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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็ก ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้ปกครองเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่ภาค
ตะวันออก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด จานวน 1,136 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถาม
เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป เป็นแบบเลือกรายการ (Check List) และเติมข้อความ แบบสอบถามการมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดย
กาหนดเป็น 5 ระดับ ตามมาตรวัดของ Likert แบบสอบถามลักษณะนี้ใช้วัดปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง สถิติที่ใช้ในงานวิจัย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้
ค่าร้อยละ (%) ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยมีดังนี้
1. การศึกษาคุณลักษณะของผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่ภาคตะวันออก
พบว่ า ผู้ ป กครองที่ มี อ าชี พ ท างานส่ ว นตั ว ร้ อ ยละ 41.41 ส่ ว นพนั ก งานเอกชน ร้ อ ยละ 32.12
รับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 26.47 ตามลาดับ และระดับการศึกษาผู้ปกครองส่วน
ใหญ่มีการศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 48 ส่วนระดับปริญญาตรี ร้อยละ 28 และ
สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 24 ตามลาดับ
2. การศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่ภาคตะวันออกโดยรวมมีกัน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจาแนกเป็น
รายด้านพบว่า การอบรมเลี้ยงดูเด็ก อยู่ในระดับมาก ส่วนการติดต่อสื่อสาร ด้านการเรียนรู้ที่บ้าน การ
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมกับชุมชน และด้านการอาสาสมัครมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง
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The purpose of this research is to study the participation of parents in the
promotion of children's learning. Population and sample Parents of young children in
child development centers Eastern area From the total of 1,136 child development
centers, the tools used in the research were questionnaires on general status. Check
list and fill The Early Childhood Learning Involvement Questionnaire was rated 5
scales in accordance with Likert scale. The questionnaire was used to measure the
causal factors affecting the participation. parent Statistics used in research.
Descriptive statistics using percentage (%) mean scores And standard deviation (S.D.)
The results are as follows.
1. The study of the characteristics of parents of children in child development
centers. Eastern area found. Guardian Private employees 41.41%, private employees
32.12%, government employees and 26.47% respectively. Accounted for 48 percent,
while the bachelor degree was 28 percent, and 24 percent was higher than the
bachelor's degree, respectively.
2. A Study of Parental Involvement Behavior in Children's Learning Promotion
in Child Development Center East area as a whole. Participation is moderate. When
classified on the basis of each. Parenting At a high level Communication Home
learning, decision making, community involvement And the volunteers were at a
moderate level.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรเริ่มตั้งแตเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนสถานที่สําคัญแหงหนึ่งซึ่งเปนสถานเริ่มตนของการพัฒนาเด็ก สงเสริมใหเด็กเจริญเติบโต
และพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยและเต็มศักยภาพ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มี
บทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาโดยมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซึ่ งแตเดิมมีหลายหนวยงานที่
รับผิดชอบไดแก กรมการพัฒนาชุมชน กรมการศาสนา กรมประชาสงเคราะห สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ และกรมอนามัย ซึ่งแตละหนวยงานมีวัตถุประสงคการกอตั้ง
แตกตางกันไป แตโดยหลักใหญแลวก็เพื่อเปนสถานที่สําหรับดูแลเด็กกอนวัยเรียน เพิ่มโอกาสใหเด็ก
ไดรับการเตรียมความพรอมมีพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา อยาง
เหมาะสมตามวัย เพื่อแบงเบาภาระของผูปกครอง ที่ไมมีผูเลี้ยงดูลูกหลานในชวงเวลากลางวัน ตอมา
เมื่อป พ.ศ.2544 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามมาตรา 16 ไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิ
จัดการศึกษาระดับใดก็ไดตามความพรอมความเหมาะสม และความตองการของประชาชนในทองถิ่น
นั้นๆ ฉะนั้น เมื่อการศึกษาระดับปฐมวัยมีความสําคัญมาก องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความ
สนใจ และรวมกันสนับสนุนการเตรียมความพรอม และการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหถูกวิธีและทั่วถึง
(กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น. กระทรวงมหาดไทย, 2546)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษา โดยมีสวน
รวมในการจัดการศึกษามาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในอนาคต เนื่องจาก
นโยบายกระจายอํานาจการจัดการศึกษาสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งกําหนดไวในกฎหมายสําคัญ
หลายฉบั บ โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบั ญญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติ กําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย
เฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท พระราชบัญญัติดังกลาวนํามาสูการปฏิรูปการ
เรียนรูเปดโอกาสใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการดําเนินการ เปนแนวทางใหมๆ ใหครู พอแม
ชุมชน มีอิสระในการอบรมเลี้ยงดู ใหการศึกษา จัดหลักสูตร และการบริหารจัดการใหเกิดวัฒนธรรม
การเรียนรูที่กลมกลืนกับทองถิ่น การลดทอน กรอบ กฎ ระเบียบ คําสั่งของสวนกลาง เพื่ อใหเกิด
ความหลากหลายในการปฏิบัติ ดังนั้นหากโรงเรียนไดรับความรวมมือจากผูปกครองในดานการจัด
การศึกษา ไดมีสวนรวมคิด วางแผน รวมปฏิบัติ กํากับ ตรวจสอบ ประเมินผลกับโรงเรียน สงเสริม
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ความรูใหกับบุตรหลานในความปกครองทั้งที่บานที่โรงเรียนเปนประจําและสม่ําเสมอจะทําใหบุตร
หลานประสบความสําเร็จทางดานการศึกษาสูงขึ้น และจะสงผลใหบุตรหลานประสบผลสําเร็จในชีวิต
ดวยเชนกัน (เจตนสุดา ทศานนท, 2546)
การศึกษาปฐมวัยเปนการวางรากฐานความรูที่สําคัญของเด็ก ดังนั้นการจัดการศึกษาปฐมวัย
จึงตองจัดใหสอดคลองกับการดําเนินชีวิตในวิถีสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งยังตองมีความสอดคลอง
กับหลักสูตรปฐมวัย ในการเตรียมความพรอมทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ซึ่ง
การจัดการศึกษาปฐมวัยตองมุงหวังใหผูเรียนมีคุณภาพ ศักยภาพอยางสมบูรณ โดยการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยเปนหนาที่รับผิดชอบของทุกฝายที่ตองมีสวนรวมในการพัฒนาโดยการเปนแบบอยางที่ดีและ
สรางสภาพแวดลอม ที่เหมาะสมกับเด็ก ซึ่งกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ผานมาสงผลใหพอ
แม ผูปกครอง และชุมชนเห็นคุณคาของการศึกษาและตระหนักถึงสิทธิของมนุษยที่จะไดรับการศึกษา
ที่มีคุณภาพ จึงทําใหผูปกครองและชุมชนเริ่มมีความกระตือรือรนในการเขามารับรูและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาใหแกบุตรหลานของตน โดยการมีสวนรวมของผูปกครองอาจทําไดหลายทาง เชน การ
เขารวมประชุม เปนวิทยากรหรืออาสาสมัครชวยเหลือในดานตางๆ ซึ่งจะทําใหผูปกครองเขาใจปญหา
ความตองการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและใหการสนับสนุน ทําใหเกิดความสัมพันธและการสื่อสารที่ดี
ระหวางบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับผูปกครอง และเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งการมี
สวนรวมหรือไมมีสวนรวมของผูปกครองขึ้นอยู กับความสนใจของผูปกครอง รวมทั้งการไดรับโอกาส
และการสงเสริมสนับสนุนจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กและหนวยงานที่เกี่ยวของอีกดวย
ดังนั้น ผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรู
ของเด็กปฐมวัย และยัง เห็นความสําคัญในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โดยบิดา มารดา และผูปกครอง ซึง่ มีผลตอผลสัมฤทธิข์ องนักเรียนอยางยิ่ง จึงตองการศึกษาระดับการ
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา ของผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อนําขอมูลไปเปนแนวทาง
และปรับใชในการสงเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ในดานการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน พัฒนา
รูปแบบและวิธีการมีสวนiรวมของผูปกครอง สงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวมในการสงเสริมการเรียนรู
ของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมากขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาการมีสวนรวม
ของผูปกครอง และชุมชนในทองถิน่ อยางมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาพฤติ กรรมการมี ส ว นร ว มของผู ป กครองในการส งเสริ มการเรี ย นรู ของเด็ ก
ปฐมวัย
2. เพื่ อศึ กษาคุ ณลั กษณะของผูป กครองในการสงเสริมการเรี ยนรูของเด็ กปฐมวั ย ได แก
อาชีพ ระดับการศึกษา
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่ภาคตะวันออก จําแนกตามคุณลักษณะของผูปกครองดานอาชีพ
ระดับการศึกษา พฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครอง (Parent Involvement) ตามกรอบทฤษฎี
ของเฮปสไตน (Epstein) ใน 6 ดาน ไดแก การอบรมเลี้ยงดูเ ด็ก (Parenting) การติด ตอสื่อสาร
(Communicating) การอาสาสมัคร (Volunteering) การเรียนรูที่บาน (Learning at Home) การ
ตัดสินใจ (Decision Making) และการมีสวนรวมกับชุมชน (Collaborating with Community)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร ไดแก ผูปกครองเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่ภาคตะวันออก จาก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด จํานวน 1,136 แหง ผูปกครองจํานวน 28,517 คน
2. กลุมตัวอยาง ผูปกครองเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 495 คน (กําหนดขนาด
กลุมตัวอยางโดยใชตารางของ Krejcie and Morgan, 1970)
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต น คื อ คุ ณลั กษณะของผูต อบแบบสอบถาม คื อผู ปกครองของนั กเรีย นของศู น ย
พัฒนาเด็กเล็กในการสงเสริมการเรียนรูของเด็ก
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัย ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งประกอบดวย
1) การอบรมเลี้ยงดู
2) การติดตอสื่อสาร
3) การอาสาสมัคร
4) การเรียนรูที่บาน
5) การตัดสินใจ
6) การมีสวนรวมกับชุมชน
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คําจํากัดความที่ใชในงานวิจัย
องคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในรูปแบบศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งประกอบดวยเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) หมายถึง สถานที่ดูแลและใหการศึกษาเด็กอายุระหวาง 3-5 ป
มีฐานะเทียบเทาสถานศึกษา เปนศพด.ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งเอง และ ศพด. ของสวน
ราชการซึ่งประกอบศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งขึ้นเองและรับถายโอนมา
จากสวนราชการอื่น
เทศบาล หมายถึง เทศบาลในจังหวัดที่จัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบล หมายถึง องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดที่จัดการศึกษา
ปฐมวัยในรูปแบบศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ผูปกครอง หมายถึง บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัวซึ่งมีอํานาจปกครองเด็กปฐมวัย
หรือผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในที่นถี้ ือวาเด็กเล็ก 1 คน มีผูปกครอง 1 คน
การมีสวนรวมของผูปกครอง หมายถึง การเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนเกี่ยวของใน
กระบวนการพัฒนาศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก ซึง่ ประกอบดวยการคนหาปญหา การวางแผนการดําเนิน
กิจกรรมและการประเมินผล
การเรียนรูของเด็กปฐมวัยเปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดจากการทํางานของโครงสรางทาง
ปญญา (Schemata) เปนวิธีที่เด็กจะเริ่มตนดวยความสัมพันธระหวางตัวเองกับสิ่งแวดลอม และสิ่ง
ที่เปนองคประกอบสําคัญของกระบวนการมี 2 อยางคือ 1. การขยายโครงสราง (Assimilation) คือ
การที่บุคคลไดรับประสบการณหรือรับรูสิ่งใหมเขาไปผสมผสานกับความรูเดิม 2. การปรับเขาสู
โครงสราง (Accommodation) คือการที่โครงสรางทางปญญาของบุคคลนําเอาความรูใหมที่ได
ปรับปรุงความคิดใหเขากับสภาพแวดลอม
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง
2. สามารถนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ไ ปส ง เสริ ม การอาสาสมั ค รและการมี ส ว นร ว มกั บ ชุ ม ชนของ
ผูปกครองเพื่อยกระดับการพัฒนาการจัดการศึกษาใหดีขึ้น
3. สามารถนําขอมูลที่ไดไปจัดกระบวนการที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมระหวางผูปกครองกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง การศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวั ย ของศู น ย พัฒ นาเด็ ก เล็ ก เขตพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกได ศึ กษาหลั กการ แนวคิ ด ทฤษฎี จาก
เอกสารงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู
1.1 ความหมายของการมีสวนรวม
1.2 การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการเรียนรู บทบาทการมีสวนรวม
และความสําคัญของผูปกครองในการมีสวนรวม
1.3 กิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการเรียนรูที่บาน
2. การจัดการศึกษาปฐมวัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1 ความเปนมาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.2 มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
1.3 การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1. งานวิจัยในประเทศ
3.2. งานวิจัยตางประเทศ
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1. แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู
1.1.ความหมายของการมีสวนรวม
ความหมายของการมีสวนรวมมีผูใหความหมายของการมีสวนรวมไวมากมายดังนี้
พงศพันธ แกวหาวงษ (2550, หนา 40) ใหความหมายของการมีสวนรวมวา การเขารวมของ
บุคคลตาง ๆ ในการตัดสินใจ การดํา เนินการ รวมคิด รว มฟง รวมแสดงความคิดเห็น รวมสํา รวจ
ปญหารวมลงทุน รวมรับผลประโยชน รวมสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ ปองกันและแกไขปญหา และ
ร ว มประเมิ น ผล ในกิ จ การใด ๆ ที่ ส ง ผลกระทบต อ บุ ค คล ทั้ ง ทางตรงและทางอ อ มเพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถของตนเองและเพื่อประโยชนตอการดํา รงชีวิต ตามวัตถุประสงคที่กลุมบุคคลไดรวมกัน
กําหนดไว
กิตติ กรทอง (2552) การมีสวนรวม ใหความหมายของการมีสวนรวมวา การเกี่ยวของดาน
จิตใจ และอารมณเปดโอกาสใหประชาชนไดคิดริเริ่มตัดสินใจ ปฏิบัติ รับผิดชอบ แกปญหา การรับรู
ขอมูลขาวสารการพัฒนาความสามารถควบคุมทรัพยากร การรวมกิจกรรมตามหลักประชาธิปไตย
ตลอดจนการใหอํานาจการเขาไปมีหนาที่รับผิดชอบ
จุฬาภรณ โสตะ (2543) ใหความหมายของการมีสวนรวมวา การที่บุคคลหรือคณะบุคคล
เข า มาช ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ทํ า ประโยชน ต า งๆ หรื อ กิ จ กรรมต า งๆ อาจเป น การมี ส ว นร ว มใน
กระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการบริหารและประสิทธิผลขององคกรขึ้นอยูกับการรวมพลังของ
บุคคลที่เกี่ยวของกับองคการนั้นในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมาย วิธีก ารหนึ่งในการรวมพลัง
ความคิดสติปญญาก็คือ การใหมีสวนรวม การใหบุคคลมีสวนรวมในองคการนั้น บุคคลจะตองมีสวน
ร ว มเกี่ ย วข อ งในการดํ า เนิ น การหรื อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ต า งๆ เป น ผลให บุ ค คลนั้ น มี ค วามผู ก พั น
(Commitment) ตอภารกิจและองคการในที่สุด
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543) การมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา เปนการใหทุก
คนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ ไดแกการรวมคนปญหา การ
วางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในทองถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามผล
รวมทั้งการรับผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยโครงการจะตองมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชุมชน
นรินทรชัย พัฒนพงศา (2547) ใหความหมายของการมีสวนรวมวา เปนการเปดโอกาสให
ผูปฎิบัติงานหรือผูที่เกี่ยวของมีสวนแบงในอํานาจการจัดสินใจในระดับตางๆ ของการดําเนินงานใน
หนวยงาน เปนผลใหเกิดสิ่งที่ตกลงใจรวมกัน
นิคม หวายบุตร (2550 : 6) ใหความหมายของการมีสวนรวมวาหมายถึง การเปดโอกาสให
ผูปกครองในชุ มชนเขามามีส วนรว มทางการพัฒ นา โดยผ านกระบวนการสงเสริมชักนํ า สนั บสนุ น
กระตุนใหประชาชนมีบทบาทในการริเริ่มคิด สามารถถายทอดภูมิปญญาและรวมกําหนดแนวทางการ
พัฒนาและวางแผนปฏิบัติ รวมทั้งรวมอุดหนุนชวยเหลือทรัพยากรทางการบริหารตลอดจนมีอํานาจใน
การตัดสินใจที่จะดําเนินกิจกรรมของตนเองภายในชุมชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการ
และควบคุมการใชและกระจายทรัพยากร ตลอดจนปจจัยการผลิตในสังคม อันจะนําไปสูการพึ่งพา
ตนเองในทายที่สุด
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สรุ ป ว า ความหมายของการมี ส ว นร ว ม หมายถึ ง ผู ป กครอง ชุ ม ชน องค ก รภาครั ฐ
และภาคเอกชน ได เ ข า มามี ส ว นร ว มกั น คิ ด ร ว มเสนอ ร ว มวางแผน ร ว มกํ า หนดนโยบาย ร ว ม
ปฏิ บั ติ การ โครงการ กิ จ กรรม วางแผน นโยบายต าง ๆ ที่ มีผ ลกระทบกั บ ตั ว เด็กทั้ งโดยตรงและ
ทางออม โดยใชทุนทางทรัพยากรที่ผูปกครองแตละคนมีไมเหมือนกัน เชน จากความคิด เงิน สิ่งของ
หรืออื่น ๆ ซึ่งในที่นี้คือการใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่สามารถ
กระทําเพื่อใหมีผลตอโครงการหรือนโยบายนั้นประสบความสําเร็จเพื่อการพัฒนาศูนยเด็กเล็กในดาน
ตาง ๆ ตอไป
ผูปกครองจะชวยสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการของเด็กโดยผูปกครอง
วิวรรณ สารกิจปรีชา (2553) ผูปกครองและ/หรือครอบครัว คือ ครูคนแรกๆ ของเด็กและ
เด็ กๆก็ ได เ รี ย นรู ห ลายสิ่ งหลายอย างที่ บ านโดยไม ต องได รั บ อิ ทธิ พลหรื อได รั บ การสอนอย า งเป น
ทางการจากสถานศึกษาแตอยางใด ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งที่เมื่อเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา
แลวการเรียนรูจะตองเชื่อมตอและเชื่อมโยงระหวางสถานศึกษาและครอบครัว เพื่อใหการเรียนรูของ
เด็กนั้นตอเนื่องและทําใหการเรียนรูมีความหมายตอเด็ก เพราะสามารถเชื่อมโยงสูชีวิตจริงที่บานได
ดวย มีวิจัยมากมายที่ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญและผลดีตอนักเรียนในการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ผูปกครองและครอบครัว ในการจั ดการศึ กษาดวยการมีสว นร วมของผู ปกครองในการสงเสริมการ
เรียนรูของเด็กมีผลตอพัฒนาการและความสําเร็จดานการศึกษาของนักเรียนอยางเดนชัด อีกทั้งยัง
