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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
    การวิจยัเร่ือง การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนของ
นักเรียน โรงเรียนอนุบาลบานบางพระ (ฉิง่นาวิกอนุสรณ) ศรีราชาไดศึกษาหลักการ แนวคดิ ทฤษฎี 
สภาพปจจุบนั และปญหาของการมีสวนรวมของผูปกครอง ในการจดัการศึกษาของโรงเรียน จาก
เอกสารงานวิจยัทั้งในและตางประเทศ โดยนําเสนอเปนลําดับดังนี ้

  2.1  การมีสวนรวมของผูปกครอง 
  2.1.1  แนวคดิ ทฤษฎีที่เกีย่วกับการมีสวนรวม 
  2.1.2  ความหมายของการมีสวนรวม 
  2.1.3  บทบาทการมีสวนรวมของผูปกครอง 
  2.1.4  บทบาทของผูปกครองในการจดัการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
  2.1.5  ความสําคัญของการมีสวนรวมของผูปกครอง 
  2.1.6  ประเภทของการมีสวนรวมของผูปกครอง 
  2.1.7  ลําดับขั้นของการมีสวนรวมและการวางแผนเพือ่ใหผูปกครองมีสวนรวม 
  2.1.8  ปญหาในการมีสวนรวมของผูปกครอง 

  2.2  การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาการเรียนการสอน   
         2.2.1  การมีสวนรวมในกิจกรรมการใหความรูผูปกครอง 
         2.2.2  การมีสวนรวมในการเสริมสรางประสบการณแกเด็กที่บาน 
         2.2.3  การมีสวนรวมในการเสริมสรางประสบการณแกเด็กที่โรงเรียน 

                      2.2.4  การมีสวนรวมในการสนับสนุนโรงเรียน 
 2.3  ความรูเกีย่วกับโรงเรียนอนุบาล 

  2.3.1  ความเปนมาของโรงเรียนอนุบาลในประเทศไทย 
  2.3.2  ประวตัิโรงเรียนอนบุาลบานบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ)  ศรีราชา 

  2.4  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
         2.4.1  งานวิจยัในประเทศ 

                      2.4.2  งานวิจยัตางประเทศ 
                2.5  สรุปกรอบแนวคิดในการวจิยั 
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2.1  การมีสวนรวมของผูปกครอง 
 
               2.1.1  แนวคิด  ทฤษฎีเก่ียวกับการมีสวนรวม 

       แนวคดิการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาการเรียนของโรงเรียน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กระทรวงศกึษาธิการ ( 2544, หนา  13)  

ไดเสนอแนวคดิการมีสวนรวมของผูปกครองในการจดัการศึกษาของโรงเรียน แบงเปน 2 สวน  คอื 
        1)  สวนการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ซ่ึงหมายถึง การอบรมเลี้ยงดูและการจัดบรรยากาศ
การเรียนรูหรือการสรางสภาพแวดลอมที่ถูกตองเหมาะสม โดยแบงการเลี้ยงดูเปนระดับชั้น  ดังนี ้
  (1)  ระดบักอนประถมศึกษา 
  (2)  ระดบัประถมศึกษา 
               (3)  ระดับมัธยมศกึษา 
                      2)  สวนของการมีสวนรวมและประสานงานกับโรงเรียน ซ่ึงไดแก 
  (1)  การสื่อสารระหวางบานกับโรงเรียน 
               (2)  การอาสาสมัครเพื่อการศึกษา 
  (3)  การเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจของโรงเรียน 
               (4)  การเปนผูประสานงานในการระดมทรัพยากร 
          ในการวจิัยคร้ังนี้ ผูวิ จัยจึงไดนําแนวคิดการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการ
เรียนของโรงเรียน  ดานการอบรมเลี้ยงดูบตุรหลานซึ่งแบงเปนระดับชัน้ มาเปนกรอบแนวคดิในการ
วิจัย เพื่อศึกษาวากิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาการเรียนของนกัเรียนในแตละ
ระดับชั้น ของโรงเรียนอนบุาลบานบางพระ (ฉิ่งนาวกิอนุสรณ)  ศรีราชา วามีความเหมาะสมและ
สอดคลองทั้งทางทฤษฎีและบริบทของโรงเรียนมากนอยเพียงใด 
                        การอบรมเลี้ยงดูในฐานะผูปกครอง (Parenting) 
           การอบรมเลี้ยงดูสงผลตอคุณภาพคนอยางมาก รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสม
จะชวยสงเสริมคุณภาพของเด็ก ทั้งดานสติปญญา  จติใจ และพฤตกิรรม (งามตา วนินทานนท , 
นพวรรณ  โชติบัณฑ และวลัภา  สบายยิ่ง, 2545,หนา 47;  อางถึงใน  อุษณยี  อนุรุทธิวงศ (โพธิสุข), 
2545, หนา  17)  
                        ความหมายและความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดูในฐานะผูปกครอง 
           การอบรมเลี้ยงดู หมายถึง การเลี้ยงดู การดแูล และการอบรม โดยที่การเลี้ยงด ู
หมายถึง การสนใจการเอาใจใสในเรื่อง การรับประทานอาหาร การนอน การผักผอน การเลน การ
ขับถาย และการรักษาความสะอาดรางกาย และการดแูล หมายถึง การใกลชิดและระมัดระวัง เพราะ
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เด็กยังไมเจริญเติบโตพอที่จะปลอยใหอยูตามลําพังไดจึงตองคอยดูแลอยางใกลชิด  ดูแลใหเดก็มี
ความสุข ปลอดภัย รับประทานอาหารครบ 5 หมู คอยแกไขมารยาท ดูแลเรื่องความสะอาดทั้งทาง
รางกายและเครื่องนุงหม  สวนการอบรม หมายถึง  การปลูกฝงและสงเสริมนิสัยที่ดีงามใหแกเดก็ 
เพื่อใหพรอมที่จะดําเนินชวีติเปนผูใหญทีด่ีในอนาคต การอบรมนั้นอาจตองใชเวลายาวนาน ฝก
ปฏิบัติซํ้า ๆ จนติดเปนนิสัย เร่ืองที่ตองอบรม ไดแก นิสันที่ดี มารยาทที่ดี สุขนสัิยที่ดี และเชาว
ปญญาที่ดี (บุญเยี่ยม จิตรดอน, 2532, หนา 328–352)   และอําไพ  สุจริตกุล และคนอื่น ๆ (2533, 
หนา 11) กลาววา  การอบรมเลี้ยงดู เปนวิธีการตาง ๆ  การปฏิบัติตัวของผูปกครอง กิจกรรมและ
ส่ิงตาง ๆ ที่ใชในการฝกอบรมเด็ก  เพื่อใหเ ด็กเกิดการพัฒนาในดานตางๆ อยางเหมาะสม และ
สอดคลองกับหลักการเลี้ยงดู  สวนจรรจา  สุวรรณทัต  (2545, หนา 8) ใหความหมายวา   การ
อบรมเลี้ยงดู หมายถึง  กระบวนการปลูกฝงเด็กใหไดพัฒนาสงตาง ๆ ในตนเอง ทั้งทางสติปญญา  
พฤติกรรมและจิตใจ 
           สรุปไดวา การอบรมเลี้ยงดูในการอบรมเลี้ยงดูในฐานะผูปกครอง (Parenting) เปน
ความรับผิดชอบพื้นฐานของครอบครัว ทั้ งการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาตามสมควรแกเด็ก
เชนเดยีวกับความหมายของ เอปสไตนและคณะ (Epstein, et al., 1997, p. 74; อางถึงใน เกตุสุเดช  
กําแพงแกว, 2547, หนา 70)  ที่วา การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
การอบรมเลี้ยงดูในฐานะผูปกครองเปนความรับผิดชอบพื้นฐานของครอบครัว ไดแก การจัดเตรียม
ที่อยูอาศัย สุขภาพ โภชนาการ เครื่องนุงหม  ความปลอดภัย  ทักษะของผูปกครองตอเด็กทุกระดับ
อายุ  สภาพบานที่สนับสนุนเด็กในฐานะนกัเรียนในทุกระดับชั้น ขอมูลขาวสารและกจิกรรมเพื่อ
ชวยโรงเรียนใหเขาใจเด็กและครอบครัว 
          บัญชร แกวสอง (2531, หนา 43–57) ไดอธิบายพฤติกรรมการมีสวนรวมของ
ประชาชนโดยใชแนวคิดในแตละทฤษฎีไวดังนี ้
           ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (A Theory Reasoned  Action) ของฟชเบน และ อัจเซน 
มีฐานคติ (Assumption) กลาววา  มนุษยเปนผูมีเหตุผลและใชขอมูลที่ตนมีอยูอยางเปนระบบ มนษุย
พิจารณาผลที่เกิดจากกระกระทําของตนเอง กอนตัดสินใจลงมือกระทาํหรือไมกระทาํพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึง่  พฤติกรรมของบุคคลจึงอยูภายใตการควบคุมของเจตนาของบุคคล  ดังนั้น เจตนา
เชิงพฤติกรรมหรือความตั้งใจที่จะกระทําของบุคคลจึงเปนตัวกําหนดทีใ่กลชิดการกระทํา  ตัวแปรที่
เปนของเจตนาเชิงพฤติกรรมหรือความตัง้ใจที่จะทําประกอบดวย  ปจจัยเกี่ยวกบัเจคติ (Attiude 
Factors) ไดแก  ความคาดหวังเกีย่วกับผลลัพธ และคุณคาของผลลัพธที่คาดหวัง 
           จิตวิทยาเชิงพฤติกรรม (Behavioral Psychology) ซ่ึงไดอธิบายการเขามามีสวนรวม
ของประชาชนจะมีจํานวนบอยครั้งมาก ขึ้นอยูกับผลที่เกิดจากการมีสวนรวมจากครัง้แรก ถาผลผลิต



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

  
11 

ที่เกิดขึ้นแรก ๆ เปนไปตามความคาดหวัง การมีสวนรวมจะมีจํานวนบอยครั้งมากขึน้ 
          จากทฤษฎีทางจิตวิทยา และสังคมวิทยา  สามารถใชเปนแนวคิดเพื่อที่จะอธิบายการมี
สวนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษาที่วา ผลของการตัดสินใจของชุมชนขึ้นอยูกับผลลัพธ
และคุณคาของผลลัพธที่คาดหวัง ภายใตเงื่อนไขของสภาพแวดลอม  โอกาสตอบแทนทางดาน
เศรษฐกิจและผลทางดานจิตใจ โดยใชเกณฑเปรียบเทียบระหวางบุคคลเปนสําคัญ ดังนั้น ภาครัฐ
ควรลดบทบาทในการบริหารและการจัดการศึกษาลง แตเพิ่มบทบาทใหผูปกครองไดเขามามี
บทบาทมากขึ้น จนถึงระดับของความรวมมือและรวมกนัตัดสินใจ  เพราะความตองการในผลลัพธ
ที่คาดหวัง และเงื่อนไขตาง ๆ ในการบริหารและจัดการศึกษานัน้ จะไดตรงความตองการของ
ผูปกครองและชุมชน 
          วิชัย  ตนัศิริ  (2542, หนา 137)  กลาววา ภารกิจดานการจดัการศึกษาเปนภารกิจที่
ใหญหลวงและมีขอบเขตกวางเกินกวาระบบการศึกษาในโรงเรียนและในรั้วมหาวิทยาลัย  
จะรับผิดชอบไดแตเพียงผูเดยีว  ซ่ึงสอดคลองกับ  ประเวศ  วะสี  (2541, หนา 5)  ที่วาการจัดการศึกษา
ตองระดมทรพัยากรทั้งมวล (All of Resource) เขามาจดัการศึกษา  การรวมมือกันจึงมีความจําเปน
และความสําคญัอยางยิ่งอันจะนําไปสูการสรางสมดุลเพื่อการอยูรอดของระบบการศึกษาและสังคม
ตามทฤษฎีโครงสรางและหนาที่นี ้
                 2.1.2   ความหมายของการมีสวนรวม 
                     นักวิชาการไดใหความหมายของการมีสวนรวมไวดังนี ้
         คําวา “การมีสวนรวม”  ถึงแมจะเปนคําที่ใชมานานแลว แตความหมายของคํายังไม
เปนที่เขาใจตรงกัน ยาดาฟ  (Yadav, 1980, p. 87; อางถึงใน เกตุสุเดช  กําแพงแกว, 2547, หนา 17)
ใหความหมายวา การมีสวนรวม หมายถึงการรวมมือดวยความตั้งใจ และสมัครใจ ซ่ึงกระบวนการ
ความรวมมือ ตองมีความรูสึกวาไดรวมในการตัดสินใจ ไดรวมในการดํา เนินงาน  ไดรวมใน
การติดตามประเมินผล หรือไดรวมรับประโยชน  สหประชาชาติ  (United Nation, 1981, p.5; อางถึงใน 
เกตุสุเดช  กําแพงแกว, 2547, หนา 17) ใหความหมายของการมีสวนรวมวา หมายถึง การสราง
โอกาสใหสมาชิกทุกคนเขามามีสวนชวยเหลือ  และเขามามีอิทธิพลตอกระบวนการดาํเนินกจิกรรม  
รวมทั้งมีสวนไดรับประโยชนจากผลอยางเทาเทียมกนั สวนหวัง (Whang, 1981, p. 91; อางถึงใน 
เกตุสุเดช กําแพงแกว, 2547, หนา 17) ใหความหมายของการมีสวนรวมวา หมายถึง กระบวนการ
ในการเขาไปดาํเนินงานของบุคคลหรือของกลุม เพื่อไดสะทอนถึงความสนใจสถาบัน / ระบบที่
ครอบคลุมการดําเนินชวีิตของพวกเขา  ชาดิดและคณะ  (Shadid, et al., 1982, p.33; อางถึงใน 
เกตุสุเดช  กําแพงแกว, 2547, หนา 17)  ไดสรุปจากการศึกษาเรื่อง  การมีสวนรวมจากสาขาวิชา 
ตาง ๆวา  ลักษณะของการศกึษาการมีสวนรวมสวนใหญไมพิจารณามีสวนรวมในเชิงทฤษฎี  แตเปน
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การศึกษารายละเอียดพฤติกรรมการมีสวนรวม  ในลักษณะประยกุตกับบริบทของการมีสวนรวม
นั้น ๆ ไวท (White, 1982, p. 2; อางถึงใน เกตุสุเดช  กําแพงแกว, 2547, หนา 17) ไดใหความหมาย
ของการมีสวนรวมวา  หมายถึง การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  การมสีวนรวมในการปฏิบัติ การมี
สวนรวมในการประเมินผล  ดูจลาห (Douglah, 1970, pp. 89 – 90; อางถึงใน เกตุสุเดช  กําแพงแกว, 
2547, หนา 17)  ไดชี้ใหเหน็วา ความหมายของการมีสวนรวมในบรบิทที่ตางกัน จะใหความหมาย
ของการมีสวนรวมที่แตกตางกัน 
           ความหมายของการมสีวนรวมของผูปกครอง 
           รุง  แกวแดง (2544, หนา  1-5) ไดกลาววา ในอดีตที่ผานมา กอนที่จะมีระบบ
โรงเรียนอยางเชนปจจุบัน  การศึกษาของไทยในยุคนั้นจะขึ้นอยูกับพอแม  และครอบครัวที่ถายทอด
ทุกสิ่งทุกอยางของครอบครัว เชน ความรูเร่ืองการทํามาหากินทั้งหลายจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุน
หนึ่ง แตเมื่อมรีะบบการศึกษา คือมีระบบโรงเรียนอยางปจจุ บัน  ซ่ึงเปนระบบที่คอนขางแข็งมาก
เกินไป ผูปกครองไมมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหกบัลูกหลานของตนเอง 
           การจัดการศึกษาตามระบบปจจุบนัทีเ่กิดจากโรงเรียนฝายเดียว ทาํใหระบบการศึกษา
มีปญหาคอนขางมาก ในปจจบุันเปนที่ยอมรับกันแลววา การที่ผูปกครองไมมีโอกาสและบทบาทใน
การศึกษานัน้ ทําใหขาดครูที่ เปนผูสอนลูก–หลาน ดวยความรัก ดวยเหตุผลนีพ้ระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวนัที่  20 สิงหาคม  2542  ที่ผานมา มี
ความเชื่อวา  ผูปกครองคือคนที่เปนครูที่ดทีี่สุด มีพลัง มทีุกสิ่งทุกอยาง รวมทั้งความตั้งใจ และความ
ปรารถนาดีตออนาคตของลูกหลานของตนเอง จึงไดใหความสําคัญผูปกครองในการเขามามีสวน
รวมในการจัดการศึกษา สวนความหมาย “ การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา ” นัน้ 
นักการศึกษา ไดใหความหมายดังนี้  ฉลอง  คงเจริญ  (2545, หนา 20) ไดกลาววา การมีสวนรวม
ของผูปกครองในการบริหารการศึกษา หมายถึง การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการ
ดําเนินงานจัดการศึกษาภายในโรงเรียน  ซ่ึง กุลยา  ตนัติผลาชีวะ (2544, หนา 30)ใหความหมายวา 
การมีสวนรวมของผูปกครองกับโรงเรียน หมายถึง การมีสวนรวมของผูปกครองกับครู  และ
โรงเรียนในการสรางสรรค และพัฒนาเดก็ใหเจริญเติบโต และพัฒนาไดเต็มศักยภาพ สวน เกตุสุเดช  
กําแพงแกว (2547, หนา 17) ใหความหมายวา การทีผู่ปกครองมีสวนรวมในเหตกุารณ กิจกรรม 
หรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา หรือการเรยีนรูใหกับลูกหลานหรือเดก็ในอุปการะของ
ตนกับโรงเรียน และซัมซัน และยอนเน (Sumption & Yvonne.n.d;  อางถึงใน ประดษิฐา จันทรไทย, 
2532, หนา 10) กลาววา การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศกึษา คือ การที่ผูปกครองมีสวน
รวมในโรงเรียน โดยการสนบัสนุนดานความคิดเห็น ตัดสินใจ สละแรงงาน และเวลาใหโรงเรียน
ในการวางแผน การกําหนดนโยบาย การติดตอส่ือสารระหวางบานและโรงเรียน  การแกปญหา 
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พัฒนาสนับสนุนดานการเงนิ และการประเมินผลการทาํงาน ซ่ึงแบงออกเปน 2 ประการ คือ 1)  การ
มีสวนรวมอยางเปนทางการ และ โกรลนิค และสโลวเวซิค  (Grolnick & Slowiaezek, 1994, p. 238; 
อางถึงใน เกตุสุเดช  กําแพงแกว,2547,หนา 17) ใหความหมายวา เปนการอุทิศทรัพยากรโดย
ผูปกครองใหกับเด็ก  และนิภาพรรณ  หงสชูเกียรต ิ  (2544, หนา 34) กลาววาการมีสวนรวมของ
ผูปกครองไมไดหมายถึงการมีสวนรวมเฉพาะกิจกรรมทีท่างโรงเรียนจัดขึ้นเทานัน้ แตยังรวมไปถงึ
การใหความรวมมือเพื่อพัฒนาเด็กที่บานอกีดวย เปนการรวมมือระหวางผูปกครองและโรงเรียนที่
ตองเริ่มตนไปพรอมกัน และตองเปนการรวมมือที่ถูกตองเหมาะสม  เพื่อใหการพัฒนาเด็กมีความ
สอดคลอง ตอเนื่อง และเชื่อมโยงกับโรงเรียน  เพื่อใหการพัฒนาเด็กเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
    สรุป ความหมายของการมีสวนรวมของผูปกครองจากแนวความคดิของผูที่มีความรูและ
ผูเชี่ยวชาญกับเรื่องการมีสวนรวมของผูปกครอง  หมายถึง กระบวนการที่เกิดจากความรวมมอื
ระหวางผูปกครอง ครู และโรงเรียนที่จะประกอบกิจกรรมหรือปฏิบัติงานรวมกนัดวยความสมัครใจ 
โดยมีเปาหมายและผลประโยชนรวมกัน ในการสรางสรรคและพัฒนาเดก็ใหเจริญเติบโตและพัฒนา
ไดเต็มศักยภาพ 
    การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการพัฒนาการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนอนุบาล
บานบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ) ศรีราชา 
    การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในอดีต กอนประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ อาจถือไดวากิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการพฒันาการเรียนของโรงเรียนยงั
ไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจน เชน การปฐมนิเทศผูปกครองแตละระดับชัน้ การปจฉิมนเิทศผูปกครองชั้น 
ประถมศึกษาปที่ 6   การจัดงานวันแม วนัพอ และวนัเดก็ เปนตน 
    ตอมาในป พ.ศ. 2543 ผูวิจัยไดมาเปนผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบานบางพระ (ฉิง่นาวิก
อนุสรณ) ศรีราชา จึงได ริ เ ร่ิมการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาการเรยีนของนักเรียน
โดยวิธีการตาง ๆ ดังนี้   คือ 

