื่อใหการสอนบรรลุเปาหมายและไดผลดี 
 สําหรับการเรียนการสอนระดับกอนประถมศึกษานั้น  ผูเรียนจะตองเรียน 
โดยไดรับประสบการณตรงที่เปนรูปธรรม และเปนประสบการณที่เด็กไดรับจากการสัมผัส 
ดวยประสาททั้ง  5  และส่ือที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับเด็กระดับกอน 
ประถมศึกษานั้น  มีความสําคัญที่จะเปนตัวกลางในการถายทอดความรู  ประสบการณ  ทักษะ  
ทัศนคติ และคานิยมที่ครูตองการใหเกิดขึ้นตามความมุงหมายของการสอน  ทั้งนี้ครูจะตองเลือก 
ใชส่ือใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของเนื้อหาที่จะสอน  โดยคํานึงถึงวัยของเด็กและสภาพแวดลอม
ในทองถ่ินนั้น  ซ่ึง  อีริคสัน  (Erickson.  1971 : 108 – 109  อางถึงใน  กมล  เวียสุวรรณ และนิตยา  
เวียสุวรรณ.  2539 : 44)  ไดสรุปความสําคัญของสื่อการสอนไว  ดังนี้  
 1) ชวยจัดและเสริมประสบการณการเรียนของผูเรียน 
 2) ชวยครูสอนเนื้อหาวิชาที่มคีวามหมายตอชีวิตของผูเรียน 
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 3) ชวยครูแนะนําและกํากับผูเรียนใหมีปฏิกิริยาสัมพันธในทางที่พึงปรารถนา
โดยใชส่ือตางๆ 
 4) ชวยผูเรียนใหสามารถประกอบกิจกรรมการเรียนที่แตกตางกันออกไปตาม 
เนื้อหาวิชา 
 5) ชวยครูใหสามารถสอนไดรวดเร็วและถูกตองมากขึ้น 
 ประเภทของสื่อและเครื่องเลนที่ชวยสงเสริมการเรียนรูของเด็กระดับกอน 
ประถมศึกษา  ดังนี้  (วันดี  เกตบุรม.  2545 : 21) 
 1) ส่ือประเภทบล็อก อาจเปนบล็อกชนิดตัน ที่ทํามาจากไม พลาสติกหรือ 
วัสดุอ่ืน  มีลักษณะตางๆ  กัน  หลายขนาด  หลายรูปทรง  มีลักษณะเปนแทง  รูปทรงเรขาคณิต  
รถลาก  รูปทรงบรรจุตางๆ  หรือบล็อกที่สงเสริมความคิดสรางสรรคเปนสีตางๆ  กัน บรรจุไวใน
กระบะหรือกระบอกไม  รวมถึงบล็อกฉลุหรือกระดาษฉลุรูปเรขาคณิต  เปนตน 
 2) ส่ือประเภทเครื่องเลนสัมผัส  ส่ือประเภทนี้อาจทําจากไม  พลาสติกหรือ 
วัสดุอ่ืน มีลักษณะตางๆ  กัน  เชน  กระดานปกหมุด  ลูกปดสีตางๆ  เครื่องเลนประเภทที่ถอดและ 
ใสเกลียวได  กลองสําหรับหยอดรูปทรง  ชุดคอนตอกหมุด  ชุดฝกติดกระดุม  รูปซิบ  ผูกเชือก  
หรือลูกคิดราง เปนตน 
 3) ส่ือประเภทเกมการศึกษา  เชน  เกมจับคู  เกมภาพตัดตอ  เกมตอภาพเหมือน 
เกมเรียงลําดับ  เกมจัดหมวดหมู  เกมหาความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ  เกมหาภาพที่มี
ความสัมพันธตามลําดับที่กําหนด  เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ  เกมหาความสัมพันธระหวาง
อุปมาอุปไมย  เกมพื้นฐานการบวก  และเกมจับคูแบบตารางความสัมพันธ 
 4) ส่ือประเภทฝกทักษะและการเคลื่อนไหว  เชน  หวงยาง  ลูกบอล  ตะกราหวาย 
หวงหวาย  ถุงทราย  อุปกรณประกอบการละเลนอื่นๆ  ที่เหมาะสมกับวัย 
 5) ส่ือประเภทหนังสือ  เชน  หนังสือประเภทตางๆ  หนังสือภาพ สมุดภาพ 
หนังสือ นิตยสารที่มีภาพประกอบมากๆ  หนังสือและคําศัพทแคตตาลอกตางๆ  ที่มีภาพดึงดูด 
ความสนใจ หนังสือที่มีรูปแบบพิเศษตางๆ  หนงัสือที่เสียงประกอบหรือ หนังสือพลาสติก 
 6) ส่ือประเภทหุน  เชน  หุนเชิดตางๆ  หุนสวมหัวและตัว  หุนถุงเทา  ถุงมือ  
หนากากตางๆ  ที่คาดศีรษะภาพตางๆ  เชน  สัตว  ผัก  ผลไม  เปนตน 
 7) ส่ือประเภทศิลปะสรางสรรค  เชน  สีเทียน  กรรไกรปลายมน  สีฝุน  กาวน้ํา  
สีโปสเตอร หรือสีน้ํา ดินน้ํามันอยางดี กระดาษสี หรือเศษวัสดุตางๆ 
 8) ส่ือประเภทฝกทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร  ไดแก  เครื่องมือประเภทที่ใช
ในการคนควา  เชน แวนขยาย  เครื่องชั่ง  แมเหล็ก  เข็มทิศ ฯลฯ   ส่ิงสะสมตางๆ  ในธรรมชาติ   
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ชุดเลนทราย  ชุดเลนน้ํา  อุปกรณทดสอบการจม  การลอยน้ํา และชุดทดลองวิทยาศาสตรตาม
แผนการจัดประสบการณ 
 9) ส่ือประเภทเพลงและดนตรี  เชน  ระฆัง  เหล็กสามเหลี่ยม  ลูกซัด  ฉิ่ง  ฉาบ 
กลองขนาดเล็ก  และอ่ืนๆ  รวมถึงเทปเพลงเด็ก  วิทยุ  ไมโครโฟนที่ไมใชแลว 
 10)  ส่ือประเภทเลนบทบาทสมมุติหรือเลียนแบบชีวิตจริง  ไดแก  เคร่ืองเลนตางๆ 
ที่เปนของจริงหรือของจําลอง  เครื่องเลนสําหรับเด็กออน  เครื่องเรือนจําลอง  เครื่องมือประกอบ
อาชีพ  ชุดแตงกาย  เปนตน 
 การเลือกใชส่ือเพื่อใชกับเด็กระดับกอนประถมศึกษาครูตองรูจักเลือกให 
เหมาะสมกับจุดมุงหมาย  เนื้อหาสาระของการสอน  ตองใหเหมาะสมกบัลักษณะและความสามารถ 
หรือพัฒนาการดานตางๆ  ของเด็กระดับกอนประถมศึกษา  ดังนี้   
 1) พัฒนาการทางดานรางกาย กลามเนื้อของเด็กยังไมเจริญเติบโตเต็มที่   การใช
ส่ือการเรียนการสอนจึงตองมีการเลือกใหเหมาะสมกับสภาพของเด็ก  คือ ไมใชส่ือที่ทําใหเด็ก 
ออกกําลังกายเกินความสามารถหรือไมตองใชส่ือท่ีตองใชการทํางานประสาทสัมผัสของกลามเนื้อ 
หรืออวัยวะของเด็กใหสมบูรณ เข็งแรงขึ้น 
 2) พัฒนาการทางดานอารมณ จิตใจ และสังคม เด็กวัยนี้ชวงความสนใจสั้น  
ไมรูจักสะกดกั้น  เปล่ียนแปลงงาย  สังคมยังแคบ   ครูจึงควรหาสื่อประเภทประกอบการเลานิทาน
สอนใจ ที่จํา  ทําใหรูจักควบคุมความประพฤติขณะเกิดอารมณ ส่ือที่จะชวยสงเสริมใหเด็กรูจัก 
การอยูรวมกัน มีส่ือหลายอยางที่เด็กสามารถเลนตามลําพัง และเลนรวมกันได  ทั้งสื่อท่ีใชเลนในรม
และกลางแจง  เชน  ไมบล็อก โดมิโน กระดานหก  เปนตน 
 3) พัฒนาการทางดานสติปญญา  เด็กวัยนี้มีจินตนาการสูงความคิดหรือเหตุผล 
อยูในขั้นที่เปนรูปธรรมมากกวานามธรรม  ส่ือที่ใชจึงควรเปนรูปชัดเจน  สามารถใหเด็กไดใช
จินตนาการตามประสบการณ  หรือความคิดของเด็กใหมากที่สุด  สงเสริมใหเด็กมีจินตนาการ 
ในสิ่งที่สังคมยอมรับ  กอใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค และเปนประโยชนตอตนเองและสังคม  
(วันดี  เกตบุรม.  2545 : 22) 
 