ชวยผลักดันใหสถานศึกษาดําเนินงานจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นอีก ดวย
ซึ่งการมีสวนรวมนั้น ผูปกครองสามารถมีสวนรวมไดทั้งที่โรงเรียนและที่บาน
วิวรรณ สารกิจปรีชา (2553) ไดนําเสนอลักษณะการมีสวนรวมของผูปกครองในสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนตามรูปแบบของ Epstein และ Janson 6 ลักษณะ ซึ่งโรงเรียน
อนุบาลกุกไกไดนํามาเปนแนวทางในการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของผูปกครองดังนี้คือ
1.
Parenting หรือ การดูแลเลี้ยงดูเด็กของครอบครัว หมายถึง ภาระหนาที่พื้นฐาน
ของผูปกครองที่จะตองจัดใหเด็กซึ่งควรรวมถึง การจัดหาที่อยูอาศัย การดูแลสุขภาพ อนามัย อาหาร
ที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยใหแกเด็ก นอกจากนั้น ผูปกครองควรจะตองจัดสภาพแวดลอมที่บาน
ที่สงเสริมการเรียนรูใหแกเด็กอยางเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นดวยสิ่งที่โรงเรียนพยายามดําเนินการ
เพื่อสงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวมดานนี้มี เชน ใหความเขาใจแกผูปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็กปฐมวัย ใหคําปรึกษาหรือขอมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงดูหรือการปรับพฤติกรรมเด็ก จัด
อบรมเชิ งปฏิบั ติ การหรื อสิ่ งพิ มพ ให แก ผูป กครองเกี่ ยวกั บ การเลี้ ยงดู ส งเสริ มการเรี ยนรู ของเด็ กที่
เหมาะสมกับวัยและชั้นเรียน แนะนําหนังสือ website และสื่อตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการ
สงเสริ มเด็กในทุกด านให แก ผู ป กครอง แนะนํ าการจั ดสิ่ งแวดล อมที่ บ านให เอื้ อตอการเรี ย นรู ของ
นั ก เรี ย น ผู ป กครองสามารถมี ส ว นร ว มลั ก ษณะนี้ ไ ด อ ย า งเป น ธรรมชาติ ที่ บ า น การเรี ย นรู ใ น
ชีวิตประจําวันของเด็กและครอบครัวทําใหการเรียนรูนั้นมีความหมายมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อการ
เรี ย นรู ที่ส ถานศึ ก ษาและบ า นสอดคล อง สนั บ สนุ น ซึ่ ง กั น และกั น อี ก ทั้ ง ผู ป กครองยั ง สามารถจั ด
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็กได โดยอาจจะเริ่มจากการหาสถานที่ประจําซึ่งเงียบสงบใหเด็ก
ทําการบาน จัดบอรดหรือสถานที่ในการจัดแสดงผลงานตางๆ ของเด็ก จัดสื่อ เกม หนังสือที่เหมาะกับ
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เด็กในวัยนี้ ใหโอกาสเด็กไดฝกชวยเหลือตนเอง ฝกทักษะ และมีสวนรวมชวยรับผิดชอบงานบานเล็กๆ
นอยๆ ตามวัย ผูปกครองควรใหกําลังใจเด็กสม่ําเสมอ และเปนตัวอยางที่ดี เชิญชวน ชมเชย สงเสริม
สนับสนุนเด็กตามวัย
2. Communication หรือ การสื่อสาร หนาที่รับผิดชอบพื้นฐานของสถานศึกษานั้นควร
รวมถึงวิธีการสื่อสารอยางหลากหลายจากสถานศึกษาไปยังบาน (เชน ขาวสาร จดหมายแจง email
สมุดสื่อสาร สมุดรายงานการเรียน การประชุม การโทรศัพท) รวมถึงการใหขอมูลตางๆ ดวย (เชน
หลักสูตร การจัดอบรมและกิจกรรมตางๆ การเรียนการสอนในแตละหนวยการเรียนรู ขาวสารประจํา
สัปดาห) ผูปกครองก็เชนกัน ควรสื่อสารจากบานสูสถานศึกษา ทําใหเกิดการสื่อสารสองทาง เพื่อให
เกิดการแลกเปลี่ยนและการมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางกัน ซึ่งการติดตอสื่อสารนี้ไมควรเปนการสื่อสาร
เมื่อมีเหตุการณที่เปนปญหาเทานั้น แตควรไดสื่อสารใหครูไดรับทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่บาน พัฒนาการ
ของเด็ก ความสนใจของเด็ก ความรูสึกของเด็กและผูปกครองเกี่ยวกับครู โรงเรียน กิจกรรม และการ
เรียนรูควบคูไปดวย รวมถึงขอเสนอแนะตางๆ เชน แหลงเรียนรู วิทยากร ฯลฯ
3. Volunteering อาสาสมัคร หมายถึงการที่ผูปกครองอาสาสมัครสละเวลาและนําความ
เชี่ ยวชาญหรื อความสามารถต างๆ เขามาช วยกิ จกรรมเพื่ อพั ฒ นาเด็ ก พั ฒนาครู บุ คลากรพัฒ นา
สถานศึกษาและพัฒนาหรือเชื่อมความสัมพันธระหวางผูปกครองดวยกันเอง ชองทางที่โรงเรียนไดจัด
ใหผูปกครองอาสาสมัครเขามารวมไดมีหลายรูปแบบหลายกิจกรรม เชน จัดใหมีผูปกครองเครือขาย
เพื่อการติดตอสื่อสาร เชื่อมสัมพันธระหวางผูปกครองกันเอง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น
และรวมกันจัดหรือทํากิจกรรมรวมกันเพื่อพัฒนาเด็ก โรงเรียนครูบุคลากร และผูปกครองดวยกันเอง
โดยผูปกครองสามารถอาสาเขามาเปนกรรมการของผูปกครองเครือขายได จัดโครงการ “ผูปกครองมี
สวนรวม” โดยเปดโอกาสใหผูปกครองไดเขามามีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกเด็กที่โรงเรียน
เชน การจัดกิจกรรมเสริมหนวยการเรีย นรูของเด็ก การเข ามาเลานิทานใหเด็ กฟง การเขามาเป น
ผูเชี่ยวชาญใหความรูและทักษะตางๆ แกเด็ก เปนวิทยากร ฯลฯ เปดโอกาสใหผูปกครองไดเขามามี
สวนรวมในการจัดนิทรรศการหรือดําเนินการตามโครงการตางๆ เพื่อการเรียนรูของเด็ก ครู หรือ
ผูปกครองดวยกัน เปดโอกาสใหผูปกครองไดรวมตรวจตรา หรือรวมกิจกรรมอื่นๆ ที่จะชวยดูแลความ
ปลอดภัย และการดําเนินงานตางๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลสุขภาพบุคลากร
และนักเรียน เปดโอกาสใหผูปกครองไดรวมไปทัศนศึกษากับนักเรียน เพื่อดูแลเด็ก พูดคุยกับเด็ก ตอบ
คําถาม และถามคําถามเด็ก เปดโอกาสใหผูปกครองสามารถสงสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของ
เด็กในหองเรียน และนอกหองเรียน รวมทั้งอาสาสมัครติดตอหรือ สงวิทยากร กิจกรรม การแสดง
อาหาร และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู และกิจกรรมอื่นๆ ในที่นี้ “อาสาสมัคร”
หมายถึงใครก็ไดที่สนับสนุนเปาหมายของสถานศึกษา การเรียนรูหรือพัฒนาการของเด็กในทิศทางใด
สถานที่ใด หรือเวลาใดก็ได ไมจําเปนจะตองเปนเฉพาะช วงเวลาเปดทําการของสถานศึกษา หรือที่
อาคารสถานศึ กษาเท านั้ น ผู ป กครองที่ มีส ว นร ว มด านอาสาสมั ครจะทํ าให เ ด็ กรู สึ กและเห็ น ได ว า
ผูปกครองใหความสําคัญตอการเรียนรูของเด็ก อันเปนการชวยใหเด็กกระตือรือรน และอยากเรียนรู
และเห็นความสําคัญในการเรียนรูมากขึ้น ดังนั้นถาผูปกครองจะสามารถสละเวลาปละอยางนอย 1-2
ชั่วโมงในการมีสวนรวมแบบอาสาสมัครก็จะทําใหเกิดประโยชนอยางยิ่งตอเด็กๆ
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4. Learning at Home หรือ การเรียนรูที่บาน หมายถึงผูปกครองชวยเด็กๆ ในการทํา
การบาน และตั้งเปาหมายทางการศึกษาใหแกเด็ก รวมถึงการเลนเกม ทํากิจกรรมรวมกับเด็ก เพื่อ
เชื่อมโยงการเรียนรูของเด็กที่โรงเรียนและที่บาน ทําใหเด็กเห็นความสําคัญของการเรียนรู ไดรับการ
เรียนรูในแงมุมรายละเอียดที่ตางกัน เห็นวาการเรียนรูไมไดจํากัดเฉพาะที่โรงเรียน เกิดความตอเนื่อง
ในการฝกทักษะและการเรียนรู ทั้งนี้สําหรับเด็กอนุบาลนั้น การเรียนรูที่บานตองเปนไปอยางผอน
คลาย สนุก มีความหมายตอเด็ก ควรพยายามสนับสนุนการมีสวนรวมของผูปกครองในดานนี้ เชน ให
ขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการเรียนรูของเด็กที่โรงเรียน เพื่อผูปกครองสามารถสงเสริมตอเนื่องไดที่
บาน เสนอแนะกิจกรรม หนังสือ สื่อใหผูปกครองสามารถจัดกิจกรรมกับเด็กที่บาน ใหการบานที่เด็ก
ตองมีป ฏิ สั มพั น ธ หรื อไดทําร วมกั บ บิด า มารดา ผู ปกครอง จั ดโครงการ “ห องสมุ ด ในห องเรี ย น”
เพื่อใหเด็กขอยืมหนังสือกลับบานไปอานกับผูปกครอง หรือใหผูปกครองเลาใหฟงไดทุกวัน ผูปกครอง
ควรไดกําหนดเวลาในการมีสวนรวมดานนี้ที่บานอยางเปนระบบ พยายามตอบคําถามนักเรียนดวยการ
ชวยใหเด็กทํากิจกรรม สํารวจ สืบคน เพื่อหาคําตอบรวมกัน ศึกษาวิธีการใชคําถามและระดับของ
คําถามที่ใชเพื่อกระตุนใหเด็กคิด รวมทั้งศึกษาวิธีการสงเสริมพัฒนาการของเด็กอยางเหมาะสมกับวัย
ทั้งนี้ “การบาน” ไมไดหมายถึงงานที่ตองทําคนเดียว แตรวมถึงกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธโตตอบกันกับ
สมาชิกที่บาน หรือชุมชน ทําใหเกิดการเชื่อมโยงงานกับการเรียนรูที่สถานศึกษาและชีวิตจริงของ
นักเรียน สวน “การชวยเหลือ” ที่บาน หมายถึง การสงเสริมสนับสนุนโดยใหกําลังใจ ตอบสนอง
ชมเชย แนะนํา ดูแล และพูดคุย อภิปราย ไมใช “สอน” วิชาตางๆ
5. Decision – Making หรือ การตัดสินใจ หมายถึง ผูปกครองมีสวนรวมในองคกร
ผู ป กครอง เช น คณะกรรมการบริ ห ารสถานศึ กษา หรื อ สมาคมผู ป กครอง และการตั ด สิ น ใจใน
นโยบาย ภาวะผูนํา และการประชาสั มพันธ ดังนั้น สถานศึ กษาจะตองคํ านึงถึ งการมี สวนร วมของ
ผูปกครองในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ของสถานศึกษา พัฒนาภาวะผูนําใหแกผูปกครองและ
ผูแทนผูปกครอง ควรสงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวมในดานนี้ เชน เปดโอกาสใหผูปกครองเขามาเปน
กรรมการของคณะกรรมการอํานวยการของโรงเรียน หรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เปด
โอกาสใหผูปกครองเขารวมเปนกรรมการในการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งเปนกรรมการเครือขาย และเปน
กรรมการโครงการตา งๆ เพื่อรวมตัดสินใจ เปดโอกาสใหผูปกครองไดรวมประเมินผลกิจกรรมและ
โครงการตางๆ รวมถึง การปฏิบัติงาน การดําเนินงานของครู บุคลากร ผูบริหาร และแนวทางการ
บริหารโรงเรียน เปดโอกาสใหผูปกครองสามารถสื่อสาร เชื่อมโยง ครอบครัว กับผูแทนผูปกครอง
“การตัดสินใจ” หมายถึงกระบวนการในการเปนหุนสวนที่จะรวมมีมุมมองและปฏิบัติการสูเปาหมาย
เดียวกัน ตามวิสัยทัศน นโยบาย และหลักความเชื่อ ทฤษฏีของโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กแตละคนสู
ศักยภาพที่สูงสุด
สวนกิจกรรม “ผู ปกครองเครือข าย” หมายถึง ผูแทนผู ปกครองที่ไดรับ โอกาสและการ
สนับสนุนใหรับฟงและสื่อสารกับครอบครัวอื่นๆ และกับโรงเรียน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง
กันและกัน รวมทั้งรวมออกความคิดเห็น ตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ ของ
โรงเรียน ดังนั้น ผูปกครองควรมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยการสละเวลาเขามาเปนกรรมการ หรือ
อยางนอยก็รวมใหความคิดเห็น ตอบแบบประเมินผล ใหขอมูล และเสนอแนะ อยางสม่ําเสมอ ดวย
วิธีการสื่อสารที่มีหลายทาง
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6. Collaborating with Community หรือ การใหความรวมมือกับชุมชน หมายถึงการที่
ผูปกครองส งเสริมความเปน หุน สวนกับ ทรัพยากร และการบริการของชุ มชน สถานศึ กษาหาและ
ผสมผสานทรั พยากรและการบริ การจากชุ มชนในการเสริ มสร า งโปรแกรมของสถานศึ กษา การ
ดําเนินการของผูปกครอง และการพัฒนานักเรียน ผูปกครองสามารถใชทรัพยากรและบริการของ
ชุมชน สงเสริมพัฒนาการเรียนรูเด็กไดเสมอเมื่อมีโอกาส เชน การพาเด็กไปดูชมนิทรรศการ หรือ
พิพิธภัณฑ หรือ ใชบริการหองสมุด สวนสาธารณะ หรือ แหลงเรียนรูตางๆ หรือ เขารวมกิจกรรม
โครงการตางๆ ของชุมชน เชน โครงการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย หรือการประหยัดทรัพยากร หรือ
การแสดงดนตรี ระบํา หุนกระบอก ฯลฯ รวมถึงการพาเด็กไปทําบุญ สวดมนต หรือรวมกิจกรรม
ศาสนาและประเพณีไทยตางๆ อันจะทําใหเด็กไดเรียนรูในบริบทของชุมชน รูจักสถานที่ที่สามารถ
แสวงหาความรู คําตอบของขอสงสัย หรือพัฒนาทักษะดานตางๆ เพื่อเด็กจะไดรับประสบการณตรง
และเขาใจไดวาการเรีย นรูไมได เกิด ขึ้นเฉพาะที่บ าน โรงเรีย น หรือตํ าราเทานั้น อีก ทั้ งยังเปน การ
ปลูกฝงใหรักชุมชน และชวยเหลือสังคมที่ดีอีกดวย ควรสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองในดานนี้
เชน การจัดทําสารแนะนํากิจกรรมชุมชนและแหลงเรียนรู การใหขอมูลวาเด็กกําลังเรียนรูอะไรอยู
และแหลงเรียนรูหรือกิจกรรมในชุมชนที่ผูปกครองพาเด็กไปเยี่ ยมชมหรือเขารวมกิจกรรมได เปด
โอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมกับชุมชนในการรีไซเคิล เชน การบริจาคกระดาษเพื่อโครงการกระดาษ
เพื่อตนไม การบริจาคหวงกระปองน้ําดื่ม ฝาแบรนด และอลูมิเนียมชนิดตางๆ เพื่อโครงการมูลนิธิขา
เทียมฯ การขอรับบริจาคเสื้อผา สิ่งของ เครื่องใช ที่ใชแลวแตยังอยูในสภาพดี เพื่อจัดขายงานวันสวย
ไดกุศล โดยนํารายไดไปเปนกองทุนบริการโครงการสถานรับเลี้ยงเด็กบานเทพในชุมชนแออัด สวน
ออย คลองเตย การบริจาคกลองนม เพื่อโครงการแยกกลองลดขยะที่สามารถนํามารีไซเคิล เปนของ
ใชตางๆ ทั้งนี้คําวา “ชุมชน” ไมไดมีความหมายครอบคลุมเพียงชุมชนที่บานหรือสถานศึกษาของ
นักเรียนตั้งอยูเทานั้น แตยังหมายถึงชุมชนสถานที่อื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูและการพัฒนาของ
นักเรียนดวย นอกจากนั้น ชุมชน ยังหมายถึง ทุกคนที่มีความสนใจใน และไดรับผลจาก คุณภาพ
การศึกษา มิใชเฉพาะผูทมี่ ีบุตรหลานอยูในสถานศึกษาเทานั้น
สรุป
หากผูปกครองสามารถมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กไดทั้ง 6 ดาน หรือมากที่สุดเทาที่จะทําได
แลว ผูปกครองก็จะเปนหุนสวนของโรงเรียนในการเสริมสรางศักยภาพของเด็กสูคุณภาพสูงสุดได
แนนอน มีวิจัยมากมายที่บงบอกถึงประโยชน (benefits) ของการมีสวนรวมของผูปกครองอยาง
จริงจัง วาจะชวยใหเด็กประสบความสําเร็จทางการศึกษาและชีวิตในหลายดาน และรัฐบาลหลาย
ประเทศ รวมถึง สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ไดกําหนดใหทุกสถานศึกษาทุกระดับ
สงเสริม เสริมสราง เปดโอกาสใหผูปกครองไดมี สวนรวมในการพัฒนาเด็กอยางจริงจังจนเรียกไดวา
ผูปกครอง “เปนหุนสวน” ของสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาใหแกเด็กนักเรียน
1.2 การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนในการจัดการเรียนรู
การจัดการศึกษาใหเกิดผลดี มีประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการของประชาชน โดยเฉพาะ
ผู ป กครอง ต องอาศั ย กระบวนการนํ ากระบวนการมี ส ว นร ว มมาใช ซึ่ งพระราชบั ญญั ติ การศึ กษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กลาวถึงการมีสวนรวมไวในมาตรา 8
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(2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 มาตรา 58 ไดบัญญัติเรื่องการมีสวนรวมไววา บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการ
พิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐ ในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิ
และเสรีภาพของตน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุกระดับจึงตอง
ปฏิบัติตามโดยการเปดโอกาสใหประชาชน ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพราะเมื่อ
ผูปกครองควรมีสวนรวมในการจัดการศึกษายอมจะชวยขับเคลื่อนใหการบริหารจัดการศึกษาดําเนิน
ไปตามความตองการของผูปกครองและชุมชน ชวยใหสถานศึกษาไดรับการยอมรับจากชุมชน ชุมชน
รักและหวงแหนสถานศึกษา ซึ่งสงผลใหผูปกครองและชุมชนสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา และให
ความรวมกับสถานศึกษาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดวยความเต็มใจ
การมีส วนรว ม หมายถึง การเป ดโอกาสให ผูมีสว นไดส วนเสี ย เข ามาร วมดําเนิ นกิ จกรรม
ตั้งแตการศึกษาปญหา การวางแผนดําเนินการ การตัดสินใจ การแกไขปญหา และการประเมินรวมกัน
เพื่อขับเคลื่อนใหกิจกรรมนั้นดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการมีสวนรวม คือ หลักรวม
คิด รวมทํา รวมตรวจสอบ รวมรับผิดชอบ
การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (เอกสาร
อบรมผูนําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผูบริหาร. 2550 : 88 - 90) ไดเสนอแนวทางการมีสวนรวมไว ดังนี้
1. การมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยสถานศึกษาสามารถเปด
โอกาสให ผู ป กครองและชุ มชนจั ด สร างหลั กสู ต รสถานศึ ก ษา และกํ ากั บ ติ ด ตามการใช ห ลั กสู ต ร
สถานศึกษา
2. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา การสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับ
ผูปกครองและชุมชนเปนยุทธศาสตรที่จําเปนอยางยิ่ง ผูบริหารและบุคลากรในสถานศึกษาควรระลึก
ถึง ซึ่งมีหลัก 10 ประการ คือ 1) สรางความศรัทธาและความเชื่อมั่นตอชุมชน, 2) ฝกใหเปนคนใจ
กวางและมีจิตสาธารณะ, 3) ตระหนักในสิ่งที่จําเปนและขาดแคลน ไมวางเฉย ทุกอยางทําไดหาก
ตั้งใจทํา, 4) ตองหมั่นสรางและปรุงแตงตนเองใหเปนบุคคลที่มีเสนหเปนที่ชื่นชมศรัทธาของชุมชน
และเพื่อรวมงาน, 5) ออนนอมถอมตน วางตัวเรียบงาย อยูกับชุมชนและเพื่อนรวมงานไดทุกเวลา,
6) หลีกเลี่ยงการโตแยงที่ไรเหตุผล พัฒนาทักษะการประนีประนอม, 7) ใหการตอนรับชุมชนดวย
บรรยากาศมิตรภาพ, 8) พัฒนาเทคนิคการวิเคราะหชุมชนใหลึกซึ้ง เพื่อสํารวจจุดเดน จุดดอย เพื่อ
เปนฐานขอมูลในการพัฒนา,
9) หมั่นแสวงหาแหลงงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ จากหนวยงาน
บริษัท หาง รานคา โดยใชโครงการที่มีประสิทธิภาพ
10) สรางและพัฒนาคานิยมการสราง
สัมพันธภาพกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ
3. บทบาทของชุมชนในการทีสวนรวมจัดการศึกษา มีดังนี้ 1) การมีสวนรวมในการ
จัดและสงเสริมกระบวนการเรียนรูของผูเรียนทั้งที่บานและที่สถานศึกษา 2) การกําหนดนโยบาย
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เปาหมายการจัดการศึกษาแกสถานศึกษา, 3) การประชาสัมพันธ สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา,
4) การเปนผูสนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรในการจัดการศึกษา, และ 5) การตรวจสอบการจัด
การศึกษา
4. กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา ควรดําเนินการ ดังนี้
1) สํารวจความตองการ การสํารวจขอมูลพื้นฐาน 2) การกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 3) การ
วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามวิสัยทัศน พันธกิจ 4) กิจกรรมการปฏิบัติ คือ แนวทางปฏิบัติที่จะ
นําไปสูความสําเร็จ 5) การประเมินผล คือ การประเมินแนวทางปฏิบัติและ 6) การสรุปผลการมีสวน
รวม เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานรวมกัน
การมีสวนรวมของประชาชน และชุมชนในการจัดการศึกษา นับเปนกระบวนการที่สําคัญ ที่
จะชวยพัฒนาการศึกษาใหตอบสนองความตองการของทองถิ่น โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก หาก
ชุมชนมีสวนรวมในการสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา รวมถึงการเชิญผูปกครองที่มีความรูและมีเวลา
วางมาเปนครูพอครูแมใหความรูดานวิชาการ ดานภูมิปญญากับบุตรหลาน ยอมเกิดผลดีทั้งตอ
โรงเรียนที่ไดบุคลากรเพิ่ม สวนผูปกครองยอมภาคภูมิใจที่ไดสอนบุตรหลานในโรงเรี ยน รวมถึง
นักเรียนที่จะมีความเคารพและนับถือในตัวผูปกครองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนการสรางความสัมพันธที่ดี
กับชุนชน
บทบาทและหนาที่ของผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดู
1. ปูพื้นฐานการพัฒนาการดานรางกาย พอแม ควรใหความสนใจ ใสใจการเจริญเติบโต
ของลูก ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง บันทึกในสมุดประจํา ตัวของลูกเปนระยะๆ สม่ําเสมอ ถาสงสัยลูก
เติบโตไมปกติ เชน โตชา หรือน้ําหนักมากเกินไปควรปรึกษาแพทย หรือเจาหนาที่สาธารณสุข ดูแล
เรื่องอาหารการกิน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ครบ 3 มื้อ ในแตละวันปลูกฝงการออกกําลังกายเลนกีฬา
เพื่อสุขภาพ และพักผอนเหมาะสมกับวัย
2. ปูพื้นฐานทางดานสมอง สติปญญา พอ แม และผูปกครองมี สวนชวยพัฒนาทางดาน
สติ ปญญาของบุตรหลาน โดยเลือกสรรกิจกรรมการใชความคิดหลายๆ แบบ ใหฝกการสังเกต การลง
มือปฏิบัติ การใชจินตนาการใหมีการโยงความคิดจากประสบการณ ใหมกับประสบการณเดิมหรือการ
ที่พอแม เลนกับลูก ๆ หรือชวยกันทํางานบานก็มีสวนชวยพัฒนาเด็กไดทั้งสิ้น
3. ปูพื้นฐานทางดานอารมณและจิตใจใหความรัก ความอบอุนและการดูแลเอาใจใสซึ่ง
จะทําใหเด็กมีสภาพจิตและอารมณดี มี ความสุ ข ภูมิใจตนเอง มี ความมั่ นใจว า ตนเป นสมาชิกของ
ครอบครัว เปนที่ยอมรับของคนอื่น ๆ ชวยใหบุตรหลานเขาใจเรื่องความรูสึกโกรธไมพอใจไมชอบใจ
ผิดหวัง ประหลาดใจ แปลกใจ เปนตน เพื่อไมใหออนไหวกับความรูสึกสําเร็จหรือลมเหลว ชวยใหเห็น
คุณคาในตนเองวาตนมีความสามารถมีความสํา เร็จ สามารถภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะเปนแรงจูงใจให

13

รักษาปกปองคุณคานั้นไปสูความดี ความสําเร็จตาง ๆ ที่จะสามารถควบคุมตนเองไดอันจะนําไปสูการ
มีบุคลิกภาพที่มั่นคง สรางสัมพันธภาพกับผูอื่นไดดี
4. เสริมสรางพัฒนาการดานภาษา เด็กวัยแรกเกิดถึงสองขวบเริ่มเรียนรูจากสิ่งรอบตัว
ภาษาและคําพูดของพอ แม คือแหลงเรียนรู เด็กออนเริ่มเรียนรูภาษาจากเสียงที่ไดยินและเสียงรอง
ของตนเองจากนั้นจึงคอยๆ เลียนแบบเสียงที่ไดยินจากพอแม หรือผูที่เลี้ยงดูดวยเหตุนี้คํา พูดของพอ
แม หรือคนเลี้ยงดูจึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอพัฒนาการทางภาษาของเด็กจนในที่สุดเริ่มเปลงเสียงเปน
คําๆ ตามที่ไดยิน พอ แม หรือผูเลี้ยงดูจึงตองพูดและใชภาษาใหถูกตองภาษาและคํา ตาง ๆ เปนสิ่งที่
เชื่อมโยงความตองการความพึงพอใจ ความคาดหวังและความรูสึกอื่น ๆ พอแมควรหาวิธีสอนคํา และ
ภาษา เชน การรองเพลงไมวาจะเปนเพลงขับกลอมหรือเพลงรองสนุกตางๆ เด็กจะรับรูและประทับใจ
ในภาษาพู ด และจะเริ่ มเข าใจความหมายของคํ า เรื่ องราวที่ บ อกเล า และท ว งทํ า นองที่ ป ระกอบ
ความรูสึกตางๆ เปนตน
5. สงเสริมปลูกฝงนิสัยรักการอาน พอแม ควรเปนแบบอยางในการสรางนิสัยรักการอาน
ใหแกลูก โดยการเลานิทาน อานหนังสือใหลูกฟงในวัยทารกหรือวัยเด็ก จัดมุมหนังสือในบานสังเกต
ความสนใจของลูกชอบอานหนังสือประเภทใด แลวจัดหาใหตามความเหมาะสม โดยปกติเด็กเริ่มสนใจ
และอานหนังสือไดตั้งแตวัยทารก ที่เริ่มรับรูเสียง ภาษาและการมองเห็นเด็กวัยทารกจะสนใจหนังสือ
โดยการสัมผัสเปดอานจากรูปภาพ ซึ่งเปนวัยเริ่มตนที่จะสรางนิสัยรักการอาน โดยดูตนแบบจากพอแม
ที่อานหนังสือใหลูกเห็นหรืออานใหลูกฟง พอแมควรหาหนังสือที่เหมาะสมกับวัยของลูก ใหลูกมีโอกาส
เลือกหยิบหนังสือเองตามความสนใจ การอานจากภาพในวัยทารกจะชวยเสริมสรางพัฒ นาการทาง
สมอง เมื่อลูกโตขึ้นในวัยเด็กวัยผูใหญก็จะมีนิสัยรักการอานทาใหรับขอมูลขาวสารมากขึ้นทาใหรูเทา
ทัน และสามารถปรับตัวได ดีในสถานการณที่เหมาะสมกับวัย
6. เสริมสรางพัฒนาการทางดานสังคมสงเสริมใหลูกมีประสบการณจากการกระทํา ของ
ตนเองและเรี ย นรู จ ากพ อ แม ผู ป กครองเพื่ อ นและสั งคมมี ค วามคิ ด สร า งสรรค ส ามารถใช เ หตุ ผ ล
แยกแยะไดถูกตอง และรูจักปรับตัวไดเหมาะสม และสามารถอดทนอดใจรอสิ่งที่ตองการได ไมเอาแต
ใจตนเอง และฝกใหคํานึงถึงความตองการและความรูสึกนึกคิดของผูอื่นซึ่งพอ แม ตองทําเปนตัวอยาง
การใหมีกิจกรรมรับผิดชอบในหนาที่ของครอบครัวตามกําลังความสามารถที่ควรจําเปนจะชวยใหลูกมี
ความรั บ ผิ ด ชอบและจะได มีค วามภู มิใ จในผลงานและทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่น ได ต ามความถนั ด และ
ความสามารถ พอ แม ผูปกครองไมควรกะเกณฑบังคับโดยไมไดคํา นึงถึงความเปนจริงและไมควร
ซ้ําเติมเปรียบเทียบใหเกิดปมดอย
7. จัดใหไดรับการศึกษาที่เหมาะสมเมื่อลูกพรอมที่จะเขาเรียนบทบาทของพอ แมหรือ
ผูปกครองจะตองพิจารณาเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดสําหรับลูก โดยการศึกษาการบริหารจัดการของแตละ
โรงเรียน ผลงานที่โรงเรียนประสบความสําเร็จ อุปกรณการเรียนการสอนการจัดกระบวนการเรียน
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การสอน สภาพแวดลอมเพื่อจะไดเชื่อไดวาลูกไดรับสิ่งที่ดีที่สุดจากโรงเรียนนั้น ๆ หรือพิจารณาแลว
เห็ น ว าระบบการศึ กษาในยุ คป จ จุบั น ยั งไม ดี พอสํ า หรั บ ลู ก เราสามารถเลื อกการจั ด การศึ กษาขั้ น
พื้นฐานไดโดยการสอนลูกที่บาน ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดเปดโอกาสไวในมาตรา 12
8. ใหความใกลชิดดูแลใหความอบอุนเพื่อสงเสริมปองกัน และแกไขปญหาในแตละชวง
วัยที่สําคัญของชีวิต ซึ่งพอแม หรือผูปกครองตองถือเปนบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบอยางสําคัญยิ่ง
ในการดูแลแนะนํา สอนสั่งฝกฝนกลอมเกลาตลอดจนการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาการ
ของเด็ก ซึ่งจะตองรับรูอยางจริงใจวาเด็กมีรางกายความคิดจิตวิญญาณเปนของตนเองมาตั้งแตเกิด
เด็กมีความแตกตางกัน เด็กแตละคนแตละแบบหนทางชีวิตทั้งปจจุบันและอนาคตจึงเปนของเขา เด็ก
ตองเรียนรูและปรับตัวเองเผชิญปญหาและแกปญหาดวยตัวของเขาเองพอ แมตองจัดสิ่งแวดลอมที่
งดงามมีความเขาใจใหกําลังใจและหนุนชวยเมื่อเด็กเดือดรอนการเขาไปเจากี้เจาการจัดการปญหา
ตามแนวทางของผู ใ หญ มากๆ ไม ย อมให เ ด็ กแก ป ญหาเองจะทํ า ให เ ด็ กรู สึ กตนเองไม มีคุณค าไม มี
ความสามารถทําไมไดทําลายความเปนตัวของเด็กไปอยางสิ้นเชิง สรางความกดดันความ ทุกขทรมาน
บีบคั้นจะทําใหเด็กมีพฤติกรรมไปในทางที่ผิด ไดดังนั้นพอแมตองมีความรูความเขาใจพัฒนาการของ
เด็กแตละชวงวัยอยางถองแท ซึ่งจะชวยกําหนดบทบาทของพอแมในการเฝาดูการเจริญเติบโตดวย
ความรักความเขาใจ ตลอดจนสายสัมพันธความเอื้ออาทรของกันและกัน
9. สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาการดานการชวยเหลือตนเองพอแมควรใหโอกาสเด็ก
ชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันตาง ๆ เมื่อเด็กมีความพรอม เชน แตงตัว แปรง ฟน อาบน้ํากิน
ขาว ทําความสะอาดหลังการขับถาย และชวยงานบานงาย ๆ จะชวยพัฒนาความเชื่อมั่นและความ
ภาคภูมิใจในตนเองใหกับเด็กเมื่อเขาทําสําเร็จ ความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจนี้จะเปนผลลัพธที่มี
คุณคาที่สุ ดจากการพัฒนาของเด็ก พอแมพึงใชวิธีการสังเกตวาเด็กมีความพรอมในการช วยเหลื อ
ตนเองหรือไม พอแม ควรใชวิธีบอกการสอนหรือจับมือสอน เมื่อเด็กทํา ไดควรปลอยใหเด็กทําเองพอ
แมไมควรทําแทน แตควรให คําชมเชยเปนกําลังใจแกลูก และควรใหเด็กไดชวยเหลือตนเองในทุกเรื่อง
ที่ควรทําไดหลังจากที่เด็กทําไดแลวพอแมควรติดตามดูวาเด็กทํา ไดเรียบรอยดีหรือไมแตไมควรจูจี้
จุกจิกควบคุมจนเกินไป
10. การใหคําปรึกษาแนะนําโดยไมครอบงําในชีวิตของมนุษยทุกคนจะตองเผชิญกับ
ปญหาตาง ๆ ตลอดเวลาไมวาปญหาสวนตัว ปญหาการเรียน หรือปญหาดานการปรับตัว เปนต นพอ
แม ตองดูแลลูกอยางใกลชิดการใหความรักความอบอุนเปนกันเองใหลูกไววางใจ และพรอมที่จะให
คําปรึกษาอยางเขาใจ หรือการพูดคุยกันไดในทุกๆ เรื่องทั้งเรื่องที่วัยรุนสนใจก็สามารถทํา ไดการให
คําปรึกษาควรใหขอมูลทั้งบวกและลบ และฝกใหลูกไดเลือกตัดสินใจดว ยตนเองและถาลูกตัดสินใจ
ผิ ด พลาดไปก็ อ ย าซ้ํ า เติ ม แต ควรให กํา ลั งใจและอธิ บ ายให เ ห็ น ว าเป น เรื่ อ งปกติ ที่ ทุก คนก็ อาจจะ
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ผิดพลาดไดขึ้นอยูกับประสบการณและเหตุผล การใหคํา ปรึกษาที่ดีไมควรใหขอมูลทางเดียวหรือมี
ทางเลือกใหทําตามเทานั้น ควรฝกใหใชวิจารณญาณไตรตรองดวยตนเองเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองได
เมื่อโตเปนผูใหญ
11. การเปนตัวอยางและแบบอยางที่ดี พอ แม ผูปกครองตองทํา ตัวเปนแบบอยางที่ดี
เพราะเด็กจะเฝาดูและเลียนแบบพฤติกรรมทั้งที่ดี และไมดีของพอแมทุกเรื่อง พอ แมตองปฏิบัติตน
เปนแบบอยางของเพศชายและหญิงที่เหมาะสมไมควรโกหกตองทําตามสัญญาที่พูดไวสามารถควบคุม
อารมณ ของตนเองไดไมแสดงอารมณฉุนเฉียวหรือพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมใหลูกเห็น
12. การเปนแรงเสริมชื่นชมและใหกําลังใจ พอ แม เปนกําลังใจลูกใหสามารถชวยเหลือ
ตนเองไดชื่นชมยินดีเมื่อลูกประสบความสําเร็จจะชวยใหลูกเห็นคุณคาในความสามารถของตนเองมี
ความมั่นใจในการคิดตัดสินใจการแสดงออกและทํา สิ่งตาง ๆ ดวยความเชื่อมั่นเปนพลังในการคิด
สรางสรรคมั่นคงทางจิตใจ และสามารถปรับ ตัวไดดีอยางเหมาะสมกับวั ย (พงศ พันธ แก วหาวงศ ,
2550)
ความสําคัญของผูปกครองในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
1. พอแมเปนผูใหกําเนิดชีวิตแตละชีวิต
ทารกที่เกิดใหมไมสามารถชวยตัวเองได ตองพึ่งพาพอแมผูปกครองเปนระยะเวลา
ยาวนาน (จุมพล หนิมพาณิช. 2539 : 121) การอบรมเลี้ยงดูลูกเปนโอกาสใหพอแมกับลูกคลุกคลีกัน
ในแบบที่มีการใหและการรับ การคลุกคลีกันนี้ยอมเกิดผลเปนพิเศษในการสรางความสัมพันธ พอแม
คือ ตนเหตุของความสุข ความทุกขทั้งปวงของเด็ก (กรมสุขภาพจิต. 2539 : 4) สายใยความรักความ
ผูกพันระหวางเด็กกับพอแมเปน ความสัมพันธที่ลึ กซึ้ง มั่น คง และยาวนาน เปน พลังยิ่งใหญที่ชว ย
ผลักดันใหการดําเนินชีวิตในดานตางๆ ประสบความสําเร็จได ดานการศึกษาก็เชนกัน (สํานักงา
คณะกรรมการ การศึกษาเอกชน. 2544 : 3 ; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2544 ค :
คํานํา) ฉะนั้น หากไดนําเอาพลังความคิด ความเอาใจใส และความรวมรับผิดชอบของผูปกครองมา
สนับสนุนและสงเสริมการเรียนรูแลว ก็จะนําไปสูการพัฒนาศักยภาพในตัวเด็กนักเรียนที่ยั่งยืน
2. พอแมเปนครูคนแรก บรรทัดฐานสังคมที่เปนมาตรฐานการปฏิบัติตนตามบทบาท
และสถานภาพที่บุคคลมีในขณะใดขณะหนึ่งนั้น ไมใชเปนสิ่งที่บุคคลรูหรือเขาใจไดเองตามธรรมชาติ
แตเปนสิ่งที่บุคคลตองไดรับคําแนะนําสั่งสอนจึงจะรูได (พัทยา สายหู. 2541 : 128-147) คําแนะนําสั่ง
สอนหรือการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) นี้เปนการเรียนรูทางตรงหรือทางออมก็ได (สุพัตรา
สุภาพ. 2531 : 95) พอแมเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการใหการศึกษาแกบุตรหลานของตน
ครูคนแรกของเด็กก็คือ แมและ/หรือพอ หากขาดการอบรมของพอแมก็ยากที่จะหาการอบรมอื่นใดมา
ทดแทนได
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3. พอแมเปนบุคคลที่ใกลชิดกับเด็กมากที่สุด พอแม มีพลัง รวมทั้งความตั้งใจและ
ความปรานีตออนาคตของลูกหลานของตนเอง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 2544 : 3 ;
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2544 ข : คํานํา) เมื่อพิจารณานิเวศวิทยาของผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ พบวา ครอบครัวอยูใกลชิดและลอมรอบตัวเด็กนักเรียนมากที่สุด พอแมจึงมีความสําคัญ
อยางยิ่งตอผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของเด็กนักเรียน
4. พอแมเปนครูที่ดีที่สุดในโลก ลักษณะเดนในความเปนครูของพอแมที่แตกตางไป
จากครูปกติหรือมากกวาครูทั่วไป ก็คือ 1)พอแมใหความรัก ความเอาใจใส ความหวงใยตอลูก อยาง
มากจนยากที่จะหาความรักของครูอาชีพมาทดแทนได 2)พอแมเปนครูตลอดชีวิต ที่ใหการอบรมสั่ง
สอนลูกไดตลอดเวลา ตราบเทาที่พอแมยังมีชีวิตอยู 3)พอแมเปนครู 24 ชั่วโมง คือ ไมไดเปนครูเฉพาะ
ในเวลาราชการเหมือนครูอาชีพ ลักษณะความเปนครูของพอแมทั้ง 3 ประการนี้ เปนคุณสมบัติของครู
ทีด่ ีที่สุดในโลก (รุง แกวแดง. 2541 : 172-173)
5. เปนยุทธศาสตรสังคมแหงการเรียนรู พอแมผูปกครองมีบทบาทสําคัญในการจัด
กระบวนการเรี ย นรู แ ละการเสริ ม สร า งการเรี ย นรู ทั้ ง ที่ บ า น โรงเรี ย น และแหล ง เรี ย นรู ต า งๆ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2544 ข : 1 ; รุงเรือง สุขาภิรมย. 2544 : 11) การมีสวน
รวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาจะทําใหสังคมมีแหลงการเรียนรูเกิดขึ้นมากมายเพื่อทําใหเกิด
สังคมแหงการเรียนรูหรือสังคมแหงปญญา ที่ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองไดตลอดเวลา
(สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2544 : 11) เชนเดียวกับแนวคิดของ รุง แกวแดง (2541 : 172-174)
ที่วาครอบครัว คือ ศูนยการเรียน (Learning Center) หากสามารถทําใหทุกครอบครัวเปนศูนยการ
เรียนไดสําเร็จ จะไดศูนยการเรียนในอุดมคติที่มีความรัก ความอบอุน ความหวงใย และความหวัง
ดี เปนจุดเชื่อมโยงการถายทอดความรูที่สําคัญที่สุด แลวการที่จะทําใหสังคมไทยเปน “สังคมแหงการ
เรียนรู” ก็จะไมไกลเกินฝนอีกตอไป
6. เปนยุทธศาสตรการศึกษาตลอดชีวิต การเรียนรูในยุคใหมนั้น มิไดเกิดขึ้นที่
โรงเรียนหรือหองเรียนเทานั้น แตเกิดขึ้นไดอยางกวางขวางในสถานที่ตางๆ แมแตในบานก็จัดเปน
แหลงการเรียนรูได เพราะความรูตางๆสามารถเรียนรูไดเองในเวลารวดเร็ว เขาใจงาย โดยผานทางสื่อ
ทันสมัยตางๆ เชนคอมพิวเตอร สื่อมวลชน ฯลฯ และแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ทําใหการเรียนรูงาย
ขึ้น นาสนใจมากขึ้น และเกิดประสิทธิภาพไดมากขึ้นดวย (พนม พงษไพบูลย. 2542 ข : 15) หาก
ผูปกครองจัดบรรยากาศที่บานใหเกิดการเรียนรูหรือเปน แหลงเรียนรูก็จะทําใหเวลาที่เด็กอยูนอก
โรงเรียนเกิดการเรียนรูทุกเวลา ทุกสถานที่ เปนการสรางลักษณะนิสัยในการเรียนรูใหแกเด็ก เปน
สังคมแหงการเรียนรูและเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตในที่สุด (พรชัย ภาพันธ. 2543) ทั้งการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย และยังเปนการศึกษาที่ผสมกลมกลืนไปกับการดําเนินชีวิตอีกดวย
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7. เปนยุทธศาสตร การระดมทรัพยากรทุกสวนของสังคมเพื่อการจัดการศึกษา
ผูปกครอง คือ แหลงทรัพยากรของโรงเรียน หากมีการจัดการและประสานงานที่เหมาะสมก็จะนําพลัง
ที่ ซ อ นเร น เหล า นี้ อ อกมาก อ ให เ กิ ด ประโยชน ต อ บุ ต รหลานและโรงเรี ย นอั น เป น ที่ รั ก ของพ อ แม
ผูปกครองทุกคน (ศิรินทรรัตน ทองปาน. 2544) ไดใหนิยามของ “การมีสวนรวมของผูปกครอง คือ
การอุทิศทรัพยากรโดยผูปกครอง” ประกอบกับ ครอบครัว ก็คือ ตัวแบบจําลองของชุมชนหรือสังคม
(ณรงค เส็งประชา.2538 : 87) โดยธรรมชาติ ผูปกครองตองเกี่ยวของสัมพันธกับชุมชนที่โรงเรียนนั้นๆ
ตั้งอยู (Parents are a natural link to the communities) (Epstein. 1995 : 702 ; Epstein
andothers. 1997 : 4-5; Comer & Haynes. 1991 : 274 ; เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ. 2537 :
271) การมีสวนรวมของผูปกครองจึงเปนยุทธศาสตรในการระดมทรัพยากรทุกสวนของสังคมเขามา
ชวยในการจัดการศึกษา (All for Education) ไดโดยงาย เพราะ การที่ผูปกครองสงบุตรหลานมาให
เรียนที่โรงเรียนก็เทากับสงแกวตา ดวงใจ ของตนเองมาใหโรงเรียน (สุมน อมรวิวัฒน.2543 : 43 ;
ประเวศ วะสี. 2538 : 8-9)
สรุปก็คือ ครอบครัวเปนสถาบันที่กอใหเกิดจุดเริ่มตนของแตละชีวิต พอแมจึงเปนครูคนแรก
และครู ที่ ดี ที่สุ ด ในโลกของลู ก เป น ครู ต ลอดเวลาและตลอดชี วิ ต ของลู ก เป น บุ คคลที่ ใกล ชิ ด และ
ลอมรอบตัวเด็กที่สุด เปนผูชี้โลกกวาง เปนผูสรางภูมิคุมกันทั้งรางกายและจิตใจพอแมผูปกครองมี
หนาที่เตรียมความพรอมใหลูกเขาสูสังคมภายนอกไดอยางมั่นใจ จัดบรรยากาศที่บานใหเกิดการเรียนรู
ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทําใหสังคมมีแหลงการเรียนรูเกิดขึ้นมากมายเพื่อทําใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู
หรือสังคมแหงปญญาที่ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองไดตลอดเวลา ปลูกฝงนิสัยการเรียนรู
ตลอดชีวิตใหกับลูก และเปนยุทธศาสตรในการระดมทรัพยากรทุกสวนของสังคมเพื่อการจัดการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษาของไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติจะสําเร็จได ก็เพราะการมีสวนรวม
ของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนี้มีสวนสําคัญอยางยิ่ง
1.3 กิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการเรียนรูที่บาน
การเรี ยนรู หมายถึง การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมอั นเนื่องมาจากประสบการณ ที่คนเรามี
ปฏิ สั มพั น ธกับ สิ่งแวดล อมหรื อการฝ กหั ด ซึ่ งรวมถึ งการเปลี่ ย นแปลงปริมาณความรู ด วย และ
สภาพแวดลอมที่ใกลตัวเด็กมากที่สุดก็คือ บาน (Evanthia. 1996 : 435 ; จรรจา สุวรรณทัต. 2545 :
11) การเรียนรูที่บาน ตามโครงสรางการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 6
แบบของเอปสไตนนั้น เอปสไตน (Epstein. 1995 : 701-705) ก็ไดใหความหมายไววา หมายถึง การ
จัดสภาพแวดลอมที่บานใหเหมาะสมหรือสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูของเด็กกิจกรรมการมีสวนรวม
ของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในการเรียนรูที่บานนั้น เอปสไตน (Epstein. 1995 :
704) ไดเสนอตัวอยางเพื่อนําไปปฏิบัติ ดังนี้
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1. โรงเรียนไดจัดเตรียมขอมูลขาวสารเพื่อเพิ่มทักษะของครอบครัวในทุกวิชาทุกระดับชั้น
2. โรงเรียนไดมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบายและการติดตามการบานที่บาน
3. โรงเรียนไดมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการชวยเหลือเด็กในการปรับปรุงทักษะในแตละชั้น
และ งานที่โรงเรียนมอบหมาย
4. โรงเรียนไดจัดใหมีการบานที่ใหเด็กตองปรึกษาหรือปฏิสัมพันธกับครอบครัวเปนประจํา
เพื่อใหครอบครัวรูวาเด็กไดเรียนอะไรบาง
5. โรงเรียนไดจัดใหมีปฏิทินกิจกรรมใหผูปกครองและนักเรียนเรียนที่บาน
6. โรงเรียนไดจัดใหมีกิจกรรมการอาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ที่บาน
7. โรงเรียนไดจัดใหมีการเรียนรูและกิจกรรมในชวงปดเทอม
8. โรงเรียนไดจัดใหผูปกครองมีสวนรวมในการตั้งเปาหมายของนักเรียนและโรงเรียนทุกป
เอปสไตน (Epstein. 1995 : 706) ยังไดคาดหวังผลที่จะไดรับจากกิจกรรมการมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในการเรียนรูที่บาน ดังนี้
1. ผลที่ไดรับตอผูปกครอง คือ
1.1 ผูปกครองไดเรียนรูวิธีสนับสนุน กระตุน และชวยนักเรียนที่บานทุกป
1.2 ผูปกครองมีการพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียน การเรียน และการบาน
1.3 ผูปกครองเขาใจหลักสูตรในแตละปและสิ่งที่เด็กไดเรียนในแตละวิชา
1.4 ผูปกครองไดแสดงความชื่นชมตอทักษะการสอนของครู
1.5 ผูปกครองตระหนักวาเด็กเปนผูเรียนรูตลอดเวลา
2. ผลที่ไดรับตอครู
2.1 ครูไดปรับปรุงการมอบหมายการบานอยูเสมอ
2.2 ครูไดเคารพในเวลาของครอบครัว
2.3 ครู ไ ด ต ระหนั กว าต องช ว ยเหลื อและเสริ มแรงการเรี ย นรู ของเด็ ก โดยเฉพาะ
ครอบครัวที่มีพอหรือแมคนเดียว ครอบครัวที่มีการศึกษานอย ครอบครัวที่ตองทํางานทั้งพอและแม
2.4 ครู ไดแสดงความพึ งพอใจในการมีส ว นรว มหรือการสนั บ สนุ น ของครอบครั ว
สํ า หรั บ บริ บ ทของสั ง คมไทยนั้ น กลุ ม งานปฏิ รู ป การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2544 ง : 72)ไดสรุปและสังเคราะห
กิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในการเรียนรูที่บาน ดังนี้
1. ดานพอแมผูปกครอง
1.1 จัดสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหเอื้ออํานวยตอกระบวนการเรียนรูและการคิด
สรางสรรคไดดวยตนเอง
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1.2 ถายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมตามศักยภาพ
2. ดานโรงเรียน
2.1 ใหความรูเรื่องการจัดสภาพแวดลอมของที่อยูอาศัยใหเปนแหลงเรียนรูของเด็ก
2.2 จัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเพี่อใหเด็กไดแสดงออกเชนเดียวกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2544 : 26-27) ที่เสนอกิจกรรมการมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในการเรียนรูที่บาน ดังนี้
- การใหความรัก โดยการเอาใจใสดูแล ใหความสบาย และความปลอดภัยมีความเอื้ออาทร
ซึ่งกันและกัน
- การใหลูกไดมีเวลาสวนตัว ที่จะทําในสิ่งที่เขาสนใจและแสดงออกอยางหลากหลาย
- การใหอิสระทางความคิด การพูดและการกระทําแกเด็กอยางเหมาะสม
- แสดงความสนใจ หรือชื่นชมในสิ่งที่ลูกนําเสนอหรือการคนพบสิ่งตางๆ แกลูกตามควรแก
กรณี
- มีการอดทนในการรับฟงความคิดเห็นและผลงาน โดยการหลีกเลี่ยงการลงโทษที่ลูกไมเขาใจ
ความคิดของตน
- เสริมสรางใหลูกมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความพึงพอใจ และใหการยกยอง หรือเลือกดู
รายการโทรทัศนที่มีประโยชน
- อานหนังสือให ลูกฟงหรือเลือกดูรายการโทรทัศนที่มีประโยชนโดยใหคํานึงถึงวัยและ
พัฒนาการเปนหลัก รวมทั้งใหความรูเพิ่มเติมแกลูก
- กระตุนและฝกทักษะพื้นฐานใหลูกในแงมุมตางๆ อยูเสมอ
- ปรับสภาพแวดลอมที่บาน รวมทั้ง จัดหาอุปกรณการเรียนเพื่อใหลูกไดเรี ยนรูดวยตนเอง
มากที่สุด
- ตั้งคําถามและฝกการคนหาคําตอบดวยเหตุผลบอยๆ
- พาลูกไปชมนิทรรศการ กิจกรรม และสถานที่สําคัญๆ
- ฝกสรางนิสัยที่ดีใหแกลูก เชน ฝกใหมีความรับผิดชอบ รูจักความอดทน รูจักความสําเร็จ
และความผิดพลาด มีมนุษยสัมพันธที่ดี รูจักคุณคาแทและคุณคาเทียมของสิ่งตางๆ
- ตรวจและพัฒนาสุขภาพของลูกอยางสม่ําเสมอ
- สนทนารวมกับลูก โดยคํานึงถึงความสนใจของลูกเปนหลักรวมทั้งอธิบายความหมายของสิ่ง
ตางๆ ดวยภาษางายๆ สั้นๆ
- เปนแบบอยางที่ดีใหลูก
- ใหความรวมมือกับครู ในการสงเสริมการเรียนรูของลู กอยางใกลชิด เชน พบปะครูของลูก
อยางสม่ําเสมอ ใหขอเสนอแนะตอโรงเรียน เปนตน
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- สงเสริมใหลูกเปนตัวของตัวเอง รูจักคิดวางแผน และตัดสินใจ ดวยตนเอง
- จัดเตรียมหองหรือสวนหนึ่งของหองไวเปนสัดสวนรวมทั้งจัดหา เครื่องเลน และสิ่งพิมพ
ตางๆ ไวใหลูก
- เอาใจใสคําถามและคําตอบของลูกดวยความอดทน จริงใจที่สุดเทาที่จะทําได
สภาพแวดลอมมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการเรียนรู สภาพแวดลอมที่อยูใกลตัวเด็กมากที่สุด ก็
คือ บาน (Evanthia.1996 : 435-438) ครอบครัวแตละครอบครัวจึงจัดเปนสภาพแวดลอมสําคัญตอ
การพัฒนาและการเจริญเติบโตของเด็ก ครอบครัวจึงมีอิทธิพลสําคัญอยางยิ่งยวดตอการพัฒนาเด็ก
ทั้งทางความคิด การกระทํา และการเติบโตของเด็ก (จรรจา สุวรรณทัต. 2545 : 12) การจัด
สภาพแวดลอมที่บานใหเหมาะสมหรือสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูของเด็ก เปนกิจกรรมการมีสวนรวม
ของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่สําคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง นอกจากนี้พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 มาตรา24 (6) กําหนดวา การ
จัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุก
สถานที่มีการประสานรวมมือกับบิดามารดาผูปกครองเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
2. การจัดการศึกษาปฐมวัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พระราชบัญญัตกิ ําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 ซึ่งออกตามความในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติอํานาจและ
หน า ที่ ข ององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทุ ก ประเภทให รั บ ผิ ด ชอบการจั ด บริ ก ารสาธารณะให แ ก
ประชาชนในพื้นที่โดยรวมถึงการจัดการศึกษาดวย รวมทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนกฎหมายแมบททางการศึกษาได บัญญัติใน
มาตรา 41 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิในการจัด การศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ
ตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่น ประกอบกับแผนปฏิบัติการกําหนด
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดใหการศึกษาปฐมวัยหรือกอน
ประถมศึกษาเปนหนาที่ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทําโดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ไดบัญญัติในมาตรา 80 ใหรัฐ
คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาเด็กปฐมวัยรวมทั้ง
สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพือ่ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน องคกรทางศาสนา
และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจั ด การศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาให เทาเทียมและ
สอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น (2546) กล า วถึ ง นโยบายการจั ด การศึ ก ษาในองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นระยะ 15 ป (พ.ศ. 2545 – 2559) ในระดับปฐมวัย วาเปนการจัดการศึกษาให
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เด็ ก ปฐมวั ย ได เ ข า รั บ บริ การทางการศึ กษาอย างทั่ ว ถึ งและมี คุณ ภาพ ส งเสริ มสนั บ สนุ น ให บุ คคล
ครอบครั ว ชุ ม ชน องค ก รชุ ม ชน เอกชน องค ก รเอกชน องค ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบัน ทางสังคมอื่นในทองถิ่น มีสิทธิและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่ ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการตามความพรอมและความตองการของประชาชน เพื่อให
เด็กปฐมวัยเจริญเติบโตและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและเต็ มศักยภาพ ทั้งดานรางกาย จิตใจ
อารมณ สังคมและสติปญญา (กรมอนามัย 2547 (ข): คํานํา)
สรุปไดวา การจัดการศึกษาปฐมวัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนการกระจายโอกาส
การเตรียมความพรอมดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาให กับเด็กปฐมวัยในทองถิ่น
โดยการจัดบริการการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2.1 ความเปนมา
การปกครองส วนทองถิ่น เป นรูปแบบการปกครองที่เกิด จากการกระจายอํา นาจจาก
สวนกลางไปยังทองถิ่น โดยอยูภายใตบทบังคับวาดวยอํา นาจสูงสุดของประเทศ อันเปนรากฐานของ
การปกครองระบอบประชาธิป ไตย ทํา ให ประชาชนในท องถิ่น รูจั กการปกครองดว ยตนเอง มี การ
เลือกตั้งเพื่อใหคนในทองถิ่นไดเขาไปมีสวนรวมเปนฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารของทองถิ่น มีฐานะ
เปนนิติบุคคล มีอิสระและสิทธิในการปกครองตนเองโดยไมขัดตอกฎหมายและนโยบายของรัฐใน
อาณาเขตที่กําหนด และนอกจากนั้นยังมีอํานาจในปกครองบังคับบัญชา และการ ตราขอบัญญัติเพื่อ
การดํ า เนิ น การ รวมถึ ง การจั ด เก็ บ รายได โ ดยชอบด ว ยกฎหมาย ได มี ก ารออก พระราชบั ญ ญั ติ
เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลขึ้นเปนเทศบาล ใน พ .ศ. 2542 ดังนั้นการปกครอง สวนทองถิ่นจึงมี 5
รูปแบบ คือ
1. เทศบาล
2. องคการบริหารสวนตําบล
3. องคการบริหารสวนจังหวัด
4. กรุงเทพมหานคร
5. เมืองพัทยา
การวิจัยนี้ไดศึกษาเกี่ยวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความดูแลของเทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบลเทานั้น เทศบาลถูกแบงเปน 3 ประเภท ตามขนาดของเทศบาล ดังนี้
เทศบาลนคร เป นองคกรปกครองสวนทองถิ่นสํา หรั บเมืองขนาดใหญ ที่มีประชากรตั้งแต
50,000 คนขึ้นไป และมีรายไดเพียงพอตอการใหบริการสาธารณะตามหนาที่ที่กฎหมายบัญญัติไว การ
จัดตั้งเทศบาลนคร กระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลนครตาม พ.ร.บ.
เทศบาล พ.ศ. 2496 (ฉบับลาสุด) ปจจุบันมีเทศบาลนครอยู 22 แหงทั่วประเทศ เทศบาลนครสอง