        1)  จัดตั้งเปนองคกร  (Organization)  
  โรงเรียนอนบุาลบานบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ) ศรีราชา ไดดําเนินการจัดตั้งองคกร 

ขึ้น คือ   คณะกรรมการสถานศึกษา  ประกอบดวย 
                            (1)  นายพนัธศักดิ์      เกตุวตัถา  ประธานกรรมการ 

              (2)  นายทองคํา         รักจิต               รองประธานกรรมการ 
      (3)   สท.สมบัติ         เกตุปรางค   กรรมการ 

                (4)  นางนวยนารถ     แสนเจริญ   กรรมการ 
                (5)  นายจํารัส         เกสรแพทย    กรรมการ 
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               (6)  นางนงคเยาว        กล่ินสุคนธ    กรรมการ 
               (7)  นายบุญชวย         ศรีเหรัญ    กรรมการ 
               (8)  นางทองยอย        เริงสมุทร    กรรมการ 
               (9)  นายสุชาต ิ         รวบรัตน    กรรมการ 
             (10)  นายประสงค       ทองอยูเย็น    กรรมการ 
             (11)  นายทองเจือ        สอนศิริ    กรรมการ 
             (12)  นางพัชรินทร      โกศล    กรรมการ 
             (13)  นางพจณีย         สมวงศ    กรรมการ 
             (14)  นางนันทพร         ชมโฉม    กรรมการ 
                          (15)  นางพศิมัย         ปนนอย                 กรรมการและเลขานุการ 

        2) กิจกรรมที่โรงเรียนไดริเร่ิม เพื่อใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนไดแก  โครงการผูปกครองชวยสอน วันสานสัมพันธบานและโรงเรียน วนัเด็กแหงชาต ิ
วันแม วันพอแหงชาติ วนัปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียนในแตละระดบัชั้น วันปจฉมินิเทศและวันรับ
เกียรติบัตรสําหรับนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6   และมธัยมศึกษาปที่ 3 

       3)  การศกึษาผูปกครอง  (Parent Education) 
            โรงเรียนอนุบาลบานบางพระ  (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ)  ศรีราชา  ตระหนกัถึงการศกึษา 

ของผูปกครอง ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนของนักเ รียน  และการมีสวนรวมของ
ผูปกครองใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงไดจัดโครงการการศึกษาผูปกครองขึ้นเปนครั้งคราว 
เชน โครงการเผยแพรผลงานดานวิชาการของนักเรียน โครงการแหลงเรียนรูและใหใชสถานที่เปน
ศูนยการเรยีนนอกโรงเรียนในวนัอาทิตย 
         4)  การสื่อสาร  (Communication)  ระหวางผูปกครองกับโรงเรียน 
              การสื่อสาร แบงเปน 2 ลักษณะ คอื  
                          (1) การสื่อสารปกติ ไดแก จดหมายตอบรับจากทางโรงเรียนถึงผูปกครองในแตละ
เร่ือง  สมุดรายงานประจําตวันักเรียนในแตละภาคการศึกษา  การประชมุผูปกครอง   
                           (2)  การสื่อสารเฉพาะกิจ ไดแก การนดัพบครูเปนรายกรณีตามความเหมาะสม การ
จัดสัมมนา  การจัดแหลงเรยีนรูในโรงเรียน  การติดปายประกาศในโรงเรียน 
       โรงเรียนอนุบาลบานบางพระ  (ฉิ่ งนาวิกอนุสรณ)  ศรีราชา ได ริ เ ร่ิมองคกร 
กิจกรรม บทบาทหนาที่ เหลานี้   เพื่อกิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการมีสวนรวม
พัฒนาการเรยีนของนักเรียนในโรงเรียนไปแลว แตยังไมมีการรายงานผล หรือแสดงวากจิกรรมที่
จัดมีผลการจัดกิจกรรมเชนไร ผูวิจัยจึงตองการที่จะศกึษาวา กจิกรรมการมีสวนรวมของผูปกครอง
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ในการพัฒนาการเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบานบางพระ  (ฉิง่นาวิกอนุสรณ)  ศรีราชา  ใน 
4 ดาน คือ การมีสวนรวมในกิจกรรมใหความรู ผูปกครอง   การมีสวนรวมในการเสริมสราง
ประสบการณแกเดก็ที่บาน  การมีสวนรวมในการเสริมสรางประสบการณแกเดก็ทีโ่รงเรียน และ
การมีสวนรวมในการสนับสนุนโรงเรียนวาจะไดรับความรวมมือจากผูปกครองนักเรียนในแตละ
ระดับชั้น ในการสงเสริมกิจกรรมแตละดานมากนอยเพียงใด และผูปกครองตองการใหโรงเรียน
ดําเนินการเชนไรอีกจากแบบสอบถามปลายเปด  จะไดนําไปปรับปรุงกิจกรรมการมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการจัดการเรยีนของโรงเรียนที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในปจจุบันตอไป 

   2.1.3  บทบาทการมีสวนรวมของผูปกครอง 
         ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย   มาตรา 1564  บัญญัติวา  บดิามารดา 

จะตองอุปการะเลี้ยงดู  และใหการศึกษาตามสมควรแกบุตรในระหวางที่เปนผูเยาว  (ไพโรจน  
 กําภูสิริ, 2544, หนา  360; อางถึงใน  ประสบสุข  บุญเดช, 2543, หนา  603)  นอกจากนั้น  บุญเยี่ยม  
จิตรดอน  (2532, หนา  365–367 )  ยังกลาวถึงบทบาทหนาที่ของผูปกครองไว ดังนี ้
                       1)  เตรียมเด็กใหพรอมเพื่อไปโรงเรียนทั้งดาน   หัดเดก็ใหชวยตนเองได  หัดเลน  
กับเพื่อน  ฝกสุขนิสัยที่ดี  สงเสริมใหเดก็อยากไปโรงเรียน  พอแมผูปกครองจะไดไมหวง  เดก็ก็ไป 
โรงเรียนดวยความสบายใจ  ชวยผอนภาระใหครู  ครูก็จะสอนไดเต็มทีข่ึ้น 
                      2)  พัฒนาความพรอมในการเรียนรู  ผูปกครองควรใหการสนับสนุน  และคอยกระตุน 
ความอยากรูอยากเห็นของเดก็ เชน แนะนําประโยชนที่ไดจากหนังสือ หัดใหสังเกต ตั้งคําถามให
เด็กคิดเพื่อฝกใหใชสมอง  จัดหาเครื่องเลนเพื่อสงเสริมความพรอมในการเรียนรู  ฝกใหเด็กมีความ
รับผิดชอบ 
                      3)  การพัฒนาดานความคดิ  ความคิดของเด็กจะพัฒนาไดก็ตอเมือ่ผูปกครองให 
โอกาสเด็กไดเห็นโลกรอบ ๆ  ตัวเดก็ไดกวางขวาง ใหเด็กไดมีประสบการณมาก ๆ ปลอยใหเด็กได
ใชเครื่องมือตาง ๆ  สงเสริมใหเดก็มีประสบการณมากขึน้ สงเสริมใหเด็กตั้งคําถาม สงเสริมใหเดก็
แสดงความสามารถ ฯลฯ 
                      4)  ชวยเด็กใหเรียนอยางมีความสุข  ผูปกครองควรชวยเด็กที่บานดวยการรับฟง 
เมื่อลูกเลาเรื่องราวที่เกีย่วกบัโรงเรียนใหฟง สนใจงานที่ลูกนํามาจากโรงเรียน ยกยองชมเชยเมื่อเด็ก
ประสบความสําเร็จ  สนับสนุนใหเดก็มีเจตคติที่ดีตอโรงเรียน ฯลฯ 
                       5)  ใหความรวมมือกับโรงเรียน  ความรวมมือกับโรงเรียนเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง 
การฝกนิสัยและการแกปญหาตาง ๆ  จะแกเฉพาะทางโรงเรียนทางเดยีวไมได  การสอนของครูจะ
ดําเนินไปไดดวยดกี็ตองอาศัยผูปกครองและโรงเรียนรวมมือกัน เพื่อนโยบายของโรงเรียนและ
ผูปกครองเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีวิธีปฏิบัติ  ดังนี้   
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                             (1)  มีการสื่อสารระหวางผูปกครองกับโรงเรียน และควรเปนการสื่อสาร 2  ทาง  
คือ  จากบานสูโรงเรียน และจากโรงเรียนสูบาน   
                             (2)  พยายามใหความรวมมือกับทางโรงเรียนตามความสามารถเมื่อโรงเรียนรองขอ   

  (3)  ไปรวมประชุมเมื่อโรงเรียนเชิญ  
  (4)  ไปเยี่ยมโรงเรียนเพื่อไดเห็นความกาวหนาและการเคลื่อนไหวของ 

โรงเรียน  
                             (5) ใหคําปรึกษาหารือเมือ่โรงเรียนหรือครูมีปญหาและขอใหชวยเหลือ 
           ทํานองเดียวกับ  ประภาพรรณ  เอี่ยมสุภาษิต  (2532, หนา 735–737) ไดอธิบายถึง
บทบาทของพอแมผูปกครองไว ดังนี ้
                        1)  บทบาทในฐานะเปนผูจดัสภาพแวดลอม 

         บานและโรงเรียนสามารถจัดสภาพแวดลอมไดหลายแบบ ทั้งที่โดยต้ังใจและไม 
ตั้งใจที่จะทําใหเด็กไดเกิดประสบการณนัน้ ๆ 
                        2)  บทบาทในฐานะผูใหขาวสาร ความรู และขอเท็จจรงิ 

         การอบรมเลี้ยงดูและการสอนที่ดี มิใชเปนการปลอยปละละเลยใหเดก็ลองผิด 
ลองถูกและเรียนรูไปตามยถากรรม ผูปกครองตองมีเทคนิควิธีใหเด็กรู อีกทั้งสามารถนําขอมูล 
ขาวสาร ขอเท็จจริงตาง ๆ  มาสนทนาใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในชวีิตประจําวัน เพื่อให
เด็กรูจกัแกปญหาโดยการใชปญญา 
                        3)  บทบาทในฐานะเปนแบบอยางที่ดีใหเด็ก 

         พอแมผูปกครองเปนผูที่อยู ใกล ชิดเด็กมากที่สุด  ส่ิงที่ เด็กเริ่ม เลียนแบบ  คือ 
กิริยาวาจา ตอจากนั้นเด็กก็จะเลียนแบบการตอบสนองตอส่ิงเราตาง ๆ ที่ผูใหญแสดงออก เชน 
ทาทาง อารมณ รวมไปถึงวถีิดํารงชีวิตที่มรีะเบียบวินยั เรียบงาย ประหยัด หรือ เหลวแหลก คดโกง 
ฟุงเฟอ ผูใหญใชเวลาวางอยางไร ผูใหญตัดสินใจอยางไร แกปญหาอยางไร เด็กที่อยูใกลชิดยอม
เรียนรูและเลียนแบบอยางนัน้ๆ  เพราะฉะนั้นพอแมผูปกครองจึงควรเปนแบบอยางทีด่ีใหแกเด็ก 
                         4)  บทบาทในฐานะเปนผูปองกันทางเสือ่มและสงเสริมใหเดก็พัฒนาไปในทางทีด่ ี

          พอแมผูปกครองตองไมแยกตนออกจากเดก็  ตองดูแลเด็กอยางใกลชิด   มีความรัก   
เมตตา  เอาใจใสและเหนือส่ิงอื่นใดตองมีความเขาใจเดก็ทั้งในดานพัฒนาการ  ความรูสึกนึกคิดและ
ปญหาของเขา  พอแมผูปกครองควรใหเดก็ไดมีโอกาสสังเกตพฤติกรรมตาง ๆ ของคนในสังคมและ
ฝกใหเดก็ไดวเิคราะห เปรียบเทียบผลที่ เกิดขึ้นจากการประพฤติดีกบัผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติ
ชั่ว 
                         5)  บทบาทในฐานะผูที่แกไขและปรับปรุงพฤติกรรมที่มีแนวโนมไปทางเสื่อม 
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          บทบาทของพอแมผูปกครองไมควรใชวิธี  “นิ้วไหนรายตดันิว้นั้น”  ซ่ึงเปนวิธี 
ที่งายและเสี่ยงที่สุดในการแกไขเด็ก  แตควรแกไขปรับปรุงพฤติกรรมของเด็กอยางเต็มความรู
ความสามารถของตน 
            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2544, หนา 4–6)  และอาภา  ภมรบุตร  
(2545, หนา  1–2)  ไดเสนอบทบาทหนาทีข่องผูปกครองในการมีสวนรวมกับโรงเรียน  ดังนี ้