2.2  การมีสวนรวมของผูปกครอง 
 

2.2.1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  มาตรา  81  
บัญญัติไววา  รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรู 
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คูคุณธรรม  จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ  ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  สนับสนุน 
การคนควาวิจัยในศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา 
แหงชาติ.  2541 :  25)  ซ่ึงไดนําไปสูการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   
มีผลบังคับเมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2542  ในมาตรา  9  ไดตราไววา  การจัดระบบโครงสรางและ
กระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักการมีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏบิตั ิ  
มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษา  และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท 
การศึกษา  มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาและ 
การพัฒนาครู  คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง  ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ  
มาใชในการจัดการศึกษา  การมีสวนรวมของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน  เอกชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอื่น  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2545 : 6 – 7) 
  จากกฎหมายสองฉบับนี้  การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาจึงเปนเรื่องที่มี 
ความสําคัญตอการจัดการศึกษาของประเทศเปนอยางยิ่งที่ไมอาจปฏิเสธและละเลยได  ดังนั้น 
การคนควาวิจัยใหเกิดความรู  ความเขาใจ และทักษะในการบริหารจัดการ  เพื่อใหเกิดการมี 
สวนรวมในการจัดการศึกษาจึงเปนเรื่องจําเปน และจากแนวความคิด  ทฤษฎี  ขอคนพบของ 
นักการศึกษา  นกัวิชาการ ที่เปนแนวคิดพื้นฐานในการศึกษาคนควาดังตอไปนี้ 
  ระบบการศึกษาหรือกระบวนการเรียนรู เปนสิ่งที่ไมสามารถแยกออกจาก 
โครงสรางทางสังคมได  การศึกษามีความเชื่อมสัมพันธกับสังคม  ทั้งในประเด็นการสรางคนที่มี 
สติปญญา  รูจักคิดใชวิจารณญาณ  สรางความเปนพลเมืองดี  เปนความจริงที่ไมอาจปฏิเสธไดวา  
การศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบสังคม  แตละระบบสังคมประกอบไปดวยโครงสรางอํานาจ 
คานิยมเปนตัวกําหนดโครงสราง  แนวทางและแบบแผนการจัดการศึกษา  ตลอดจนหลักสูตร 
และระบบการเรียนการสอนการจัดการศึกษาในชวงที่ผานมา  ไดรับผลกระทบมาจากเทคโนโลยี
และสารสนเทศของโลกไรพรมแดน  ซ่ึงเปนผลมาจากการเผยแพรแนวคิดวิทยาศาสตร  เมื่อส่ีรอยป
ที่ผานมา  ทําใหความคิดเปนไปในทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  วัฒนธรรมและการศึกษา 
ของไทย  จนทําใหเกิดการมองขามวัฒนธรรมพื้นบาน  และศักยภาพในการสรางสรรคของตนเอง  
ซ่ึงบัดนี้ถึงเวลาที่จะตองตรวจสอบเพื่อแสวงหาทางเลือกอยางจริงจัง  เพื่อสรางองคความรูใหม 
ที่สรางสรรคตอส่ิงมีชีวิตในยุคตอไป  (ศิริกาญจน  โกสุมภ.  2542 : 33) 
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  ในระบบการจัดการศึกษาแบบดั้งเดิมที่การศึกษาทําหนาที่สรางความเขมแข็ง 
ใหชุมชนนั้น  อุทัย  ดุลยเกษม และอรศรี  งามวิทยาพงศ  (2540 : 25 – 31)  ไดศึกษาและสรุปไดวา
การศึกษาในชุมชนเกิดขึ้นในลักษณะและกระบวนการที่เปนกระบวนการเรียนรูเพื่อชีวิตของชุมชน  
โดยพัฒนาบุคคลใหมีความรู  ความสามารถพื้นฐานในการดํารงชีวิตและเลี้ยงชีพ  รูจักใชและคิดคน
เทคโนโลยี  ฝกใหทักษะในการจัดการในการแกปญหาสภาพแวดลอมและทรัพยากรของชุมชน  
รวมทั้งพัฒนาสติปญญาของบุคคลในดานการคิด   การจํา  จินตนาการและการพัฒนาดาน 
จิตวิญญาณ  ใหมีสํานึกทางจริยธรรม  เขาใจคุณคาของชีวิตธรรมชาติและสติปญญา  ซ่ึงความรู
ความสามารถและคุณธรรมของปจเจกบุคคลที่ไดรับการพัฒนาทรัพยากรของชุมชน  ทําใหชุมชน 
มีสมาชิกที่มีคุณภาพ  ประกอบกับโครงสรางทางสังคมแบบแนวราบของชุมชน และความสัมพันธ
เชิงสังคม  รวมทั้งกิจกรรมตางๆ  ในชุมชนทําใหคนในชุมชนมีโอกาสแลกเปลี่ยนการเรียนรูกัน
อยางกวางขวาง  เปนการเพิ่มพูนความรูความสามารถ  ทักษะที่จะกอใหเกิดการสั่งสมและพัฒนา
เปนองคความรูหรือภูมิปญญาของชุมชน  นอกจากนี้กระบวนการเรียนรูเพื่อชีวิตหรือการศึกษาแบบ
นี้ยังมีบทบาทสําคัญตอพัฒนาการของบุคคลและชุมชนในทุกดาน  เพราะมีลักษณะบูรณาการ 
หรือเปนองครวม ทําหนาที่ เชื่อมบุคคล  ชุมชน  ใหสอดคลองกับธรรมชาติ  และเชื่อมโยง 
กิจกรรมในชุมชน  เทคโนโลยี  นิเวศวิทยา  พิธีกรรม  ประเพณี  คานิยม  ทําใหชุมชนเกิด 
ความเปนปกแผน  ทั้งยังเปนการถายทอดวัฒนธรรมหรือการขัดเกลาทางสังคม (Transmission of 
Culture / Socialization Function)  ของชุมชนเพื่อสรางสมาชิกใหมในชุมชนใหมีความสามารถ   
มีสติปญญาในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพใหมีความสอดคลองกับคานิยมและเงื่อนไข 
ของสภาพแวดลอม และทรัพยากรของชุมชน  เพื่อสืบทอดภูมิปญญาของชุมชนใหตอเนื่อง 
ทั้งการศึกษายังทําหนาที่จัดสรรตําแหนงและหนาที่ใหแกสมาชิกในชุมชน  โดยอาศัยความรู 
ของบุคคลเปนเกณฑในการวินิจฉัย  ซ่ึงระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมชุมชนจะเปนผูตัดสินให 
ความเปนธรรมและกําหนดนิยามของผูมีการศึกษาตามสภาพความตองการ และความจําเปน 
ของชุมชน 
  การจัดการศึกษาของไทยในอดีตเปนภาระหนาที่ของชุมชน  หนวยยอยในชุมชน  
เชน  ครอบครัว  วัด และสํานักเรียนตางๆ  มีหนาที่ใหการศึกษาแกลูกหลานและสมาชิกของชุมชน
ทั้งดานวิชา  หนังสือ และอาชีพ  พอ แม คนเฒา  คนแก  และชางฝมือเปนครูถายทอดวิชาความรู 
แกเด็ก  การจัดการศึกษาในลักษณะนี้จึงมีรูปแบบหลากหลายและสอดคลองกับพื้นฐานหรือวิถีชีวิต
ของชาวบานในชุมชน  ความหลากหลายรูปแบบการจัดการศึกษาที่เคยมีอยูในชุมชนไดสูญเสียไป  
โดยรัฐไดควบคุมการศึกษาและนําเอาระบบการศึกษาของประเทศทางตะวันตกมาใชแทนการศึกษา
ที่เคยมีมาแตเดิม  ระบบการศึกษาแบบใหมนี้มีลักษณะเปนแบบแผนเดียวกันทั้งประเทศ  จึงขาด
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ความหลากหลายและยืดหยุน  อีกทั้งบทบาทนี้กลับเปนของรัฐบาลที่สวนกลาง  โรงเรียนและครู 
ที่กระจายอยูทั่วประเทศตางอยูในฐานะตัวแทนรัฐบาลและเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษา 
ใหแกคนในชุมชน  ชุมชนไดถูกละเลยและมิไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับ 
ความตองการและวิถีชีวิตของชุมชน  หลักการจัดการศึกษาแบบนี้ไดสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน   
คนสวนใหญเขาใจวาการศึกษาคือการไปโรงเรียน  ผลจากการจัดการศึกษาตามรูปแบบและแนวคิด
ดังกลาวขางตน  ไดกอใหเกิดผลที่ไมถึงปรารถนาหลายประการตอผูคนและชุมชน  ซ่ึงเปนหัวขอ
วิพากษวิจารณอยูในขณะนี้  นอกจากนั้นรูปแบบการศึกษาที่เปนอยูนี้  ก็ยังไมสอดคลองกับ 
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยุคโลกาภิวัตนหรือโลกไรพรมแดนอยางในปจจุบัน  เหลานี้เปนปฐม 
บทของการเรียกรองใหมีการปฏิรูปการศึกษาในชวงสิบปที่ผานมาไดมีการเรียกรองจากนักวิชาการ  
ผูนําชุมชน และบุคคลจากหลายวงการใหรัฐบาลและผู เกี่ยวของหาแนวทางจัดการศึกษาที่ 
สอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวบานในชุมชน  โดยเปดโอกาสใหชุมชนไดร้ือฟนบทบาทในการ 
จัดการศึกษาของตนและเชื่อมประสานเขากับกระบวนการในโรงเรียน  การจัดการศึกษาวิธีนี้ 
จะนําไปสูการเรียนรูอยูบนพื้นฐานของชุมชนและกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2539 : ข – ค) 
  โรงเรียนกับการศึกษาในชุมชน  ระบบการศึกษาดั้งเดิม  ครอบครัว  วัดและชุมชน
เปนแหลงความรูที่หลากหลาย  ปจจุบันนี้โรงเรียนเปนแหลงความรูเพียงแหลงเดียว  ที่รัฐมอบ 
ใหจัดการศึกษาโดยความชอบธรรม  ซ่ึงสงผลตอความเขมแข็งของชุมชน  ความสามารถและทักษะ
ที่ผูเรียนไดรับไมสอดคลองกับความรูเดิมในชุมชน  ภูมิปญญาของชุมชนถูกทอดทิ้ง  เนื้อหาสาระ
การเรียนรูถูกกําหนดโดยรัฐ  การศึกษากลายเปนการศึกษาแบบแยกสวน  มุงพัฒนาความสามารถ  
ทักษะดานอาชีพ  เฉพาะอยางทําใหระบบการศึกษาในโรงเรียนมีบทบาทจํากัด ไมชวยในการพัฒนา
ชุมชนอยางกวางขวาง  บทบาทของโรงเรียนทําหนาที่เปนเพียงเครื่องมือขัดเกลาของสังคม 
ที่ตอบสนองตอการเรียนรู  ทัศนคติ และวิถีชีวิตนอกชุมชน  การจัดการศึกษาในลักษณะนี้ไดทําลาย
แหลงการเรียนรูใหลดนอยลง  โรงเรียนจะตองปรับบทบาทของตนเองใหสอดคลองกับชุมชน  
เงื่อนไขที่ สําคัญคือ  โรงเรียนและชุมชนรวมทั้งหนวยงานที่ เกี่ยวของตองปรับเปลี่ยนและ 
ปรับกระบวนทัศนในการทํางานรวมกัน  ทั้งชุมชนและโรงเรียนตองมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษา
ตรงกัน  การมีสวนรวมของชุมชนและภาคีอ่ืนๆ  ทั้งภายในและภายนอกชุมชน  มีโครงสราง 
ความสัมพันธของการจัดการศึกษาแบบแนวราบ  ผูบริหารโรงเรียนตองเปดโอกาสใหชุมชนและ 
ครูมีสวนรวมในการคิดริเร่ิม  เพื่อสรางการมีสวนรวมดวยความสมัครใจ  การทําใหชุมชนเขามา 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา  จะทําใหชุมชนและโรงเรียนมีสวนรวมในการกําจัดอุปสรรค 
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหลดนอยลง  โรงเรียนจะเห็นความสําคัญของชุมชนและรวมมือ
กับชุมชนมากขึ้น  (ศิริกาญจน  โกสุมภ.  2542 : 36) 
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2.2.2 ความหมายของการมีสวนรวม 
    จากการที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน  พบวา มีผูใหความหมาย
ของการมีสวนรวมไวดังนี้ 
  เออรวิน  (Ervin.  1976 : 138)  ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการพัฒนา
แบบมีสวนรวมวา  คือ  กระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนรวมเกี่ยวของในการดําเนินงาน
พัฒนา  รวมคิด  ตัดสินใจ แกปญหาของตนเอง  เนนการมีสวนรวม  ใชความคิดสรางสรรคและ
ความชํานาญของประชาชนแกไขปญหารวมกัน  การใชวิทยาการที่เหมาะสมใหการสนับสนุน 
ติดตามผลการปฏิบัติงานขององคกร  เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
  โคเฮน  และอัฟฮอฟฟ  (Cohen and Uphoff.  1977 : 7 – 9)  ไดกลาวถึงการมี 
สวนรวมไววา  หมายถึง  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ควบคูกับเรื่องของผลประโยชน และ 
การประเมินผลในกิจกรรมของประชาชน 
  ยาดาฟ (Yadav. 1980 : 87)  ไดชี้ใหเห็นวาการมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง  
การรวมมือของประชาชนดวยความตั้งใจและสมัครใจ   โดยไมถูกบังคับซึ่งกระบวนการ 
ความรวมมือของประชาชนนั้น  ตองมีความรูสึกตอไปนี้ 

1) การเขารวมในการตัดสินใจตกลงใจ 
2) การเขารวมในการดําเนินการของแผนและโครงการพัฒนา 
3) การเขารวมในการติดตามประเมินผลโครงการและแผนงานของการพัฒนา 
4) การเขารวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา 

  โอคเลย  (Oakley.  1991 : 8 – 9)  เห็นวา  การมีสวนรวม หมายถึง  การดําเนิน 
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ  3  ลักษณะตอไปนี้  คือ  1)  เปนการใหการชวยเหลือ  2)  เปนการใหอํานาจ  
และ  3)  เปนงานขององคกร  โดยย้ําความสําคัญของการใหอํานาจวาหมายถึง  การมีสวนรวม   
การใหอํานาจเปนการเพิ่มหรือพัฒนาทักษะ  ขีดความสามารถในการบริหาร  การมีสวนรวม 
จึงมีความสัมพันธกับการใหอํานาจองคการเปนปจจัยพื้นฐานของการใหอํานาจ และมักจะเปน 
รากฐานสําคัญของการใหความชวยเหลือดวย  ดังนั้น  การชวยเหลือ การใหอํานาจและงานของ 
องคการ จึงมีความเกี่ยวของกับการมีสวนรวม 
  กุสตาโว  (Gustavo.  1992 : 4)  กลาววา  การมีสวนรวม  หมายถึง  การเขาไปมี
หนาที่หรือมีสวนรวมรับผิดชอบในบางสิ่งบางอยาง  แตตอมาความหมายของการมีสวนรวมนี้ 
เชื่อมโยงไปสูกระบวนการในการเขาไปมีสวนรวมรับผิดชอบของแตละบุคคลหรือกระบวนการ 
ในการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม 
  ดังนั้น สรุปไดวา  การมีสวนรวมหมายถึง  การเกี่ยวของดานจิตใจ  และอารมณ
เปดโอกาสใหประชาชนไดคิดริเร่ิม  ตัดสินใจ  ปฏิบัติ  รับผิดชอบ  แกปญหา การรับรูขอมูลขาวสาร  
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การพัฒนาความสามารถควบคุมทรัพยากร  การรวมกิจกรรมตามหลักประชาธิปไตยตลอดจน 
การใหอํานาจการเขาไปมีหนาที่รับผิดชอบ 