22

แหงแรกของไทยคือเทศบาลนครกรุงเทพ และเทศบาลนครธนบุรี ซึ่งปจจุบันไดยุบ รวมกันกลายเปน
กรุงเทพมหานคร
เทศบาลนครประกอบดวยนายกเทศมนตรีทํา หนาที่หัวหนาฝายบริหารและสภาเทศบาลที่มี
สมาชิกจํานวน 24 คน มาจากการเลือกตั้งของราษฎรในเขตเทศบาลทํา หนาที่เปนฝายนิติบัญญัติ
นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรในเขตเทศบาลมีรองนายกเทศมนตรีมาจากการ
แต งตั้ งของนายกเทศมนตรี นอกจากนี้ ยั งมี สํ า นั กงานเทศบาลนครซึ่ งมี ป ลั ด เทศบาลเป น หั ว หน า
พนักงานเทศบาล ทําหนาที่เปนหนวยงานธุรการและหนวยงานใหบริการประชาชนภายใตการบังคับ
บัญชาของนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมือง ทองถิ่นใดที่ยกฐานะเปนเทศบาลเมืองไดตองมีลักษณะดังนี้
1. ทองถิ่นที่เปนที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดทุกแหงใหยกฐานะเปนเทศบาลเมืองไดโดยไมตอง
คํานึงถึงหลักเกณฑอื่น ๆ ประกอบ
2. สําหรับทองถิ่นที่มิใชที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด จะยกฐานะเปนเทศบาลเมืองได จะตอง
ประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้
เปนทองถิ่นที่มีพลเมืองตั้งแต 10,000 คนขึ้นไป
ราษฎรอาศัยอยูหนาแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3,000 คนตอ 1 ตารางกิโลเมตร
มีรายไดพอที่จะปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายกําหนดไว
เทศบาลตํ า บล เป น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สํ า หรั บ เมื อ งขนาดเล็ ก การจั ด ตั้ ง เป น
เทศบาลตําบลกระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะทองถิ่นเปนเทศบาลตําบล ตาม พ.ร.บ.
เทศบาล พ.ศ. 2496โดยทั่วไปเทศบาลตําบลมีฐานะเดิมเปนสุขาภิบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล
(อบต.) เทศบาลตําบลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งทํา หนาที่หัวหนาฝายบริหารและสภา เทศบาลซึ่ ง
ประกอบด ว ยสมาชิ ก 12 คน ที่ ร าษฎรในเขตเทศบาลเลื อ กตั้ ง มาท าหน า ที่ ฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ
นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรเขต เทศบาล เทศบาลตําบลมีหนาที่รักษาความ
สงบเรี ย บร อยและความสะอาด สร างและบํ า รุ งถนนและทาเรื อ ดับ เพลิ งและกู ภั ย จั ดการศึ กษา
ใหบริการสาธารณสุข สังคมสงเคราะห และรักษาวัฒนธรรมอันดีในทองถิ่น นอกจากนี้ยังอาจจัดใหมี
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่น ๆ ไดตามสมควร เทศบาลตํา บลโดยทั่วไปมีชื่อ ตามตําบลที่
เทศบาลตั้ งอยู แตเ ขตเทศบาลอาจครอบคลุมพื้ นที่ เพี ย งบางส วนของตํา บล พื้น ที่ตํ า บล นอกเขต
เทศบาล (นอกเขตเมือง) จะอยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตํา บล (ซึ่งเปนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับลางสําหรับพื้นที่ชนบท) บางครั้งเทศบาลตําบลอาจครอบคลุมพื้นที่ บางสวนของ
ตําบลอื่นที่อยูขางเคียง หากทองถิ่นที่เปนเทศบาลตําบลเจริญเติบโตขึ้นจนมีประชากรถึง 10,000 คน
และมีรายไดพอควร ก็อาจไดรับการยกฐานะขึ้นเปนเทศบาลเมือง (องคกรปกครองสวนทองถิ่นสําหรับ
ขนาดกลาง) ซึ่งจะมีอํานาจหนาที่และความเปนอิสระมากขึ้น และเขตเทศบาลก็อาจขยายออกไปตาม
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ชุมชนเมืองที่ขยายตัวโดยยุบรวมกับ องคการบริหารสวนตํา บลขางเคียงที่กลายสภาพจากชนบทเปน
เมือง
2.3 การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานที่ดูแลและใหการศึกษาเด็ก อายุร ะหวาง 3 - 5 ป มี
ฐานะเทียบเทาสถานศึกษา เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งเอง และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กของสวนราชการตาง ๆ ที่ถายโอนใหอยูในความดูแลรับผิดชอบขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ไดแก ศูนยอบรม เด็กกอนเกณฑในวัด/มัสยิด กรมการศาสนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กรมการ
พัฒนาชุมชน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (เด็ก 3 ขวบ) รั บถายโอนจากสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ ฯลฯ ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองทองถิ่น
เด็ กเป น ทรั พยากรที่ ทรงคุ ณค า และมี ความสํ าคั ญอย างยิ่ ง ต อการพั ฒ นาประเทศชาติ ใ น
อนาคต การพัฒนาเด็กใหไดรับความพรอมทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาจึง
นับเปนภารกิจสําคัญที่หนวยงานซึ่งรับผิดขอบจะตองตระหนัก และใหความสนใจ เพื่อใหการพัฒนา
เด็กเปนไปอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานเหมาะสมกับวัย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะหนวยงานซึ่งมีภารกิจหนาที่รับผิดชอบดานการพัฒนา
เด็กตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจไมวาจะ
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองคการบริหารสวนตําบลเทศบาล หรือเมือง
พัทยาก็ดี ลวนแตมีบทบาทที่สําคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งสิ้น ปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดตั้ง และดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พรอมทั้งรับถายโอนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเดิมอยูในความดูแลรับผิดชอบของสวนราชการตาง ๆ โดยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีหนาทีร่ ับผิดชอบในการสงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในทุก ๆ ดาน เพื่อใหเด็กไดรับ
การพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ และไดมาตรฐาน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดเล็งเห็นความสําคัญในการจัดทํามาตรฐานการดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถดํา เนินงานเพื่อพัฒนาเด็กไดอยางมี
คุณภาพ และเหมาะสม ซึ่งจะเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติ ในการดําเนินงาน
ศู น ย พัฒ นาเด็ กเล็ ก ต อไป สํ าหรั บ มาตรฐานดั งกล า ว ได ร วบรวม และจั ด ทํ าขึ้ น จํ า แนกออกเป น
มาตรฐานการดําเนินงาน 4 ดาน ประกอบดวย
1. ดานบุคลากร และการบริหารจัดการ
เปนการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดานบุคลากร และการบริหารจัดการ เชน คุณสมบัติและบทบาทหนาที่ของบุคลากรตาง
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ๆ ไมว าจะเป นผู บริ หารขององคกรปกครองสว นท องถิ่น หัว หน าศูน ยพัฒนาเด็ ก เล็ก ผูดู แลเด็ ก ผู
ประกอบอาหาร ตลอดจนผูทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนตน
2. ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
เปนการกําหนดมาตรฐานสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย ดังนี้
2.1 ด านอาคารสถานที่ เป น การกํ าหนดมาตรฐานเกี่ ย วกั บ พื้ น ที่ ของศู น ย
พัฒนาเด็กเล็กที่ตั้ง จํานวนชั้นของอาคาร ทางเขา - ออก และประตูหนาตาง ตลอดจนพื้นที่ใชสอยอื่น
ๆ เปนตน
2.2 สิ่งแวดลอม เปนการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกตั ว อาคาร เช น แสงสว า ง เสี ย ง การถ า ยเทอากาศ สภาพพื้ น ที่ ภ ายในอาคาร รั้ ว
สภาพแวดลอมและมลภาวะ เปนตน
2.3 ดานความปลอดภัย เปนการกําหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
เชน การกําหนดมาตรการปองกันความปลอดภัย และมาตรการเตรียมความพรอมรับสถานการณ
ฉุกเฉิน เปนตน
3. ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
เปนการกําหนดมาตรฐานสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ด า นวิ ช าการ และกิ จ กรรมตามหลั ก สู ต ร ได แ ก คุ ณ ลั ก ษณะของเด็ ก ที่ พึง ประสงค 12 ประการ
คุ ณ ลั ก ษณะตามวั ย (ด า นร า งกาย อารมณ จิ ต ใจ สั ง คม และสติ ป ญ ญา) การจั ด ประสบการณ
ตลอดจนการจัดกิจกรรมประจําวันสําหรับเด็ก เปนตน
4. ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากชุมชน
เปนการกําหนดมาตรฐานสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน เชน การประชุมชี้แจงใหราษฎรในชุมชนทราบถึง
ประโยชนและความจํ าเปนของการดําเนิ นงาน การจัด กิจกรรมประชาสัมพั นธการจัดใหมีกองทุ น
สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลรวมถึงการเขามามีสวนรวม
จากชุมชน หรือประชาคมในทองถิ่น เปนตน