           1)  การอบรมสั่งสอนเด็กใหเปนคนดี 
          ผูปกครองตองคอยสอดสองไมใหเดก็ประพฤติตนเสียหาย  เขาใจเด็ก เอาใจใส 

ในเรื่องการเรยีนเปนกําลังใจใหบุตรหลานในเรื่องการเรียนชวยช้ีแนะเดก็ใหดําเนนิชีวิตอยางถูกตอง 
จัดสภาพแวดลอมภายในบานใหเหมาะสมมีที่ใหทําการบานและทบทวนบทเรยีนอยางเปนสัดสวน 
และยังประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีใหเดก็ไดประพฤติปฏิบัติตาม 

           2)  ไมปลอยปละละเลยในพฤติกรรมที่ไมดีของบุตรหลาน 
           เด็กหลายคนที่ลมเหลวในเรื่องการเรียน   เพราะผูปกครองไมเอาใจใส  ยุงกบั 

การทํามาหากนิจนลืมเรื่องสําคัญอื่น ๆ เร่ิมจากเดก็ไมทําการบาน ไมสนใจเรยีน ไมทบทวนบทเรยีน 
และทางผูปกครอง ก็ไมสนใจไมกวดขนั จึงทําใหเรียนไมทันเพื่อนเกิดความเบื่อหนายในการเรียน
หนีเรียน  จนในที่สุดก็ไปเกีย่วของกับสิ่งที่จะทําใหเกดิความเสียหายทั้งกับตนเองและครอบครัว 

           3)  ผูปกครองควรหาโอกาสพบปะสนทนากับคร ู
          เพื่อถามขาวคราวความกาวหนาทางดานการเรียนและความประพฤติของเด็ก 

ทางโรงเรียนอาจจะขอใหผูปกครองดูแลเด็กเปนพิเศษในเรื่องใด หรืออาจรวมกันหารือถึงแนวทาง
ปรับปรุงแกไขความประพฤติ  หากผูปกครองได รับเชิญใหไปโรงเรียนเพื่อปรึกษาหารือกับครู
จะตองถือวาเปนเรื่องสําคัญตองรีบไปพบครูอยาปลอยใหมีปญหาจนสายเกิดแก 

           4)  ผูปกครองควรใหความรัก ความอบอุน แกเด็กอยางเพียงพอ 
         ผูปกครองควรใหความรัก  ความอบอุน  ความเอาใจใส  ความสนใจ  และความ 

เขาใจแกเดก็อยางเพยีงพอการติดตามผลการเรียนและความประพฤติพรอมที่จะเปนทีป่รึกษาในทกุ
เร่ือง  คอยติดตามใหคําแนะนําที่สรางสรรคและเปนประโยชน   ชวยพัฒนากลอมเกลาใหเด็กมี
ทัศนคติที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน 

            5)  ผูปกครองควรเขามามีสวนรวมในการจัดการศกึษาของเดก็ 
          ในอดีตที่ผานมาผูปกครองมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาไมมาก 

นัก และมักจะเปนไปในลักษณะของการใหความรวมมอืกับทางโรงเรียนตามสถานภาพและโอกาส
หรือเขารวมกจิกรรมตางๆที่โรงเรียนจัดขึน้และขอความรวมมือเทานั้น   แตนับจากนี้ไปผูปกครอง
จะมีบทบาทอนัสําคัญยิ่งในการเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของเด็กตามพระราชบัญญัติ
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การศึกษาแหงชาติ 
     2.1.4  บทบาทของผูปกครองในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

         หลักการสําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ  ก็คือการใหทุกสวนของสังคมมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง พอแม 
ผูปกครอง ซ่ึงเปนผูที่อยูใกลชิดกับเดก็มากที่สุด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544, 
คํานํา)  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา  6-33 ) ไดบัญญัติสาระที่เกี่ยวของกับการมี
สวนรวมของพอแม   ผูปกครองในการจัดและพัฒนาการศึกษาไวหลายมาตรา  ดังตอไปนี ้
            1)  หลักการจัดการศกึษา 
     มาตรา 8  (2)  บัญญัติวา ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
                         2)  การจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศกึษา 

    มาตรา 9  (6)  บัญญัติวาใหยึดหลักการมสีวนรวมของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน 
องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
                         3)  หนาที่ของบิดา มารดา ผูปกครอง 

   มาตรา 11  บัญญัติวา  บิดา  มารดา  หรือผูปกครอง  มีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคล 
ซ่ึงอยูในความดูแลไดรับการศึกษาภาคบังคับ ตามมาตรา 17 และตามกฎหมายทีเ่กีย่วของตลอดจน
ใหไดรับการศกึษานอกเหนอืจากการศึกษาภาคบังคับ  ตามความพรอมของครอบครัว 
                         4)  หนวยจัดการศึกษา 

   มาตรา 12  บัญญัติวา นอกเหนือจากรัฐ  เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอื่น  มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ทัง้นี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
                         5)  สิทธิที่บิดา มารดา หรือผูปกครองไดรับ 

   มาตรา 13  บัญญัติวา  บิดา มารดา หรือผูปกครอง มีสิทธิไดรับสิทธิประโยชน 
ดังตอไปนี้             
                               (1)  การสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและการ
ใหการศกึษาแกบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล   
                               (2)  เงินอุดหนนุจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคล
ซ่ึงอยูในความดูแลที่ครอบครัวจัดให ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด   
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                              (3) การลดหยอนหรือยกเวนภาษี สําหรับคาใชจ ายการศึกษาตามที่กฎหมาย
กําหนด และมาตรา 18 (3) บัญญัติวาการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพืน้ฐานใหจัดในศนูย
การเรียน ไดแก สถานที่เรียนที่หนวยงานจัดการศกึษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล  สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะห และสถาบันสังคมอื่นเปนผูจัด 
                        6)  แนวการจดัการศึกษา 

  มาตรา 23  บัญญัติวา  การจดัการศึกษา  ทัง้การศึกษาในระบบ   การศึกษานอก 
ระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา ในเรื่องดังตอไปนี้  
                              (1) ความรูเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก 
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทย
และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   
                              (2)  ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมทัง้ความรู ความ
เขาใจและประสบการณเร่ืองการจัดการบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน  
                              (3)  ความรู เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการ
ประยุกตใชภูมปิญญา   
                              (4)  ความรูและทักษะดานคณติศาสตรและดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยาง
ถูกตอง   
                              (5)   ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
                         7)  กระบวนการเรียนรู 

   มาตรา 24 ( 6 ) บัญญัติวา ใหสถานศึกษาจัดการเรียนรู ให เ กิดไดทุกเวลา   
ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อ
รวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
                         8)  หลักสูตร 

   มาตรา 27   บัญญัติว า  ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อความเปนไทย  ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต และ
การประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ 
                              ใหสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานมีหนาทีจ่ัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค
ในวรรคหนึ่ง ในสวนทีเ่กีย่วกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะ
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อันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
                        9)  ความเขมแข็งของชุมชน 

  มาตรา 29  บัญญัติวา  ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกร  
ชุมชน  องคการปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคการวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรยีนรู 
ภายในชมุชน เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศกึษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจกั
เลือกสรรภูมิปญญา และวิทยาการตาง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการ  รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมกีารแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน 
                    10)   การสงเสริมหนวยจดัการศึกษา 

 มาตรา 38  บัญญัติวา ในแตละเขตพื้นที่การศึกษา ใหมีคณะกรรมการและ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่ในการกํากบัดูแลจัดตั้ง ยบุ รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในพืน้ที่การศึกษา ประสาน สงเสริมและสนับสนนุสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา  
ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร
ชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นที่จดั
การศึกษาในรปูแบบที่หลากหลายในเขตพืน้ที่การศึกษา 
                     11)  การบริหารการศึกษา 

 มาตรา 38  วรรคสองบัญญัติวา  คณะกรรมการการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา       
ประกอบดวย  ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกรเอกชน   ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผูแทนสมาคม
ผูปกครองและครู    และผูทรงคุณวุฒดิานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม 
                     12)  การบริหารสถานศึกษา 

 มาตรา 40  บัญญัติวา  ใหมคีณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษาระดับ  
อุดมศึกษาระดบัต่ํากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษาเพื่อทําหนาที่
กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู 
ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษาผูแทน
พระภกิษุสงฆหรือผูแทนองคการศาสนาอื่นในพืน้ที่  และผูทรงคุณวุฒ ิ
                             สถานศึกษาระดับอุดมศกึษาระดับต่ํากวาปริญญาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาอาจ
มีกรรมการเพิม่ขึ้นได  ทั้งนีต้ามที่กฎหมายกําหนด 
   จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
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กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง  
                           ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา   
                            ความในมาตรานี้ ไมใชบงัคับแกสถานศึกษาตามมาตรา 18 (1) และ (3) 

    2.1.5  ความสําคัญการมีสวนรวมของผูปกครอง 
          ความสําคัญการมีสวนรวมของผูปกครอง  มีดังนี้ 

                       1)  พอแมเปนผูใหกําเนิดชวีติแตละชวีิต 
                            ทารกที่เกิดใหมไมสามารถชวยตวัเองไดตองพึ่งพาผูปกครองเปนระยะเวลายาวนาน   
(จุมพล หนิมพานิช, 2539, หนา 121)   การอบรมเลี้ยงดูลูกเปนโอกาสใหผูปกครองกบัเด็กคลุกคลีกนั
ในแบบที่มกีารใหและการรับ  การคลุกคลีกันนีย้อมเกิดผลเปนพิ เศษในการสรางความสัมพันธ 
(พระสันตปาปา ยอหน ปอล ที่2, 2537, หนา  8)  ผูปกครอง  คือ ตนเหตุของความสุขความทุกข
ทั้งปวงของเดก็ (กรมสุขภาพจิต, 2539, หนา 4)  สายใยความรักความผกูพันระหวางเด็กกับผูปกครอง
เปนความสัมพันธที่ลึกซึ้ง มั่นคง และยาวนาน เปนพลังยิ่งใหญที่ชวยผลักดนัใหการดําเนนิชีวติใน
ดานตางๆ ประสบความสําเร็จได ดานการศึกษาก็เชนกนั (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 
2544, หนา 3; อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544 ค, คํานํา) ฉะนั้น หากได
นําเอาพลังความคิด ความเอาใจใส และความรับผิดชอบของผูปกครองมาสนับสนุนและสงเสริม
การเรียนรูแลวก็จะนําไปสูการพัฒนาศักยภาพในตัวเด็กนักเรียนที่ยั่ งยืน   (ไพโรจน  สุขสัมฤทธิ์, 
2531, หนา  34 ) 
                        2)  ผูปกครองเปนครูคนแรก 
                             บรรทัดฐานสังคมทีเ่ปนมาตรฐานการปฏิบัติตนตามบทบาทและสถานภาพ 
ที่บุคคลมีในขณะใดขณะหนึง่นั้น ไมใชเปนสิ่งที่บุคคลรูหรือเขาใจไดเองตามธรรมชาติ แตเปนสิ่งที่
บุคคลตองไดรับคําแนะนําส่ังสอนจึงจะรูได (พัทยา สายห,ู 2541, หนา 128- 147)  คําแนะนําสั่งสอน
หรือการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) นี้ เปนการเรียนรูทางตรงหรือทางออมก็ได  (สุพัตรา  
สุภาพ, 2531, หนา 95)  ผูปกครองเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการใหการศึกษาแกบุตรหลาน
ของตน (สุมน  อมรวิวัฒน, 2543, คํานํา ; อางถึงใน จรรจา  สุวรรณทตั, 2545,  หนา  8)    ครูคนแรก
ของเด็กก็คือ  แมและ/หรือ พอ  (รุง  แกว แดง, 2541, หนา  166)  หากขาดการอบรมของผูปกครอง
ก็ยากทีจ่ะหาการอบรมอื่นใดมาทดแทนได  (พระสันตปาปา  ยอหน  ปอล ที่ 2,  2537, หนา  1)   
                        3)  ผูปกครองเปนบุคคลที่ใกลชิดกับเดก็มากที่สุด 
                             ผูปกครองมีพลัง รวมทัง้ความตั้งใจและความปรารถนาดีตออนาคตของลูกหลาน
ของตนเอง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน , 2544, หนา 3; อางถึงในสํานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544 ข, คํานํา) เมื่อพิจารณานิ เวศวิทยาของผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการพบวาครอบครัวอยูใกลชิดและลอมรอบตัวเด็กนกัเรียนมากที่สุด ผูปกครองจึงมีความสําคัญ
อยางยิ่งตอผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของเด็กนักเรียน  
                       4)  ผูปกครองเปนครูที่ดีที่สุดในโลก 
                            ลักษณะเดนในความเปนครูของผูปกครองที่แตกตางไปจากครูปกติหรือมากกวาครู
ทั่วไป  ก็คือ (1)  ผูปกครองใหความรกั  ความเอาใจใส  ความหวงใยตอลูกอยางมากจนยากที่จะหา
ความรักของครูอาชีพมาทดแทน (2) ผูปกครองเปนครูตลอดชีวิต  ที่ใหการอบรมสั่งสอนลูกได
ตลอดเวลาตราบเทาที่ผูปกครองยังมีชีวิตอยู (3) ผูปกครองเปนครู 24 ชั่วโมง คือ ไมไดเปนครูเฉพาะ
ในเวลาราชการเหมือนครูอาชีพ  ลักษณะความเปนครูของผูปกครองทั้ง 3 ประการนี้ เปนคุณสมบัติ
ของครูที่ดีที่สุดในโลก (รุง   แกวแดง, 2541, หนา  172-173)   
                       5)  เปนยทุธศาสตรสังคมแหงการเรียนรู 
                            ผูปกครองมีบทบาทสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู   และการเสริมสราง 
การเรียนรูทั้งที่บาน โรงเรียนและแหลงเรียนรูตางๆ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2544,หนา 13; อางถึงใน รุงเรือง  สุขาภิรมย, 2544, หนา 11)  การมีสวนรวมของผูปกครองในการ
จัดการศึกษา จะทําใหสังคมมีแหลงการเรยีนรูดวยตนเองไดตลอดเวลา (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 
2544, หนา  11)  เชนเดียวกบัแนวคดิของ  รุง  แกวแดง  (2541, หนา172-174)  ที่วา  ครอบครัว คือ 
ศูนยการเรยีน (Learning Center) หากสามารถทําใหทุกครอบครัวเปนศนูยการเรยีนไดสําเร็จ จะได
ศูนยการเรยีนในอุดมคติที่มีความรัก ความอบอุน ความหวงใย และความหวังดีเปนจุดเชื่อมโยงการ
ถายทอดความรูที่สําคัญ ที่สุดแลวการที่จะทําใหสังคมไทยเปน “สังคมแหงการเรยีนรู”  ก็จะไมไกล
เกินฝนอีกตอไป 
                        6)  เปนยุทธศาสตรการศึกษาตลอดชีวิต 

         การเรียนรูในยุคใหมนัน้ มิไดเกิดขึ้นที่โรงเรียนหรือหองเรียนเทานั้นแตเกิดขึ้นได 
อยางกวางขวางในสถานที่ตาง ๆ แมแตในบานก็ จัดเปนแหลงการเรียนรูได เพราะความรูตาง ๆ 
สามารถเรียนรูไดเองในเวลารวดเร็ว เขาใจงาย โดยผานทางสื่อทันสมัยตางๆ เชน คอมพิวเตอร 
ส่ือมวลชน ฯลฯ และแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ทําใหการเรียนรูงายขึน้ นาสนใจมากขึ้น และเกิด
ประสิทธิภาพไดมากขึ้น (โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนต, 2545, หนา 32; อางถึงใน  พนม   
พงษไพบูลย, 2542, หนา 15) หากผูปกครองจัดบรรยากาศที่บานใหเกิดการเรยีน หรือเปนแหลง
เรียนรูก็จะทําใหเวลาที่เด็กอยูนอกโรงเรียนเกิดการเรยีนรูทุกเวลา ทกุสถานที่ เปนการสรางลักษณะ
นิสัยในการเรยีนรูใหแกเด็ก  เปนสังคมแหงการเรียนรูและเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตในที่สุด (พรชัย  
ภาพันธ, 2543, หนา  20)  ทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย  และยังเปนการศึกษา