2.2.3 ลักษณะของการมีสวนรวม 
  ลักษณะการมีสวนรวม  ไดมีการจําแนกลักษณะหรือประเภทของการมีสวนรวม 
ที่แตกตางกัน  ซ่ึงสืบเนื่องมาจากนักวิชาการทั้งหลายใชเกณฑในการแบงที่แตกตางกัน  เชน   
แนวคิดของ 
  เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  (2537 : 19)  ไดศึกษาวิเคราะห  พระราชบัญญัติและ
ระเบียบของสถาบันการศึกษาตางๆ  ในสวนที่ใหเอกชนมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาที่ภาครัฐ
จัดดําเนินการปรากฏวา  การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารการศึกษาจะมีอยูในลักษณะ
เดียวคือในรูปของ  “คณะกรรมการ”  การเขารวมในคณะกรรมการก็จะอยูในลักษณะของ 
ผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิมีความหมายรวมถึงขาราชการและหนวยงานอื่น  ขาราชการที่เกษียณ
แลวหรือประชาชนทั่วไป 
  กาญจนา  แกวเทพ  (2538 : 129)  ไดวิเคราะหลักษณะการมีสวนรวมแบบ 
ความสัมพันธระหวางนักพัฒนาและประชาชนในการทํางานรวมกันตามแนววัฒนธรรมวา 
ความสัมพันธในการทํางานรวมกันของพัฒนากรกับประชาชน  ตองมีลักษณะเฉพาะตัว  คือ   
มีความสัมพันธแบบ  partnership  อันมีองคประกอบยอย  3  ลักษณะ  คือ  เปนลักษณะที่ตองพึ่งพา
อาศัยซ่ึงกันและกันรับผิดชอบรวมกัน  เพราะฉะนั้นผลการพัฒนาออกมาไมดีก็ตองรับผิดชอบ 
รวมกันทั้งสองฝาย  ลักษณะที่สองเปนความสัมพันธที่เทาเทียมกัน  เสมอภาคกัน และลักษณะ 
สุดทาย  เปนลักษณะของความสัมพันธที่มีประโยชนรวมกัน  ผลประโยชนไมขัดแยงกัน  หากแต
สนับสนุนซึ่งกันและกันในรูปธรรมที่เปนจริง  ความสัมพันธระหวางนักพัฒนากับประชาชน 
จะเปนรูปแบบที่ เปลี่ยนไปตามสถานการณ เ รียกวา เปนความสัมพันธพลวัตร   (dynamic 
relationship)  ในบางสถานการณจะมีความสัมพันธแบบเพื่อนที่เสมอกัน  บางสถานการณก็จะเปน
เหมือนพี่นองกัน 
  อุทัย  บุญประเสริฐ  (2542 : 1 – 4)  ไดวิเคราะหถึงลักษณะการมีสวนรวม 
ในการจัดการศกึษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  คือ  ในการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา  ในประเทศ
ไทยปจจุบันนั้น  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ไดระบุไวอยางชัดเจนวา   
ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ   
การบริหารงานบุคคล  การบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา  ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  การดําเนินงานตามนัยดังกลาว   
จะเปนการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังสถานศึกษา  ไปยังองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน  โดยมุงหวังใหเปนการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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การบริหารจัดการสถานศึกษา  ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนให 
สอดคลองและเปนไปตามความตองการของผูเรียน  ตอบสนองความตองการของผูปกครองและ 
ชุมชนมากที่สุด 
  จากการศึกษาลักษณะการมีสวนรวมดังกลาว  จะเปนวาลักษณะการมีสวนรวม
ของหนวยงานตางๆ  ในการรวมจัดการศึกษา ที่เสมอภาคและเทาเทียมกันคือการมีสวนรวม 
ในการตัดสินใจรวมกัน และการกําหนดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกี่ยวของกับตนเอง 

2.2.4 วิธีการมีสวนรวมของประชาชน 
   ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ที่ไดกลาวถึงสังคม  
ชุมชน  องคกรตางๆ  ที่สามารถเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษานั้น   อุนตา  นพคุณ  (2546 : 
88)  ไดเสนอวิธีการมีสวนรวมของประชาชนมีดังตอไปนี้   

1) ในฐานะเปนกลุมที่มารวมตัวกันประชุมระดมความคิด 
  ในภาคเอกชนหรือในภาครัฐบาล  วิธีการใหสมาชิกขององคกรหรือสมาชิก
ไดมารวมกลุมและระดมความคิดในรูปแบบที่แตกตางกันไปตามหลักการเรียนรูของผูใหญ  (Adult 
Learning)  และกระบวนการกลุมสัมพันธ  (Group Dynamic)  วิธีการนี้จะตองใหผูเรียนเขาใจ 
บทบาทและกระบวนการการมีสวนรวม 

2) การประชาพิจารณ  (Public Learning) 
เปนการรับฟงความคิดเห็น  ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาหรือปญหา

ในชุมชน  หรือแนวความคิดใหมๆ  เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  เชน  การประชาพิจารณเร่ืองการปฏิรูป  
การศึกษา  การสรางเขื่อน ฯลฯ  ซ่ึงตองอาศัยวิธีการจัดที่ดี 

3) คณะกรรมการหรือกลุมทํางาน 
ในประเทศไทย  องคกรและหนวยงานตางๆ  จะใชรูปแบบคณะกรรมการ

หรือกลุมทํางาน  ในการใหเจาหนาที่  พนักงาน  หรือขาราชการไดมีสวนรวมในการจัดและพัฒนา
โปรแกรม  แตวิธีการนี้จะมีผูเขามามีสวนรวมไมมากนัก  แตสามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็ว 