25

มาตรฐานดานบุคลากร และการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
บุคลากรที่เกี่ยวของในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประกอบดวย ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดแก นายกฯ และปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนบุคลากรซึ่งทํา
หนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อาทิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูดูแลเด็ก ผูประกอบอาหารและผูทํา
ความสะอาด เปนตน โดยบุคลากรที่เกี่ยวของจะตองมีคุณสมบัติ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการเพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานให
การศึกษาและพัฒนาการสําหรับเด็กไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการดวยความเหมาะสม และเปนไป
ตามความตองการของทองถิ่น ดังนี้
1. ดานคุณสมบัติ
1.1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก นายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รวมถึงผูบริหารการศึกษา
ไดแก ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หัวหนากองการศึกษา ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้
- มีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานดาน
การใหการศึกษา และพัฒนาศูนยเด็กเล็ก
- มี น โยบายแผนและงบประมาณเพื่ อ การดํ า เนิ น งานที่ ชั ด เจนในการ
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหมีคุณภาพ
1.2 บุคลากรซึ่งทําหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดแก หัวหนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ผูดูแลเด็ก ผูประกอบอาหาร และผูทําความสะอาด ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้
1.2.1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีสถานภาพเปนพนักงานสวน
ทองถิ่นหรือพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑเกี่ยวกับ
พนั กงานส ว นท องถิ่ น หรื อพนั กงานจ างที่ ออกตามพระราชบั ญญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ คคลส ว น
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้น
ไปสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา หรือปริญญาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่นรับรอง
และมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแลวไมนอยกวา 2 ป
2) มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตาม
มาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด
3) มีความรูเรื่องโภชนาการ และอาหารเปนอยางดี
4) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองใน
ศีลธรรมอันดี
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5) ไมมีประวัติการกระทําผิดตอเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก
6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุกเวนแตความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
7) แพทยใหการรับรองวามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรง
ไมเปนโรคติดตอรายแรง ไมเปนผูวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ และไมเปนผูติดสารเสพ
ติด
1.2.2 ผู ดู แ ลเด็ ก มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตามที่ ค ณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนทองถิ่นกําหนด มีสถานภาพเปนพนักงานสวนทองถิ่นหรือพนักงานจางตามมาตรฐาน
ทั่วไป หรือหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจางที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และควรมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
1) มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตาม
มาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด
2) ไม เปนผู มีความประพฤติเสื่ อมเสี ย หรื อบกพรองใน
ศีลธรรมอันดี
3) ไมมีประวัติการกระทําผิดตอเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก
4) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุกเวนแตความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
5) แพทยใหการรับรองวามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรง
ไมเปนโรคติดตอ รายแรง ไมเปนผูวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ และไมเปนผู ติดสารเสพ
ติด
6) มี ร ะดั บ วุ ฒิ ภ าวะ และบุ คลิ กลั กษณะเหมาะสม ทั้ ง
ดานจิตใจ อารมณ สังคม มีความตั้งใจปฏิบัติงานดวยความรัก ความออนโยน เอื้อตอการปฏิบัติหนาที่
ในการดูแลเด็กเล็กอยางเหมาะสม
7) เปนบุคคลที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุม เยือกเย็น
และมีความขยันอดทน
8) มีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยมาแลวไมนอยกวา 2 ป
1.2.3 ผูประกอบอาหาร มีสถานภาพเปนพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้ มีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูดูแลเด็ก
ยกเวน วุฒิการศึกษา ควรจบการศึกษาไมต่ํากวาภาคบังคับ และควรเปนผูมีความรูเรื่องโภชนาการ
และอาหารเปนอยางดี
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1.2.4 ผูทําความสะอาด มีสถานภาพเปนพนักงานของ
องคกรปกครองสว นท องถิ่ น และควรมีคุณสมบัติ ที่สําคั ญ ดังนี้ มี คุณสมบัติ เ ชน เดี ย วกั บ ผูดู แลเด็ ก
ยกเวน วุฒิการศึกษา ควรจบการศึกษาไมต่ํากวาภาคบังคับ
2. ดานบทบาทหนาที่
2.1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมีบทบาทหนาที่ ดังนี้
1) สํ ารวจความต องการของชุ มชน ในการจั ด ตั้ ง และ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2) กําหนดโครงสรางการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตามความพรอมดานทรัพยากรบุคคล สถานที่ และฐานะการคลังของแตละทองถิ่น
3) จัดทําแผนงานโครงการ และงบประมาณในการจัดตั้ง
และสนับสนุนการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งจัดทําญัตติขอความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น
4) จัดทําประกาศจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
5) จัดทําระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
6) กําหนดแผนปฏิบัติการและงบประมาณในการสงเสริม
และพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกดานอยางตอเนื่อง
7) ควบคุม กํากับดูแลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กใหมีคุณภาพและถูกตองตามหลักวิชาการ
2.2 หั ว หน า ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ควรมี บ ทบาทหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ล
บุคลากรและการดําเนินงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหเปนไปตามนโยบาย และแผนงานที่วางไว
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ และดวยความเรียบรอย เกิดประโยชนตอเด็กมากที่สุด
2.3 ผูดูแลเด็ก ควรมีบทบาทหนาที่ ดังนี้
1) ปฏิบั ติห น าที่ ตามกิจ วัต รของเด็ กเพื่อใหเ ด็กมี ความ
เจริญเติบโต มีพัฒนาการทุกดานตามวัย
2) สงเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิง
สรางสรรค กลาวคือ ใหเด็กไดพัฒนาดานจิตใจ อารมณ สังคม และจริยธรรมไปพรอม ๆ กัน โดยให
โอกาสเด็กเรียนรูจากสิ่งของและผูคนที่อยูรอบขาง ซึ่งเด็กจะเรียนรูโดยประสาทสัมผัสทั้งหา การ
เคลื่อนไหว การเลน และการลงมือกระทํา ดังนั้น ผูดูแลเด็กจะตองสงเสริมใหโอกาสเด็กไดพัฒนา
อยางเต็มที่ รวมทั้งการปฏิสัมพันธกับเด็กดวยคําพูด และกริยาทาทางที่นุมนวล ออนโยน แสดงความ
รักความอบอุนตอเด็ก
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3) สั ง เกต และบั น ทึ ก ความเจริ ญ เติ บ โต พฤติ ก รรม
พัฒนาการตาง ๆ ของเด็ก เพื่อจะไดเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งปกติ และผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งจะ
นําไปสูการคนหาสาเหตุ และวิธีการแกไขไดทันทวงที
4) จัดสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสม
ในการพั ฒนาเด็ กทุกด าน ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารให ส ะอาด มี ความปลอดภั ย และ
เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
5) ประสานสั ม พั น ธ ร ะหว า งเด็ ก กั บ พ อแม ผู ป กครอง
และสมาชิกในครอบครั ว ตลอดจนเปนสื่อกลางในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม
ผูปกครองและสมาชิกในครอบครัวเพื่อทราบถึงพฤติกรรม พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว
และตอเนื่อง
6) มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ และอาชีพ ใฝหา
ความรู และพัฒนาตนเองอยูเสมอ ดังนี้
- การพัฒนาดานความรูทางวิชาการ และทักษะ
อาชีพอยางตอเนื่อง เชน การศึกษาหาความรู การเขารับการอบรมเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ การติดตาม
ความเปลี่ ย นแปลงด า นความรู และเทคโนโลยี โ ดยอาศั ย สื่ อ ที่ ห ลากหลาย รวมทั้ ง การรวมกลุ ม
แลกเปลี่ยนประสบการณ การศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ การเขารวมเปนสมาชิกและ
การจัดตั้งชมรมเครือขายสําหรับผูดูแลเด็ก ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนโดยตรงแกผูดูแลเด็ก
7) รู จั ก ใช ป ระโยชน จ ากแหล ง ข อ มู ล ความรู และ
เครือขายการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ จากหนวยงานภาครัฐ องคกร
เอกชน และแหลงขอมูลตาง ๆ ในชุมชน ดังนี้
- หน ว ยงานภาครั ฐ เช น กระทรวงมหาดไทย (กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน กรมส งเสริ มการ
ปกครองท อ งถิ่ น ) กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย (กรมพั ฒ นาสั ง คมและ
สวั ส ดิ ก าร) กระทรวงแรงงาน (กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน)
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักบริหารงานการศึกษานอก
โรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบั น แห ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และครอบครั ว มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ )
กระทรวงสาธารณสุ ข (กรมอนามั ย กรมสุ ข ภาพจิ ต ) กระทรวงวั ฒ นธรรม (กรมการศาสนา)
กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ) เปนตน
- องคกรเอกชน สมาคม และมูลนิธิตาง ๆ เชน สมาคม วาย ดับเบิลยู ซี เอ มูลนิธิเด็กออน
ในสลัมในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มูลนิธิชวยเหลือเด็กยากจน ซี ซี เอฟ ในประเทศไทยสภาองคการพัฒนาเด็ก
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และเยาวชนแหงชาติ (สอดย.) องคการยูนิเซฟ เซฟเดอะชิลเดรน ยู เอส เอ สภาสตรีแหงชาติในพระ
บรมราชินูปถัมภ สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิ มูลนิธีดวงประทีป เปนตน
- แหลงขอมูลความรูในชุมชน เชน สถานีอนามัย โรงพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็กในนิคมตาง
ๆ สํานั กงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด (กรมพั ฒนาสั งคมและสวัส ดิการ) ศูน ยสงเคราะห
ราษฎรประจําหมูบาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ศู นย
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ต า ง ๆ โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาในชุ ม ชน ศู น ย สื่ อ ประจํ า หมู บ า นของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยสงเคราะหเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนา
เด็กกอนวัยเรียนในชุมชน (กรุงเทพมหานคร) ขาราชการครู หรือขาราชการอื่น ๆ ซึ่งเปนผูทรงความรู
หรือที่เกษียณอายุแลว เปนตน
2.4 ผู ป ระกอบอาหาร ควรมี บ ทบาทหน า ที่ ใ นการ
ประกอบอาหารใหถูกสุขลักษณะถูกอนามัย และโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย รวมทั้งการแตงกาย
สะอาดเรียบรอย การจัดสถานที่เตรียมและปรับปรุงอาหาร จัดเครื่องสุขภัณฑเครื่องครัวสะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอย และมีการจัดการขยะถูกสุขลักษณะ
2.5 ผู ทํา ความสะอาด ควรมี บ ทบาทหน า ที่ ใ นการทํ า
ความสะอาด ดูแลรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ทั้งภายใน และภายนอกอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
3. ดานรูปแบบการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรสวนทองถิ่น
3.1 ศู น ย พัฒ นาเด็ กเล็ กขององค ป กครองส ว นท องถิ่ น
ประกอบดวยคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งไดแก บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจากชุมชน
และองค กรปกครองสว นท องถิ่ น เป น ผูแต งตั้งโดยกํ าหนดจํ านวนตามความเหมาะสม โดยจะต อง
ประกอบด ว ยผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ทางการศึ ก ษา ผู แ ทนองค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ผู แ ทนกลุ ม องค ก ร
ประชาคม ผูแทนผูปกครอง ผูแทนผูดูแลเด็ก อยางละไมนอยกวา 1 คน โดยมีหัวหนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กทําหนาที่เลขานุการคระกรรมการโดยตําแหนง
3.2 ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บริ ห ารจั ด การโดยคณะ
กรรมการบริหารศูนย มีนายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือผูที่นายกเทศมนตรี/
นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย เปนประธาน ยกเวนศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด/มัสยิด
ที่รับถายโอนจากกรมการศาสนาใหเจาอาวาส/โตะอิหมาม หรือผูที่เจาอาวาส/โตะอิหมาม มอบหมาย
เปนประธาน
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3.3 การบริ หารงบประมาณและการบริ หารงานบุคคล
เป น หนาที่ ขององคกรปกครองส ว นทองถิ่ นที่ จ ะตองปฏิบั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย และ
มาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่ น พ.ศ.
2542 และมาตรฐานดานบุคลากรและการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคปกครองสวน
ทองถิ่นกําหนด
3.4 ให ค ณะกรรมการบริ ห ารศู น ย พัฒ นาเด็ กเล็ กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทําหนาที่ประเมินผูดูแลเด็ก ผูประกอบอาหาร และผูทําความสะอาด ใน
ดานความรู ความสามารถใหเปนไปตามมาตรฐานดานบุคลากรและการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กกําหนด และเสนอผลการประเมินใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบการพิจารณาตอสัญญา
ตอไป
4. ดานการบริหารจัดการ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พุทธศักราช 2542 ซึ่งออกตามความในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 ไดบัญญัติอํานาจและหนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภทรับผิดชอบการจัดบริการ
สาธารณะใหแกประชาชนในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการจัดการศึกษาดวย และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งเปนกฎหมายแมบททางการศึกษา ก็ไดบัญญัติไวใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดก็ได ตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นนั้น ๆ ประกอบกับแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทํา โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ
เปนการกระจายโอกาสใหประชาชน ผูปกครองไดรับบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหเปนไปตาม
นโยบายและวัตถุประสงคดังตอไปนี้
4.1 นโยบาย
จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 – 5 ป) ดวยความรวมมือของชุมชน
เพื่ อกระจายโอกาสเตรี ย มความพรอม และพัฒ นาเด็กทั้งดานรางกาย จิ ต ใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญาอยางเหมาะสมตามวัย และเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนเพื่อแบงเบาภาระของผูปกครอง
และเปนพื้นฐานของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตอไป
4.2 เปาหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบในการบริหาร
และจั ดการศูน ยพัฒนาเด็กเล็ กใหมีคุณภาพตามหลั กวิ ชาการ ระเบี ยบที่เ กี่ย วข อง และดว ยความ
รวมมือของประชาชนในชุมชนทองถิ่นนั้น ๆ