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

  
23 

ที่ผสมกลมกลืนไปกับการดําเนินชวีิตอีกดวย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543, 
หนา  15) 
                         7)  เปนยุทธศาสตรการระดมทรัพยากรทุกสวนของสงัคมเพื่อการจดัการศึกษา 
                              ผูปกครอง  คือ  แหลงทรัพยากรของโรงเรียนหากมีการจัดการและประสานงาน
ที่เหมาะสมกจ็ะนําพลังที่ซอนเรนเหลานีอ้อกมา  กอใหเกิดประโยชนตอบุตรหลาน และโรงเรียน
อันเปนที่รักของพอแม  ผูปกครองทุกคน (ศิรินทรรัตน  ทองปาน, 2544, หนา 6 ; อางถึงในโรงเรียน
สวนกหุลาบวทิยาลัย, 2545, หนา 2)  ถึงขนาดที่ โกรลมคิ และสโลวเวซิค (Grolmick & Slowiazek, 
1994, p. 238; อางถึงใน เกตสุุเดช  กําแพงแกว, 2547, หนา 21) ไดใหคํานิยามของ  “การมีสวนรวม
ของผูปกครอง คือ การอุทิศทรัพยากรโดยผูปกครอง”  ประกอบกับครอบครัวก็คือ  ตัวแบบจําลอง
ของชุมชนหรือสังคม (ณรงค  เส็งประชา, 2538, หนา  87) โดยธรรมชาติ ผูปกครองตองเกี่ยวของ
สัมพันธกับชุมชนที่โรงเรียนนั้น ๆ    ตั้งอยู  (Parent are a natural link to the communities)  (เสริมศักดิ์   
วิศาลาภรณ, 2537, หนา 271) การมีสวนรวมของผูปกครองจึงเปนยุทธศาสตรในการระดมทรัพยากร
ทุกสวนของสงัคมเขามาชวยในการจดัการศึกษา ( All  for Education )  ไดโดยงาย 

                เฮนเดอรสัน ( Henderson;  อางถึงใน  นภิาพรรณ  หงสชูเกยีรติ,  2544, หนา 37) 
ไดสรุปรวบรวมผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวกับการใหผูปกครองมีสวนรวมในประเด็นที่สําคัญ คือ 
                              (1)  การใหผูปกครองมีสวนรวมมีประสิทธิภาพสงูสุด เมื่อมีการวางแผนที่ดี และ
มีการติดตามทีด่ี 
                              (2)  เด็กจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น หากผูปกครองมีสวนรวมในโรงเรียน
สูงขึ้น 
                      (3)  เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดนอยและเปนชนกลุมนอยจะได รับ
ผลประโยชนเพิ่มมากขึ้น ถาผูปกครองของเขามีสวนรวมในโรงเรียน และผูปกครองไมจําเปนตองมี
พื้นฐานการศึกษาสูงที่ทําใหเกิดความแตกตาง 

                 เดคเคอร  และเดคเคอร  (Decker, C.A.  & Decker, J.R., 1997; อางถึงใน   
นิภาพรรณ  หงส ชู เ กียรติ , 2544, หนา 37) ไดกลาวสรุปถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการจัดการศกึษาระดับกอนประถมศึกษา ตอการพัฒนาการของเด็กกอนประถมศึกษา
ไวดังนี้  คือ 
                              (1)  เด็กทีผู่ปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  มีความรูสึกปลอดภัยขณะอยู
โรงเรียน 

                (2)  เด็กที่ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษา   มีพฤติกรรมที่พึงประสงค  
และมีความสนใจในการรวมกิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นมากกวาเด็กที่ผูปกครองไมมีสวนรวม 
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                 (3)  เด็กที่ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  มีความสามารถทางสติปญญา   
และความพรอมมากกวาเด็กที่ผูปกครองไมมีสวนรวม 

                 (4)  เด็กที่ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษา    มีความสัมพันธใกลชิดกับ 
ผูปกครองและมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกับผูปกครองมากวาเดก็ที่ผูปกครองไมมีสวนรวม 

                  เคปแลน (Kaplan,1992 ; อางถึงใน นภิาพรรณ  หงสชูเกยีรติ, 2544, หนา 40 )   
พบวา  การศกึษาทางดานสังคมวิทยา  การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศกึษาของรัฐ เกดิ
จากเหตุจําเปน 3 ประการ คือ 
                               (1)   การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศกึษา กอใหเกดิผลทางบวก  
ในดานผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียน ทัศนคติ และพฤติกรรมของเด็กอยางเห็นไดชัด 
                               (2)  ความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียนมักจะหางเหิน (Distance) ไมมีความ 
ไววางใจซึ่งกนัและกนั  (Distrust)  และมคีวามเปนศัตร ู(Hostility) กนัโดยธรรมชาติ ดังนั้นชองวาง
ระหวางบานกบัโรงเรียนจึงมีอยูเสมอ การมีสวนรวมของผูปกครองจะชวยลดปญหาความสัมพันธ
ดังกลาวได 
                              (3)  สถาบันครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปไดอยางรวดเร็ว   จํานวนครอบครัวแตกแยก   
การทํางานนอกบานของผูปกครอง การหยาราง รวมทัง้การสรางครอบครัวใหมของผูปกครองเพิ่ม
สูงขึ้น 

    2.1.6  ประเภทของการมสีวนรวมของผูปกครอง 
          เกตุสุเดช  กําแพงแกว (2547, หนา 30)   กลาววา   การจําแนกประเภทของการม ี
สวนรวม ทําใหเห็นภาพของการมีสวนรวมไดอยางหลากหลายมิติ และถาจะผสมผสานคุณลักษณะ
จากทุกมิตเิขาดวยกันแลวกจ็ะชวยใหเหน็ลักษณะพฤติกรรมการมีสวนรวมได ชัดเจน  แนวคิดที่
สําคัญและเปนประโยชนในการจําแนกประเภทของการมีสวนรวม ไดแก แนวคิดของ ดุลเซลดอรฟ 
(Dusseldorp, 1981, pp. 35–53; อางถึงใน ชูชาติ  พวงสมจิตร, 2540, หนา  4) ที่ไดรวบรวมประเภท
การมีสวนรวมของนักวิชาการตาง ๆ โดยใชลักษณะ 9 ประการ  มาจาํแนกการมีสวนรวมออกเปน  
9   กลุม   ดังตอไปนี้  
                       1)  การจําแนกตามระดับความสมัคร (Degree of voluntariness) ไดแก  การมีสวนรวม
โดยความสมัครใจ  (Voluntary Participation)  การมีสวนรวมโดยการถูกซักถาม  (Induced  
Participation )  การมีสวนรวมโดยการใชระบบสิ่งลอ (Incentive System)  การมีสวนรวมโดยการ
ถูกบังคับ (Forced  Participation) 
                       2) วิธีของการมีสวนรวม (Way  of  involvement)  ไดแก  การมีสวนรวมทางตรง  
การมีสวนรวมทางออม 
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           3)  ความเขมของการมีสวนรวม (Intensities of activities)  เชน  ระดับการตัดสินใจ 
(Decision  making) ระดับการรวมมือ (Cooperation)  ระดับการใชประโยชน (Utilization) 
           4)  ความถี่ของการมีสวนรวม  (Frequency  of   activities) อาจวัดจากจํานวนครั้ง 
จํานวนของ ผูเขามามีสวนรวม 
           5) ระดบัของประสิทธิผล  (Degree of effectiveness) เชน  ผูมีสวนรวมเขาใจ
วัตถุประสงคของโครงการชัดเจนทกุขอ  หรือเกือบทุกขอถือวาเปนการมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล 
           6)  พิสัยของกิจกรรม (Range of activities) ในชวงที่มีกิจกรรมการมีสวนรวมนัน้ ผูมี
สวนรวมเขารวมเปนชวง ๆ หรือวาเขารวมอยางตอเนื่องตลอดกิจกรรมการมีสวนรวม การใชพิสัย
ในการวัดการมีสวนรวมนีจ้ะชวยใหไดภาพที่ถูกตองเปนจริงกวาการวัดเพยีงปริมาณความถี่ที่บุคคล
เขารวมกิจกรรมอยางเดยีว 
           7)  ระดับองคกร  (Organizational level) ไดแก  การมีสวนรวมระดับลาง   (local  
participation)  การมีสวนรวมระดับกลาง  (medium  participation)   การมีสวนรวมระดับสูงสุดของ 
องคกร มักเปนการมีสวนรวมระดับหางไกล  (distance   participation) 
                        8)  ผูเขารวม (Participants) พิจารณาถึงคุณลักษณะสวนตัวตาง ๆ  เชน  เพศ  อายุ 
สภาพครอบครัว  การศึกษา  ระดับชนชั้นทางสังคม  ระดับรายได  ฯลฯ 
           9) ลักษณะของการวางแผน (Style of planning) เชน วางแผนแบบลางขึ้นบน 
(bottom- up  planning)  วางแผนแบบบนลงลาง  (top – down planning) 
                       สวนประกอบของการมีสวนรวมของผูปกครองในการจดัการศึกษาของโรงเรียนนั้น 
เอปสไตน ไดเสนอ “โครงสรางการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแบบ
ของเอปสไตน”  (Eptein’ s Framework of  6  types of Parent involvement)  ประกอบดวย (Epstein, 
1995, pp. 701–705 ; อางถึงใน  เกตุสุเดช  กําแพงแกว, 2547, หนา  31– 32) 
          1) การอบรมเลี้ยงดูในฐานะผูปกครอง  (Parenting) หมายถึง ความรับผิดชอบ
พื้นฐานของครอบครัว (Basic responsibilities of families) ไดแก การจดัเตรียมที่อยูอาศัย (Housing) 
สุขภาพ  (Health)  โภชนาการ (Nutrition)  เครื่องนุงหม  (Clothing)  ความปลอดภัย  (Safety)  
ทักษะของผูปกครอง (Parenting skills ) ตอเด็กทุกระดับอายุ  สภาพบานที่สนับสนุนเด็กในฐานะ
นักเรียนทุกระดับชั้น  ขอมูลขาวสารและกจิกรรมเพื่อชวยโรงเรียนใหเขาใจเดก็และครอบครัว  
          2) การสื่อสาร (Communication) หมายถึง ความรับผิดชอบพื้นฐานของโรงเรียน  
(Basic responsibilities of schools) ไดแก  การสื่อสารจากโรงเรียนสูบาน  (school – to – home)  
และการสื่อสารจากบานสูโรงเรียน (home – to – school) 
          3) การอาสาสมัคร (Volunteering) หมายถึง การมีสวนรวมที่โรงเรียนและเพื่อ
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โรงเรียน (Involvement at and for the school) ไดแก  (1)  การอาสาสมัครในโรงเรียนหรือช้ัน
เรียน  เชน  ชวยผูบริหารโรงเรียน  ครู  นกัเรียน หรือผูปกครอง ในดานตาง ๆ  (2 )  การอาสาสมัคร
เพื่อโรงเรียนหรือช้ันเรียน  เชน ชวยโครงการของโรงเรียนและความกาวหนาของเด็กในทุกทีทุ่ก
เวลา  (3) การเปนผูรวมในทกุการแสดง กฬีา เหตุการณ การมอบรางวลั การเฉลิมฉลอง และอ่ืน ๆ ที่
โรงเรียนจัดขึน้ 
                      4)   การเรียนรูที่บ าน   (Learning at home)  หมายถึง  การจัดสภาพแวดลอมที่บานให
เหมาะสม หรือสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูของเด็ก 
                2.1.7  ลําดับขั้นตอนของการมีสวนรวมและการวางแผนเพื่อใหผูปกครองมสีวนรวม 
                     มีผูใหความเหน็เกี่ยวกับขั้นตอนการมีสวนรวม โดยจําแนกเปนขัน้ตอนตาง ๆ ดังนี ้

        ชูชาติ  พวงสมจิตร (2540, หนา 17 -8 ) เห็นวาควรจาํแนกขั้นตอนในการมีสวนรวม 
 ออกเปน 

        ขั้นที่ 1  การมีสวนรวมในขั้นริเร่ิมโครงการ  เปนขั้นการมีสวนรวมในการคนปญหา 
และสาเหตุของปญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีสวนรวมการตัดสินกําหนดความตองการของชุมชน 
และมีสวนในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการนั้น 

        ขั้นที่ 2   การมีสวนรวมในขั้นวางแผน  เปนขั้นการมสีวนรวมในการกําหนดนโยบาย 
และวัตถุประสงคของโครงการ   การกําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงานกําหนดทรัพยากร
และแหลงของทรัพยากรที่จะใชในโครงการ 

       ขั้นที่ 3   การมีสวนรวมในการดาํเนินโครงการ  เปนขั้นการมีสวนรวมในการทํา  
ประโยชนใหแกโครงการโดยการชวยเหลือดานทุนทรัพยวัสดุ อุปกรณและแรงงาน หรือโดยการ
บริหารงาน  และประสานงาน   ตลอดจนการดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก  เปนตน 

       ขั้นที่ 4 การมีสวนรวมในขั้นประเมนิโครงการ  เปนขั้นการมีสวนรวมในการประเมิน 
วาโครงการที่ดําเนินการนั้นบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม   การประเมินผลน้ีอาจเปน 
การประเมินผลยอย (Formative Evaluation)  ซ่ึงเปนการประเมินผลความกาวหนาของโครงการที่
จะกระทํากันเปนระยะ ๆ หรือการประเมนิผลรวม (Summative Evaluation) ซ่ึงเปนการประเมนิผล
สรุปรวยยอดโครงการทั้งหมด 

       วิชิต  นันทสุวรรณ  และจํานง  แรกพนิิจ  (2541, หนา 46–47)   ไดกลาววา 
กระบวนการมสีวนรวม ในการจัดการศึกษาของผูปกครองมี  5  ขั้นตอน  ดังนี ้

             ขั้นที่  1 รวมคิด 
       ขั้นที่  2  การรวมวางแผน 
       ขั้นที่  3  การรวมปฏิบัติ 
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        ขั้นที่  4  การรวมประเมินผล 
        ขั้นที่  5  การรวมรับประโยชน 
        กรมสามัญศึกษา (2544, หนา  6) ไดสรุปขั้นตอนการมีสวนรวม วามี 5 ขั้นตอน   

ไดแก 
        ขั้นที่  1  การมีสวนรวมคิดริเร่ิม และตดัสินใจ 
        ขั้นที่  2  การมีสวนรวมวางแผน 
        ขั้นที่  3  การมีสวนรวมดําเนินการ 
        ขั้นที่  4  การมีสวนรวมในขั้นประเมินผล 
        ขั้นที่  5  การมีสวนรวมรับผลประโยชนจากการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
         จากความเห็นดังกลาว  สามารถสรุปไดวา  สถานศึกษาตองสรางกระบวนการที่เปด 

โอกาสใหผูปกครองไดเขามาจัดการศึกษารวมกับโรงเรียน  โดยมีขั้นตอนการมีสวนรวม  5 ขั้นตอน  
ชูชาติ  พวงสมจิตร (2540, หนา 17 -18),   วิชิต  นันทสวุรรณ และจํานง  แรกพินิจ  (2541, หนา 46 – 
47)   และกรมสามัญศึกษา (2544 , หนา  6)   สรุปขั้นตอนการมีสวนรวมของผูปกครองไดดังนี ้
                       1) การมสีวนรวมคิดริเร่ิมและตัดสินใจ  หมายถึง การกําหนดนโยบาย และการ
จัดลําดับความสําคัญ  แลวรวมตัดสินใจทั้งในชวงเริ่มตน และชวงปฏิบตัิตามแผน 

           2)   การมีสวนรวมในการวางแผน  หมายถึง  การกําหนดวิธีการและกําหนดแนวทาง 
การดําเนนิงาน 

           3)   การมีสวนรวมในการดําเนนิการ  หมายถึง   การทําประโยชนใหกับงาน   ทั้ง 
ชวยเหลือดานทุนทรัพย วสัดุอุปกรณ แรงงาน หรือโดยการปริหารงานการประสานงานและขอ
ความชวยเหลือ 
                       4)  การมีสวนรวมในการประเมินผล  หมายถึง  การประเมินวาการดํา เนินงานบรรลุ 
วัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม  ทั้งการประเมินผลความกาวหนา  และประเมนิผลสรุปรวบยอด  
โดยสังเกตจากความชอบ และความคาดหวังซึ่งมีอิทธิพล  สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคลได 

         5)  การมสีวนรวมรับผลประโยชน หมายถึง การรับผลประโยชนทั้งเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ โดยกระจายผลประโยชน ภายในกลุมทั้งทางบวกและทางลบ 

          2.1.8  ปญหาในการมีสวนรวมของผูปกครอง 
          ปญหาหรืออุปสรรคของการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา   