4) วิธีการพัฒนาโปรแกรม 
การมีสวนรวมเชิงนามธรรม   ซ่ึงนักพัฒนาโปรแกรมจะตองพยายาม 

ใช เทคนิคทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน   เชน   การชักจูงใหประชาชนเขามารวมใน
กระบวนการพัฒนาโปรแกรมในความหมายที่สมบูรณแบบ  รวมทั้งดานรูปธรรมและนามธรรม  
คือ  การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโปรแกรมตั้งแตขั้นตอนการวางแผนงาน  การ
สรางแผนการเรียนการสอน  การนําแผนการเรียนการสอนไปปฏิบัติ และการประเมินผล 
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 2.2.5  บทบาทและหนาที่ของพอแมในการอบรมเลี้ยงดู 
     1)   ปูพื้นฐานการพัฒนาการดานรางกาย พอแม ควรใหความสนใจ ใสใจการ
เจริญเติบโตของลูก ช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูง  บันทึกในสมุดประจําตัวของลูกเปนระยะๆ  สม่ําเสมอ  
ถาสงสัยลูกเติบโตไมปกติ  เชน โตชา  หรือน้ําหนักมากเกินไปควรปรึกษาแพทยหรือเจาหนาที่ 
สาธารณสุข  ดูแลเรื่องอาหารการกิน  ทั้งปริมาณและคุณภาพ ครบ  3  มื้อ ในแตละวัน ปลูกฝง 
การออกกําลังกายเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ และพักผอนเหมาะสมกับวัย 
 2)  ปูพื้นฐานทางดานสมอง สติปญญา พอ แม และผูปกครองมีสวนชวยพัฒนา
ทางดานสติปญญาของบุตรหลาน โดยเลือกสรรกิจกรรมการใชความคิดหลายๆ  แบบ ใหฝก 
การสังเกตการลงมือปฏิบัติ การใชจินตนาการใหมีการโยงความคิดจากประสบการณใหมกับ
ประสบการณเดิมหรือการที่พอแม เลนกับลูกๆ  หรือชวยกันทํางานบานก็มีสวนชวยพัฒนาเด็ก 
ไดทั้งสิ้น 
 3)   ปูพื้นฐานทางดานอารมณและจิตใจ ใหความรัก  ความอบอุน  และการดูแล
เอาใจใส   ซ่ึงจะทําใหเด็กมีสภาพจิตและอารมณดี  มีความสุข  ภูมิใจตนเอง  มีความมั่นใจวาตนเปน
สมาชิกของครอบครัว  เปนที่ยอมรับของคนอื่นๆ  ชวยใหบุตรหลานเขาใจเรื่องความรูสึก  โกรธ  
ไมพอใจ  ไมชอบใจ  ผิดหวัง  ประหลาดใจ  แปลกใจ  เปนตน  เพื่อไมใหออนไหวกับความรูสึก
สําเร็จหรือลมเหลว  ชวยใหเห็นคุณคาในตนเองวาตนมีความสามารถมีความสําเร็จ สามารถภูมิใจ
ในตนเอง  ซ่ึงจะเปนแรงจูงใจใหรักษาปกปองคุณคานั้นไปสูความดี ความสําเร็จตางๆ  ที่จะสามารถ
ควบคุมตนเองได อันจะนําไปสูการมีบุคลิกภาพที่มั่นคง สรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืนไดดี 
 4)  เสริมสรางพัฒนาการดานภาษา  เด็กวัยแรกเกิดถึงสองขวบเริ่มเรียนรูจาก 
ส่ิงรอบตัว  ภาษาและคําพูดของพอ แมคือแหลงเรียนรู  เด็กออนเริ่มเรียนรูภาษาจากเสียงที่ไดยิน 
และเสียงรองของตนเอง  จากนั้นจึงคอยๆ  เลียนแบบเสียงที่ไดยินจากพอแม หรือผูที่เ ล้ียงดู  
ดวยเหตุนี้คําพูดของพอ แม  หรือคนเลี้ยงดูจึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอพัฒนาการทางภาษาของเด็ก 
จนในที่สุดเริ่มเปลงเสียงเปนคําๆ  ตามที่ไดยิน พอแม  หรือผูเล้ียงดู  จึงตองพูดและใชภาษา 
ใหถูกตอง  ภาษาและคําตางๆ  เปนสิ่งที่เชื่อมโยงความตองการ  ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง  และ
ความรูสึกอื่นๆ  พอแมควรหาวิธีสอนคําและภาษา  เชน  การรองเพลงไมวาจะเปนเพลงขับกลอม 
หรือเพลงรองสนุกตางๆ  เด็กจะรับรูและประทับใจในภาษาพูด  และจะเริ่มเขาใจความหมายของคํา 
เร่ืองราวที่บอกเลา และทวงทํานองที่ประกอบความรูสึกตางๆ  เปนตน  
 5)   สงเสริมปลูกฝงนิสัยรักการอาน พอแม ควรเปนแบบอยางในการสรางนิสัย 
รักการอานใหแกลูก โดยการเลานิทาน  อานหนังสือใหลูกฟงในวัยทารกหรือวัยเด็ก  จัดมุมหนังสือ
ในบาน  สังเกตความสนใจของลูกชอบอานหนังสือประเภทใด แลวจัดหาใหตามความเหมาะสม 
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โดยปกติเด็กเริ่มสนใจและอานหนังสือไดตั้งแตวัยทารก ที่เร่ิมรับรูเสียง  ภาษาและการมองเห็น  
เด็กวัยทารกจะสนใจหนังสือ โดยการสัมผัสเปดอานจากรูปภาพ   ซ่ึงเปนวัยเริ่มตนที่จะสรางนิสัย 
รักการอาน โดยดูตนแบบจากพอแมที่อานหนังสือใหลูกเห็นหรืออานใหลูกฟง พอแมควรหา
หนังสือที่เหมาะสมกับวัยของลูก ใหลูกมีโอกาสเลือกหยิบหนังสือเองตามความสนใจ  การอาน 
จากภาพในวัยทารกจะชวยเสริมสรางพัฒนาการทางสมอง เมื่อลูกโตขึ้นในวัยเด็ก  วัยผูใหญ  
ก็จะมีนิสัยรักการอาน ทําใหรับขอมูลขาวสารมากขึ้นทําใหรูเทาทัน  และสามารถปรับตัวไดดี 
ในสถานการณที่เหมาะสมกับวัย 
 6) เสริมสรางพัฒนาการทางดานสังคม  สงเสริมใหลูกมีประสบการณจาก 
การกระทําของตนเอง และเรียนรูจากพอแม  ผูปกครอง เพื่อนและสังคมมีความคิดสรางสรรค
สามารถใชเหตุผลแยกแยะไดถูกตอง และรูจักปรับตัวไดเหมาะสม  และสามารถอดทนอดใจรอสิง่ที่
ตองการได  ไมเอาแตใจตนเอง  และฝกใหคํานึงถึงความตองการและความรูสึกนึกคิดของผูอ่ืน  
ซ่ึงพอแมตองทําเปนตัวอยางการใหมีกิจกรรมรับผิดชอบในหนาที่ของครอบครัวตามกําลัง 
ความสามารถที่ควรจําเปนจะชวยใหลูกมีความรับผิดชอบ และจะไดมีความภูมิใจในผลงานและ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดตามความถนัดและความสามารถ  พอแมผูปกครองไมควรกะเกณฑบังคับ 
โดยไมไดคํานึงถึงความเปนจริงและไมควรซ้ําเติมเปรียบเทียบใหเกิดปมดอย 
 7)  จัดใหไดรับการศึกษาที่เหมาะสม เมื่อลูกพรอมที่จะเขาเรียนบทบาทของ 
พอ แม หรือผูปกครองจะตองพิจารณาเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดสําหรับลูก โดยการศึกษาการบริหาร
จัดการของแตละโรงเรียน ผลงานที่โรงเรียนประสบความสําเร็จ  อุปกรณการเรียนการสอน  การจัด
กระบวนการเรียนการสอน  สภาพแวดลอม  เพื่อจะไดเชื่อไดวาลูกไดรับสิ่งที่ดีที่สุดจากโรงเรียน
นั้นๆ  หรือถาพิจารณาแลวเห็นวาระบบการศึกษาในยุคปจจุบันยังไมดีพอสําหรับลูก  เราสามารถ
เลือกการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดโดยการสอนลูกที่บาน  ซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545  ไดเปดโอกาสไวในมาตรา 12 
 8)  ใหความใกลชิด   ดูแลใหความอบอุบ   เพื่อสงเสริมปองกัน  และแกไข 
ปญหาในแตละชวงวัยที่สําคัญของชีวิต   ซ่ึงพอแม หรือผูปกครองตองถือเปนบทบาทหนาที่ 
ความรับผิดชอบอยางสําคัญยิ่งในการดูแลแนะนํา  สอนสั่งฝกฝนกลอมเกลา  ตลอดจนการจัด 
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพฒันาการของเด็ก  ซ่ึงจะตองรับรูอยางจริงใจวา เด็กมีรางกาย  ความคิด 
จิตวิญญาณเปนของตนเองมาตั้งแตเกิด  เด็กมีความแตกตางกัน เด็กแตละคนแตละแบบ หนทางชีวิต
ทั้งปจจุบันและอนาคตจึงเปนของเขา  เด็กตองเรียนรูและปรับตัวเอง  เผชิญปญหาและแกปญหา 
ดวยตัวของเขาเอง  พอแมตองจัดส่ิงแวดลอมที่งดงาม  มีความเขาใจใหกําลังใจและหนุนชวย 
เมื่อเด็กเดือดรอน  การเขาไปเจากี้เจาการจัดการปญหาตามแนวทางของผูใหญมากๆ  ไมยอมใหเด็ก
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แกปญหาเอง  จะทําใหเด็กรูสึกตนเองไมมีคุณคา  ไมมีความสามารถ  ทําไมได  ทําลายความเปนตัว
ของเด็กไปอยางสิ้นเชิง   สรางความกดดันความทุกข  ทรมาน  บีบคั้น  จะทําใหเด็กมีพฤติกรรม 
ไปในทางที่ผิดได  ดังนั้นพอแมตองมีความรูความเขาใจพัฒนาการของเด็กแตละชวงวัยอยางถองแท 
ซ่ึงจะชวยกําหนดบทบาทของพอแมในการเฝาดูการเจริญเติบโตดวยความรัก  ความเขาใจ  ตลอดจน
สายสัมพันธความเอื้ออาทรของกันและกัน 
 9)  สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาการดานการชวยเหลือตนเอง  พอแมควรให
โอกาสเด็กชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันตางๆ  เมื่อเด็กมีความพรอม  เชน  แตงตัว  แปรงฟน 
อาบน้ํา  กินขาว  ทําความสะอาดหลังการขับถาย และชวยงานบานงายๆ  จะชวยพัฒนาความเชื่อมั่น
และความภาคภูมิใจในตนเองใหกับเด็กเมื่อเขาทําสําเร็จ ความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจนี้จะเปน
ผลลัพธที่มีคุณคาที่สุดจากการพัฒนาของเด็ก  พอแมพึงใชวิธีการสังเกตวาเด็กมีความพรอม 
ในการชวยเหลือตนเองหรือไม  พอแมควรใชวิธีบอกการสอนหรือจับมือสอน  เมื่อเด็กทําได 
ควรปลอยใหเด็กทําเอง  พอแมไมควรทําแทน  แตควรใหคําชมเชยเปนกําลังใจแกลูก และควรให
เด็กไดชวยเหลือตนเองในทุกเรื่องที่ควรทําได  หลังจากที่เด็กทําไดแลว  พอแมควรติดตามดูวา 
เด็กทําไดเรียบรอยดีหรือไม  แตไมควรจูจี้จุกจิกควบคุมจนเกินไป 
 10) การใหคําปรึกษาแนะนําโดยไมครอบงํา ในชีวิตของมนุษยทุกคนจะตองเผชิญ
กับปญหาตางๆ  ตลอดเวลา ไมวาปญหาสวนตัว ปญหาการเรียน หรือปญหาดานการปรับตัว เปน
ตน  พอแมตองดูแลลูกอยางใกลชิด  การใหความรักความอบอุนเปนกันเองใหลูกไววางใจ และ
พรอมที่จะใหคําปรึกษาอยางเขาใจ หรือการพูดคุยกันไดในทุกๆ เร่ือง  ทั้งเรื่องที่วัยรุนสนใจ 
ก็สามารถทําได  การใหคําปรึกษาควรใหขอมูลทั้งบวกและลบ และฝกใหลูกไดเลือกตัดสินใจ 
ดวยตนเอง และถาลูกตัดสินใจผิดพลาดไปก็อยาซ้ําเติม  แตควรใหกําลังใจและอธิบายใหเห็นวา 
เปนเรื่องปกติที่ทุกคนก็อาจจะผิดพลาดได  ขึ้นอยูกับประสบการณและเหตุผล การใหคาํปรึกษาที่ดี
ไมควรใหขอมูลทางเดียวหรือมีทางเลือกใหทําตามเทานั้น  ควรฝกใหใชวิจารณญาณไตรตรองดวย
ตนเอง  เพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดเมื่อโตเปนผูใหญ 
 11) การเปนตัวอยางและแบบอยางที่ดี  พอแม  ผูปกครองตองทําตัวเปนแบบอยาง
ที่ดี  เพราะเด็กจะเฝาดูและเลียนแบบพฤติกรรม  ทั้งที่ดีและไมดีของพอแมทุกเรื่อง  พอแมตอง
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางของเพศชายและหญิงที่เหมาะสม ไมควรโกหกตองทําตามสัญญาที่พูดไว 
สามารถควบคุมอารมณของตนเองได ไมแสดงอารมณฉุนเฉียวหรือพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 
ใหลูกเห็น 
 12)  การเปนแรงเสริม ชื่นชมและใหกําลังใจ  พอแมเปนกําลังใจลูกใหสามารถ 
ชวยเหลือตนเองได  ชื่นชมยินดีเมื่อลูกประสพความสําเร็จ  จะชวยใหลูกเห็นคุณคาในความสามารถ
ของตนเอง  มีความมั่นใจในการคิด ตัดสินใจ  การแสดงออก และทําส่ิงตางๆ ดวยความเชื่อมั่น  
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เปนพลังในการคิดสรางสรรค มั่นคงทางจิตใจ และสามารถปรับตัวไดดีอยางเหมาะสมกับวัย  
(ประสงค  สังขะไชย.  2545 : 2)   
  2.2.6   หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมใหผูปกครองมีสวนรวม 
 โรงเรียนนับเปนหนวยหนึ่งในสังคม  เปนสถาบันพัฒนาคนเพื่อการดํารงชีวิตที่ดี
ในชุมชน  โรงเรียนจึงมีหนาที่ในการถายทอดวัฒนธรรมและเตรียมสมาชิกของสังคม  ใหเปน
บุคคลที่สังคมยอมรับ  ดังนั้น  บานและชุมชนจึงมีบทบาทสําคัญเกี่ยวของกับทางโรงเรียน และมี
สวนสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน  
 แฮมมอนด และคนอื่นๆ (Hammond and others.  1979  อางถึงใน พัชรี  สวนแกว.  
2536 : 65 – 66)  ไดเสนอวิธีการสรางความสัมพันธกับผูปกครอง  ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ทางโรงเรียน
ควรจัดขึ้น  ไดแก 
 1) การจัดประชุมหรือการจัดพบผูปกครอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับตัวเด็ก  ผูปกครองไดแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน 
 2) จัดใหมีการสนทนา  เพื่อเพิ่มพูนความรูใหผูปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดู 
พัฒนาการของเด็กและปญหาตางๆ  ของเด็กปฐมวัย 
 3) จัดใหมีการอภิปรายกลุม  โดยผูปกครองและครู  อาจจัดเปนครั้งคราว เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน   
 4) จัดใหมีการพบผูปกครอง  เพื่อใหผูปกครองเตรียมของเลนใหกับเด็ก  ให 
ผูปกครองมีความรูและความสามารถในการทําเครื่องเลนงายๆ  ไปเลนกับเด็กที่บานโดยไมเสีย 
คาใชจาย 
 5) จัดใหมีการติดตอกับผูปกครองเปนการสวนตัว เชน การสนทนาทางโทรศัพท  
ครูไปเยี่ยมบานเด็ก  การติดตอกันทางจดหมาย  เปนตน 
 6) การจดบันทึกภายหลังการพูดคุยหรือการพบปะ  ครูควรมีการจดบันทึกเพื่อ
เปนขอมูล 
 7) การใหคําแนะนําในการสังเกตเด็ก  
 8) การเชิญผูปกครองเขารวมกิจกรรมหรือเปนอาสาสมัครในโรงเรียน 
 กุลยา   ตันติผลาชีวะ  (2542 : 34 – 36)  ไดกลาวถึงแนวทางการจัดกิจกรรมให 
ผูปกครองมีสวนรวมไวดังนี้ 
 1) กิจกรรมโรงเรียน ไดแก  กิจกรรมที่เนนใหผูปกครองมีสวนรวม โดยทาง 
โรงเรียนเปนฐานในการจัดกิจกรรม  เชน  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนําโรงเรียน 
กิจกรรมการฝกอบรม  กิจกรรมการแสดงของนักเรียน กิจกรรมอื่นๆ  ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
ในโอกาสพิเศษตางๆ 
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 2) กิจกรรมสัมพันธ เปนกิจกรรมที่ เนนการสรางความสัมพันธ และความ 
คุนเคยกันในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การสนทนาการเยี่ยมเยียน  เชน  การประชุมปรึกษา  
เปนวิธีการที่ชวยใหผูปกครองมามีสวนรวมในการรับรูขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน  พรอมๆ  กับ 
การแลกเปลี่ยนความรูกัน  การแกปญหารวมกัน  การเยี่ยมบาน  เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่สราง 
สานความสัมพันธบานและโรงเรียน  การเยี่ยมบานจะไมทําบอยนัก อาจเปนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
หรือปละ 1 คร้ังตามความเหมาะสม 
 3) กิจกรรมการสื่อสารสารสนเทศ กิจกรรมนี้จะเนนใหผูปกครองเปนผูรับขอมูล
เปนหลักสวนใหญ  เปนขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน  ซ่ึงมีหลายรูปแบบ  เชน  โทรศัพทสายดวน  
จดหมายขาว  โฮมเพจ  แผนพับขอมูลโรงเรียน 
 4) กิจกรรมการศึกษา เปนกิจกรรมที่ใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการเรียน
การสอน เปนกิจกรรมที่ผูปกครองเขาถึงชั้นเรียน  ทั้งเปนผูสอนเปนผูชวยครูตลอดถึงเปนที่ปรึกษา
สําหรับผูปกครองดวยกัน 
 5) กิจกรรมบริการ เปนกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเปนบริการแกสังคม และ
ครอบครัว  ไดแก  หองสมุด  ของเลน  ศูนยดูแลเด็ก  ศูนยแลกเปลี่ยนส่ิงของที่ผูปกครองเหลือใช 
 6) กิจกรรมการตัดสินใจ เปนกิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองระดับสูง 
ที่ผูปกครองจะมีสวนรวมกับทางโรงเรียนในการตัดสินใจ และวินิจฉัยส่ังการที่เกี่ยวของกับกิจกรรม 
คือ  การวางนโยบายโรงเรียน  การสรรหาบุคลากรทางการศึกษา   การพัฒนาการเรียนการสอน และ
การพัฒนาหลักสูตร  เปนตน 
 สรุปไดวา  หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมใหผูปกครองมีสวนรวมนั้น
ขึ้นอยูกับโรงเรียนวาจะเลือกกิจกรรมแบบใด  จึงจะเหมาะสมกับสภาพของสังคม ครอบครัว   
เจตคติ  และความเชื่อของผูปกครอง  โดยควรจัดกิจกรรมหลายๆ  กิจกรรมประกอบกัน เพื่อให 
ผูปกครองไดมีโอกาสเลือก และเขารวมกิจกรรมไดงายขึ้น  โรงเรียนตองออกแบบและพัฒนา 
กิจกรรมการมีสวนรวมใหเกิดคุณคา และความรูสึกที่ดีตอผูปกครองอยางตอเนื่อง  เพื่อใหผูที่ 
เกี่ยวของทุกฝายไดรับประโยชนอยางแทจริงตอไป 
 2.2.7  บทบาทและหนาที่ของผูปกครองในการมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กระดับกอน
ประถมศึกษา  
 ผูปกครองมีอิทธิพลตอเด็กดานการเรียนรูและพัฒนาการ การที่เด็กไปโรงเรียน
เด็กยังคงอยูภายใตบริบทของผูปกครอง  ครอบครัวและสิ่งแวดลอมทางบาน  การดูแลการกระทํา
และปญหาตางๆ  ของผูปกครอง  เด็กมีสวนรับรูหากผูปกครองเขาใจ  และใชวิธีการเลี้ยงดูที่ถูกตอง 
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ยอมเกิดผลดีกับเด็ก  (กุลยา  ตันติผลาชีวะ.  2542 : 25)  ซ่ึงนักการศึกษาไดกําหนดบทบาทและ 
หนาที่ของผูปกครองในฐานะของผูสงเสริมพัฒนาการเด็กไวดังนี้ 
 1) การเลี้ยงดูเด็กใหเจริญเติบโตในสังคมโดยตอบสนองความตองการทางดาน
รางกายและจิตใจ  ไดรับความรัก  ความอบอุน  ไมวาพอแมจะยากจนหรือรํ่ารวย ตอบสนอง 
ความตองการพื้นฐานใหเด็กอยางเพียงพอ 
 2) การอบรมและการใหการศึกษาเบื้องตน ไดแก  การอบรมใหเด็กรูจักระเบียบ
ของสังคม  วัฒนธรรม เพื่อใหเด็กสามารถปรับตัวอยูในสังคมได การปลูกฝงคุณลักษณะที่ดี  
การปลูกฝงมารยาท และเจตคติที่ดีใหกับเด็ก 
 3) การสงเสริมความสนใจของลูก ใหสนใจสิ่งแวดลอมรอบตัว โดยจัดหา
อุปกรณที่ลูกมีความสนใจ  เชน  อุปกรณระบายสี  หนังสือนิทาน  เครื่องเลนที่เหมาะสมหรือพาไป
ทัศนศึกษา 
 4) การสงเสริมทางสติปญญา โดยสงเสริมความคิดและการแกปญหาตางๆ  
สงเสริมใหเด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบ สงเสริมใหเด็กมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
สงเสริมทักษะทางภาษา  เพื่อใหเด็กมีความพรอมที่จะเรียนรูในระดับตอไป 
 5) การถายทอดวัฒนธรรมทางสังคม  อบรมใหเขาใจในวัฒนธรรม และประเพณี
ไทย  เพื่อใหเด็กไดรูจักคุณคามรดกวัฒนธรรมไทย 
 