31

4.3 วัตถุประสงค
1) เพื่ อ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให เ ด็ ก ได รั บ การดู แ ลที่ ถู ก
สุขลักษณะ และไดรับการฝกฝนพัฒนาตามวัยและเต็มตามศักยภาพ
2) เพื่อพัฒนาความพรอมของเด็กในทุก ๆ ดานแบบองครวม ตาม
จิตวิทยาพัฒนาการและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
3) เพื่ อกระตุ น ให ชุ มชนมี ส ว นร ว มในการจั ด และพั ฒ นาความ
พรอมของเด็กกอนเขาเรียนระดับประถมศึกษา ตลอดจนสงเสริมใหครอบครัวเปนฐานในการเลี้ยงดู
และพัฒนาเด็กไดอยางถูกวิธี
4) เพื่อสงเสริม สนับสนุนความรวมมือระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกับชุมชน ใหสามารถรวมกันวางแผน และดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได
5) เพื่อแบงเบาภาระการอบรมเลี้ยงดูเด็กของผูปกครองที่มีรายได
นอยใหสามารถออกไปประกอบอาชีพไดโดยสะดวก และเปนการกระจายโอกาสในการพัฒนาความ
พรอมสําหรับเด็กทุกคนใหไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง
6) เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารจั ด การศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เป น ไปอย า ง
เหมาะสมและมีคุณภาพ
4.4 การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประสงคจะจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรมีสถานที่ อาคารและดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) สํารวจความตองการของชุมชนองคกรปรกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการสํารวจความตองการของชุมชนในประเด็กดังตอไปนี้
- ความตองการของชุมชน
- ความตองการในการสงเด็กเขาเรียน ควรมีเด็กที่รับบริการ อายุ 3 – 5
ป ไมนอยกวา 20 คน ขึ้นไป
- ความตองการใหศูนยจัดบริการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณามอบหมายใหผูดํารงตําแหนงบุคลากร ทางการศึกษา
หรื อพนักงานจางที่ มีคุณสมบัติ เ พื่อแต งตั้งเป นหั ว หน าศู นย และแต งตั้งคณะกรรมการบริ หารศู น ย
พัฒนาเด็กเล็กโดยมีหัวหนาศูนยรับผิดชอบการดําเนินงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3) จัดทําแผนดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และญัตติขอความคิดเห็นชอบจากสภา
ท อ งถิ่ น ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ด ทํ า แผนดํ า เนิ น งานศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เพื่ อ นํ า เข า สู
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และจัดทําญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น
ตอไป
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4) จั ด ทํ าโครงการจั ด ตั้ งศู น ย พัฒ นาเด็ กเล็ ก องค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ด ทํ า
โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเสนอขอรับงบประมาณในการดําเนินการจากผูมีอํานาจอนุมัติ
(ตัวอยางโครงการปรากฏในภาคผนวก)
5) จัดทําระเบียบ/ขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดวยศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําระเบียบ หรือขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถิ่ นวาดวย
ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก เพื่ อให บุคลากรที่เ กี่ยวของถือปฏิ บัติในการบริหารจัด การศูน ยพัฒ นาเด็กเล็ ก
(ตัวอยางระเบียบ/ขอบังคับปรากฏในภาคผนวก)
6) จั ด ทํ า ประกาศจั ด ตั้ ง ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ด ทํ า
ประกาศจั ด ตั้ ง ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ประกาศให ส าธารณชนทราบ (ตั ว อย า งประกาศปรากฏใน
ภาคผนวก)
7) การยุบ / เลิก หรือรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เมื่อจํานวนเด็กเล็กที่รับบริการใน
ศูนยพัฒ นาเด็กเล็กมีจํ านวนนอยไม เพียงพอตอการจัดชั้ นเรียนและกิจ กรรมการเรี ยน หรื อกรณี ที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประสงคจะรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต 2 แหงขึ้นไปเปนแหงเดียวกัน
ใหคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนผูพิจารณาเสนอตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ให
พิจ ารณายุ บ เลิ กหรื อรวมศู น ย พัฒ นาเด็ กเล็ กนั้ น ตามความจํ าเป น และเหมาะสม โดยผ านความ
เห็นชอบของสภาท องถิ่ น และเหมาะสม โดยผานความเห็ น ชอบของสภาท องถิ่ น และเมื่อองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําประกาศยุบเลิก หรือรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กแลว ใหรายงานจังหวัดและ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบ
4.5 แนวทางการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
การบริ หารจัด การศูน ย พัฒ นาเด็ กเล็ก จะต องคํ านึ งถึ งขอบขายของงานสายการ
บังคับบัญชาและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542
ที่กําหนดใหสถานศึกษาตองบริหารจัดการใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด โดยจะตองจัดใหมีการ
ประเมินตนเองทุกป เพื่อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการจัดการการศึกษาของศูนยพัฒ นาเด็กเล็ก
ดังนั้น เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กสามารถใหการดูแล และพัฒนาจัดการศูนยฯ ใหครอบคลุมลักษณะ
งาน ตอไปนี้
1) งานบุคลากรและการบริหารจัดการ
2) งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
3) งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
4) งานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน
5) งานธุรการ การเงิน และพัสดุ
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ทั้งนี้ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรจัดใหมีผูรับผิดชอบงานดังกลาวโดยแบงและมอบหมาย
งานตามความถนัด ความสามารถ และลักษณะของงานที่ตองดําเนินการ ทั้ง 5 งาน อยางไรก็ตาม ใน
การจัดแบงงานดังกลาวควรคํานึงถึงความพรอม และศักยภาพของแตละศูนยฯ ในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นขนาดเล็กอาจรวมลักษณะงานวิชาการและงานกิจการนักเรียนเปนงานกลุมเดียวกัน และ/
หรือรวมลักษณะงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม กับงานธุรการ การเงิน พัสดุ เปนกลุมงานเดียวกัน
เปนตน การบริหารงานทั้ง 5 งาน ใหมีคุณภาพมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
1) งานบุคลากรและการบริหารจัดการ
มีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) สรรหา หรือจัดจางบุคลากรเพื่อปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีจํานวนตามความจําเปนและสอดคลองกับศักยภาพขององคกรสวนทองถิ่น เชน หัวหนาศูนย
ผูดูแลเด็ก ผูประกอบอาหาร ผูทําความสะอาด โดยใชหลักเกณฑการสรรหาการจางและตอสัญญาจาง
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด ยกเวนกรณี
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด/มัสยิด การจางและการตอสัญญาจาง ใหคณะกรรมการบริหารศูนย
วัด/มัสยิดเปนผูพิจารณาสรรหาและแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูจัดจาง
(2) กําหนดจํานวนอัตรากําหนดบุคลากร และเงินเดือน คาจาง
คาตอบแทน ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
2.1 ผูดูแลเด็ก จํานวนสัดสวนตอเด็กเล็ก 1 : 20 หาก
มีเศษตั้งแต 10 คน ขึ้นไป ใหเพิ่มผูดูแลเด็กอีก 1 คน
2.2 ผูประกอบอาหารกําหนดจํานวนไดตามความจําเปน
เหมาะสมตามฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.3 ผูทําความสะอาดกําหนดจํานวนไดต ามขนาดของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คือ ศูนยฯ ขนาดเล็ก (จํานวนเด็กไมเกิน 200 คน) มีอัตราไมเกิน 2 คน ศูนยฯ
ขนาดใหญ (จํ านวนเด็กตั้งแต 200 คนขึ้น ไป) มี อัตราไมเกิน 4 คน ตามฐานะการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2.4 กํ าหนดอั ต ราเงิ น เดื อน ค าจ าง ค าตอบแทน สิ ทธิ
หรือสวัสดิการอื่นที่พึ่งไดรับตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว ดังนี้
ก) ผู มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาภาคบั งคั บ และมั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6
กําหนดอัตราเดือนละไมนอยกวา 4,880 บาท หากมีประสบการณในการทํางาเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยมาแลวไมนอยกวา 5 ป และมีหนังสือรับรองกําหนดอัตราเดือนละไมยอยกวา 5,530 บาท
ข) ผู ที่มีวุ ฒิ ก ารศึ กษาประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.)
หรือผูที่มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กําหนดอัตราเดือนละไมนอยกวา 5,260 บาท
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ค) ผูที่มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา
ขึ้นไป สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย หรือปริญญาอื่นที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ทองถิ่นรับรอง กําหนดอัตราเดือนละไมนอยกวา 7,630 บาท
ง) ผูที่มีวุฒิการศึกษาตาม ก) ข) ค) ตองมีประสบการณ
ในการทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแลวไมนอยกวา 2 ป
จ) สิทธิ หรือสวัสดิการอื่นที่พึงไดรับ
2.5 กําหนดการจัดชั้นเรียนหองละไมเกิน 20 คน หากมีเศษเกิน
10 คน ใหจัดเพิ่มไดอีก 1 หอง
(3) จั ด ทํ า งบประมาณค า ใช จ า ยด า นบุ ค ลากร เช น เงิ น เดื อ น
คาจาง คาตอบแทนสวัสดิการอื่นที่พึงไดรับตามที่มีกฎหมายบัญญัติ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
(4) กําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
(5) จัดทําระเบียบ ขอบังคับ และทะเบียนประวัติบุคลากร
(6) นิเทศ อบรม และพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถใน
หนาที่ความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง
(7) บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานอื่น ๆ ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และบุคลากรที่เกี่ยวของควรปฏิบัติตามมาตรฐานดานบุคลากรและการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กกําหนดไว
2) งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ให ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานด า นอาคารสถานที่ สิ่ ง แวดล อ ม และความ
ปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กกําหนดไว
3) งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตรกําหนดไว
4) งานการมี ส ว นร ว มและการสนั บ สนุ น จากชุ ม ชน ให ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน
5) งานธุรการ การเงิน และพัสดุ มีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ดังนี้
- งานพัสดุ เปนการจัดทํา จัดซื้อ จัดหาและจําหนายทะเบียน
พัสดุ รวมทัง้ เสนอความตองการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
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- งานธุรการ และสารบรรณ ไดแก การจัดทําขอมูลสถิติ จัดทํา
ทะเบียนหนังสือรับ - สง การควบคุมและจัดเก็บเอกสาร การจัดทําประกาศและคําสั่ง การจัดทํ า
ทะเบียนนักเรียน การรับสมัครนักเรียน
- งานการเงิน ไดแก การจัดทํางบประมาณ การทําบัญชีการเงิน
การเบิกจายเงิน ซึ่งศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะถือปฏิบัติเกี่ยวกับรายรับ - จายตามระเบียบขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวของ
4.6 ใหสํานัก/กองการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
หนวยงานซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่ นใหเ ปน ไปตามนโยบาย ระเบี ยบ และมาตรฐานที่ กําหนดสํ าหรั บการจัด เก็ บ คาใช จายจาก
ผูปกครองใหอนุโลมใชระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบํารุงการศึกษาของหนวยงานตนสังกัด
และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5. กรณีเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับถายโอน
จากสวนราชการตาง ๆ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบในการบริหารและดําเนินงานตาม
แนวทางที่ กําหนดในมาตรฐานด า นบุ ค ลากรและการบริ ห ารจั ด การศู น ย พัฒ นาเด็ กเล็ กในส ว นที่
เกี่ยวของ ขางตน
มาตรฐานดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1. ดานอาคารสถานที่
1.1 ที่ตั้ง
สถานที่ ตั้ ง ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ควรอยู ใ นพื้ น ที่ ซึ่ ง มี ข นาด
เหมาะสม และตองไมอยูในพื้นที่ ซึ่งอาจเสี่ยงตออันตราย ไดแก บริเวณขนถายแกส น้ํามัน สารเคมี
หรือสารพิษ มลภาวะทางอากาศ แสง และเสียงที่มากเกินควร หากไมสามารถหลีกเลี่ยงได ตองมี
มาตรการปองกันภาวะภัยตาง ๆ ตามมาตรฐานความจําเปน และเหมาะสม
1.2 จํานวนชั้นของอาคาร
ตัวอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรมีจํานวนชั้นไมเกิน 2 ชั้น
นับจากพื้น หากสูงเกินกวา 2 ชั้น ตองมีมาตรการปองกันอัคคีภัย และอุบัติภัยตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ตามความเหมาะสม และความสูงของตัวหอง ไมควรนอยกวา 2.40 เมตร นับจากพื้นถึงเพดาน
1.3 ทางเขา – ออก และประตูหนาตาง ๆ
ทางเข า – ออก จากตั ว อาคาร ต อ งมี ค วามเหมาะสม
สามารถเคลื่อนยายเด็กออกจากตัวอาคารไดสะดวก หากเกิดอุบัติภัยหรือเหตุรายแรงใด ๆ ขึ้น โดย
อยางนอยตองมีทางเขา – ออก 2 ทาง และแตละทางนั้น ควรมีความกวางประมาณ 80 เซนติเมตร
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1.4 ประตู - หนาตาง
ประตู – หนาตาง ตองมีความแข็งแรง อยูในสภาพใชงานได
ดี มีขนาด และจํานวนเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของหอง และความสูงของหนาตาง ควรอยูที่ประมาณ
80.00 เซนติเมตร นับจากพื้นใหเด็กมองเห็นสิ่งแวดลอมไดกวางและชัดเจน นอกจากนี้ บริเวณประตู
– หนาตาง ๆ ไมควรมีสิ่งกีดขวางใด ๆ มาปดกั้น ชองทางลม และแสงสวาง
1.5 พื้นที่ใชสอย
พื้ น ที่ ใช ส อย ต องจั ด ให มีบ ริ เ วณพื้ น ที่ ใ นอาคารที่ ส ะอาด
ปลอดภัย และเพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรมของเด็ก เชน การเลน การเรียนรู การรับประ
ทางอาหาร และการนอน โดยแยกเปนสัดสวนจากหองประกอบอาหาร ห องสวม และที่พักของเด็ก
ปวย โดยเฉลี่ยประมาณ 2.00 ตารางเมตร ตอเด็ก 1 คน นอกจากนี้พื้นที่สําหรับจัดกิจกรรมพัฒนา
เด็ ก อาจจั ด แยกเป น ห อ งเฉพาะ หรื อ จั ด รวมเป น ห อ งเอนกประสงค ที่ ใ ช สํ า หรั บ จั ด กิ จ กรรมที่
หลากหลายโดยใชพื้นที่เดียวกันแตตางเวลา และอาจปรับเปลี่ยนวัสดุอุ ปกรณ หรือยายเครื่องเรือน
ตามความเหมาะสม และขอจํากัดของพื้นที่ ดังนี้
1.5.1 บริเวณพื้นที่สําหรับการนอน ตองคํานึงถึงความ
สะอาดเปนหลัก อากาศถายเทไดสะดวก และอุปกรณเครื่องใชเหมาะสมกับจํานวนเด็ก มีพื้นที่เฉลี่ย
ประมาณ 2.00 ตารางเมตร ตอเด็ก 1 คน โดยมีแนวทางในการจัดดําเนินการ ดังนี้
- จัดใหมีการระบายอากาศที่ดี ปลอดโปรง ไมมีเสียง
รบกวน และแสงสวางไมจาเกินไป
- อุปกรณเครื่องนอนตาง ๆ มีความสะอาด โดยนําไปปด
ฝุน ตากแดดอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
- จัดแยกเครื่องนอน หมอน ผาหม สําหรับเด็กแตละคน
โดยเขียนหรือปกชื่อไว ไมใชรวมกัน เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค
- หมั่น ตรวจตราดู แลไม ให มีสั ต ว หรื อแมลงต าง ๆ มา
รบกวน ในบริเวณพื้นที่สําหรับการนอน
1.5.2 บริเวณพื้นที่สําหรับการเลนและพัฒนาเด็ก ควร
ออกแบบใหมีพื้นที่สําหรับการเรียนรูรวมกลุมและแยกกลุมยอยในกิจกรรมการเรียนรูอิสระ การเลน
สรางสรรคหรือการอานหนังสือ เลนตอแทงไมที่ตองการมุมเงียบ และมีพื้นที่สําหรับการเลนที่เลอะ
หรือเปยกตองคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กเปนหลัก โดยมีวัสดุอุปกรณที่ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
และมีอุปกรณ หรือเครื่องเลนทีส่ งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรูของเด็ก
1.5.3 บริเวณพื้นที่รับประทานอาหาร ตองคํานึงถึงความ
สะอาดเปนหลัก มีอากาศถายเทไดโดยสะดวก มีแสงสวางพอเหมาะ มีอุปกรณเครื่องใชที่เพียงพอ
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และเหมาะสมกับจํานวนเด็ก ทั้งนี้ บริเวณหองอาหาร โตะ เกาอี้ ที่ใชสําหรับรับประทานอาหาร ตอง
ทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ และควรจัดใหมีวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ใชมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก มี
สภาพแข็งแรง และใชงานไดดี
1.5.4 บริ เ วณที่ พั ก เด็ ก ป ว ย ต อ งแยกเป น สั ด ส ว น มี
อุปกรณปฐมพยาบาล ตูยา เครื่องเวชภัณฑที่จําเปน และเด็กต องอยูในสายตาของผูดูแลตลอดเวลา
กรณีไมสามารถจัดหองพักเด็กปวยเปนการเฉพาะได ตองจัดใหมีที่พักเด็กปวยแยกเปนสัดสวนตาม
ความเหมาะสม
1.5.5 บริเวณสถานที่ประกอบอาหารหรือหองครัว ตอง
แยกหางจากบริเวณพื้นที่สําหรับเด็กพอสมควร และมีเครื่องใชที่จําเปน รวมทั้งที่ลาง และเก็บภาชนะ
เครื่องใชตาง ๆ ที่ถูกสุขลักษณะ โดยเนนเรื่องความสะอาด และความปลอดภัยเปนหลัก
1.5.6 บริเวณพื้นที่สําหรับใชทําความสะอาดตัวเด็ก ตอง
จัดใหมีบริเวณที่ใชสําหรับทําความสะอาดตัวเด็ก และมีอุปกรณที่จําเปนตามสมควร อยางนอยตองมีที่
ลางมือและแปรงสีฟน ในขนาดและระดับความสูงที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ในกรณีที่มีหองอาบน้ํา
จะตองมีแสงสวางเพียงพอ มีอากาศถายเทไดโดยสะดวก และพื้นไมลื่น
1.5.7 หองสวมสําหรับเด็ก ตองจัดใหมีหองสวมสําหรับ
เด็ก โดยเฉลี่ย 1 แหง ตอเด็ก 10 – 12 คน โถสวมมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก โดยมีฐานสวมที่เด็ก
สามารถกาวขึ้นไดงายมีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทไดสะดวกและพื้นไมลื่น หากมีประตูจะตองไม
ใสกลอน หรือกุญแจ และมีสวนสูงที่สามารถมองเห็นเด็กไดจากภายนอก และไมควรไกลจากหอง
พัฒนาเด็ก หากหองสวมอยูภายนอกอาคาร จะตองไมตั้งอยูในที่ลับตาคน กรณีที่ไมสามารถทําหอง
สวมสําหรับเด็กเปนการเฉพาะได อาจดัดแปลงหองสวมที่มีอยูแลวใหเหมาะสม และปลอดภัยสําหรับ
เด็ก
1.5.8 หองเอนกประสงค สําหรับใชจัดกิจกรรมพัฒนา
เด็ก การรับประทานอาหาร หรือการนอน คํานึงถึงความสะอาด และการจัดพื้นที่ใชสอยใหเ หมาะสม
กับลักษณะของกิจกรรม หากเปนอาคารชั้นเดียว ตองมีฝาใตหลังคา หากเปนอาคารที่มีมากกวา 1 ชั้น
ควรจัดใหขั้นบนสุดมีฝาใตหลังคา โดยมีความสูงจากพื้นถึงเพดานไมนอยกวา 2.40 เมตร แตกรณีที่มี
ความสูงเกินกวา 2.40 เมตร อาจไมมีฝาใตเพดานก็ได
1.5.9 บริ เ วณพื้ นที่ เ ก็ บสิ่ งปฏิ กูล จะตองมี พื้น ที่ เก็ บ สิ่ ง
ปฏิกูลทั้งภายใน และภายนอกตัวอาคาร โดยมีจํานวนและขนาดเพียงพอ ถูกสุขลักษณะ และมีการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน
1.5.10 บันได ควรมีความกวางแตละชวง ไมนอยกวา
1.00 เมตร ลูกตั้งของบันได สูงไมเกิน 17.50 เซนติเมตร ลูกนอนกวางไมนอยกวา 20.00 เซนติเมตร
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บันไดทุกขั้นมีราวและลูกกรงไมนอยกวา 90.00 เซนติเมตร มีราวเตี้ย เหมาะสําหรับเด็กไดเกาะขึ้น
บันได และระยะหางของลูกกรง ตองไมเกิน 17.00 เซนติเมตร เครื่องใชเฟอรนิเจอรควรมีระดับความ
สูง และขนาดที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย ใหเด็ กสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดอยางสม่ําเสมอดวย
ตนเองโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กเปนสําคัญ
2. ดานสิ่งแวดลอม
2.1 ภายในอาคาร
2.1.1 แสงสวาง ควรเปนแสงสวางจากธรรมชาติ สม่ําเสมอทั่วทั้ง
หอง เอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก เชน มีแสงสวางเพียงพอ ในการอานหนังสือไดอยาง
สบายตา เปน ตน ไมควรให เด็ กอยูในห องที่ใชแสงสว างจากไฟฟ าต อเนื่องนานกว า 2 – 3 ชั่ วโมง
เพราะจะทําใหเกิดภาวะเครียดและมีผลถึงฮอรโมนการเติบโตของเด็ก (Lieberman ,1991)
2.1.2 เสียง เสียงตองอยูในระดับที่ไมดังเกิน (ระหวาง 60 – 80
เดซิเบล) อาคารควรจะตั้งอยูในบริเวณที่มีระดับเสียงเหมาะสม
2.1.3 การถายเทอากาศ ควรมีอากาศถายเทไดสะดวก โดยมีพื้นที่
ของหนาตาง ประตู และชอ งลมรวมกันแลวไมนอยกวา รอยละ 20 ของพื้นที่หอง กรณีที่เปนหอง
กระจกหรืออยูในบริเวณโรงงานที่มีมลพิษ ตองติดเครื่องฟอกอากาศและมีเครื่องปรับอากาศอยาง
เหมาะสม สําหรับบริเวณที่มีเด็กอยูตองเปนเขตปลอดบุหรี่
2.2
ภายนอกอาคาร
2.2.1 รั้ว ควรมีรั้วกั้นบริเวณใหเปนสัดสวน เพื่อความปลอดภัย
ของเด็ก และควรมีทาง เขา - ออกไมนอยกวา 2 ทาง กรณีมีทางเดียวตองมีความกวางไมนอยกวา
2.00 เมตร
2.2.2 สภาพแวดล อมและมลภาวะ ควรมี ส ภาพแวดล อมที่
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และควรตั้งอยูหางจากแหลงอบายมุข ฝุนละออง กลิ่น หรือเสียงที่รบกวน มี
การจัดระบบสุขาภิบาล การระบายน้ํา การระบายอากาศ และการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหเหมาะสม ไม
ปลอยใหเปนแหลงเพาะ หรือแพรเชื้อโรคโดยเฉพาะควรกําจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน
2.2.3 พื้นที่เลนกลางแจง ตองมีพื้นที่เลนกลางแจง เฉลี่ยไมนอย
กว า 2.00 ตารางเมตร ต อจํ านวนเด็ก 1 คน โดยจั ด ใหมีเ ครื่ องเล น กลางแจ งที่ ป ลอดภั ย และมี
พอสมควรกับจํานวนเด็ก ในกรณีที่ไมสามารถจัดใหมีที่เลนกลางแจง เปนการเฉพาะ หรือในสถานที่
อื่ น ๆ ได ก็ ค วรปรั บ ใช ในบริ เ วณที่ ร มแทน โดยมี พื้น ที่ ต ามเกณฑ กํา หนดหรื ออาจจะจั ด กิ จ กรรม
กลางแจงสําหรับเด็กในสถานที่อื่น ๆ ที่เหมาะสม เชน ในบริเวณวัด หรือในสวนสาธารณะ เปนตน
โดยตองใหเด็กปฐมวัยมีกิจกรรมกลางแจงอยางนอย 1 ชั่วโมง ในแตละวัน (Lieberman ,1991)
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2.2.4 ระเบียง ตองมีความกวางของระเบียบไมนอยกวา 1.50
เมตร และหากมีที่นั่งตามระเบียงดวย ระเบียงตองกวางไมนอยกวา 1.75 เมตร ของระเบียงตองสูง
จากที่นั่งไมนอยกวา 70.00 เซนติเมตร นอกจากนี้ควรสอบสภาพความคงทน แข็งแรง และสภาพการ
ใชงานปลอดภัยสําหรับเด็กดวย
3. ดานความปลอดภัย
3.1 มาตรการปองกันความปลอดภัย
3.1.1 ติดตั้งระบบและอุปกรณในการรักษาความปลอดภัย หรือ
เครื่องตัดไฟภายในบริเวณอาคาร
3.1.2 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงอยางนอย 1 เครื่อง ในแตละชั้นของ
อาคาร
3.1.3 ติดตั้งปลั๊กไฟใหสูงจากพื้นไมนอยกวา 1.50 เมตร ถาติดตั้ง
ต่ํากวาที่กําหนด จะตองมีฝาปดครอบ เพื่อปองกันไมใหเด็กเลนได และควรหลีกเลี่ยงการใชสายไฟตอ
พวง
3.1.4 หลีกเลี่ยงเครื่องใชไฟฟา และอุปกรณตาง ๆ ซึ่งทําดวยวัสดุ
ที่แตกหักงาย หรือแหลมคม หากเปนไม ตองไมเสี้ยนไม หรือแหลมคม
3.1.5 จั ด ให มี ตู เ ก็ บ ยา และเครื่ อ งเวชภั ณ ฑ สํ า หรั บ การปฐม
พยาบาล วางไวอยูในที่สูง สะดวกตอการหยิบใช และเก็บไวในที่ปลอดภัยใหพนมือเด็ก
3.1.6 ใช วั ส ดุ กัน ลื่ น ในบริ เ วณห องน้ํ า -ห องส ว ม และเก็ บ สาร
จําพวกเคมี หรือน้ํายาทําความสะอาดไวในที่ปลอดภัย ใหพนมือเด็ก
3.1.7 ไมมีหลุม หรือบอน้ํา ที่อาจเปนอันตรายตอเด็กในบริเวณ
โดยรอบตัวอาคาร รวมทั้งไมควรปลูกตนไมที่มีหนามแหลมคม
3.1.8 มีระบบการลอคประตูในการเขา – ออกนอกบริเวณอาคาร
สําหรับเจาหนาที่เปด - ปดได ควรมีกริ่งสัญญาณเรียกไวที่หนาประตู สําหรับหองครัว และที่ประกอบ
อาหาร ควรมีประตูเปด – ปด ที่ปลอดภัย เด็กเขาไปไมได
3.1.9 ติ ด ตั้ งอุ ปกรณ เ พื่ อป องกั น พาหะนํ าโรค และมีมาตรการ
ปองกันดานสุขอนามัย
3.1.10 มีตู หรือชั้นเก็บวัสดุอุปกรณ และสื่อการเรียนรูที่แข็งแรง
มั่นคง สําหรับวัสดุอุปกรณ ที่อาจเปนอันตรายตอเด็กนั้น ควรจัดแยกใหพนมือเด็ก
3.1.11 เครื่องใชเฟอร นิเ จอร ควรมีร ะดับ ความสูงและขนาดที่
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยใหเด็กสามารถใชประโยชนไดอยางสม่ําเสมอดวยตนเอง
3.2 มาตรการเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉิน
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3.2.1 มีการฝกซอมสําหรับการปองกันอุบัติภัยอยางสม่ําเสมอ ไม
นอยกวาปละ 1 ครั้ง
3.2.2 มีการฝกอบรมบุคลากร ในเนื้อหาดานการปฐมพยาบาล
เบื้องตน การปองกันอุบัติภัย และความเจ็บปวยฉุกเฉินของเด็ก
3.2.3 มี หมายเลขโทรศัพท ฉุกเฉิน ของสว นราชการต าง ๆ เช น
สถานีตํารวจหนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล ไวเพื่อติดตอไดอยางทันทวงที กรณี
เกิดเหตุการณ คับขัน หรือจําเปนที่อาจเปน อันตรายตอเด็ก และควรมี อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช
สําหรับการปฐมพยาบาลติดประจําไวในที่เปดเผย
3.2.4 มีสมุดบันทึกขอมูลสุขภาพ และพัฒนาการของเด็กประจํา
ไว กรณีอาจตองพาเด็กไปพบแพทย
มาตรฐานดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนยพัฒนาเด็ก
การศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและ
การใหการศึกษาไปพรอม ๆ กัน เด็กจะไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญา ตามวัยและความสามารถของแตละบุคคล โดยมีจุดมุงหมายซึ่งถือเปนมาตรฐาน ดังนี้
1. คุณลักษณที่พึงประสงค
1.1 รางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
1.2 กล า มเนื้ อ ใหญ แ ละกล า มเนื้ อ เล็ ก แข็ ง แรง ใช ไ ด อ ย า งคล อ งแคล ว และ
ประสานสัมพันธกัน
1.3 มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
1.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
1.5 ชื่น ชมและแสดงออกทางศิ ล ปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรั กการออก
กําลังกาย
1.6 ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย
1.7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย
1.8 อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
1.9 ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
1.10
มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย
1.11
มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
1.12
มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู
1.13
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2. คุณลักษณะตามวัย
เปนความสามารถตามวัยหรือพัฒนาการตามธรรมชาติ เมื่อเด็กมีอายุถึงวัยนั้น ๆ ซึ่ง
คุณลักษณะตามวัยที่สําคัญของเด็ก มีดังนี้
2.1 พัฒนาการดานรางกาย
- อายุ 3 ป ไดแก กระโดดขึ้นลงอยูกับที่ได รับลูกบอลดวยมือและลําตัวได
เดินขึ้นบันไดสลับเทาได เขียนรูปวงกลมตามแบบได ใชกรรไกรมือเดียวได เปนตน
- อายุ 4 ป ไดแก กระโดดขาเดียวอยูกับที่ได รับลูกบอลดวยมือและลําตัว
ได เ ดิ น ขึ้ น -ลงบั น ไดสลั บ เท า ได ตั ด กระดาษเป น เส น ตรงได เขี ย นรู ป สี่ เ หลี่ ย มตามแบบได
กระฉับกระเฉงไมชอบอยูเฉย เปนตน
- อายุ 5 ป ไดแก กระโดดขาเดียวไปขางหนาอยางตอเนื่องได รับลูกบอล
ที่กระดอนขึ้นจากพื้นไดดวยมือทั้งสอง ขึ้น-ลงบันไดสลับเทาไดอยางคลองแคลว เขียนรูปสามเหลี่ยม
ตามแบบได ตัดกระดาษตามแนวเส นโคงที่กําหนด ใชกลามเนื้อเล็กไดดี เชน ติดกระดุม ผูกเชือก
รองเทา ฯลฯ
2.2 พัฒนาการดานอารมณ และจิตใจ
- อายุ 3 ป ไดแก แสดงอารมณตามความรูสึก ชอบที่จะใหผูใหญพอใจและ
ไดรับคําชม กลัวการพลัดพรากจากผูเลี้ยง เปนตน
- อายุ 4 ป ไดแก แสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับบางสถานการณ
เริ่มรูจักชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเอง และผูอื่น ชอบทาทายผูใหญ ตองการใหมีคนฟง
คนสนใจ เปนตน
- อายุ 5 ป ไดแก แสดงอารมณไดสอดคลองกับสถานการณอยางเหมาะสม
ชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเอง และผูอื่น ยึดตนเองเปนศูนยกลางนอยลง เปนตน
2.3 พัฒนาการดานสังคม
- อายุ 3 ป ไดแก รับประทานอาหารไดดวยตนเอง ชอบเลนแบบคูขนาด
(เลนของชนิดเดียวกัน แตตางคนตางเลน) เลนสมมติไดรูจักรอคอย
- อายุ 4 ป ไดแก แตงตัวไดดวยตนเอง ไปหองสวมไดเอง เลนรวมกับคน
อื่นไดรอคอยตามลําดับกอน - หลัง แบงของใหคนอื่น เก็บของเลนเขาที่ได เปนตน
- อายุ 5 ป ไดแก ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง เลนหรือทํางาน
โดยมี จุดมุงหมาย รวมกับผูอื่นได พบผูใหญรูจั กไหว ทําความเคารพ รูจักขอบคุ ณเมื่อรับของจาก
ผูใหญ รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย เปนตน
2.4 พัฒนาการดานสติปญญา
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- อายุ 3 ป ไดแก สําหรับสิ่งตาง ๆ ที่เหมือนกัน และตางกันได บอกชื่อขอ
ตนเองไดขอความชวยเหลือเมื่อมีปญหา สนทนาโตตอบ/เลาเรื่องดวยประโยคสั้น ๆ ได สนใจนิทาน
และเรื่องราวตาง ๆ รองเพลง ทองคํากลอน คําคลองจองตา ง ๆ และแสดงทาเลียนแบบไดรูจักใช
คําถาม “อะไร” สรางผลงานตามความคิดของตนเองอยางงาย ๆ เปนตน
- อายุ 4 ป ไดแก จําแนกสิ่งตาง ๆ ดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได บอกชื่อ
และนามสกุลของตนเองได พยายามแกปญหาดวยตนเองหลังจากไดรับคําชี้แนะ สนทนาโตตอบ/เลา
เรื่องใชคําถาม “ทําไม” เปนตน
- อายุ 5 ป ได แก บอกความแตกต างของกลิ่ น สี เสี ย ง รส รู ป ร าง จั ด
หมวดหมู สิ่ งของได บอกชื่ อ – สกุ ล อายุ ตนเองได พยายามหาวิ ธี แก ป ญหาด ว ยตนเอง สนทนา
โตตอบ– เลาเรื่องได สรางผลงานตามความคิดตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น เริ่มเขาใจสิ่งเปน
นามธรรม นับปากเปลาไดถึง 20 เปนตน
3 การจัดประสบการณ สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย อายุ 3 – 5 ป (ไม จั ด เป น
รายวิชาแตจัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผานการเลน) เพื่อใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรง เกิด
ความรู ทักษะ คุ ณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาดานรางกาย อารมณ จิ ตใจ สังคม และ
สติปญญา โดยมีหลักการ และแนวทางการจัดประสบการณ ดังนี้
3.1 หลักการจัดประสบการณ
3.1.1 จั ด ประสบการณ ก ารเล น และการเรี ย นรู เ พื่ อ
พัฒนาเด็กโดยองครวมและอยางตอเนื่อง
3.1.2 เน น เด็ ก เป น สํ าคั ญ สนองความต อ งการ ความ
สนใจ ความแตกตางระหวางบุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู
3.1.3 จัดใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยใหความสําคัญทั้งกับ
กระบวนการและสวนหนึ่งของการจัดประสบการณ
3.1.4 จั ด การประเมิ น พั ฒ นาการให เ ป น กระบวนการ
อยางตอเนื่อง และเปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณ
3.1.5 ใหผูปกครองและชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนา
เด็ก
3.2 แนวทางการจัดประสบการณ
3.2.1 จัดประสบการณสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการ
คือ เหมาะสมกับอายุ วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ เพื่อใหเด็กทุกคนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