มีผูรวบรวมไวหลายทาน อาทิเชน 
          จันทรเพ็ญ  ชูประภาวรรณ  และคนอื่น ๆ (2540, บทคัดยอ) สรุปไดวา ในความเปนจริง 

การปฏิบัติของโรงเรียนและครูเปนปจจัยทีม่ีอิทธิพลอยางสําคัญตอการมีสวนรวมของผูปกครองใน
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การจัดการศกึษา  ผูปกครองไมสามารถมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดมากเทาที่ควร  อาจจะเปน
เพราะสาเหตุมาจากเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทําใหครอบครัวแบบดั้ง เดิมทีม่ี
ผูใหญชวยดูแลอบรมเด็ก กลายเปนครอบครัวแบบตวัใครตัวมันแตละคนพยายามตอสูดิ้นรนเพื่อหา
รายไดมาจนุเจอืครอบครัว ความหลากหลายของลักษณะครอบครัวและประสบประการณ ไมมีเวลา 
ไมมีแรงจูงใจ ไมมีความรู รูสึกไมสะดวก ขาดความเขาใจในบทบาทของผูปกครองที่ควรจะเปน
ประวัติศาสตรที่ไมดีเกีย่วกับปฏิกิริยาของโรงเรียนและ / หรือทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 

          สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544 ก, หนา 152–153)  สรุปปญหาและ 
อุปสรรคในการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศกึษาของโรงเรียน ดังนี ้

          1)  ปญหาความสัมพันธระหวางครูและผูปกครอง  ที่ยึดติดกับความเคยชินเดิมซึ่งเปน 
ความสัมพันธที่ไมเทาเทียม ความไมคุนเคยระหวางผูปกครองและครู การขาดการจดัสภาพแวดลอม
ที่กระตุนใหผูปกครองเกิดความรูสึกมีสวนรวม 

           2)  การขาดการสื่อสารเชิงขอมูลในความเคลื่อนไหวของนโยบายโรงเรียน  ทําให 
ผูปกครองไมรับรู ไมไดเขามารวมอยางที่ควรเปน 

3)  การบริหารจัดการเวลาที่ไมเหมาะสมของพอแมผูปกครอง  อันเนื่องมาจากภารกิจ 
ในการทํางานประจํา  ทําใหผูปกครองไมสามารถเขารวมในกจิกรรมกบัทางโรงเรียนได 
                        4)  ปญหาทศันคติ  ความคิดที่แตกตางกนัระหวางครูกบัพอแมผูปกครอง เพราะทั้ง  
2 ฝายอาจจะมีจุดยนืและทศันะหรือวิธีการในการปกปองเด็กในมุมมองที่แตกตางกัน ซ่ึงสงผลให
เกิดความขัดแยงทางความคดิ  การไมยอมรับซึ่งกันและกัน 

           สวน  เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  (2537, หนา  206–209)  ไดสรุปภาพรวมของการมี  
สวนรวมในการบริหารการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทไวอยางเปนระบบ ดังนี ้

           1)  จุดมุงหมายของการมีสวนรวม 
                       ปญหาประการแรก  คือ จุดมุงหมายของการมีสวนรวมไมชัดเจน ไมทราบวาจะ 

ใหมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาเพื่ออะไร หากจดุมุงหมายของการมีสวนรวมไมชัดเจน 
ยอมกอใหเกดิความสับสน 

             2)  ผูที่ควรจะมีสวนรวม   
                        ปญหาในเรื่องนี้ ก็คือ  ผูมีความรูความสามารถอาจไม เต็มใจที่จะเขาไปม ี

สวนรวม ผูที่เต็มใจจะเขาไปมีสวนรวมอาจหยอนความรูความสามารถ หรือผูที่มีความรู
ความสามารถและมีความเตม็ใจจะเขารวมแตไมมีเวลาพอจะเขารวม 

            3)  เร่ืองที่ควรมีสวนรวม 
                  ปญหาที่สําคัญในเรื่องนี้ ก็คือ  ควรจะให มีสวนรวมในการบริหารในเรื่อง 
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อะไรบาง ภารกิจในการบริหารแตละอยางหรือเรื่องแตละเรื่องนั้น ตองการบุคคลที่มีคุณสมบัติที่
แตกตางกัน คน ๆ เดียวอาจไมเหมาะสมในการเขารวมในทุกเรื่องก็ได  ดังนั้นเรื่องทีค่วรจะเขารวม
จึงเปนเงื่อนไขในการเลือกบคุคลเพื่อเขารวม 

          4)  วิธีการมีสวนรวม 
   วิธีการหรือกจิกรรมในการมีสวนรวมในการบริหารการศึกษามีหลายวิธี แตมักจะ 

ใหมีสวนในรูปของคณะกรรมการ  ปญหาในเรื่องนีก้็คือ โดยปกติแลวจํานวนผูปกครองที่เปน
กรรมการจะมจีํานวนคอนขางนอยเมื่อเปรยีบเทียบกับจํานวนกรรมการทั้งหมด ปญหาก็คือความคิด
ของผูปกครองอาจไมไดรับการยอมรับหรือการรับฟง เทาที่ควร จึงอาจทําประโยชน (Contribute) 
ใหกับกรรมการไมไดเต็มที่กไ็ด 
                        5)  ปริมาณของการมีสวนรวม 

    ปญหาของปริมาณการมีสวนรวมก็คือ การมีสวนรวมอยางจอมปลอม และการ 
มีสวนรวมมากเกินไป การมีสวนรวมอยางจอมปลอม คือ ไดชื่อวาใหมีสวนรวมแตไมไดทําหนาที่
ของการมีสวนรวม  เชน เปนกรรมการแตไมไดมาประชุมหรือมาแตไมไดแสดงความคิดเหน็ 
สําหรับการมีสวนรวมมากเกินไปนัน้ เปนการเขารวมในทุกเรื่องทั้ง ๆ ที่ตนเองไมควรจะมีสวนรวม
ในเรื่องนั้น 
    

2.2  การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
    การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาการเรียนการสอนมี 4   ดาน ตามแนวความคิด
ของไลออนและสมิธ (Lyon & Smit, 1983, p. 203; อางถึงใน นภิาพรรณ  หงษชูเกียรติ, 2544, หนา  
53-55)  ดังนี ้

    2.2.1  การมีสวนรวมในกจิกรรมการใหความรูผูปกครอง  
           การใหความรูผูปกครอง (Parent  Education) หมายถึง การจดัการศึกษาที่จะชวยให
ผูปกครองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวเ ด็ก  วิธีการอบรมเลี้ยงดู เดก็แนวทางในการสงเสริม
พัฒนาการดานตางๆ ของเดก็   ตลอดจนการดําเนินชวีิตครอบครัวในวถีิทางที่ถูกตองและเหมาะสม 
การเขารวมกจิกรรมการใหความรูผูปกครองมีความสําคัญมากตอผูปกครอง  ซ่ึงอาจสรุปไดดังนี้  
           1) ชวยใหผูปกครองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในแตละชวงอายุ
ซ่ึงจะมีผลทําใหผูปกครองเขาใจพฤติกรรมของเด็กไดดียิง่ขึ้น 
           2) ชวยใหผูปกครองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิ ธีการอบรมเลี้ยงดูเดก็ การเตรียม
ความพรอมและการสงเสริมพัฒนาการเดก็อันจะนําไปสูการประพฤตทิี่ถูกตอง และเหมาะสมตอไป 
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          3) ชวยใหผูปกครองเขาใจถึงผลของการกระทําหรือพฤติกรรมของตนเองที่มีตอเด็ก
อันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองไดอยางเหมาะสม     
                       4) ชวยใหผูปกครองเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  จัดการศึกษาในระดับตาง ๆ ลักษณะ
ประเภท  วิธีการจัดกิจกรรมและประสบการณที่เหมาะสมกับเด็ก 
                       5)  ชวยใหผูปกครองมีความรูและฝกทักษาเกี่ยวกับเทคนิค  และวธีิการจัดสภาพ 
แวดลอมภายในบาน  จัดระบบการเรียนการสอนที่บานที่ เอื้อตอการเรียนของเด็ก เร่ิมจากขนบ 
ธรรมเนียมและวัฒนธรรมประจําครอบครัว  จนถึงการแสวงและสรางองคความรูตนเอง ดังนั้น
บทบาทของผูปกครองจึงเสมือนครูผูสอน และที่ปรึกษาเกี่ยวกับการแสวงหาความรูของบุตรหลาน
ของตน เพื่อตอบสนองจากหลักการดังกลาวจึงเริ่มตนฟนฟูความรู ทักษะและความชํานาญของ
ผูปกครองในการอานและการคํานวณเพื่อเปนพื้นฐานในการถายทอดใหแกเดก็ในปกครอง 
                       6)  ชวยใหผูปกครองมีความเขาใจถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของผูปกครอง 
ในการจดัการศึกษาและการสรางความสัมพันธที่ดรีะหวางครูและผูปกครองซึ่งจะมีผลตอเด็กโดยตรง 
          การใหความรูผูปกครองสามารถกระทําไดอยางหลากหลาย แตสามารถแบงออกได
เปน 2  วิธีใหญ ๆ คือ แบบเปนทางการ (Formal)  เชน การบรรยาย การอภิปราย การโตวาที และ
แบบไมเปนทางการ  (Informal)  เชน การระดมสมอง  การประชุมโตะกลม การประชุมกลุมยอย 
โดยอาจใชบานหรือโรงเรียนเปนสถานทีใ่นการแลกเปลี่ยนประสบการณ และเผยแพรขอมูลความรู
ก็ได และจากการวิจยัของบรีเวอร (Brewer,1995, pp. 470-471; อางถึงใน กุลยา ตนัตผิลาชีวะ, 2544, 
หนา 71) พบวา วิธีการใหการศึกษาแก ผูปกครองโดยใหผูปกครองเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียน 
เปนวิธีการอันดับแรกที่ควรจัดใหมีขึ้น รองลงมาเปนการจัดทํา เอกสารแผนพับขอความรู และ
จัดสัมมนาผูปกครอง   สวนการใหการปรึกษาเปนกิจกรรมสุดทาย  
          วิธีการใหความรูแกผูปกครอง 
                       1) การจดัอบรมผูปกครองโรงเรียนสงเสริมใหผูปกครองมีความรูและทักษะในการ
ชวยเหลือและสนับสนุนลูกขณะที่อยูบาน โดยจัดหลักสูตรอบรมที่มีประโยชนตอผูปกครอง ทั้ง
หลักสูตรเกี่ยวกับการเลี้ยงดูชวยเหลือเด็ก  การจัดสภาพแวดลอมที่บานที่นําไปสูการสงเสริมการ
เรียนรู การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูที่บาน การสงเสริมพัฒนาการของเด็ก หลักสูตรเกี่ยวกับ
ฝกทักษะตาง ๆ หลักสูตรโภชนาการ 
                       2)  ใหขอมูล และคําแนะนํา เมื่อผูปกครองมาขอคําปรึกษา 
           3)  การสงแผนพับขอมูลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาการเรยีนของเด็กใหกับผูปกครอง
ที่บาน 
          4) การรวมกลุมผูปกครองใหมีการพบปะพูดคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
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เล้ียงดูเดก็เกีย่วกับเนื้อหาวิชาการตาง ๆ เกีย่วกับวิชาการตาง ๆ  และวิธีการแกปญหาจากผูปกครอง 
                      สรุป  โรงเรียนอนุบาลบานบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ)  ศรีราชา  ไดดําเนินการให
ผูปกครองมีสวนรวมในการใหความรูผูปกครองดวยการดําเนินกิจกรรม เชน ใหผูปกครองเขารวม
การปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียนกอนเปดภาคเรียน ,  เขาอบรมเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการเด็กในแตละ
ชวงอายุ, เขาอบรมเกี่ยวกับเรือ่งวิธีการอบรมเลี้ยงดูเดก็การเตรียมความพรอม , เขาอบรมเกี่ยวกับ
หลักการจัดการศึกษาในระดบัตาง ๆ  เข ารวมจัดหองเ รียน  วิ ธีจัดกิจกรรมและประสบการณที่
เหมาะสมสําหรับนักเรียนกับครู, โรงเรียนแจงขาวการอบรมใหผูปกครองทราบอยางสม่ําเสมอ และ
ขอคําปรึกษาและคําแนะนําเกี่ยวกับปญหาการเรียนของนักเรียนกับคร ู

   2.2.2   การมีสวนรวมในการเสริมสรางประสบการณแกเด็กท่ีบาน  
          ฉลอง คงเจริญ (2545, หนา 36-37) กลาวถึงบานวา บานเปนแหลงทรัพยากรทีสํ่าคัญ
ตอการพัฒนาคุณภาพชวีิตของนักเรียนประถมศึกษา ซ่ึงมีอิทธิพลตอการพัฒนาเด็กในหลาย ๆ ดาน 
สภาพแวดลอมทางบานจึงมคีวามสําคัญตอเด็กสามารถสรุปไดดังนี ้
           1)  สภาพแวดลอมทางบานมีผลตอการหลอหลอมพฤติกรรมของเด็ก เพราะเดก็จะ
เรียนรูส่ิงตาง ๆ มากมายจากบาน จากผูปกครอง ถาสภาพแวดลอมทางบานไมดีอาจทําใหเด็กมี
พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่สังคมตองการ 
           2)  บานมีบทบาทที่สําคัญตอเด็กในการรับรูประสบการณตาง ๆ   ผูปกครองอาจชวย
จัดประสบการณที่ดีใหเดก็ไดรับรู เชน การชวยเหลือตนเอง การใหอานหนังสือที่ด ีการชมรายการ
โทรทัศนที่มีประโยชน  การอบรมสั่งสอนจริยธรรม 
           3) บานมีความสําคัญในการใหความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกับโรงเรียนดวย  
เชน   การติดตามการประเมนิผลนักเรียน 
          4)  บานเปนแหลงวิทยาการที่สําคัญ  แหลงทรัพยากรอาจเปนบุคคลหรือวัสดุอุปกรณ
ที่สามารถใชเปนแหลงความรูในการจดัการศึกษาใหกับเดก็ (มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช,  2537, 
หนา  135-137) 
           สภาพแวดลอมที่ใกลตัวเดก็มากที่สุดก็คือ บาน (Eventhia, 1996, p.435; อางถึงใน 
จรรจา  สุวรรณทัต, 2545, หนา 11)  การเรียนรูที่บาน ตามโครงสรางการมีสวนรวมของผูปกครองใน
การจัดการศกึษา ของโรงเรียน 6 แบบ  ของ เอปสไตนนั้น เอปสไตน (Epstein, 1995, pp.701–705; 
อางถึงใน เกตุสุเดช กําแพงแกว, 2547 หนา 49) ก็ไดใหความหมายไววา หมายถึง การจัด
สภาพแวดลอมที่บานใหเหมาะสมหรือสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูของเด็กเชนกนั 