2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 2.3.1  งานวิจัยในประเทศ 
 ปทมศิริ  ธีรานุรักษ  (2539 : บทคัดยอ)   ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมการมีสวนรวม
ของผูปกครองเพื่อสงเสริมการรูหนังสือข้ันตนของเด็กวัยอนุบาล  พบวา  หลังการทดลองใช
โปรแกรมฯ  ผูปกครองกลุมทดลองมีคะแนนความรูความเขาใจในการเสริมการรูหนังสือขั้นตน 
สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ  .01  ผูปกครองกลุมทดลองมีคะแนน 
ความเขาใจในการสงเสริมการรูหนังสือข้ันตนหลังการใชโปรแกรมฯ  สูงกวากอนการทดลองใช
โปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ผูปกครองที่เขารวมโปรแกรมฯ  สวนมาก 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการดําเนินการใชโปรแกรมอยูระดับมากที่ สุด   
และครูประจําชั้นอนุบาลที่ผูปกครองเปนตัวอยางประชากรสวนมากมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ความเหมาะสมของการดําเนินการใชโปรแกรมอยูในระดับมาก 
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 พิมพา  ตามี่  (2539 : บทคัดยอ)   ศึกษาความตองการของผูปกครองในการมี 
สวนรวมในกิจกรรมโรงเรียนประถมศึกษา  อําเภออมกอย  จังหวัดเชียงใหม  พบวา  ผูปกครอง
ตองการใหโรงเรียน  วางแผนปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน   การสรางความสัมพันธ 
ที่ดีกับผูปกครอง  การปรับปรุงอาคารเรียน  การเอาใจใสของครูและอาจารยใหญ  วัสดุอุปกรณ 
การเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมกีฬา  การจัดสภาพแวดลอม และตองการมีสวนรวมแสดง 
ความคิดเห็นตอการดําเนินงานรวมเปนคณะกรรมการโรงเรียน  รวมกําหนดนโยบายและวาง
แผนการปฏิบัติงานประจําปของโรงเรียน และรวมประเมินการทํางานของโรงเรียน  ตองการรวม 
เปนวิทยากรพิเศษสนับสนุนวัสดุอุปกรณการสอน  ตองการใหครูแนะนําการสอนการบาน   
การสอนอานการสอนเขียน  การสอน  เลขคณิต  และชี้แจงเกี่ยวกับการวัดประเมินผลใหผูปกครอง
เขาใจ ตองการใหโรงเรียนปรับปรุงหองน้ํา  กอกน้ํา  การกําจัดขยะ  การปลูกไมดอกไมประดับ  
ปรับปรุงสนามกีฬาโดยผูปกครองตองการมีสวนรวมดานแรงงาน  แสดงความคิดเห็นและให 
ขอเสนอแนะประสานงานใหผูอ่ืนเขามาชวยเหลือ รวมบริจาคเงินและบริจาควัสดุ  ตองการใหครู
เยี่ยมบานนักเรียนและติดตอกับครูโดยตรง  ตองการรวมประชุม  ปรึกษาเกี่ยวกับความประพฤติ
ของนักเรียน การปรับปรุง ระเบียบขอปฏิบัติของโรงเรียน  การลงโทษและการยกยองนักเรียน 
 บุญเพ็ญ  ภักดีจิต  (2539 : บทคัดยอ)  ศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัด
การศึกษาระดับอนุบาลของโรงเรียนแสงทวีปวิทยา  พบวา  ผูปกครองสวนใหญมีความเห็นวา 
โรงเรียนแสงทวีปวิทยาดําเนินการจัดการศึกษา  อยูในระดับดีทุกดาน  โดยเห็นวาโรงเรียนจัด 
สภาพแวดลอมไดดีอาคารเรียนมีความสะอาด  การจัดการศึกษาจัดไดดีมีบรรยากาศเหมาะสมกับ
การเรียนรู  การจัดการเรียนการสอน  การใชส่ือการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย  มีบุคลากร 
ที่มีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ   การเอาใจใสในดานความปลอดภัย การมีบริการรถรับ-สง  
การตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กโดยกุมารแพทย  และการจัดอาหารกลางวันโดยคํานึงถึงความ
เจริญเติบโตของนักเรียน  ทําใหนักเรียนมีพัฒนาการในดานตางๆ  ดี   อยางไรก็ตาม   ถึงแมวา
ผลการวิจัยจะชี้ใหเห็นวาการดําเนินงานของโรงเรียนอยูในระดับดีแตผูปกครองยังมีขอเสนอแนะ
ใหปรับปรุงทุกๆ  ดาน ใหดียิ่งขึ้น 
 นภัสสร  คองสกุล  (2539 : บทคัดยอ)   ศึกษาความคิดเห็นของผูปกครอง 
ที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน :  
กรณีศึกษาโรงเรียนสมิทธิพงษ  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร พบวา ผูปกครองมีความคิดเห็น
วาการบริหารงานอยูในระดับดีทุกดาน  ยกเวนดานบุคลากรในประเด็นครูดูแลนักเรียนอยางใกลชิด  
ติดตามความประพฤติของนักเรียนทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน  และดานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับผูปกครองในประเด็นโรงเรียนเชิญผูปกครองที่มีความชํานาญในบางอาชีพมา
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สอนนักเรียน และโรงเรียนขอความชวยเหลือจากผูปกครองในเรื่องเงินและวัสดุตางๆ  เมื่อถึงคราว
จําเปน  ผูปกครองมีความเห็นวาโรงเรียนบริหารงานไดในระดับปานกลางทั้งสองดาน  เหตุผลของ
ผูปกครองที่เลือกโรงเรียนประถมศึกษาใหบุตรหลานที่สําคัญที่สุด  คือ  ครูดี  มีความสามารถใน
การสอน  มีความประพฤติดี  รับผิดชอบงานในหนาที่ มีความรักและเมตตาเด็ก 
 ชุลีพร  อนะมาน (2539 : บทคัดยอ)   ศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองที่สงเด็ก
เขาเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน  จังหวัดสระบุรี  พบวา  ผูปกครองที่สงเด็กเขาเรียนโรงเรียน
อนุบาลเอกชนมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด   คือ  ดานการเรียนการสอน  ดานบุคลากร   
ดานอาคารสถานที่ ดานกิจการนักเรียน และ ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง   
มีดังนี้  ครูสอนใหนักเรียนอยูในระเบียบวินัย  ครูที่สอนอนุบาลแตงกายสะอาดเรียบรอย  สภาพ 
แวดลอมของโรงเรียนเปนระเบียบสวยงามรมร่ืน โรงเรียนสอนใหนักเรียนรูจักชวยเหลือตนเอง 
และผูบริหารและครูตอนรับผูปกครองดวยไมตรีจิตที่ดี  ผูปกครองที่มีฐานะเศรษฐกิจตางกัน 
มีความคิดเห็นในดานการเรียนการสอนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สวน 
ทางดานบุคลากร  ดานอาคาร สถานที่ดานกิจการนักเรียน ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียน 
กับผูปกครอง  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยที่ผูปกครองมีรายไดปานกลาง
และระดับสูงมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  แตแตกตางจากผูที่มีรายไดระดับต่ํากวา 
 วศิน  ปาลเดชพงศ (2539 : บทคัดยอ)  ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน
ตอโรงเรียนอนุบาลเอกชน  กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลกองหลา  กรุงเทพมหานคร  พบวา   
ผูปกครองมีความพึงพอใจดังนี้  การจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหอานออกเขียนได  จัดมุม 
การเรียนตางๆ ขึ้นในหองเรียน  จัดหาครูที่มีอายุระหวาง  20 – 40  ป  และควรผานการอบรมหรือ
ศึกษาดานอนุบาลมาโดยเฉพาะ  และมีการจัดจางพี่เล้ียงใหกับเด็กในแตละชั้นเรียน  มีการรายงาน
ผลพัฒนาการของนักเรียนทุกครั้งติดตอกับผูปกครองทั้งทางจดหมายและทางโทรศัพท  และมี 
ความตองการใหโรงเรียนจัดใหมีอุปกรณการเรียนการสอนใหเพียงพอตอความตองการของ 
นักเรียน  มีสถานที่ตั้งอยูในชุมชนการคมนาคมสะดวก 
 พรพิมล  แซซ่ี  (2540 : บทคัดยอ)   ศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลโชคชัยลาดพราว  พบวา   
ผูปกครองมีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลโชคชัยลาดพราวอยูในระดับมาก
ทุกดาน ยกเวน การเรียนการสอน ในประเด็นครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนเลานิทานและพูดหนาชั้น 
และดานความสัมพันธระหวางผูปกครองกับโรงเรียน ในประเด็นโรงเรียนเชิญผูปกครองมารวม
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจัดประชุมผูปกครองเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค
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การเรียนการสอน และโรงเรียนชี้แจงใหความรูเกี่ยวกับแนวการจัดประสบการณในชั้นอนุบาล 
ใหผูปกครองทราบ 
 ชูชาติ  พวงสมจิตร  (2540 : บทคัดยอ)  ศึกษาการวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและ
ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑล  
กรุงเทพมหานคร พบวา  ปจจัยที่สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมกับโรงเรียนประกอบดวย  3  ปจจัย 
คือ  กลุมปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอม  ประกอบดวย  ดานเศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  
และสังคม  ไดแก การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองทองถ่ินกระตุนใหนักการเมืองทองถ่ิน 
เขามามีสวนรวมกับโรงเรียนกลุมปจจัยเกี่ยวกับชุมชน ไดแก  ความศรัทธา  ความรูสึกเปนเจาของ  
ความหวงเรื่องสวัสดิภาพของบุตรหลาน  ความเกี่ยวของผูกพันกับโรงเรียน  การเห็นความสําคัญ
ของตนเองและการเห็นแกความเจริญของสวนรวม  กลุมปจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน ประกอบดวย  
ปจจัยเกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียน  ผูบริหารมีความสัมพันธอันดีกับชุมชน ผูบริหารและครู 
ใหเกียรติแกผูที่เขามามีสวนรวม  ครูสนใจเด็กและสอนดี ปจจัยเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของโรงเรียน 
ไดแก โรงเรียนเปนผู เขาไปขอความรูมือกับชุมชน  สรางระบบที่ เอื้อใหชุมชนมีสวนรวม   
ใหความเอื้อเฟอแกชุมชนและสรางความมั่นใจใหกับชุมชนปจจัยเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 
ของโรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนมีผลงานที่ดี   มีความนาเชื่อถือเรื่องการเงิน และมีการพัฒนาที่ดี 
ปจจัยอ่ืนๆ  ไดแก ความเปนโรงเรียนของชุมชนและการที่โรงเรียนเปนแหลงสรางประโยชนใหแก
ผูเขามามีสวนรวม  สวนปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียน ประกอบดวย  
กลุมปจจัยที่เกี่ยวกับโรงเรียน ไดแก  ผูบริหารและครูขาดความสัมพันธอันดีกับชุมชน ครูมีทัศนคติ
ที่ไมถูกตองเหมาะสมตอการมีสวนรวมของคนในชุมชน ความเอาใจใสตอนักเรียนนอยลง ขาวลบ
ของโรงเรียน ความสัมพันธกับวัดที่ไมดี  การขาดบุคลากรที่จะเชื่อมโยงกับชุมชน  และการขาด 
ทีมงานที่ดี 
 วาม  ดุลยากร (2540 : บทคัดยอ)   ศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองของนักเรียน
โรงเรียนเอกชนระดับอนุบาล ตอการจัดการเรียนการสอนที่พึงประสงค : กรณีศึกษาโรงเรียน
บรรจงรัตน จังหวัดลพบุรี  พบวา  ผูปกครองสวนใหญมีความคิดเห็นวา  การจัดการเรียนการสอน
ควรเนนการเตรียมความพรอมเพื่อพัฒนาเด็กทั้งรางกาย  อารมณ - จิตใจ  สังคม และสติปญญา  
โดยตองการใหเนนวิชาการในระดับอนุบาลปที่ 3 เพื่อเตรียมขึ้นชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 
ควรมีการสอนคอมพิวเตอรสําหรับเด็กอนุบาล  คุณลักษณะของนักเรียนที่โรงเรียนควรเนน   
คือ  เร่ืองมารยาทผูปกครองสวนใหญเห็นดวยกับการจัดบริการนักเรียนของโรงเรียนทุกดาน   
เนนครูอนุบาลตองจบเอกอนุบาลโดยเฉพาะ   ครูอนุบาลควรมีเมตตา   กรุณา  และรักเด็ก   
ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครองควรมีการประชุมพบปะผูปกครองควรมี 
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การประชุมพบปะผูปกครองใหมากขึ้น และสภาพหองเรียนมีแสงสวางเพียงพอ การถายเท 
อากาศดี  มีลมพัดผาน สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนเนนความปลอดภัย  สะอาด และมีบรรยากาศ
แหงการเรียนรู 
 วารี  กติกา (2540 : บทคัดยอ)  ศึกษาการรับรูและแนวทางการมีสวนรวมของ 
ผูปกครองนักเรียนในการจัดอนุบาลศึกษาโรงเรียนเอกชน  อําเภอเมืองเชียงใหม  พบวา  การรับรู
และความเขาใจของผูปกครองสวนใหญมีความรับรูและความเขาใจในการจัดอนุบาลศึกษา 
อยูในเกณฑมาก  ทั้ง 4 หัวขอ  คือ หลักการจัดอนุบาลศึกษา  จุดมุงหมาย  การจัดประสบการณ   
และแนวการจัดประสบการณอนุบาลศึกษา  สําหรับแนวทางการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียน 
ในการจัดอนุบาลศึกษา พบวา  ผูปกครองนักเรียนสวนใหญเกือบทั้งหมดสามารถมีสวนรวม 
ในการจัดศึกษา ทั้ง  6  ดาน  (6 งานเดิม)  และสามารถมีสวนรวมในระดับมาก  คือ  ทุกครั้ง 
ในดานการเลี้ยงดู และการเรียนรูของเด็กที่บาน  สวนในดานการติดตอส่ือสาร  การอาสาสมัคร   