43

3.2.2 จัดประสบการณสอดคลองกับลักษณะการเรียนรู
ของเด็ กวั ยนี้ คือ เด็ กไดล งมือกระทํา เรี ยนรูผ านประสาทสัมผั สทั้ ง 5 ไดเ คลื่อนไหว สํารวจ เล น
สังเกต สืบคน ทดลอง และคิดแกปญหาไดดวยตนเอง
3.2.3 จั ด ประสบการณ ใ นรู ป แบบบู ร ณาการคื อ
บูรณาการทั้งทักษะและสาระการเรียนรู
3.2.4 จั ด ประสบการณ ใ ห เ ด็ ก ได ริ เ ริ่ ม คิ ด วางแผน
ตัดสินใจ ลงมือกระทําและนําเสนอคิดโดยผูสอนเปนผูสนับสนุน อํานวยความสะดวก และเรียนรู
รวมกับเด็ก
3.2.5 จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับเด็กอื่นกั บ
ผูใหญ ภายใตสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู บรรยากาศที่อบอุนมีความสุข และเรียนรูการทํา
กิจกรรมแบบรวมมือในลักษณะตาง ๆ กัน
3.2.6 จัด ประสบการณ ให เ ด็ กมี ป ฏิ สั มพั นธ กับ สื่ อและ
แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย และอยูในวิถีของเด็ก
3.2.7 จัดประสบการณที่สงเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และ
ทั กษะการใช ชี วิ ต ประจํ าวั น ตลอดจนสอดแทรกคุ ณธรรม จริ ย ธรรมให เ ป น ส ว นหนึ่ งของการจั ด
ประสบการณการเรียนรูอยางตอเนื่อง
3.2.8 จั ด ประสบการณ ทั้ ง ในลั ก ษณะที่ ว างแผนไว
ลวงหนา และแผนที่เกิดขึ้นในสภาพจริง โดยไมไดคาดการณไว
3.2.9 ผู ป กครองและชุ ม ชนมี ส ว นร ว มในการจั ด
ประสบการณ ทั้ ง การวางแผน สนั บ สนุ น สื่ อ การสอน การเข า ร ว มกิ จ กรรม และการประเมิ น
พัฒนาการ
3.2.10 จัดทําสารนิทัศน ดวยการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ ก เปนรายบุคคล นํามาไตรตรอง และใชใหเปนประโยชนตอการ
พัฒนาเด็ก และการวิจัยในชั้นเรียน
4. การจัดกิจกรรมประจําวัน
กิจกรรมสําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ป สามารถนํามาจัดเปนกิจกรรมประจําวัน
ไดหลายรูปแบบซึ่งเปนการชวยใหทั้งผูสอนและเด็กทราบวาแตละวันจะทํากิจกรรมอะไร เมื่อใดและ
อยางไร การจัดกิจกรรมประจําวันมีหลักการจัดและขอบขายของกิจกรรมประจําวัน ดังนี้
4.1 หลักการจัดกิจกรรมประจําวัน
4.1.1 กํ า หนดระยะเวลาในการจั ด กิ จ กรรมแต ล ะ
กิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยของเด็กในแตละวัน
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4.1.2 กิจกรรมที่ตองใชความคิด ทั้งในกลุมเล็กและกลุม
ใหญ ไมควรใชเวลาตอเนื่องนานเกินกวา 20 นาที
4.1.3 กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเลนเสรี เชน การเลน
ตามมุม การเลนกลางแจง ฯลฯ ใชเวลาประมาณ 40 - 60 นาที
4.1.4 กิจกรรมควรมีความสมดุลระหวางกิจกรรมในหอง
และนอกหองกิจกรรมที่ใชกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เปนรายบุคคล กลุมยอยและ
กลุมใหญ กิจกรรมที่เด็กเปนผูริเริ่มและผูสอนเปนผูริเริ่ม และกิจกรรมที่ใชกําลังและไมใชกําลั งจัดให
ครบทุกประเภท ทั้งนี้กิจกรรมที่ตองออกกําลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไมตองออกกําลังมากนัก
เพื่อเด็กจะไดไมเหนื่อยเกินไป
4.2 ขอบขายของกิจกรรมประจําวัน การเลือกกิจกรรมที่จะนํามา
จัดในแตละวัน มีครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
4.2.1 การพั ฒ นากล ามเนื้ อ ใหญ เพื่ อให เ ด็ ก ได พั ฒ นา
ความแข็งแรงของกลามเนื้อใหญ การเคลื่อนไหว และความคลองแคลวในการใชอวัยวะตาง ๆ จึงควร
จัดกิจกรรมโดยใหเด็กไดเลนอิสระกลางแจง เลนเครื่องเลนสนาม เคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะดนตรี
4.2.2 การพั ฒ นากล า มเนื้ อ เล็ ก เพื่ อ ให เ ด็ ก ได พั ฒ นา
ความแข็งแรงของกลามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธระหวางมือและตา จึงควรจัดกิจกรรมโดยใหเด็ก
ไดเลนเครื่องเลนสัมผัส เลนเกม ตอภาพ ฝกชวยเหลือตนเองในการแตงกาย หยิบจับชอนสอม ใช
อุปกรณ ศิลปะ เชน สีเทียน กรรไกร พูกัน ดินเหนียว ฯลฯ
4.2.3 การพัฒนาอารมณ จิตใจ และปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อใหเด็กมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น มีความเชื่อมั่น กลาแสดงออก มีวินัยในตนเอง
รับผิดชอบ ซื่อสัตย ประหยัด เมตตากรุณา เอื้อเฟอ แบงปน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ไทยและศาสนาที่นับถือ จึงควรจัดกิจกรรมตาง ๆ ผานการเลนใหเด็กไดมีโอกาสตัดสินใจเลือก ไดรับ
การตอบสนองตามความตองการ ไดฝกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตลอดเวลาทีโอกาส
เอื้ออํานวย
4.2.4 การพัฒนาสังคมนิสัย เพื่อใหเด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี
แสดงออกอยางเหมาะสม และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตร
ประจําวัน มีนิสัยรักการทํางาน รูจักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผูอื่น จึงควรจัดใหเด็กได
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันอยางสม่ําเสมอ เชน รับประทานอาหาร พักผอนนอนหลับ ขับถาย ทําความ
สะอาดรางกาย เลนและทํางานรวมกับผูอื่น ปฏิบัติตามกฎกติกาขอตกลงของสวนรวม เก็บของเขาที่
เมื่อเลนหรือทํางานเสร็จ ฯลฯ
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4.2.5 การพัฒนาการคิด เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความคิ ด
รวบยอด สั งเกต จํ าแนก เปรี ย บเที ย บ จั ด หมวดหมู เรี ย งลํ าดั บ เหตุ การณ แก ป ญ หา จึ งควรจั ด
กิจกรรมใหเด็กไดสนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก คนควาจาก
แหลง ขอมูลตาง ๆ ทดลอง ศึกษานอกสถานที่ประกอบอาหาร หรือจัดใหเด็กไดเลนเกมการศึกษาที่
เหมาะสมกับวัยอยางหลากหลาย ฝกการแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการทํากิจกรรมทั้งที่เปน
กลุมยอย กลุมใหญ หรือรายบุคคล
4.2.6 การพัฒนาภาษา เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสใชภาษา
สื่อสารถายทอดความรู สึกนึ กคิ ด ความรู ความเข าใจในสิ่งตาง ๆ ที่ เด็ กมีป ระสบการณ จึงควรจั ด
กิจกรรมทางภาษาใหมีความหลากหลายในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มุงปลูกฝงใหเด็กรักการ
อ านและบุ ค ลากรที่ แวดล อมต องเป น แบบอย างที่ ดี ในการใช ภ าษา ทั้ งนี้ ต อ งคํ านึ งถึ ง หลั กการจั ด
กิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเปนสําคัญ
4.2.7 การสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค
เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค ไดถายทอดอารมณความรูสึกและเห็นความสวยงามของ
สิ่ ง ต า ง ๆ รอบตั ว โดยใช กิ จ กรรมศิ ล ปะและดนตรี เ ป น สื่ อ ใช ก ารเคลื่ อ นไหวและจั ง หวะตาม
จินตนาการ ใหประดิษฐสิ่งตาง ๆ อยางอิสระตามความคิดริเริ่มสรางสรรคของเด็ก เลนบทบาทสมมติ
ในมุมเลนตาง ๆ เลนน้ํา เลนทราย เลนกอสรางสิ่งตาง ๆ เชน แทงไม รูปทรงตาง ๆ ฯลฯ
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5. โภชนาการสําหรับเด็ก
เพื่อใหเด็กไดรับอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย สงผลตอการเจริญเติบโต
ของเด็กตามพัฒนาการ ควรสงเสริมใหเด็กไดรับสารอาหารครบ 5 หมู ไดแก
หมูอาหาร
อาหาร
ประโยชน
หมูที่ 1 เนื้อสัตว ไดแก เนื้อสัตวตาง ๆ เชน หมู วั ว ชวยเสริมสรางและซอมแซมรางกายสวนที่
เปด ไก กุง ปลา เครื่องใน เชน ตับ สึกหรอ เครื่องในชวยสรางและบํารุงโลหิต
ปอด หัวใจ ไขตาง ๆ ถั่วเมล็ดแหง นมช ว ยสร า งกระดู ก และฟ น เนื้ อ สั ต ว
ตาง ๆ เชน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่ว ประเภทอาหารทะเลช ว ยป องกั น โรคคอ
ลิ ส ง และอาหารที่ ทํ า จากถั่ ว นม พอกเด็ ก อยู ใ นวั ย เจริ ญ เติ บ โตต อ งการ
และผลิตภัณฑจากนม
อาหารหมูนี้มาก
หมูที่ 2
ไดแก ขาวตาง ๆ เชน ขาวเจา ขาว ให กําลั งงานและความอบอุ น แก ร างกาย
ขาว แปง
เหนียว แปงตาง ๆ เชนแปงขาวเจา ทําใหมีแรงเคลื่อนไหวทํางานได
แปงมัน สําปะหลังและอาหารที่ทํา
จากแป ง เช น ก ว ยเตี๋ ย ว บะหมี่
ขนมจีน ขนมปง
หมูที่ 3
ไดแก ผักใบเขียวเหลืองและผักเปน บํ า รุ ง สุ ข ภาพทั่ ว ไปให แ ข็ ง แรง บํ า รุ ง
ผั ก ใ บ เ ขี ย ว หัวตาง ๆ เชน ผักบุง คะนา ตําลึง สุ ขภาพของผิ ว หนั ง นั ย น ต า เหงื อกและ
เหลือง
ฟกทอง กะหล่ําปลี มะเขือตาง ๆ ฟน สรางและบํารุงโลหิต ชวยใหรางกาย
ใชประโยชนจากอาหารอื่นไดเต็มที่ และมี
เสนใยเปนกากชวยใหการขับถายสะดวก
หมูที่ 4
ไ ด แ ก ผ ล ไ ม ส ด ต า ง ๆ เ ช น ชวยบํารุงสุขภาพ และปองกั นโรคตาง ๆ
ผลไมตาง ๆ
มะละกอ กลวย สม มะมวง ฝรั่ง
ชวยใหรางกายสดชื่น บํารุง เหงือก
สุขภาพของผิวหนัง นัยนตาและฟน
หมูที่ 5
ได แ ก ไขมั น จากสั ต ว เช น มั น หมู อาหารหมู นี้ ใ ห พ ลั ง งานสู ง และให ค วาม
ไขมั น จากสั ต ว มันไก ไขมันจากพืช เชน น้ํามันถั่ว อบอุนแกรางกาย ทําใหมีกําลังเคลื่อนไหว
และพืช
น้ํามันงา กะทิ
ทํางานได เปนตัวชวยละลายวิตามินหลาย
ชนิดเพื่อการดูดซึมและนําไปใชประโยชน
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ตนแบบ

2.4 มาตรฐานดา นการมี สวนร วม และสนับสนุ นจากชุมชนของศูน ยพั ฒนาเด็ก เล็ ก

แนวทางการดําเนินงานดานมาตรฐานการมีสวนรวม และสนับสนุนจากชุมชนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ควรดําเนินการตามแนวทางตาง ๆ ดังนี้
1. จัดใหมีการประชุมชี้แจงใหชุมชนทราบ ชี้นําใหเห็นประโยชนและความจําเปน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมุงเนนการพัฒนาเตรียมความพรอมของเด็ก และชักชวนใหชุมชนมีสวน
รวมบริหารและชวยเหลือในระหวางดําเนินการ
2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธใหชุมชนทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเปน ระยะ ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธระหวางศูนยฯ กับชุมชนอยางตอเนื่อง การใหชุมชนมี
ส ว นร ว มในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน เช น ศิ ล ปะพื้ น บ า น ร ว มจั ด กิ จ กรรมนั น ทนาการ
ภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ ซึ่งจะนําไปสูความเขาใจและความผูกพันที่ดีตอกันระหวางศูนยฯ และชุมชน
3. มีการประสานงานและประชาสัมพันธการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ให
ประชาชน และหน ว ยงานต า ง ๆ รั บ ทราบ เพื่ อ ที่ จ ะมี ผู เ ข า มาช ว ยเหลื อ ด า นต า ง ๆ ได โ ดยการ
ประชาสัมพันธอาจทําไดหลายรูปแบบ เชน จัดทําเอกสาร คูมือแผนพับ การออกไปเยี่ยมบานเด็ก
ฯลฯ
4. มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น การใหขอมูลขาวสารดานการมี
สวนรวมของชุมชน สถาบันตาง ๆ ของชุมชน เชน สถาบันทางศาสนา สถาบันครอบครัว เปนตน
5. จัดใหมีกองทุกสงเสริมการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อเปนการระดมทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน เพื่อมาสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งอาจขอรับการอุดหนุนจากงบประมาณตาง ๆ ของหนวยงานดังนี้
(5.1) การสมทบหรือการอุดหนุนงบประมาณกองทุนจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(5.2) การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐบาล
(5.3) การสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องคการภาครัฐอื่น
(5.4) การสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน องคกรการกุศล มูลนิธิ
หรือมีผูอุทิศให
6. จัดอบรมใหความรูแกประชาชนในทองถิ่นและชุมชน เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ทิศทาง และแนวทางการปฏิบัติงานของศูน ยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจะกอใหเกิด ความรวมมือและการ
สนับสนุนจากชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปกครองของเด็กเล็กที่จะเขามามีบทบาท และมีสวนรวม
สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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7. จั ดให มีการติ ดตามและประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานของศูน ยพัฒ นาเด็กเล็ กใน
ลั ก ษณะไตรภาคี 3 ฝ า ย จากภาคส ว นต า ง ๆ คื อ ภาคประชาชน หรื อ ผู แ ทนชุ ม ชนในท อ งถิ่ น
หนวยงานผูทรงคุณวุฒิดานวิชาการ และผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1. งานวิจัยในประเทศ
กรองกาญจน เชิญชัยวชิรากุล (2550) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของผูปกครองใน
การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ของโรงเรี ย นเอกชนในกลุ ม สมาคมสหศึ ก ษาสั ม พั น ธ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน
เอกชนในกลุมสมาคมสหศึกษาสัมพันธในภาพรวม เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองใน
การจั ด การศึ กษาปฐมวั ย ของโรงเรี ย นเอกชนในกลุ มสมาคมสหศึ กษาสั มพั น ธต ามสถานภาพของ
ผูปกครอง จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และลักษณะของอาชีพและเพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะเกี่ย วกั บการมีสว นร วมของผูป กครองในการจั ดการศึกษาระดั บปฐมวัยของโรงเรีย น
เอกชนในกลุมสมาคมสหศึกษาสัมพันธ การวิจัยครั้งนี้ใชการวิจัยเชิงสํา รวจ โดยกลุมตัวอยางไดจาก
การสุ มตั ว อย างง ายจากผู ป กครองป การศึ กษา 2549 จํ า นวน 220 คน เครื่ องมื อในการวิ จั ย คื อ
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่น เทากับ .9% วิเคราะหขอมูล
โดยการวิ เคราะหเ ชิงปริมาณ ได แก ความถี่ ร อยละ ค าเฉลี่ ย ค าสว นเบี่ย งเบนมาตรฐานและการ
ทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส วนรวมในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนเอกชนในกลุมสมาคมสหศึกษาสัมพันธ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ดานโดยเรียงลําดับตามระดับความคิดเห็นจากมากไปนอย คือ ดานการติดตอสื่อสารดานการเลี้ยงดู
ลูก ดานการเรียนของเด็กที่บาน ดานความรวมมือกับชุมชน ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ
ดานการเปนอาสาสมัคร ผูปกครองเพศชายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในกลุมสมาคมสหศึกษาสัมพันธสูงกวาผูปกครองเพศหญิง และแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรีมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในกลุมสมาคมสหศึกษา
สัมพันธสูงกวาผูปกครองที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ผู ป กครองที่ ลั ก ษณะอาชี พ มี ร ายได ป ระจํ า มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การมี ส ว นร ว มในการจั ด
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในกลุมสมาคมสหศึกษาสัมพันธสูงกวาผูปกครองที่ลักษณะอาชีพ
มีรายไดไมแนนอน และแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และผลการสรุปปญหาอุปสรรค พบวา
ผูปกครองไมมีเวลาเพียงพอในการอบรมเลี้ยงดูไมมีเวลาในการเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนและไดรับ
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ข าวสารจากโรงเรี ย นน อย และมี ขอเสนอแนะคื อ ควรเพิ่ มวิ ธี ใ นการสื่ อสารที่ ห ลากหลายและส ง
ขาวสารใหผูปกครองรับทราบอยางสม่ําเสมอ จัดใหมีการพบปะพูดคุยระหวางผูปกครองกับครูประจํา
ชั้น และควรมีการจัดกิจกรรมในวันเสารและวันอาทิตยเพื่อใหผูปกครองที่ทํางานประจําไดมีโอกาสใน
การเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น
อุษณีย บุญชมภู (2550) ไดทําการวิ จัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของผูปกครองในการ
สงเสริมการเรียนรูนอกชั้นเรียน ของนักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปที่ 1-3) โรงเรียน
เฟองฟาวิทยา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา ระดับพฤติกรรม การสงเสริมการ
เรียนรูนอกชั้นเรียนของนักเรียนอยูในระดับสูง ผูปกครองของนักเรียนที่เปนพอ แม และปูยา ตายาย
และอื่นๆ มีพฤติกรรมในการสงเสริมการเรีย นรู นอกชั้นเรีย นในกลุมสาระ การเรียนรูสังคมศึ กษา
ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และกลุมสาระ การเรียนรูภาษาตางประเทศ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูปกครองของนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวา
มัธยมศึกษาและมีวุฒิต่ํากวามัธยมศึกษา มีพฤติ กรรมการสงเสริมการเรียนรูนอกกชั้นเรียนในกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระ การเรียนรูภาษาตางประเทศ และกลุมสาระ
การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูปกครองนักเรียน
ที่มีเชื้อชาติไทยและเชื้อชาติอื่นๆ มีพฤติกรรม การสงเสริมการเรียนรูนอกชั้นเรียนในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูปกครองของนักเรียนที่มีรายได
ต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือนและ มีรายได 5,000 บาทขึ้นไปตอเดือน มีพฤติกรรมการสงเสริมการ
เรียนรูนอกชั้นเรียนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูปกครองของนักเรียนที่มีอาชีพขาราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจและมีอาชีพคาขาย ผูประกอบการและอื่นๆ มีพฤติกรรมการสงเสริมการเรียนรู
นอกชั้นเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กลุมสาระการเรี ยนรูการ
งานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
เกศรินทร ชุมจิตต (2551) ไดทําการวิจัยเรื่องบทบาทของผูปกครองในการสงเสริมการอาน
ของนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหมผลการศึกษาบทบาทของผูปกครองในการสงเสริม
การอานของนักเรียนพบวา ผูปกครองปฏิบัติอยูในระดับบอยทั้ง 3 ดานโดยจะสรุปประเด็นของแตละ
ดานดังนี้ 1) ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการตามโครงการรัก การอานของโรงเรียนผูปกครอง
ปฏิบัติบอย 2) ดานการเปนตัวอยางในการอานพบวา ผูปกครองมีการปฏิบัติในดานการเปนตัวอยาง
ในการอานอยูในระดับปฏิบัติบอย แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมที่ผูปกครองแสดงความคิดตอการอานจะ