         ความสําคัญของการเรียนรูที่บาน 
         ครอบครัวเปนโรงเรียนตามธรรมชาติของเด็ก   เด็กเรยีนรูจากครอบครัวโดย 
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กระบวนการธรรมชาติ (ชัยยงค พรหมวงศ, 2541, หนา77) ในขณะที่เราใหความสําคญักับการศึกษา
ในระบบโรงเรียนอยางมาก แตจากการศึกษาวิเคราะหเร่ืองการใชเวลาของผูเรียน พบวา เด็กใชเวลา
สวนใหญอยูกบัครอบครัว เด็กมีโอกาสเรยีนรูในหองเรียนเพยีงรอยละ 19 ของเวลาทั้งหมด ดังนัน้ 
เด็กสามารถเรียนรูนอกหองเรียนถึงรอยละ 81 ของเวลาทั้งหมด  เปรยีบเทียบกันแลวจะเหน็ไดวา
เวลาในโรงเรียนกับเวลาที่เดก็มีจริงในชวีิตประจําวนันั้นตางกันมาก (รุง  แกวแดง, 2541, หนา 170– 
171; อางถึงใน อาภา  ภมรบุตร, 2545, หนา 77)   เดก็เรียนรูทุกวนิาที สภาพแวดลอมคือของจริงที่
จะทําใหเดก็เกดิความรูความเขาใจชัดเจนขึน้ เดก็ไมไดอยูที่โรงเรียนตลอดเวลา ผูปกครองจึงควรมี
ความเขาใจบตุรหลานของตนเอง เพราะถามีการสงเสริมเด็กทั้งที่บานและโรงเรียน ยอมจะเปนการ
สนับสนุนการเรียนรูในระบบหรือในโรงเรียนใหเปนไปอยางดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้นั่นเอง แตถา
ผูปกครองไมมีความเขาใจ ตลอดจนไมสนับสนุนใหเกิดการเรยีนการสอน อาจจะทําใหการเรียน
ไดผลนอยลง  (จุฬาภรณ  มาเสถียรวงศ , 2545, หนา 40–42 ; อางถึงใน  อุษณีย   อนุ รุทธิวงศ  
(โพธิสุข ), 2545, หนา  17)   
          แตผูปกครองจํานวนมากกลับฝงใจวา  การศกึษาเลาเรยีนคอืการสงลูกเขาโรงเรียน 
ดังนั้นจึงมไิดเตรียมการอะไรมากกวาการเลี้ยงดู ใหอาหาร เครื่องนุงหม และความรกั เพราะรอวนั
เวลาเพื่อสงเขาโรงเรียน ผลที่เกิดขึ้น ก็คอื ระยะเวลาที่ลูกถูกละเลยในดานการเตรียมพรอมในการ
เรียนรูนั้น สําหรับเด็กบางคนก็ยาวนานเกนิพอที่เดก็จะพัฒนาทักษะนสัิยที่ไมดีจนฝงแนนในสันดาน
ของเด็กมากเกนิที่ทางโรงเรียนจะแกไขได (ชัยยงค  พรหมวงศ, 2541, หนา 77)  ความสามารถใน
การเรียนรูและทักษะหลาย ๆ ดานของเดก็ขึ้นอยู กับโอกาสที่ เด็กจะไดรับจากผูปกครองที่จะจดั
สภาพแวดลอมที่ดีแกเด็ก  ความสามารถในการเรียนรู  ความเชื่อมั่นในตนเอง เจตคติที่ดี เหลานี้
เปนพื้นฐานเบือ้งตนที่เด็กจะเรียนรูจากผูปกครอง และมอิีทธิพลตอเด็กไปตลอดชีวิต  (บุญเยีย่ม 
จิตรดอน, 2532 , หนา  362– 363)   
          เกตุสุเดช   กําแพงแกว  (2547, หนา 91)  กลาววา การเรยีนรูที่บาน (Learning at 
home ) เปนการจัดสภาพแวดลอมที่บานใหสนับสนุนการเรียนรู  ซ่ึง จุฬาภรณ  มาเสถียรวงศ (2545, 
หนา 40) กลาววา เด็กเรยีนรูทุกวินาที  ซ่ึงสอดคลองตามเจตนารมณของ พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545  มาตรา 24  (6)  ที่กําหนดวา จัดการ
เ รียนรูใหเกดิขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และ
บุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
                       การเสริมสรางประสบการณแก เ ด็กที่บาน  หมายถึง ผูปกครองชวยสงเสริมและ
สนับสนุนใหเด็กรูจักคดิ รูจักแสวงหาความรูจากสิ่งที่อยู รอบตัวดวยการสังเกตและการอาน 
รวมทั้งการใหความสนใจและสนทนาซักถามเด็กเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กไดทําในโรงเรียนเพือ่เปนแนวทาง
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ในการเสริมความรูและเปนประสบการณแกเดก็ที่บาน ผูปกครองจึงมีบทบาทที่สําคัญ 2 ประการคือ 
          1) สงเสริมให เด็กมีนิ สัยรักการอาน  ผูปกครองมีความสําคัญที่จะชวยใหเด็กเห็น
ความสําคัญและรูคุณคาของการอาน  ถาเด็กมาจากครอบครัวที่รักการอานเด็กจะมนีิสัยรักการอาน
ไปดวย 
          2) สงเสริมความรูเด็กใหสอดคลองกับสิ่งที่เด็กไดเรียนรูจากโรงเรียน เด็กจะเกดิการ
เรียนรูอยางรวดเร็ว และสามารถจดจําไดนาน ถาผูปกครองจะชวยสงเสริมประสบการณหรือความรู
ใหสอดคลองกับสิ่งที่เด็กไดเรียนรูจากโรงเรียนซ่ึงผูปกครองสามารถทําไดดังนี ้
                 (1)  พูดคุยสนทนากับเด็กเกีย่วกบัสิ่งที่เด็กไดเรียนรูจากโรงเรียน พรอมทั้งอธิบาย
หรือยกตวัอยางเพิ่มเติมเพื่อใหเด็กเขาใจไดดียิ่งขึ้น 
                             (2)  กระตุนหรือเตือนใหเด็กทํากิจกรรมตามที่ครูไดมอบหมายให รวมทั้งคอยให
คําแนะนําและชวยเหลือเมื่อเด็กตองการ 
                             (3) จดักิจกรรมหรือประสบการณทีจ่ะชวยเสริมความรู  ความคิดที่เด็กไดจาก
โรงเรียนเมื่อมโีอกาส 
          สรุป โรงเรียนอนุบาลบานบางพระ (ฉิ่งนาวกิอนุสรณ)  ศรีราชา  ไดดําเนินการให
ผูปกครองมีสวนรวมในการเสริมสรางประสบการณใหแกเดก็ที่บานดวยการดําเนนิกิจกรรม เชน 
ใหผูปกครองคอยกระตุนใหนักเรยีนอานหนังสือที่บาน มีสวนรวมสงเสริมใหนักเรียนรักการอาน 
เลานิทานใหนกัเรียนฟง  ชวยสอนการบานแกนักเรยีน ชวนพดูคุยสนทนากับนกัเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่
ทําจากโรงเรียน  คอยกระตุนเตือนใหนกัเรียนทํากิจกรรมตามที่ครูมอบหมาย  คอยใหคําแนะนําและ
ชวยเหลือนักเรียนเมื่อนกัเรียนตองการ จดักิจกรรมที่ชวยเสริมความรูและความคิดทีน่ักเรียนไดจาก
โรงเรียน จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ  และเตรยีมความพรอมใหเรียน เชน การฝกการทํางาน
รวมกัน การอยูรวมกนั มีเวลาวางใหกับนักเรียนเสมอเมื่อนักเรียนตองการ พานกัเรียนไปเทีย่วใน
สถานที่ใหความรูตาง ๆ เชน สวนสัตว  พิพิธภัณฑ   แนะนํานักเรียนเกี่ยวกับวันสําคัญตางๆ ประเพณี
และวัฒนธรรมตาง ๆ เชน การแหพญายม และชวยฝกทักษะทีจ่ําเปนในชีวิตประจําวันกับนักเรยีน 
เชน  การมอบหมายหนาที่ใหนักเรยีนฝกทําที่บานไดแก การกวาดบาน 

   2.2.3   การมีสวนรวมในการเสริมสรางประสบการณใหแกเด็กท่ีโรงเรียน 
         ผูปกครองมีสวนรวมในการเสริมสรางประสบการณใหเด็กที่โรงเรียน หมายถึง การที่
ผูปกครองเขาไปมีสวนรวมในการจดัการเรียนการสอนใหเด็กที่โรงเรียน ซ่ึงโดยทั่วไปผูปกครอง
สามารถเสริมประสบการณใหเดก็ในโรงเรียนได ดังนี ้
          1)  การเปนผูชวยครู ผูปกครองที่มาไดทํางานนอกบาน อาจอาสาสมัครเปนผูชวยครู
ในโรงเรียนตามวันเวลาที่ตนเองสะดวก ผูชวยครูมีหนาที่ดูแลเดก็ขณะทํากิจกรรม ชวยครูดแูลเดก็
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ในขณะแขงกฬีาสี 
          2) การเปนครูรวมสอน การที่ผูปกครองเขาไปเปนครูรวมสอนมีสาระสําคัญมากกวา
การเปนอาสาสมัครชวยสอนทั่วไป  เพราะเปนการเปลี่ยนบทบาทผูปกครองมาสูการมีสวนรวม
กําหนดบทเรียนและกจิกรรมดานการเรยีนการสอนรวมกัน บทบาทนี้ยกระดับการทํางานของครู
และผูปกครองในลักษณะทีเ่ปนหุนสวนมากขึ้น เปนการทํางานบนความเทาเทียมกนัและผูปกครอง
มีโอกาสกําหนดโครงสรางหลักสูตรที่สอดคลองกบัชุมชนและทองถ่ินไดมากยิง่ขึ้น เนื่องจาก
บางครั้งครูจํานวนมากเปนผูมาใหมยายมาจากแหลงอื่น ซ่ึงอาจจะไมเขาใจความเปนมาของทองถ่ิน
ไดดีเทากับผูปกครองที่อยูมานานแลว 
         ในการเปนครูรวมสอนผูปกครองจะตองมีการวางแผนหลักสูตร  กําหนดกิจกรรมใน
การนําไปใชและประเมินผลหลักสูตรรวมกัน ทั้งนี้ผูปกครองอาจจะไดรับการฝกอบรมดานทักษะ 
วิธีการสอนเพิม่เติมเพื่อสรางความมั่นใจในการถายทอดความรูและประสบการณ ตลอดจนสามารถ
คิดคน และสรางสื่ออุปกรณการเรียนการสอนรวมกับครู ในบางพื้นที่ในสหรัฐอเมริกาผูปกครอง
และครูรวมกนัจัดทําวิดีโอการบอกเลาเรื่องราวของชุมชนทองถ่ินใหแกเด็กๆ ไดทราบ 
          3)  การรวมใหขอมูลเสริมบทเรียนตางๆ ความหลากหลายมีประสบการณแตกตางกัน
ในดานอาชีพการงาน ความรูความชํานาญเฉพาะ ผูปกครองซึ่งมีความรูเฉพาะดานมารวมใหขอมูล
เพิ่มเติม จะชวยครูในการสรางหลักสูตรที่มีความลึกซึ้งขึ้น 
         4) มีสวนรวมในการจดักิจกรรมที่นาสนใจใหแกเด็กหรือกลุมผูปกครองดวยกนั การ
จัดกิจกรรมใหแกเดก็ไดทํางานรวมกนั คิดรวม ตัดสินใจรวม เปนอีกบทบาทที่ผูปกครองมีโอกาส
เขารวมและสรางสรรคไดมาก  อาจจะเปนในรูปของคายการทําโครงการบางอยางรวมกัน เปน
รูปแบบของการสรางสัมพันธภาพที่ไม เปนทางการ  และไมควรเปนกิจกรรมที่เนนการแขงขนั
เอาชนะ  แตควรเปนกจิกรรมที่เนนความรวมมือ  การชวยเหลือพึ่งพากัน กิจกรรมลักษณะนี้จะทาํ
ใหผูปกครองเขารวมไดมากกวาเปนกิจกรรมที่ เนนการแขงขัน      เพราะผูปกครองของเด็กที่ผล 
การเรียนไมดนีักอาจจะไมอยากเขารวมกิจกรรมลักษณะนี้ 
        5) การชวยงานหรือสนบัสนุนงานในหองสมุด  หองสมุดของโรงเรียนเปนอกีแหลง
หนึ่งที่มักจะมคีวามตองการสนับสนุนและความชวยเหลืออยูเสมอ ความตองการนั้นเปนไดทั้งใน
ดานเงินทนุเพือ่จัดหาหนังสอืเพิ่มเติม อาสาสมัครชวยซอมแซมและจัดชั้นหนังสือ การทําความ
สะอาด การจดัทําบัตรรายการ และการจัดหมวดหนังสือ ปกติแลวเจาหนาที่มักจะทาํงานประจําเปน
ดานหลักไมมีเวลาที่จะพฒันาระบบงานและปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ ทั้งนี้อาจเปนความจํากดัของ
กําลังคน แมโรงเรียนหลายแหงจะไดระดมความชวยเหลือจากนักเรียนมาแลวกย็ังไมเพียงพอ และ
นักเรียนก็มักจะมาชวยงานไมสม่ํา เสมอ  เพราะมีงานอืน่ๆที่ตองทํา ดังนั้นการที่ผูปกครองจะมา
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ชวยงานในหองสมุดในดานตางๆจึงเปนงานที่นาสนใจอยางยิ่ง  
          6) การเปนวิทยากรพิเศษ ผูปกครองที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะดานหรือประกอบ
อาชีพที่เด็กสวนมากสนใจ โรงเรียนอาจเชญิมาเปนวิทยากรพิเศษ เพื่อพูดคุยสนทนากับเด็กเกีย่วกบั
งานอดิเรกหรือรายละเอียดของอาชีพ รวมทั้งใหโอกาสเด็กไดซักถามขอของใจ หรือส่ิงที่เด็กอยากรู
เพิ่ม การเชญิผูปกครองมาพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับอาชีพตางๆนี้ นอกจากจะชวยสนองความสนใจ
ความอยากรูอยากเห็นของเดก็แลว ยังถือวาเปนสวนหนึ่งของการแนะแนวดานอาชพีใหกับเดก็ได
อีกดวย 
          7)  การจดัทําขอมูลดานแหลงทรัพยากรที่เปนประโยชนกับทางโรงเรียน  ปจจบุันการ
ดําเนินงานของโรงเรียนจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากแหลงทรัพยากรภายนอกมากมาย แตความ
รวมมือดังกลาวอาจอยูในแวดวงจํากัด เพราะแตละโรงเรียนตางก็มีทรัพยากรเฉพาะเรื่องเฉพาะดาน
การที่ผูปกครองรวมกันใหขอมูลดานแหลงทรัพยากรทีโ่รงเรียนจะขอติดตอขอความรวมมือได จึง
เปนสวนหนึ่งของความชวยเหลือที่จําเปน และเปนการขยายรวมมือใหกวางขวางมากขึ้นขอมูลดาน
แหลงทรัพยากรเปนทั้งทรัพยากรดานบุคลากร ซ่ึงเปนผูมีความรู ความสามารถในดานตางๆ ซ่ึงใน
กรณีที่ทางโรงเรียนมีความจําเปนจะใชประโยชนกจ็ะสามารถใชไดทันทวงที  เชน ขอมูลดาน
คอมพิวเตอร  ระบบอิเล็คทรอนิคส  นักเรียนศึกษาเฉพาะดานตางๆ  เปนตน 

        สรุป  โรงเรียนอนุบาลบานบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ)  ศรีราชา  ไดดํา เนินการให 
ผูปกครองมีสวนรวมในการเสริมสรางประสบการณใหแกเดก็ที่โรงเรียนดวยการดํา เนินกิจกรรม    
เชน ให ผูปกครองอาสาสมัครเปนผูชวยคร ู ชวยครูจัดหาและเตรียมส่ือการสอน ชวยครูวาง
แผนการสอน ชวยครูสอนนักเรียนบางกิจกรรม  ไดรับเชิญเปนวิทยากร ไดรับเชิญใหเปน
คณะกรรมการของโรงเรียนในเรื่องตาง ๆ  เขารวมกิจกรรมวันวิชาการของโรงเรียน  ชวยติดตอ
ประสานงานเกี่ยวกับแหลงวิทยากร  แนะนําแหลงวิทยากรที่จะใหความรูกับนักเรียนใหทาง
โรงเรียนทราบ เขียนขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนตามสภาพความเปนจริงในสมุดรายงานประจําตัว
นักเรียน  ชวยประเมินโครงการตาง ๆ ที่โรงเรียนขอความรวมมือ จัดเตรียมอุปกรณการเรียนใหกบั
นักเรียนอยางสม่ําเสมอ  และจัดเตรียมอาหารเชาใหนกัเรียน 

   2.2.4  การมีสวนรวมในการสนับสนุนโรงเรียน  
          ผูปกครองมีสวนรวมสนับสนุนโรงเรียนในการดําเนินงานตางๆ ได  3 ประการ คือ 

         1) การใหความชวยเหลือและสนับสนุนในรูปของวัสดุ ส่ิงของกําลังทรัพย หมายถึง
การที่ผูปกครองบริจาคสิ่งของเครื่องใชและทรัพยสินใหกับโรงเรียน เพื่อนําไปใชในการสนับสนนุ
การจัดกจิกรรมและประสบการณใหแกเดก็ เชน การใหวัสดุเหลือใชเพื่อใหครูนําไปทําเปนอุปกรณ
การสอน การใหของเลนและเครื่องเลนสนาม  เสื้อผา โตะ เกาอี้ เปนตน รวมทั้งการใหทุนการศึกษา
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เด็กยากจน  หรือการใหทุนทําอาหารกลางวันใหแกเดก็ยากจน 
           2) การใหความชวยเหลือและสนับสนุนในรูปของแรงงาน หมายถึง การที่ผูปกครอง

เขามาชวยเหลือโรงเรียนในการดําเนนิกิจกรรมตางๆ ที่ไมเกี่ยวของกับงานวิชาการ เชน การชวย
ประกอบอาหารกลางวันใหเด็ก การแตงอาคารสถานที่ สําหรับทํากิจกรรมพิ เศษเนื่องในโอกาส
สําคัญ การชวยจดัเตรียมเสื้อผาสําหรับเด็กในการเขารวมกิจกรรมพิเศษ และการชวยควบคุมดแูล
เด็กขณะออกไปทัศนศึกษา 