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการสรางความรวมมือกับชุมชน ผูปกครองนักเรียนสามารถ 
มีสวนรวมไดในระดับปานกลาง คือ เขารวมไดเปนบางครั้งคราว 
 วิชชุลดา  งามปลอด (2540 : บทคัดยอ)  ศึกษาความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอ
การจัดการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเอกชน  จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา  ดานการจัดประสบการณ 
และกิจการการเรียนการสอน  คาดหวังใหเนนการเตรียมความพรอมเพื่อการเรียนตอในระดับ
ประถมศึกษา  โดยเสริมใหกลาแสดงออกและมีทักษะในการติดตอกับผูอ่ืน เสริมทักษะคณิตศาสตร
และภาษาอังกฤษ  เนนคุณธรรมดานขยันหมั่นเพียร  ดานครูผูสอน  คาดหวังใหครูเอาใจใสตอเด็ก  
มีความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็ก ระดับการศึกษาครูไมจําเปนตองจบสาขาอนุบาลแตมีความสามารถ
สอนไดหรือผานการอบรมดานอนุบาล  ดานสื่อการเรียนการสอน  คาดหวังใหใชส่ือประเภทเสริม
ความพรอมทางคณิตศาสตรและกิจกรรมอื่น และสื่อท่ีใชควรเปนสื่อท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรค
ใหแกนักเรียน  ดานการจัดสภาพแวดลอม  คาดหวังใหมีหองเรียนที่สะอาดถูกสุขลักษณะ อากาศ
ถายเทสะดวกมีเครื่องเลนสนามไวในที่เหมาะสม  ดานการอํานวยความสะดวกและบริการอื่นๆ  
คาดหวังใหมีการจัดอาหารกลางวันใหถูกตองตามหลักโภชนาการ  อาคารเรียนอนุบาลควรเปน 
เอกเทศแยกจากอาคารอื่น  โรงเรียนควรเปดโอกาสใหชุมชนเขารวมกิจกรรมของนักเรียน  
ดานการประเมินผล  คาดหวังใหทําการประเมินผลเดือนละครั้ง  โดยใชวิธีการตรวจผลงานเด็ก 
และการสังเกตและนําเอาผลการประเมินไปพัฒนาใหดีขึ้น 
 มณฑิกา  สุจริตกุล (2540 : บทคัดยอ)  ศึกษาความคาดหวังของผูปกครองเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนระดับกอนประกอบศึกษาในเขตบึงกุม  กรุงเทพมหานคร   
พบวา ความคาดหวังของผูปกครองโดยภาพรวมทั้งหมด 4 ดาน  คือ แนวการจัดประสบการณ   
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ผูปกครองคาดหวังใหนักเรียนไดรับการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา
พฤติกรรรมที่พึงประสงคของครู และพี่เล้ียง  คาดหวังใหมีความรักเด็กและใหความอบอุนแกเด็ก
ดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน  คาดหวังใหอาคารสถานที่สวยงาม สะอาดถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัย ความสัมพันธกับชุมชนและบริการอื่นๆ  คาดหวังใหมีปฏิสัมพันธกับครูแบบ 
แลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกัน และตองการใหโรงเรียนจัดรถรับ-สงเอง  ผูปกครองที่มีอาชีพ 
ตางกันมีความคาดหวังเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ระดับกอนประถมศึกษาในเขต
บึงกุม  กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน และผูปกครองที่มีวุฒิทางการศึกษาตางกัน มีความคาดหวัง
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนระดับกอนประถมศึกษาในเขตบึงกุมกรุงเทพมหานคร
แตกตางกัน 
 เมตต  เมตตการุณจิต (2541 : บทคัดยอ)  ศึกษาการมีสวนรวมในการบริหาร 
ของคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา   พบวา   เ ร่ืองที่ 
คณะกรรมการศึกษามีสวนรวม 5 เร่ือง ไดแก การวางแผน การจัดสรรทรัพยากร การกระตุน 
การทํางาน  การประสานงานและการประเมิน โดยคณะกรรมการศึกษาเขามามีสวนรวมใน 
ระดับมากในเรื่องการประสานงานสวนการมีสวนในเรื่องอ่ืนๆ  เปนการมีสวนรวมในระดับ 
ปานกลาง  ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวม ไดแก  การมีบุตรหลานเรียนอยูในโรงเรียน  การมี 
ความสัมพันธกับโรงเรียนและความหวงใยตอสวัสดิภาพเด็ก  ผูบริหารโรงเรียนเปนคนในทองถ่ิน
โดยกําเนิด  ครูมีความประพฤติดี  มีความรู ความสามารถ เอาใจใสตอเด็ก ปจจัยที่เปนอุปสรรค 
ตอการมีสวนรวม ไดแก  กรรมการศึกษาไมมีเวลาวาง  ไมมีที่พักอาศัยในทองถ่ินที่โรงเรียนตั้งอยู   
ผูบริหารขาดความเปนผูนําและไมเปนคนในทองถ่ิน 
 บุปผา  สุขภาคกิจ  (2542 : บทคัดยอ)  ศึกษาปญหาการศึกษาระดับกอน 
ประถมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี พบวา 
ปญหาการบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา   
สวนใหญมีปญหาอยูในระดับกลางดานที่มีปญหาสูงสุด  คือ  ดานงานอาคารสถานที่ และดาน 
ที่มีปญหาต่ําสุด คือ ดานงานกิจการ  นักเรียน  สวนดานงานความสัมพันธกับชุมชน ที่มีปญหา 
สูงสุด  คือ โรงเรียนไมสามารถจัดบุคลากรออกไปเยี่ยมเยียนถึงบานผูปกครองเด็กระดับกอน
ประถมศึกษา  ขอที่มีปญหาต่ําสุด คือ โรงเรียนประชาสัมพันธเรื่องการจัดการศึกษาระดับกอน
ประถมศึกษาใหชุมชนทราบนอยมาก  
 รุงรวี  ภิบาลญาติ (2542 : บทคัดยอ)  ศึกษาเหตุในการตัดสินใจของผูปกครอง 
ในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน  กรณีศึกษา โรงเรียนประดิษฐศึกษา  อําเภอทาใหม  
จังหวัดจันทบุรี  พบวา  ดานความสัมพันธกับชุมชน  เหตุผลในการตัดสินใจของผูปกครอง  ไดแก  
โรงเรียนมีการติดตอกับผูปกครองอยางสม่ําเสมอ  โรงเรียนเขารวมกิจกรรมของชุมชนในวันสําคัญ
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ตางๆ  อยูเสมอ โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครอง มีสวนรวมเสนอความคิดเห็นในการบริหาร 
โรงเรียน และโรงเรียนใหบริการแกชุมชนในการใชสถานที่ของโรงเรียน 
 สมชาย  กองจินดา (2543 : บทคัดยอ)  ศึกษาความคาดหวังของผูปกครองนักเรียน
ในการนําบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนบุญสมวิทยา  จังหวัดจันทบุรี  ดานการบริหารงาน 
ความสัมพันธกับชุมชน  พบวา โรงเรียนใหการตอนรับอัธยาศัยที่ดีและเปนกันเองแกผูปกครอง  
การเผยแพรขาวสารของโรงเรียนแกผูปกครองอยางสม่ําเสมอ และใหความรวมมือกับหนวยงาน
อ่ืนๆ 
 รุงเรือง  สุขารมณ (2544 : บทคัดยอ) ไดสรุปผลงานวิจัยดานครอบครัวในรอบ  
30 ปที่ผานมา พบวา  ความสัมพันธใกลชิดระหวางบานและโรงเรียนมีผลอยางสูงในการเรียนรู 
ของเด็ก  เชน นิวซีแลนด พบวา  ภูมิหลังของครอบครัวมีความสัมพันธแนนแฟนกับผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการศึกษาของนักเรียน ไมวาจะเปนชนชั้นทางอาชีพ หรือระดับการศึกษาของผูปกครอง  
โครงสรางของครอบครัว เชื้อชาติ ระดับรายได  อังกฤษและเวลลไดใชวิธีการอันหลากหลาย  
เพื่อใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  สหรัฐอเมริกาไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของบทบาทครอบครัวที่มีตอคุณภาพการเรียนรูของเด็ก หนึ่งในเปาหมาย  8 ประการของการปฏิรูป
การศึกษา คือ  การสรางความรวมมือระหวางบานและโรงเรียน  รับผิดชอบรวมกันในการดูแล  
และสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 เกษม ใจเถิง (2545 : บทคัดยอ)  ศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนา
นักเรียนกลุมโรงเรียนอุดรสัมพันธ  อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูปกครองมีการปฏิบัติ
และมีความตองการมีสวนรวมอยูในระดับมาก  โดยสวนใหญผูปกครองตองการมีสวนรวมในเรื่อง  
การสนับสนุนอบรมใหเด็กมีระเบียบวินัย และมีมารยาทที่เรียบรอย สวนปญหาพบวาผูปกครอง
สวนใหญไมมีโอกาสเขารวมแสดงความคิดเห็น การรวมตัวของกลุมผูปกครองเพื่อจัดกิจกรรม
ระหวางบานและโรงเรียนเปนไปไดยาก ขอเสนอแนะคือ ควรเปดโอกาสใหผูปกครองไดเขามา 
มีสวนรวมในการระดมความคิดมากขึ้น  โดยการประชุมผูปกครอง และเลือกตั้งคณะกรรมการ 
ฝายการศึกษาจากผูปกครอง 
 วันดี  เกตบุรม (2545 : บทคัดยอ)   ศึกษาการมีสวนรวมและขอเสนอแนะของ 
ผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา  พบวา   
การมีสวนรวมโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง  จําแนกตามระดับการศึกษาทั้งระดับ 
ต่ํากวาอนุปริญญา และระดับอนุปริญญา - ปริญญาตรี  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และรายดาน 
(งานธุรการและการเงิน  งานธุรการ  งานความสัมพันธกับชุมชน งานอาคารสถานที่อยูในระดับ
ปานกลาง สวนงานบุคลากร และงานกิจการนักเรียนอยูในระดับมาก)  สวนการจําแนกตามอาชีพ 
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โดยรวมและรายดาน  พบวาอยูในระดับมาก ในเรื่องขอเสนอแนะ พบวา งานธุรการสวนใหญ 
เสนอใหโรงเรียนควรจัดน้ําดื่มที่สะอาดและเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  งานบุคลากรสวนใหญ
เสนอใหครูใหความรักและเอาใจใสเด็กเหมือนลูกของตนเอง  งานวิชาการเสนอใหจัดการเรียน 
การสอนใหนักเรียนเปนผูปฏิบัติมากขึ้น  ควรเนนส่ือที่หลากหลาย  แปลกใหม งานสัมพันธชุมชน 
พบวา  ผูปกครองสวนใหญเสนอใหมีกิจกรรมเยี่ยมบานอยางสม่ําเสมอ  งานดานอาคารสถานที่  
เสนอเรื่องควรปรับปรุงแสงสวาง และการถายเทอากาศในหองเรียน และดูแลความสะอาดบริเวณ
โดยรอบในและนอกอาคารเรียนอยางสม่ําเสมอ  งานกิจการนักเรียน  ควรมีการจัดกิจกรรม 
ที่สงเสริมวิชาการนอกเหนือจากในหองเรียน   สงเสริมใหนักเรียนรักโรงเรียน   เปนตน  
การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครอง  พบวา  การจําแนกตามระดับการศึกษาและอาชีพ 
โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p < .05) 
 มานี  โชติมา (2546 : บทคัดยอ)  ศึกษาความตองการของผูปกครองในการจัด 
การศึกษาของโรงเรียนอนุบาลโชติมา เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  พบวา  ผูปกครองสวนใหญ
เปนเพศหญิง  มีอายุ  35  ปขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี  มีอาชีพเปนพนักงานธุรกิจเอกชน 
และรัฐวิสาหกิจ  ในสวนความตองการของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล 
โชติมา สรุปไดในดานตางๆ  คือ  ดานการจัดประสบการณและกิจกรรมการเรียนการสอน   
ดานสภาพแวดลอม  ดานการบริการนักเรียน  และดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง
ในภาพรวมอยูในระดับมากทั้งสิ้น 
 มณเฑียน  ทุมพันธ (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาบทบาทการมีสวนรวมของผูปกครอง
เด็กปฐมวัยที่ใชการบานแบบมีสวนรวม พบวา ผูปกครองเด็กปฐมวัยที่ใชการบานแบบมีสวนรวม  
มีระดับการปฏิบัติในบทบาทการมีสวนรวม หลังการทดลอง อยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบระดับ 
การปฏิบัติกอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อจําแนก
ตามขอมูลพื้นฐาน พบวาไมแตกตางกนั ในดานความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชการบานแบบมีสวนรวม 
พบวา  ผูปกครองเห็นวามีประโยชนและมีความเหมาะสมอยางยิ่งในการเรียนการสอนที่เปดโอกาส
ใหผูปกครองมีสวนรวมในการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย 
 2.3.2   งานวิจัยตางประเทศ 
 บูฟอรด (Buford.  1977 : 5688 – A)  วิจัย เร่ือง ทัศนะของผูปกครองที่มีตอ 
การเรียนการสอนระดับอนุบาล โดยศึกษาจากผูปกครอง  219  คน  จากสมาคมผูปกครองที่เมือง 
เอ็ดบอนด  มลรัฐโอคลาโฮมา พบวา ผูปกครองมีทัศนะคลายกัน คือ 
 1) สภาพของเด็กกอนวัยเรียน จําเปนจะตองเร่ิมพัฒนาโปรแกรมการเรียนอนุบาล 
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 2) การสอนในชั้นอนุบาล ควรจะเนนพัฒนาการทางอารมณ จิตวิทยาเด็ก 
เปนสิ่งสําคัญที่สุด และลําดับตอไป  คือ  พัฒนาการทางดานรางกาย 
 3) ควรไดมีกิจกรรมที่จะชวยใหเด็กมีความรูสึกที่ดีตอตนเองใหมากที่สุด 
 ปเตอร  (Peter. 1978 : 7215 – A)  วิจัย เร่ือง พัฒนาการของเด็กแรกเริ่มในประเทศ
เปรู  ผลการวิจัยพบวา  การใหการศึกษาแกเด็กเล็กไมคอยจะไดผลเต็มที่นัก เนื่องจากหลักสูตร 
ไมไดคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลไวดวย  กลยุทธที่ดีในการสอนเด็ก คือ ตองรูวาธรรมชาติ
ของเด็กในวัยนี้ตองการอะไร  ประสบการณที่ไดมาจากบานของเด็กแตละคนมีอะไรบาง การให
การศึกษาแกเด็กเล็กจึงจะสมบูรณขึ้น 
 

2.4  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ผูวิจัยไดสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ือง
การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  โดยกําหนดเพิ่มในสวนของขอบเขตงานตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 39   
วาดวยการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ในงาน  4  ดาน โดยมีรายละเอียดงาน
ตางๆ  ดังนี้  
 2.4.1 ดานวิชาการ ถือเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินงานของโรงเรียนใหบรรลุจุดหมาย
ที่ตั้งไว  ดวยการจัดกิจกรรมและประสบการณตางๆ ใหกับนักเรียน  เพื่อใหนักเรียนเกิดพัฒนาการ
ในทุกดานอยางครบถวน  ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  มีรายละเอียดของงานตางๆ  ดังนี้ 
 1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โดยรวมกับทุกฝายที่เกี่ยวของ 
วางแผน และดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อสนองความตองการของชุมชน 
สังคม และการเปลี่ยนแปลงของโลกอยางตอเนื่อง 
 2) ปรับปรุง  พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ ครูเปน
ผูสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู  เปนผูแนะนํามากกวาเปนผูส่ังใหทํา   
 3) บริหารจัดการงานวัดผลการเรียน  ประเมินผลการเรียน  และเทียบโอนผล 
การเรียนของนักเรียนในโรงเรียนใหเปนไปตามขอกําหนดตามหลักสูตรสถานศึกษา    
 4) สงเสริม  สนับสนุน การจัดทําวิจัยในชั้นเรียน รวมถึงงานวิจัยเพื่อพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาในดานอื่นๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู และ 
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรในโรงเรียนอยางตอเนื่อง  
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 5) สงเสริม และพัฒนาการประยุกตใชส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีตางๆ  
ในการจัดการเรียนการสอน และการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหเกิด 
ความกาวหนาอยางตอเนื่อง   
 6) สงเสริม ปรับปรุง พัฒนาแหลงศึกษาเรียนรูภายในโรงเรียน ใหเปนแหลง
ศึกษาตามอัธยาศัย  รวมถึงการสงเสริมการศึกษานอกสถานที่ เพื่อพัฒนาวิสัยทัศนในการเรียนรู 
ของนักเรียน 
 7) รวมกับทุกฝายที่เกี่ยวของดําเนินการนิเทศการสอนของครู  เพื่อรวมกัน 
ปรับปรุง  พัฒนา ประสิทธิภาพ และรูปแบบการเรียนการสอนใหเกิดของครูผูสอนใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกนักเรียนอยางตอเนื่อง    
 8) จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาในดานการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบัน และ
การวางแผนการศึกษาตออยางเปนระบบ  พรอมทั้งเฝาระวังปญหาทางสังคมตางๆ ที่จะเกิด 
ในโรงเรียน และการเปนที่ปรึกษานักเรียนในทุกเรื่องอยางตอเนื่อง   
 9) ดําเนินการจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมกับ 
ทุกฝายที่เกี่ยวของ  วางแผน  ดําเนินการ  ประเมินผล  รายงานผลอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนา 
ประสิทธิภาพของงานในภาพรวม และรายดานอยางตอเนื่อง   
 10) รวมกับทุกฝายที่เกี่ยวของ สนับสนุนการเรียนรูของชุมชนโดยรอบ เพื่อการมี
สวนรวมของชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เปนการเอื้อประโยชนทางการเรียนรู 
แกชุมชนอยางตอเนื่อง และทั่วถึง 
   11) ประสานความรวมมือในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับปรุง พัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน  รวมกับสถานศึกษาอื่นๆ  เปนการสรางเครือพัฒนาวิชาการ ที่เปน 
คุณประโยชนรวมกันระหวางสถานศึกษา   
 12)  สงเสริม และสนับสนุนงานดานการเรียนรูแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร 
หนวยงาน และสถาบันอื่นๆ  ใหไดรับประโยชนจากการจัดการศึกษาอยางกวางขวาง   
 2.4.2 ดานงบประมาณ   เปนการบริหารงบประมาณ  ที่สนับสนุนการดําเนินงาน 
ดานตางๆ  เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายอยางคุมคา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยมีรายละเอียด 
ของงานตางๆ ดังนี้ 

1) ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ในการวางแผนการดําเนินงานตางๆ  เพื่อ
เสนอขออนุมัติงบประมาณในการดําเนินการ 

2) รวมกับทุกฝายที่เกี่ยวของพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ  เพื่อกระจาย 
งบประมาณสูการพัฒนางานในทุกๆ ดานอยางคุมคา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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3) ตรวจสอบ และติดตามการใชงบประมาณเพื่อใหการดําเนินการใชงบประมาณ
เปนไปตามแผนงานที่เสนอของบประมาณ 

4) รวมกับทุกฝายที่เกี่ยวของประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ และ 
การรายงานผลการใชงบประมาณในดานตางๆ  เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาตอไป  

5) รวมกับทุกฝายที่เกี่ยวของประชาสัมพันธ การดําเนินการการระดมทรัพยากร
จากภายในและภายนอกโรงเรียน  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 

6) ประสานงานทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาการลงทุนเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
การจัดการศึกษาใหเกิดประโยชนแกนักเรียนอยางสูงสุด 

7) บริหารงานการเงินอยางเปนระบบตรวจสอบได และเกิดความคลองตัว 
ในการเบิกจาย 

8) ออกแบบและจัดทําระบบบัญชีของโรงเรียน   เพื่อ รับการตรวจสอบ 
ความโปรงใส  สรางความเชื่อมั่นแกทุกฝายที่เกี่ยวของในการจัดทําการระดมทุนหรือการให 
ความชวยเหลืออ่ืนๆ  

9) บริหารจัดการการใชพัสดุและสินทรัพยตางๆ ในโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  
 2.4.3 ดานบริหารงานบุคคล  เปนการวางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบ 
ขอบังคับ  เกี่ยวกับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เปนการปฏิบัติเพื่อคัดสรร และพัฒนาใหไดบุคลากร
มีความรู ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ในโรงเรียน  เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด  มีรายละเอียดของงานตางๆ ดังนี้  
  1)  รวมกับทุกฝายที่เกี่ยวของพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  ตาม
หลักเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ภายใตการกํากับติดตามของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 2) รวมกับทุกฝายที่เกี่ยวของกําหนดโครงสรางการบริหารสถานศึกษาตาม
ขอบเขตงาน ทั้ง  4  ดาน พรอมทั้งระบุผูรับผิดชอบในตําแหนงตางๆ  อยางเหมาะสม และเปนที่
ยอมรับของทุกฝาย 
 3) วางแผนการจัดจาง และกําหนดเปนอัตรากําลังบุคลากรที่เหมาะสม และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงานในทุกๆ  ดานของโรงเรียน 
 4) ประสานงานและดําเนินการสรรหาวาจางบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ 
และมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5) ดําเนินการคัดเลือก  และเสนอบรรจุแตงตั้งบุคลากรในตําแหนงหนาที่ 
ความรับผิดชอบตางๆ อยางเปนระบบ 
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 6) สงเสริม และสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่ชวยพัฒนาความรู ความสามารถ
บุคลากรทุกคน  ทั้งการฝกอบรมภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อเปนขวัญกําลังใจและเปน 
การกระตุนการพัฒนาตนเองของบุคลากรทุกคนอยางตอเนื่อง 
 7) กําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติตนของบุคลากรในโรงเรียน 
พรอมทั้ง ติดตาม ควบคุมวินัยของบุคลากรทุกคน เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียนในการประพฤติ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม   
 8) สงเสริมสวัสดิการแกครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนอยางเปนระบบ  
เทาเทียมกัน รวมถึงกิจกรรมสันทนาการตางๆ  เพื่อเปนกําลังใจในการพัฒนางานตางๆ ของบุคลากร
อยางตอเนื่อง  
 9) พิจารณาถอดถอนบุคลากรในโรงเรียน ที่มีคุณลักษณะไมเหมาะสมกับหนาที่
รับผิดชอบ เพื่อเปนสวนหนึ่งของการบริการจัดการงานบุคคลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.4.4  ดานบริหารทั่วไป  เปนสวนงานสนับสนุนการดําเนินการจัดการศึกษาใหมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด  สอดคลองและสนองความตองการของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ประกอบดวยงาน
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  
  1) การดําเนินงานธุรการตางๆ  เชน งานสารบรรณ คือ งานจัดพิมพหนังสือ 
ราชการ  สําเนา จด รับ สง บันทึก ยอเรื่อง เสนอ ส่ังการ ตอบ จัดเก็บระบบงานเอกสารตางๆ   
การคนหาเรื่องเดิมเพื่อสนับสนุนขอมูลในการบริหาร  รวมถึงงานสาธารณสุขในโรงเรียนที่มุงเนน
การระวังปองกันอุบัติเหตุ และโรคภัยตางๆ  ที่จะเกิดแกนักเรียนและบุคลากรทุกคน 
 2) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน ไดแก งานทะเบียน รายงาน  
หลักฐานตางๆ  เพื่อการคนควา  อางอิง วางแผนงาน หรือดําเนินการบริหารใหเกิดความเที่ยงตรง
และเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริง 
 3) ดํา เนินงานเลขานุการ   เพื่อประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ในการประชุม  รวมถึงการดําเนินงานตางๆ  ที่ตกลงรวมกัน  พรอมทั้งการรายงานผลการดําเนินงาน
ใหทราบโดยทั่วถึง  อยางถูกตองและรวดเร็ว 
 4) ดําเนินการพัฒนาระบบ และเครือขายขอมูลสารสนเทศรวมกันทั้งภายใน  
และภายนอกสถานศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อใชขอมูลสารสนเทศเปนเครื่องมือในการวางแผน 
การพัฒนางานอยางเปนระบบ เปนประโยชนแกหนวยงานตนสังกัด และชุมชนอยางถูกตองและ 
ตอเนื่อง 
 5) รวมประสานงาน และพัฒนาเครือขายการศึกษากับหนวยงานอื่นๆ  เพื่อ
โอกาสทางการศึกษาของชุมชน และการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่กวางขวางเปนประโยชน
แกชุมชนสูงสุดตอไป 
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6) จัดระบบการบริหาร และการพัฒนาองคกรใหเกิดการพัฒนาทั้งดานการคิดคน
เทคนิควิธีการบริหารใหมๆ  ที่สามารถประยุกตใชไดอยางเปนรูปธรรม กอใหเกิดขวัญและกําลังใจ
ในการพัฒนางานของบุคลากร  สงผลใหเกิดการพัฒนางานในทุกดานอยางตอเนื่อง   

7) สงเสริมกิจกรรมตางๆ  เกี่ยวกับดานวิชาการ  เพื่อเปดโอกาสการเรียนรู 
ส่ิงใหมๆ  ใหเกิดแกนักเรียนอยางสม่ําเสมอ เปนการเสริมสรางกระบวนการคิดที่สรางสรรค และ
เปนประโยชนตอการศึกษาสมัยใหม 

8) ดูแลงานอาคาร สถานที่ แหลงเรียนรู และส่ิงแวดลอมตางๆ ในโรงเรียน  
ใหเกิดความสะอาด ปลอดภัย และเกิดประโยชนสูงสุดในการใชงาน 

9) จัดสํามะโนผูเรียน เพื่อเปนขอมูลผูเรียนในการจัดการศึกษา และเปนขอมูล 
ในการวางแผนพัฒนาใหตรงกับความตองการของผูปกครอง และชุมชนมากที่สุด   

10) จัดบริการรถรับสงนักเรียนเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูปกครองในการรับสง
บุตรหลานไปกลับโรงเรียน และบริการใหแกนักเรียนในการเดินทางเพื่อศึกษานอกสถานที่  รวมถึง
บริการรถฉุกเฉิน สนับสนุนงานสาธารณสุขในโรงเรียนใหเกิดความปลอดภัยแกนักเรียนและ
บุคลากรตลอดเวลาที่อยูในโรงเรียน  

11) สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหเกิดโดยทั่วถึง เปนการสงเสริมใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรูอยางแทจริง   

12) สนับสนุนกิจการนักเรียน ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมวันสําคัญ
ตางๆ กิจกรรมพิเศษอื่นๆ ในโอกาสตางๆ  ใหดําเนินงานไดอยางสะดวกและเกิดประโยชนแก 
นักเรียนอยางแทจริง  เปนการสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูใหเกิดขึ้นตลอดเวลา และตอเนื่อง     

13) สงเสริมงานประชาสัมพันธโรงเรียนใหชุมชนไดรับทราบถึงความเคลื่อนไหว
ในการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน  เพื่อสรางความสัมพันธอันดีแกชุมชน ใหเกิด 
ความเชื่อมั่น  ศรัทธาในการดําเนินงานของโรงเรียน  สนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชน 
ในการจัดการศึกษา  รวมถึงการสรางความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับ ครู นักเรียนและบุคลากร
ทุกคน เพื่อความรัก ความสามัคคีในองคกร ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการรวมมอืที่ดีในทุกสวนงานตอไป    

14) ประสานงานกับสวนงานราชการ และหนวยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษา เพื่อรับทราบขาวสาร  คําสั่งตางๆ  สูการปฏิบัติใหบรรลุตามจุดมุงหมายตอไป 

15) ใหการบริการตางๆ แกสาธารณะ เชน สนามกีฬาของชุมชน พื้นที่การจัด 
กิจกรรมชุมชนตางๆ เพื่อใหเกิดเปนประโยชนแกสาธารณชนอยางแทจริง 
 
 

  