           3)  ผูปกครองมีสวนรวมในคณะกรรมการโรงเรียน ผูปกครองอาจเขาเปนสมาชิกใน
คณะกรรมการชุดใดชดุหนึ่งที่มีหนาที่ในการใหคําปรึกษาแนะนํากับโรงเรียนในเรื่องตาง ๆ ดังนี ้  
คือ 

          (1)  แนวการจดัประสบการณ   คณะที่ปรึกษาของโรงเรียนมีหนาที่พิจารณา 
และทบทวนเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรม  ประสบการณ  การจดัการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้งการ
ใชอุปกรณของเลนในแตละป เพื่อนํามาสรุปหาขอดี ขอเสีย รวมทั้งการใหขอเสนอแนะ หรือความ
คิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นในปตอไป แลวนาํขอมูลเหลานี้ เสนอตอผูบริหาร
โรงเรียนเพื่อใชประกอบการพิจารณาตดัสินใจ 
     (2)  การจัดสรรงบประมาณ  คณะที่ปรึกษาของโรงเรียนมีบทบาทและหนาทีใ่น
การชวยผูบริหารโรงเรียนจัดสรรงบประมาณในหมวดตาง ๆ วาควรจะตองมีการตัดลดหรือเพิ่มเติม
งบประมาณในหมวดใดหมวดหนึ่ง เพื่อใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในแตละป 
     (3) การจัดหาบุคลากร คณะที่ปรึกษาของโรงเรียนมีสวนรวมในการสัมภาษณ
เพื่อคัดเลือกบคุคลสมัครเปนผูชวยครู  รวมทั้ งสามารถสนับสนุนหรือใหคําแนะนํากับผูบริหาร
โรงเรียนเพื่อใหพิจารณาแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ที่คณะที่ปรึกษาเห็นวามีความสามารถและมี
ความเหมาะสมกับตําแหนงนั้น ๆ เปนพิเศษ 
     (4) การจัดกจิกรรมสําหรับผูปกครอง คณะที่ปรึกษาของโรงเรียนมีหนาที่ในการ
ใหคําแนะนําและขอเสนอกบัผูบริหารโรงเรียนหรือผูประสานงาน  ในการจัดกิจกรรมสําหรบั
ผูปกครองและการดําเนนิงานเพื่อใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา เชน ประเภท
และลักษณะของกิจกรรมที่จะวดัใหกับผูปกครอง วิธีการจัดกิจกรรม และวิธีการติดตอส่ือสารกับ
ผูปกครองเปนตน  (Lyons, Robbins  &  Smith, 1983; อางถึงใน  นิภาพรรณ  หงษชูเกียรติ,  2544, 
หนา 39 ) 
                      สรุป  โรงเรียนอนุบาลบานบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ)  ศรีราชา  ไดดาํ เนินการให 
ผูปกครองมีสวนรวมในการสนับสนุนโรงเรียนดวยการดาํ เนินกิจกรรม  เชน   ชวยบริจาคสิ่งของ
วัสดุเหลือใชใหโรงเรียน ชวยบริจาคทรัพยสินใหกับโรงเรียน ใหทนุการศึกษาแกนักเรียนยากจน 
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ใหทุนอาหารกลางวันแกนกัเรียนยากจน ชวยตกแตงอาคารสถานที่สําหรับจัดกจิกรรม มีสวนรวม
ในการไปเยีย่มบานนักเรยีนที่ประสบปญหาตาง ๆ   มีสวนรวมในการสนับสนุนงานหองสมุด   
มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและภารกิจของโรงเรียน , เปนกรรมการตรวจสอบหลักสูตรการ
เรียนรูเปนระยะๆ  เขารวมประชุมกับโรงเรียนเมื่อไดรับเชิญ  มีสวนรวมในการประชาสัมพันธ
ขาวสารตาง ๆ ของโรงเรียน และผูปกครองมีสวนชวยใหนักเรยีนมารวมกิจกรรมของโรงเรียนอยาง
สม่ําเสมอ 
                 สรุปการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบานกบัโรงเรียน  หรือระหวางโรงเรียนกับบาน
เปนการสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาการเรียนของนักเรียน 
  

2.3  ความรูเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล 
   
               การศึกษาระดับอนุบาล หรือการศึกษาปฐมวัยเปนการเตรียมความพรอมใหแกเด็กอายุ 3-
5  ป  เพื่อใหมีพัฒนาการทัง้ทางรางกาย จิตใจ สติปญญา  อารมณและสังคม  สมบูรณเพียงพอที่จะ
ศึกษาหาความรูพื้นฐานตอไปในระดับประถมศึกษาไดอยางมีคุณภาพ  การศึกษาระดับอนุบาลหรอื 
การศึกษาปฐมวัยจึงเปนเงื่อนไขสําคัญตอการพัฒนาการของมนุษยในระยะตอ ๆ ไป (สํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา,  2545, หนา 12) 

  2.3.1  ความเปนมาของโรงเรียนอนุบาลในประเทศไทย 
        การอนุบาลในประเทศไทยเริ่มในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลที่ 6) เสนาบดีกระทรวงธรรมการ คือ เจาพระยาธรรมศักดิม์นตรี ไดตราพระราชบัญญัติ
โรงเรียนราษฎรฉบับแรก ประกาศใชเมื่อวนัที่ 5 มิถุนายน  2462 ไดกําหนดไวในลักษณะ  4  มาตรา
ที่ 27 วา “โรงเรียนอนุบาลเปนโรงเรียนทีป่ระสงคมุงเอาการเลี้ยงดูเดก็ออนเปนสวนใหญ และสอน
เด็กรูอาน รูเขยีน นับไปพลางในระหวางนั้นดวย โรงเรียนเชนนี้ไมตองมีประกาศนยีบัตรอยางไรก็
ควรเปนได...” (ชัยยงค   พรหมวงศ, 2521, หนา 13)   จะเห็นไดวานโยบายการจดัการศึกษาสําหรับ
เด็กกอนเรียนระยะนั้น ไมได เนนถึงความสําคัญเทากับการจัดการศึกษาในระดับอื่นๆ มากนัก  
ตอมากระทรวงธรรมการไดใหการสนับสนุนการศึกษากอนวัยเรียนมากขึ้น  เพราะไดเหน็
ความสําคัญของการจัดการศึกษาระดับนี้  จึงไดตั้งโรงเรียนอนุบาลของรัฐแหงหนึ่ งขึ้นใน
กรุงเทพมหานคร คือ โรงเรียนอนุบาลลอออุทิศ สังกัดกรมฝกหัดครู เมื่อป พ.ศ. 2483 จัดการสอน
ตามแนวความคิดของ ฟรอเบล บิดาแหงการอนุบาลศึกษา  ซ่ึงเปนผูเปดโรงเรียนอนุบาลขึ้นใน
เยอรมัน  ใชวิ ธีสอนแบบเรยีนปนเลน  (Play Way Method)  โดยจัดกิจกรรมตาง  ๆ เปนการเลน 
เครื่องเลน ตอมาในป พ.ศ. 2485 กระทรวงธรรมการไดมีนโยบายของโรงเรียนอนุบาลในสวน
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ภูมิภาคและจดัใหมีโรงเรียนอนุบาลของรัฐครบทุกจังหวัด   รวม  75 โรงเรียน ในป พ.ศ. 2516  
(จินตนา  หมูผ้ึง, 2525, หนา  15-17)  

   2.3.2  ประวัติโรงเรียนอนบุาลบานบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ) ศรีราชา 
       โรงเรียนอนุบาลบานบางพระ  (ฉิ่ งนาวิกอนุสรณ) ศรีราชา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ กอตั้งโรงเรยีนเมื่อ พ.ศ. 2463  ตั้งอยู
เลขที่ 163 หมู 2  ตําบลบางพระ  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  โดยใชศาลาการเปรียญวัดสวาง
อารมณ (วัดบางพระวรวิหารในปจจุบนั)  เปนสถานที่เรียน และไดยายสถานที่เรียนจากศาลาการ
เปรียญไปเรียนที่โรงทึมที่ตั้ งศพพระครูฉิ่ งที่ยกให เปนโรงเรียน    ตอมาเมื่อ  พ .ศ .  2473   
ทานอํามาตย เอก พระยาพิพิธอําพล  ขาหลวงประจําจังหวัดชลบุ รี    ขุนไกร  กิตยากูล   นายอําเภอ 
ศรีราชา และพระครูกันทราจารย (บู) เจาอาวาสวัดบางพระ ไดออกเรี่ยไรเงนิและตัวไมตาง ๆ 
นํามาใชจดัการซอมแซมโรงทึม ใหเปนอาคารเรียน 1 หลัง ไดทําพิธีเปดปายโรงเรียน เมื่อวนัที่  24 
กันยายน  2472 ในนามโรงเรียนวา “โรงเรียนประชาบาลตาํบลบางพระ 1 (ฉิ่ ง เผดิมวิทยา)” 
โดยมี   นายไสว  เรืองอราม เปนครูใหญคนแรก ตอมาไดสรางโรงเรียนหลังใหมขึน้ในทีด่ินที่เปน
สนามฝกทหาร ที่ทางราชการทหารมอบใหและสรางอาคารเพิ่มเติมอีกหลังหนึ่ง แลวเสร็จในวันที่ 
24  มิถุนายน  2483  จึงยายนกัเรียนออกมาเรียนนอกบริเวณวดัตั้งแตนั้นมา และทําพิธีเปดปาย
โรงเรียนในนามใหมวา “โรงเรียนประชาบาลตําบลบางพระ 1 ฉิ่งนาวิกอนุสรณ”  พ.ศ. 2514 
ตระกูลจักกะพากไดบริจาคเงินสมทบกับทางราชการ สรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลัง ชื่อวา 
อาคารจักกะพากรวมอุทิศ และในพ.ศ. 2515 อาจารยทองเริ่ม รวมกับสาธุชนบริจาคเงินสรางอาคาร
คอนกรีตอีกหนึ่งหลังชื่ออาคารหลวงพอเริม่  นิ่มนวล การจัดการศกึษาของโรงเรียน ไดพัฒนาขึ้น
ตามลําดับทั้งในดานปริมาณนักเรียนและคณุภาพดานการจัดการเรียนการสอน จนกระทั่งในปพ.ศ. 
2544 ไดเปดสอนในระดบัชั้นมัธยมศึกษาขึ้นเพิ่มเตมิอีก สําหรับการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเกิดจาก 
สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัดชลบุรี มีนโยบายในป พ.ศ. 2546 ไดรับเลือกเปนโรงเรียน 1 
โรงเรียนในฝน การใหมโีรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอทุกอําเภอ อําเภอละ 1 โรงเรียน  จากการ
พิจารณาของสาํนักงานประถมศึกษาศรีราชา เห็นชอบใหโรงเรียนบานบางพระ ( ฉิ่งนาวิกอนุสรณ ) 
เปนโรงเรียนอนุบาลประจําอาํเภอศรีราชา  และตั้ งชื่อใหมว า  โรงเรยีนอนุบาลบานบางพระ (ฉิ่ง
นาวิกอนุสรณ ) ศรีราชา  และมีเครื่องหมายติดกระเปาอกเสื้อเปนรูปดอกบัว ตั้งแตวนัที่ 9 มีนาคม  
2543  เปนตนมา  ตอมาในป พ.ศ. 2546 ไดรับคัดเลือกจากสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัชลบุรี 
ใหเปนโรงเรยีนในฝน 
        โรงเรียนอนุบาลบานบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ) ศรีราชา เปดทําการสอนนักเรียน
ตั้งแตชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในปการศกึษา  2547  โรงเรียนมคีรู  42  คน นักเรียน 
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1,307  คน มีภารโรง  1  คน  อาคารเรียน  3  หลัง  หองเรียน จํานวน  38  หอง  และอาคารประกอบ  
3   หลัง 
         จําแนกนกัเรียนเปนชวงชั้นได  ดังนี ้
                       นักเรียนชั้นอนุบาล 1 , 2       207 คน 
                       นักเรียนชั้นประถมศึกษา 1 – 6      862 คน 
                       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน      238 คน 
           รวมทั้งสิ้น    1,307 คน 
ขนาดพื้นที่ของโรงเรียน ทั้งหมด   10   ไร   1   งาน  87  ตารางวา 
คําขวัญของโรงเรียน “ พรอมระเบียบ  เฉียบวนิัย  ใฝความรู  คูกฬีา  รักษาคณุธรรม ” 
สีของโรงเรียน  เขียว – เหลือง 
สัญลักษณของโรงเรียน “มณฑป” 
ลักษณะชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู 
                      ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพประมงและคาขาย  สภาพ
เศรษฐกิจปานกลาง สภาพความเปนอยูของชุมชนเปนแบบเรียบงายกึ่งสังคมเมือง มีประเพณีของ
ทองถ่ิน และวฒันธรรมที่เปนเอกลักษณของความเปนไทย มีความสัมพันธกับสถานศึกษาเปนอยางดี 
และใหความรวมมือในการจดักิจกรรมการเรียนรู  ตามกระบวนการปฏิรูปการศึกษาที่ยึดเด็กเปน
ศูนยกลาง โรงเรียนจึงมีแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินที่ชวยสนับสนนุกจิกรรมการเรียน
การสอนเปนจาํนวนมาก 
วิสัยทัศน 

       โรงเรียนอนุบาลบานบางพระ (ฉิ่ งนาวิกอนุสรณ) ศรีราชา มุงมั่นพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาใหเปนโรงเรียนสมบูรณแบบ ผูเรียนเปนคนดีของสังคม มีความรูคูคุณธรรม รูจักคิด 
วิเคราะห  ใฝรู  ใฝเรียน 
 พันธกิจ 
                        1)  จัดการเรียนรูที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคญั 
                        2)  พัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและ    
ทองถ่ิน 
                        3)  จัดหาแหลงเรียนรู และภมูิปญญาทองถ่ินที่เอื้อตอการเรียนรู 

          4)  จัดกจิกรรมสงเสริมการเรียนรูคูคุณธรรม ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา 
                        5) ใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานดานตางๆของโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
                        6)  สงเสริมการมีสวนรวมระหวางโรงเรียนกับชุมชนในการจัดการศกึษา 
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2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
   2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 

        สุวัฒนา  แกวสุวรรณ  (2532, บทคัดยอ)  ไดศึกษาบทบาทของผูปกครองในการสงเสริม
การเรียนรูของนักเรียนในประถมศึกษาปที ่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครตาม
การรับรูของครูและนักเรยีน ผลการวิจัยพบวา  บทบาทที่คาดหวังของผูปกครองในการสงเสริมการ
เรียนรูของนักเรียน ตามการรับรูของครูอยูในระดบัมากทุกดาน  โดยมีการคาดหวังใหสงเสริมดาน
การจัดสภาพแวดลอมที่ดี  สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนอยูในระดับสูงสุด   
         อุษา  ภูมี (2534, บทคัดยอ) ได ศึกษาความรวมมือระหวางโรงเรียนประถมศึกษากับ
ชุมชน  ศึกษากรณีจังหวดัสมุทรสาคร  ผลการวิจัยพบวา  ลักษณะของชุมชนมีสวนกําหนดความ
รวมมือในการทํากิจกรรมรวมกับโรงเรียนประถมศึกษา ชุมชนเกษตรกรรมใหความรวมมือมากกวา
ชุมชนอุตสาหกรรมอาชีพ จึงเปนปจจัยหนึ่ งที่มีความสัมพันธกับระดับความรวมมือในการทํา
กิจกรรมกับโรงเรียนแตใหความรวมมือในรูปของการบริจาคเงิน ส่ิงของ และความสัมพันธระหวาง
ครูกับชุมชนมีผลตอความรวมมือในการทํากิจกรรมของโรงเรียน 
        ชาคริต  คลายพิมพ (2535, บทคัดยอ)  ไดศกึษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
พัฒนาเดก็และผูปกครองเด็กในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กของหมูบานจังหวัดปราจีนบุรี ผลวิจัย
พบวา กรรมการพัฒนาเดก็และผูปกครองเด็ก ไดรับรูขอมูลและขาวสารในการดําเนินงานศนูย
พัฒนาเด็กคอนขางมาก, เขาใจกระบวนการดําเนินงานที่ชัดเจน สวนบทบาทพฤติกรรมการเขามามี
สวนรวมทั้งกรรมการพัฒนาเด็กและผูปกครองเด็ก มีสวนรวมมากในกิจกรรมที่เปนงานปฏิบัติลง
มือกระทํา  สวนกิจกรรมเกี่ยวกับการใชความคิดการวางแผนและการตดัสินใจ แสดงพฤติกรรมนอย
มาก ระดับการเขารวมจะมกีารรวมในขั้นต่าํ สําหรับผูปกครองที่คาดหวังใหนกัเรียนชวยประกอบ
อาชีพในครอบครัว ผูปกครองจะดแูลเอาใจใสจัดเตรยีมอุปกรณตามทีน่ักเรียนและโรงเรียนตองการ 
ใหเดก็ไดทําการบานดวยตนเองเปนสวนใหญ ผูปกครองจะใหความชวยเหลือเฉพาะงานที่ปฏิบัติ
และสงเปนชิ้นงาน หรืองานที่ตองใชเครื่องมือที่อาจจะเปนอันตรายในการทําการบาน สวน
ผูปกครองที่คาดหวังจะใหการสนับสนุนดวยวัสดุ อุปกรณที่จําเปนและควบคุมการทําการบานดวย
ตนเองหรือจัดหาผูควบคุมและชวยเหลือการทําการบานนักเรียน  และผูปกครองมีความเห็น
วาการจดักจิกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรปจจุบัน  มี ลักษณะการจดักิจกรรมและ
เนื้อหาสาระที่แตกตางไปจากเดิม จึงไมเขาใจเนื้อหาวิธีการและการดาํเนินกจิกรรมของหลักสูตร 
         สมใจ กลาหาญ (2535, บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพการสงเสริมของผูปกครองทางดาน
การเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิจัยพบวา การสงเสรมิของผูปกครองทางดานการเรียนของนักเรียนและนักเรยีนรับรูในการ
สงเสริมของผูปกครอง   ซ่ึงแบงเปน  4  ดาน  คือ  การสงเสริมการใชภาษา  การสงเสริมการแนะ
แนวทางวิชาการ  การสงเสริมใหมีนิสัยทีด่ีในการทํางาน การสงเสริมใหสํารวจอภิปรายแนวความคดิ
และเหตกุารณตางๆ  ผูปกครองปฏิบัติทั้ง 4  ดาน อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแตละดาน
พบวา  การสงเสริมใหมีนิสัยที่ดีในการทํางานผูปกครองปฏิบัติอยูในระดับมาก    
         ปรีชา   บัววิรัตนเลิศ (2536, บทคัดยอ) ไดศึกษาการใหการบานของครู และ การ
ชวยเหลือของผูปกครองในการทําการบานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 ผลการวิจัยพบวา 
ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา ผูปกครองให
การสนับสนุน และสงเสริมนักเรียนเปนอยางดี  โดยเฉพาะกลุมนักเรียนที่อาศัยอยูกบัพอแม 
                      พิมพา  ตามี่  (2539, บทคัดยอ) ไดศกึษาความตองการของผูปกครองในการมีสวนรวม 
ในกจิกรรมของโรงเรียนประถมศึกษา อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ผูปกครอง
ตองการรวมเปนวิทยากรพิ เศษ   สนับสนุนอุปกรณการสอน  แหลงความรู สถานประกอบการ  
ตองการใหครูแนะนําการสอนการบาน การสอนอาน  การสอนเขียน  การสอนคณิตศาสตร  และ
ช้ีแจงเกีย่วกับการวัดและประเมินผลให ผูปกครองเขาใจ  นอกจากนี้ยังตองการใหครูเยี่ยมบาน
นักเรียน  ตองการรวมประชุม  ปรึกษา หารือ เกีย่วกับความประพฤติของนักเรยีน รวมถึงการ
ฝกอบรมวิชาชีพดวย 
        วิไลรัตน ขันธเจริญ (2539, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของผูปกครอง ใน 
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน  : วิเคราะหในกรณีของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของผูปกครองอยูในระดับปานกลาง 
สวนปญหาจะเปนเรื่องที่ผูปกครองไมมีเวลามารวมกิจกรรม ผูปกครองไมเห็นความสําคัญของการ
มารวมกิจกรรม ขาดความรูความเขาใจในการสงเสริมการรับประทานอาหารกลางวัน  สําหรับ
ขอเสนอแนะนั้นควรหาวิธีการกระตุนใหผูปกครองสนใจมารวมงาน ประชาสัมพนัธงานใหมากขึ้น   
และมีการแจกเอกสารตาง ๆ ใหทัว่ถึง 
                     ชูชาติ  พวงสมจิตร (2540, บทคัดยอ)  ไดศึกษาการวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจยั
ที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑล  
กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  ปจจยัที่สงเสริมและปจจยัที่เปนอปุสรรคตอการมีสวนรวมของ
ชุมชนกับโรงเรียนประกอบดวย 3  กลุมปจจัย คือ  กลุมปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมไดแก ปจจัย
ดานเศรษฐกิจ  ปจจัยดานการเมืองการปกครอง  ปจจัยดานสังคม วฒันธรรม,  กลุมปจจัยเกี่ยวกับ
ชุมชน ไดแก ความศรัทธา  ความรูสึกเปนเจาของ  ความผูกพันกับโรงเรียน  ความพรอมของคนใน
ชุมชน  สถานภาพของคนในชุมชน  ความคาดหวังที่มตีอโรงเรียน  เครือขายของชุมชน  และกลุม
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ปจจัยที่เกี่ยวกบัโรงเรียน ไดแก ปจจยัเกีย่วกับบุคลากรของโรงเรียน  ปจจยัเกีย่วกบัวิธีปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน  ปจจัยเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน  ปจจัยอ่ืน ๆ   
         บังอร  อวนลํ้า (2540, บทคัดยอ; อางถึงใน นิภาพรรณ หงสชูเกียรติ, 2544, หนา 61)
ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองเด็กในกจิกรรมศูนย พัฒนาเด็กเล็ก :  ศึกษาเฉพาะกรณี
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  พบวา ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของผูปกครองเด็กสวนใหญ
อยูในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาการมีสวนรวมของผูปกครองเด็กเปนรายดานพบวา 
ผูปกครองมีสวนรวมดานแกไขปญหามากที่ สุด  และรองลงมาคือ ดานการติดตามผลการดําเนนิ
กิจกรรม  ดานการลงทุนบริจาคแรงงานในกิจกรรมตามลาํดับ 
         วารี  กตกิา  (2540, บทคัดยอ)   ไดศึกษาเรื่องการรับรูและแนวทางการมีสวนรวม
ของผูปกครองนักเรียนในการจัดอนุบาลศึกษาโรงเรียนเอกชน   อําเภอเมืองเชยีงใหม  พบวา   
ผูปกครองนักเรียนสวนใหญสามารถมีสวนรวมในการจดัอนุบาลศึกษา ทั้ง 6 ดาน และสามารถมี
สวนรวมในระดับมาก คือ ทกุครั้งในดานการเลี้ยงดู และการเรียนรูของเด็กที่บาน สวนในดานการ
ติดตอส่ือสารการอาสาสมัคร การมีสวนรวมในการตดัสินใจและการสรางความรวมมือกับชุมชน 
ผูปกครองสามารถมีสวนรวมไดในระดับปานกลาง คือ เขารวมไดเปนบางครั้ง 
        ธีรภัทร  เจริญดี (2542, หนา 94-95)  ไดศึกษาการมสีวนรวมของผูปกครองในโรงเรียน
ประถมศึกษา  ดานงานวิชาการของโรงเรียนระดับที่ปฏิบัติ  ในภาพรวมพบวา     มีการรับรูอยูใน
ระดับมากไดแก ใหผูปกครองรวมเปนกรรมการในโรงเรียน จัดประชุมขอคําปรึกษาและขอความ
คิดเห็นจากผูปกครองเกี่ยวกบัการปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรยีนการสอนในโรงเรียน รวม
กําหนดและรบัขอเสนอแนะจากผูปกครองเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมในโรงเรียน เชญิผูปกครองรวม
เปนวิทยากรเพื่อใหความรูแกนักเรยีน แตงตั้งผูปกครองชวยดแูล ควบคุมนักเรียนในการจัดกจิกรรม 
การเรียนการสอนเปนครั้งคราว ขอความรวมมือในการบรจิาคเงินทุนและอุปกรณการศึกษา 
                      ฉลอง  คงเจรญิ  (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาคุณลักษณะและแสดงความคิดเหน็ของ
ผูปกครองนักเรียนตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสมทุรสาคร ผลการวิจัยพบวา  ผูปกครองนักเรียนมีคุณลักษณะทีแ่สดงออก
ทางความคิดตอการมีสวนรวมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา     สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาครโดยรวมอยูในระดบัมาก และผูปกครองนักเรยีนมีความเห็น
ตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัสมุทรสาครในดาน
การวางแผนจดัการศึกษา  การจัดหลักสูตร  และการจดัการเรียนการสอน  โดยรวมอยูในระดบั
ปานกลาง 
                     เกตุสุเดช กําแพงแกว (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษากจิกรรมการมีสวนรวมของผูปกครอง
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ในการจดัการศึกษาของโรงเรียน :  กรณีศึกษาโรงเรียนอสัสัมชัญ แผนกประถม  ผลการวิจยัพบวา 
กิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดมี  2 กจิกรรม คอื โรงเรียนควรกําหนดนโยบายและจัดระบบอาสาสมัคร 
เพื่อชวยงานโรงเรียนที่ชัดเจน และผูปกครองควรมีเวลารับฟงและชวยแกปญหาใหเดก็ทุกครั้งที่
เด็กตองการ สวนกิจกรรมที่มีพิ สัยสูงทีสุ่ดมี  2  กจิกรรม ไดแก ผูปกครองควรดูแลเดก็ใหทํา
การบานอยางสม่ําเสมอ และผูปกครองควรใหขอมูล หรือเชื่อมโยงแหลงขอมูลหรือแหลงเรียนรู
ของชุมชนใหโรงเรียน กิจกรรมที่มีคาพิ สัยต่ําที่ สุด  ไดแก โรงเรยีนควรปฐมนิเทศและฝกอบรม
ผูปกครองที่เปนอาสาสมัครใหเหมาะกับงานนั้น ๆ 
    2.4.2  งานวจัิยตางประเทศ 
         เบเคอรา  (Becerra, 1974, 5887-A;  อางถึงใน ฉลอง  คงเจริญ, 2545, หนา 66) ศึกษา
บทบาทของผูบริหารการศึกษาและการมีสวนรวมในการตัดสินใจของชุมชน ผลการวิจัยพบวา การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาใด ๆ ที่เกี่ยวกับสถานศึกษานัน้  ผูบริหารและผูแทนชุมชนจะตองรวมมือ         
และทําความเขาใจเกีย่วกับโครงการทางการศึกษาตามหนาที่  บทบาท และนโยบายทีไ่ดตกลงกนัไว 
ผูบริหารตองเขาใจและสนใจกับความแตกตางของชุมชน 
                     หลุยส  (Louise, 1998, p. 4551-A;  อางถึงใน สุวัช  พานชิวงษ,  2546,  หนา69)  ศึกษา
ความพึงพอใจของพอแมและครอบครัวในการเขามามีสวนรวมในการประกอบกิจกรรม ผลการวิจัย
พบวา พอแม และผูปกครองตองการมากกวาการเขาไปมีสวนเกีย่วของ คือ ตองการเขาไปเปน
หุนสวนในการชวยเหลืออยางเทาเทียมกนัระหวางครอบครัวกับกิจกรรมที่จัดไว  พอแมมีความ
คาดหวังทีจ่ะรวมใหคําแนะนําแกบุตร,  ใหเงินชวยเหลือและตัดสินใจในการรวมออกแบบโครงการ
และบริการสําหรับบุตรหลานและครอบครัว  และ ส่ิงทีพ่อแมสามารถชวยไดมากที่สุด  คือ การให
ความรูเฉพาะทาง ทักษะและความรูสึกที่ไดรับจากกจิกรรม  การประเมินผลและการบริการโดยตรง
สําหรับบุตร  และไดสรุปวา พอแมควรมคีวามรูในการใหความชวยเหลือในชวงเวลาเย็น วนัหยดุ  
สวนชุมชนตองการใหความชวยเหลือดานขาวสาร 
                     แฟนทุสโซ, ไทก และชายดส  (Fantuzzo, Tighe & Childs, 2000, pp. 367-374; อางถึง
ใน เกตุสุเดช กําแพงแกว , 2547, หนา 117)  ศึกษาแบบสอบถามการมีสวนรวมของครอบครัว: 
การประเมินพหุระดับของการมีสวนรวมของครอบครัวในการศึกษาของวัยรุนตอนตน  ผลการวิจยั
พบวา  ปจจยัของการมีสวนรวมแบงเปน 3 โครงสราง ไดแก  การมีสวนรวมที่มีฐานมาจากโรงเรียน  
การมีสวนรวมที่มีฐานมาจากบาน และการประชุมรวมกนัระหวางบานและโรงเรียน และผูปกครอง
ที่มีการศึกษาสูงกวาจะเขามามีสวนรวมในการศึกษาของเด็กปฐมวัยมากกวาผูปกครองที่มีการศึกษา
นอยกวา 
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                 จากการศึกษางานวิจยัภายในประเทศและตางประเทศพบวาการมีสวนรวมของผูปกครอง
ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนั้น  มีความสําคัญตอการพัฒนาการเรยีนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ 
 

2.5  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
    จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของ
ผูปกครองนักเรียนในการพฒันาการเรียนการสอนของนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลบานบางพระ (ฉิ่ง
นาวิกอนุสรณ)  ใน  4  ดาน คือ 

1)  การมีสวนรวมในกิจกรรมการใหความรูผูปกครอง   เปนการจัดการศึกษาที่จะชวยให 
ผูปกครองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวเ ด็ก  วิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็ก แนวทางในการสงเสริม
พัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็ก ตลอดจนการดําเนนิชีวติครอบครัวในวิถีทางที่ถูกตองและเหมาะสม 
วิธีการใหการศึกษาแกผูปกครอง ทําไดโดยการจดัอบรมผูปกครองโรงเรียน สงเสริมใหผูปกครองมี
ความรูและทักษะในการชวยเหลือและสนับสนุนลูกขณะอยูที่บาน ใหขอมูล คําแนะนําเมื่อผูปกครอง
มาขอคําปรึกษา การสงแผนพับขอมูลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาการเรยีนของเดก็ และการรวมกลุม
ผูปกครองใหมีการพบปะพดูคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลี้ยงดู เนื้อหาวิชาการตาง ๆ วิธี
แกปญหาจากผูปกครอง 

2)  การมีสวนรวมในการเสริมสรางประสบการณแก เ ด็กที่บาน   การเสริมสราง  
ประสบการณแกเดก็ที่บานเปนการใหผูปกครองชวยสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กรูจัดคิด แสวงหา
ความรูจากสิ่งที่อยูรอบตัวดวยการสังเกตและการอาน รวมทั้งการใหความสนใจและสนทนาซักถาม
เด็กเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กไดทําในโรงเรียน  โดยทางโรงเรียนจัดเตรยีมขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบาย 
การติดตามการบาน การปรับปรุงทักษะในแตละงานทีโ่รงเรียนมอบหมาย จัดใหมกีารบาน การอาน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรทีบ่าน ทั้ งในชวงเวลาเรียนปกติและในชวงปดเทอม  รวมทั้งรวม
ตั้งเปาหมายของนักเรียน ทําใหผูปกครองไดรูวิธีสนับสนนุ กระตุนและชวยเหลือนักเรียน พรอมกับ
ตระหนกัวาเดก็เปนผูเรียนรูตลอดเวลา 

3)  การมีสวนรวมในการเสริมสรางประสบการณแกเด็กที่โรงเรียน  การที่ ผูปกครอง  
มีสวนรวมในการเสริมสรางประสบการณใหเดก็ที่โรงเรียนเปนการที่ผูปกครองเขาไปมีสวนรวมใน
การจัดการเรยีนการสอนใหเด็กที่โรงเรียน โดยผูปกครองสามารถเปนผูชวยครู เปนครูรวมสอน ให
ขอมูลเสริมบทเรียนตาง ๆ รวมจัดกิจกรรมที่นาสนใจใหแกเด็กหรือกลุมครูดวยกนั การชวยงานใน
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หองสมุด การเปนวิทยากรพิ เศษ  และการจัดทําขอมลูดานแหลงทรัพยากรที่เปนประโยชนกับ
โรงเรียน 

4)  การมีสวนรวมในการสนับสนุนโรงเรียน   ผูปกครองสามารถใหความชวยเหลือและ 
สนับสนุนในรปูของวัสดุ ส่ิงของกําลังทรัพย เพื่อนําไปทาํอุปกรณการสอน และทุนการศึกษา การ
ใหความชวยเหลือในรูปของแรงงาน และการเขารวมเปนคณะกรรมการโรงเรียนในดานตาง ๆ 
 