50

ทําใหเด็กไดเลียนแบบพฤติกรรมนั้นและรักการอานในที่สุด 3) ดานการจัดสภาพแวดลอม พบวา
ผูปกครองโดยภาพรวมปฏิบัติอยูในระดับบอยและบทบาทที่ผูปกครองปฏิบัติบอยที่สุดคือ ทํากิจกรรม
การอานกับลูกที่หองนอน และปฏิบัติบอยรองลงมา คือสอนใหเด็กจัดหนังสือใหเปนระเบียบหลังการ
อานและสอนให เด็ กรู จักการดู แลรักษาหนั งสื อหลังการอานแสดงใหเ ห็น วาผูป กครองนั้ นใหความ
ใกลชิดกับเด็กและตองการทีจ่ ะปลูกฝงนิสัยรัก การอานใหกับเด็กจากสิ่งที่กลาวมาสรุปไดวาผูปกครอง
นั้นเห็นความสําคัญของการจัดสภาพแวดลอมในการอานควบคูไปกับการสงเสริมการอาน
ไปรยา ศุภจิตร (2551) ไดทําการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการ
เรี ย นรู ข องนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นวั ด ชิ น วราราม อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ผลการวิ จั ย พบว า
ผูปกครองสวนใหญ มีระดับการมีสวนรวมในการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนในโรงเรียนวัดชินวรา
ราม อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 2 ดาน คือ ดานความรู กับดาน ความประพฤติ ในภาพรวมของ
การสงเสริมการเรี ย นรู ผู ปกครองมี ส วนร ว มในการส งเสริ มการเรี ย นรูด านความรู อยู ในระดับ มาก
ตามลําดับดังนี้คือ การใหคําปรึกษา ใหความรวมมือกับโรงเรียนประเมินผลตามสภาพที่เปนจริง การ
กํากับดูแลการทําการบานและใหความรูเรื่องสภาพแวดลอมของทองถิ่น สําหรับการมีสวนรวมดาน
ความประพฤติ พบวา ผูปกครองมีสวนรวมสงเสริมในดานวินัยของนักเรียนในระดับมาก ไดแก ดาน
การฝกใหนักเรียนรู คุณคาของสิ่งของและบํารุงรักษา ของตนเอง และฝกใหนักเรียนเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน
โสภา มัดลัง (2551) ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนชุมชนเอื้ออารีย สังกัดกรุงเทพมหานคร การศึกษาวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนชุมชนเอื้ออารีย สังกัดกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงสํา รวจโดยศึกษา
การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน
ชุมชนเอื้ออารีย สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 70 คน ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 20 - 25 ป วุฒิการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไม
เกินมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา) มีรายไดตอเดือน 5,001 - 10,000 บาท ประกอบอาชีพ รับจาง
และมีความสัมพันธกับ เด็กนักเรีย น เปนญาติจากนั้นทํา การวิเคราะหขอมูล โดยการหาคารอยละ
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จั ย พบว า การมี ส ว นร ว มของผู ป กครองและลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ในการส ง เสริ ม
พัฒ นาการเด็กปฐมวัย ทั้ง 4 ดาน คื อ 1) พั ฒนาการดานร างกาย พบว าเด็ กรู จั กดู แลรั กษาความ
สะอาดรางกาย เชน การลางมือ ล างปาก และการเลนกับผู อื่นอยางปลอดภัย 2) พัฒนาการดาน
อารมณ พบวาการชมเชยเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ดี สอนใหเด็กรูจักควบคุมตนเองดวยการอธิบาย
เหตุ ผ ลและยกตั ว อย า งให เ ด็ ก เข า ใจ 3) พั ฒ นาการด า นสติ ป ญ ญา พบว า เด็ ก เรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ
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ชีวิตประจําวัน เด็กมีโอกาสสนทนาโตตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และสงเสริมใหเด็กแกปญหา
ดวยตนเองโดยผูปกครองใหคําแนะนํา 4) พัฒนาการดานสังคม พบวา เด็กมีความเคารพนอบนอม
ตอผูอาวุโส เด็กรูจักคําวา “สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ” ไดเหมาะสมตามโอกาส อยูในระดับมากที่สุด
กิ ต ติ กรทอง (2552) ศึ ก ษาเรื่ อ งการมี ส ว นร ว มของผู ป กครองในการดํ า เนิ น การจั ด
การศึ ก ษาระดั บ ก อ นประถมศึ ก ษา ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในเขตอํ า เภอพระประแดง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูปกครองใน
การดําเนินการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอํา เภอพระประแดง
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ 2) เปรี ย บเที ย บระดั บ การมี ส ว นร ว มของผู ป กครองในการดํ า เนิ น การจั ด
การศึกษา 3) ศึกษาปญหา และขอเสนอแนะของผูปกครองในการดํา เนินการจัดการศึกษาระดับกอน
ประถมศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครองนักเรียน จํา นวน
335 คน จาก 20 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เครื่องมือในการวิจัย เปนแบบสอบถาม โดยวิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน มาตรฐาน การทดสอบคาที
และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบวา 1) การมีสวนรวมของผูปกครองในการดํา เนินการจัดการศึกษาโดยภาพ
รวมอยูใน ระดับนอยทั้ง 4 ดาน ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงาน ทั่วไป 2) เปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองตามสถานภาพทางเพศ
พบวาไมแตกตางกัน สวนผูปกครองที่มี วุฒิการศึกษาตางกัน และอาชีพตางกัน พบวามีสวนรวมใน
การดําเนินการจัดการศึกษาแตกตางกัน 3) ปญหาพบวา ผูปกครองไมคอยมีเวลา ตองทํางาน ดาน
การเงิน ไมไดรับเอกสาร กิจกรรมมาก คิดวาไมจํา เปน ปวย ติดธุระ สวนขอเสนอแนะคือใหจัดหา
อาสาสมัครชวยเหลือศูนย ฯ ใหสมาคมผูปกครองและครูชวยประชาสัมพันธศูนยฯ กับ ผูปกครอง
กําหนดวันปฐมนิเทศไวลวงหนาเพื่อใหผูปกครองไดเตรียมตัวจัดกิจกรรมใหนอยลงเพื่อลดคาใชจาย
โดยทําแผนพับหรือเอกสารทุก ๆ 1 เดือน เพื่อใหผูปกครองไดรับขาวสาร จัดทํา ขอมูลที่คิดวามีความ
จําเปนสําหรับ ผูปกครองไวในศูนยฯ เพื่อใหเห็นความสําคัญของเด็ก
ประพันธ เดชสวัสดิ์ (2552) ศึกษาเรื่อง การศึกษาอิสระเรื่องการมีสวนรวมของผูปกครอง
นักเรียนและชุมชนในการบริหารงาน โรงเรียนบานสถาน อํา เภอภูซาง จังหวัดพะเยามีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพปญหาการมีสวนรวมในการบริหารงานของผูปกครองนักเรียนและ
ชุมชนโรงเรียนบานสถาน อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยาและเพื่อศึกษาความพึงพอใจผูปกครองนักเรียน
และชุมชนตอการมีสวนรวมในการบริหารงานของโรงเรียนบานสถานอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา กลุม
ตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ รวมทั้งหมด 132 คน คัดเลือกโดยวิธีเจาะจงตัวแทนจากกลุมประชากรทั้ง
6 ประเภท คือ ผูปกครองนักเรียน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูนําศาสนาผูใหญบาน สมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลและศิษยเกา ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษาและมีการวิเคราะห
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เนื้อหาจากแบบสอบถาม ดวยวิธีทางสถิติพรรณนาโดยใช คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของตารางประกอบ
คําบรรยาย การพรรณนาเชิง
วิเคราะหและเขียนสรุปเปนแบบบรรยาย
ผลการศึกษาพบวา สภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามการบริหารงานแบบมีสวนรวมของ
ผูปกครองนักเรียนและชุมชนโรงเรียนบานสถาน อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พบวา เปนเพศหญิงมาก
ที่ สุ ด มี อายุ ร ะหว าง 31 - 40 ป และมี อาชี พเกษตรกรรม นอกจากนี้ ส ว นใหญ มีการศึ กษาระดั บ
ประถมศึ กษาป ที่ 6 และมีความสั มพั นธ กับ โรงเรี ยนดานเปน ผูป กครองนั กเรี ยนและชุ มชนในการ
บริหารงานโรงเรียน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานบุคลากร ดานงบประมาณและดานบริหารงานทั่วไป
พบวา
1. สภาพปจจุบันการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนและชุมชนในการบริหารงานโรงเรียน
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีดานวิชาการมีสวนรวมเปนอันดับหนึ่ง รองลงมา ไดแก ดาน
การบริหารงานทั่วไปและอันดับสาม ไดแก ดานบุคลากร
2. สภาพปญหาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนและชุมชนในการบริหารงานโรงเรียน
โดยภาพรวมอยูในระดับนอย โดยมีดานวิชาการมีปญหาอันดับหนึ่ง รองลงมา ไดแก ดานบุคลากรและ
อันดับสาม ไดแก ดานการบริหารงานทั่วไป
3. ความพึงพอใจของผูปกครองและชุมชนในการบริห ารงานโรงเรียน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีดานวิชาการมีความพึงพอใจอันหนึ่ง รองลงมา ไดแก ดานการบริหารงานทั่วไป
และอันดับสาม ไดแก ดานงบประมาณ
3.2 งานวิจัยตางประเทศ
มินคและแอนเดอรสัน (Minke and Anderson, 2005) ทําการวิจัยพฤติกรรมทางบวกของ
ผูปกครอง ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองมีสวนในการชวยใหเด็กเรียนรูไดดีขึ้นตามกระบวนการ โดย
มุงเนนความสําคัญของการศึกษาของลูกเปนเปาหมายหลัก ความสัมพันธของครอบครัวและครูในการ
ทํากิจกรรมที่โรงเรียน เปนกระบวนการมีสวนรวมรับผิดชอบและ การพัฒนาความสัมพันธที่สนับสนุน
ระหวางครอบครัวและครูมีความเขาใจกันดีขึ้น ดังนั้นทั้งทางการศึกษาและผูปกครองใหความสําคัญ
ตอทักษะ เพื่อใหประสบความสําเร็จที่สนับสนุนผลของความรวมมือระหวางครอบครัวและโรงเรียน
เปนการใหเด็กไดรับโอกาสในการพัฒนาดานทักษะดียิ่งขึ้น
วารสาร “Harvard Family Research Project 2009” ไดวิเคราะหงานวิจัย ในดานการมี
สวนรวมของผูปกครองในระดับชั้น K-12 ของสถานศึกษาตางๆ และไดพบวา ผลของงานวิจัยหลาย
เรื่องไดชวยสื่อใหเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมของครอบครัวอยางชัดเจน ซึ่งสถานศึกษาและ
ผูปกครองสามารถนําผลการวิจัยไปพิจารณาและพัฒนาวิธีการไดตอไปได ดังนี้คือ
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1.
การมีสวนรวมของครอบครัวที่เชื่อมโยงสูการเรียนรูของนักเรียน มี
ผลตอความสําเร็จของนักเรียนมากกวาการมีสวนรวมโดยทั่วๆ ไปของผูปกครอง
2.
การมีสวนรวมของครอบครัวที่สนับสนุนการเรียนรูของเด็กที่บาน
มีผลเชื่อมโยงสูความสําเร็จทางการเรียนของนักเรียน
3.
ครอบครัวไมวาจะมีพื้นฐาน วัฒนธรรม ภูมิหลัง การศึกษา รายได
อยางไร หรือในระดับใด ลวนมีอิทธิพลที่ดีตอการเรียนรูของนักเรียน
4.
การพยายามใหเกิดการมีสวนรวมของครอบครัวที่สถานศึกษาได
พิจ ารณาคํานึงถึงวัฒ นธรรม ระดับ ความเป นอยู และความตองการของผู ปกครอง หรือพื้น ฐานที่
แตกตางกันของครอบครัว และสรางเสริมการมีสวนรวมจากจุดเดนของแตละคนแตละครอบครัว จะ
สามารถดําเนินการชักจูงใหครอบครัวที่มีพื้นฐานแตกตางกันใหมามีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ
Angeluccl 2008 ไดวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของครูใหญในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาใน
การสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง ในรัฐเพนวิลเวเนีย ซึ่งผูวิจัยไดสัมภาษณผูปกครองสองกลุม
จากสถานศึกษาและไดขอมูลวาการที่ผูปกครองไดเห็นครูใหญอยูเสมอความสามารถในการสื่อสารและ
ความสามารถในการใหครูไดผูกพันตอการมีสวนรวมของผูปกครองทําใหเกิดความสัมพันธและสราง
บรรยากาศที่ดีในการทํางานรวมกัน
สวนดานผูบริหารไดมีแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมดังนี้
1. ทฤษฎี ก ารสร า งความสั ม พั น ธ (Relationship-building Theory) ได มี ค วาม
พยายามในสวนของสถานศึกษาที่จะทําใหผูปกครองรูสึกวาไดรับการตอนรับและไดรับการเชิญชวนให
มีสวนรวมในดานตางๆ ของสถานศึกษา
2. ทฤษฎีผูปกครองเปนผูชวย (Parent Assistance Theory) โดยกระตุนใหผูปกครอง
มีสวนรวมอยางกระตือรือรนและในวิถีทางของการปฏิบัติที่จะชวยใหครูหรือครูใหญในการทํางานกับ
นักเรียนอยางเต็มกําลัง
3. ทฤษฎีการเปนหุนสวน (Partnership Theory) บนรากฐานของความไววางใจและ
เคารพนับถือซึ่งกันและกัน ความเปนหุนสวนได ถูกสรางขึ้นโดยสถานศึกษาและผูปกครองรวมกั น
ดําเนินการ รวมกันในหลายทางเพื่อพัฒนากระบวนการการตัดสินใจภายในสถานศึกษา
สรุ ป ได ว าการที่ ผู ป กครองจะเข า มามี ส ว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษาในโรงเรี ย นต อ งสร า ง
แรงจูงใจใหผูปกครองเกิดความพึงพอใจในการชวยเหลื อ สนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษา
เพราะตามหลักจิตวิทยาเชิงพฤติกรรมจะพบวาจํานวนครั้งที่ผูปกครอง ชุมชนเขามารวมมากขึ้นอยูกับ
ผลที่เกิดจากการมีสวนรวมครั้งแรก เปนไปตามความคาดหวัง การมีสวนรวมก็จะเกิดขึ้นในครั้งตอมา
ทําใหมีจํานวนบอยครั้งและมากขึ้น
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
สถานภาพของผูปกครอง
1. อายุ
2. เพศ
3. อาชีพ
4. รายได
5. วุฒิการศึกษา
ความสัมพันธของผูปกครองกับเด็ก

พฤติกรรมการมีสวนรวมของ
ผูปกครอง
1) การอบรมเลี้ยงดู
2) การติดตอสื่อสาร
3) การอาสาสมัคร
4) การเรียนรูที่บาน
5) การตัดสินใจ
6) การรวมมือกับชุมชน
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่ภาคตะวันออก โดยผูวิจัยดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
1. ประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3. การสรางเครื่องมือสําหรับใชในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก ผูปกครองเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่ภาคตะวันออก จากศูนย
พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด จํานวน 1,136 แหง ผูปกครองจํานวน 28,517 คน โดยผูปกครองอาจเปนคน
ใดคนหนึ่งในครอบครัว ผูปกครอง 1 คน : เด็ก 1 คน ประกอบไปดวย
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่ภาคตะวันออก จํานวน
495 คน ซึ่งเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi - stage randomsampling)
ดังนี้
ในแตละจังหวัด สุมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดละ 5 แหง โดยการสุมอยางงาย (simple
random sampling) ไดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 35 แหง สุมตัวอยางของผูปกครองจากศูนย
พัฒนาเด็กเล็กกลุมตาง ๆ ที่ไดจากการสุมอยางงาย (simple random sampling) ดังนี้
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 จังหวัด สุมตัวอยางผูปกครองศูนยละ 15 คน โดยมีจังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดสระแกว จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดตราด สุมตัวอยางผูป กครอง รวม 300 คน
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กจังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง สุมตัวอยางผูป กครอง แหงละ
13 คน รวม 195 คน รวมทั้ง 7 จังหวัด ไดจํานวนผูปกครองทั้งหมด 495 คน
เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การสรางแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับตามแนวความคิด
ของลิ เ คิ ร ท (Likert’s Scale) เพื่ อสร างแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ คุ ณลั ก ษณะของผู ป กครองและ
พฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครอง (Parent Involvement) ในการสงเสริมการเรียนรูของเด็ก
โดยอาศั ยการศึ กษาจากตํารา เอกสาร ผลงานวิ จัยที่ เกี่ ยวข องเพื่อเปน ขอมู ลเบื้องตนในการสราง
แบบสอบถาม ในการเก็บขอมูลครั้งนี้แบงเปน 2 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูปกครอง ไดแก อาชีพ และระดับการศึกษา
เปนแบบตรวจรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรู ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่ภาคตะวันออกศึกษา ในดานการอบรมเลี้ยงดู การติดตอสื่อสาร การ
อาสาสมัคร การเรียนรูที่บาน การตัดสินใจและการมีสวนรวมกับ ชุมชน ผูวิจัยสรางแบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ หมายถึง มีสวนรวมนอยที่สุด มีสวนรวม
นอย มีสวนรวมปานกลาง มีสวนรวมมาก มีสวนรวมมากที่สุด
การสรางเครื่องมือสําหรับใชในการวิจัย มีขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี เอกสารตําราบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรู
ขั้นที่ 2 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert’s Scale) ซึ่ง
เปนมาตราสวนประมาณคาเพื่อวัดความคิดเห็นการสรางแบบสอบถามและวิเคราะหเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยของวิเชียรเกตุสิงห (2538: 79-80) นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร
ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา วิเคราะหคา
ดัชนีความสอดคลอง (Index of ltem Objective Congruence : IOC) ซึ่งคาดัชนีความสอดคลอง
เทากับ 0.50 ขึ้นไปเปนเกณฑที่ยอมรับได
ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความสมบูรณ
ขั้นที่ 5 นําแบบสอบถามที่สมบูรณนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ติดตอหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อขอเขาศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการ
สงเสริมการเรียนรู
2. ทําหนังสือแจงศูนยพัฒนาการเด็กเล็กเพื่อขออนุญาติเก็บขอมูล
3. ติดตอประสานงานหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือผูดูแลเด็กเพื่อขอความรวมมือในการ
แจกแบบสอบถามและรวบรวมแบบสอบถามสงคืน รวมทั้งอธิบายวิ ธีการกรอกแบบสอบถามและ
กําหนดระยะเวลาในการรับแบบสอบถามคืน โดยสงแบบสอบถามไปทางไปรษณีย
4. นําแบบสอบถามที่สมบูรณมาทําการวิเคราะหขอมูล ซึ่งผูวิจัย ไดสงแบบสอบถามเพื่อเก็บ
ขอมูลมากกวาจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนดขนาดโดยใชตารางของ Krejcie and Morgan โดยสง
แบบสอบถามไปเก็บขอมูลทั้งสิ้นจํานวน 510 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 499 ฉบับ
ฉบับแตเมื่อตรวจสอบแลวเปนแบบสอบถามที่สมบูรณครบถวนจํานวน 495 ฉบับคิดเปนรอยละ
100.00 ตามที่ตองการมาใชในการวิเคราะหขอมูล
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การจั ด กระทํ า ข อมู ล โดยนํ า แบบสอบถามที่ ได รั บ คื น มา ตรวจความสมบู ร ณ เ พื่ อ ทํ าการ
วิเคราะหขอมูล ซึ่งผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนตอไปนี้
1. กําหนดเกณฑการแปลผลความหมายของคะแนน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีสวนรวมนอยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีสวนรวมนอย
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีสวนรวมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีสวนรวมมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีสวนรวมมากที่สุด
2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 หาดัชนีความสอดคลอง (Index of ltem Objective Congruence : IOC)
3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
3.1 คารอยละ (Percentage)
3.2 คาเฉลี่ย (Nean)
3.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา
การวิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การวิเคราะหคาทางสถิติ คะแนนแบบสอบถามเกี่ยวกับ คุณลักษณะของผูปกครองและ
พฤติกรมมการมีสวนรวม มีวิธีดําเนินการ ดังนี้
1.1 นําแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูปกครองและพฤติกรรมการมีสวน
รวมของผูปกครอง มาคํานวณหาคาความถี่ รอยละ และจัดลําดับ
1.2 นําเสนอขอมูลโดยการเรียงลําดับความสําคัญของคาคะแนนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูปกครองและพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองโดยการแสดงคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เขตพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรู
ของเด็ก
ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเพื่อตรวจสอบวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้
ตอนที่ 1 คุณลักษณะของผูปกครองนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่ภาคตะวันออก
นําเสนอดานอาชีพ ระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองที่สงเสริมการเรียนรู ของนักเรียน ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่ภาคตะวันออก
ผลวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 3 ตอนและใชสถิติพื้นฐาน ไดแก
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 คุณลักษณะของผูปกครองนักเรียน
คุณลักษณะของผูปกครองนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่ภาคตะวันออก นําเสนอ
ดานอาชีพ ระดับการศึกษา ดังปรากฏตามตาราง 4.1 และ 4.2 ไดดังนี้
ตาราง 4.1 ความถี่และรอยละของอาชีพผูปกครองนักเรียน
อาชีพ
ความถี่
รอยละ
รับราชการและรัฐวิสาหกิจ
131
26.47
พนักงานเอกชน
159
32.12
ทํางานสวนตัว
205
41.41
รวม
495
100
จากตาราง 1 พบวา ผูปกครองของนักเรียนประกอบอาชีพทํางานสวนตัวมากที่สุดจํานวน
205 คน คิดเปนรอย 41.41 รองลงมาคือพนักงานเอกชนจํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 32.12 และ
รับราชการและรัฐวิสาหกิจจํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 26.47
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ตารางที่ 4.2 ความถี่และรอยละของระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน
ระดับการศึกษา
ความถี่
รอยละ
ต่ํากวาปริญญาตรี
237
48
ปริญญาตรี
141
28
สูงกวาปริญญาตรี
117
24
รวม
495
100
จากตาราง 4.2 พบวา ผูปกครองของนักเรียนมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี
จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 28 และต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 48 และ
สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 24
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองที่สงเสริมการเรียนรูของนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เขตพื้นที่ภาคตะวันออก
ตาราง 4.3 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการมีสวนรวมของผูปกครองในการ
สงเสริมการเรียนรูของนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่ภาคตะวันออก
พฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครอง

X

1) การอบรมเลี้ยงดู
2) การติดตอสื่อสาร
3) การอาสาสมัคร
4) การเรียนรูที่บาน
5) การตัดสินใจ
6) การรวมมือกับชุมชน

3.77
3.27
2.72
2.72
2.82
2.17
2.62

รวม

ระดับการมีสวนรวม
S.D
ระดับ
0.94
1.09
1.09
1.09
1.45
1.49
1.21

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง พบวา พฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัย เขตพื้นที่ภาคตะวันออก โดยรวม พฤติกรรมดานการอบรมเลี้ยงดู อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
เทากับ 3.77และคาSD เทากับ 0.94 การติดตอสื่อสาร คาเฉลี่ยเทากับ 3.27 และคา SD เทากับ
1.09 อยูในระดับปานกลางและสวนพฤติกรรมดานการเรียนรูที่บาน และการตัดสินใจ อยูในระดับ
ปานกลาง
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ตาราง 4.4 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองที่สงเสริม
การเรียนรูของนักเรียนดานการอบรมเลี้ยงดูเด็กในรายขอและรายดาน
พฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครอง

ระดับการมีสวนรวม
X
S.D.
ระดับ

ดานการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
1. การดู แ ลเอาใจใส พั ฒ นาเด็ ก ในทุ ก ด า นทั้ ง ด า นร า งกาย 4.01
0.86
มาก
อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา
2. รับฟงและตอบคําถามชวยอธิบายขอสงสัยของเด็ก
4.63
0.54
มากที่สุด
3. เลาเรื่อง ประสบการณ หรือเลานิทานใหเด็กฟง
3.89
0.86
มาก
4. มีระเบียบวินัยและสงเสริมการออกกําลังกายใหกับเด็ก
2.82
1.21 ปานกลาง
5. จัดสภาพแวดลอมที่บาน สนับสนุนการเรียนรูของเด็ก
3.53
1.24
มาก
รวม
3.77
0.94
มาก
จากตาราง 4.4 พบวาพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองที่สงเสริมการเรียนรูของ
นักเรียนดานการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยรวมมีการมีสวนรวมอยูในระดับมาก (X = 3.77, S.D. = 0.94)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอการรับฟงและตอบคําถามชวยอธิบายขอสงสัยของเด็ก (X = 4.63,
S.D. = 0.54) อยูในระดับมากที่สุด สําหรับขอการดูแลเอาใจใสพัฒนาเด็กในทุกดานทั้งดานรางกาย
อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา (X = 4.01, S.D. = 0.86) อยูในระดับมาก และการมีระเบียบ
วินัยและสงเสริมการออกกําลังกายใหกับเด็ก (X = 2.82, S.D. = 1.21) อยูในระดับปานกลาง
ตาราง 4.5 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองที่สงเสริม
การเรียนรูของนักเรียนดานการติดตอสื่อสารในรายขอและรายดาน
ระดับการมีสวนรวม
พฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครอง
X
S.D.
ระดับ
ดานการติดตอสื่อ
1. การเขารวมปฐมนิเทศ การประชุมกลุมใหญ/ยอย
2.67
1.19 ปานกลาง
2. พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับกิจกรรมที่ครูมอบหมายมาให
2.59
1.23 ปานกลาง
3. พบปะครูประจํา / รับขาวสารจากโรงเรียน
3.52
1.25
มาก
4. ติดตามเว็บไซตของโรงเรียนและสื่อสารระหวาง
4.31
0.71
มาก
ผูปกครองกันเองทาง Facebook หรือ e-mail
รวม
3.27
1.09 ปานกลาง
จากตาราง 8 พบวา พฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองที่สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน
ดานการติดตอสื่อสารโดยรวมมีการมีสวนรวมอยูในระดับ ปานกลาง ( X =3.27 , S.D. = 1.09) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา การติดตามเว็บไซตของโรงเรียนและสื่อสารระหวางผูปกครองกันเองทาง
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Facebook หรือ e-mail อยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง ( X = 4.31 , S.D. = 0.71) และ
พบปะครูประจํา / รับขาวสารจากโรงเรียน อยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง ( X = 3.52 ,
S.D. = 1.25) สําหรับขอพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับสถานศึกษาหรือกิจกรรมที่ครูมอบหมายมาใหก ารเขา
รวมปฐมนิเทศ การประชุมกลุมใหญ กลุมยอย อยูในระดับปานกลาง
ตาราง 4.6 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการ
สงเสริมการเรียนรูดานอาสาสมัคร ในรายขอและรายดาน
พฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครอง
ดานการอาสาสมัคร
1. มีสวนรวมในการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน
2. เปนวิทยากรใหความแกนักเรียนตามความถนัดและความ
เชี่ยวชาญ / แนะนําแหลงเรียนรู
3. มีสวนรวมดูแลเด็กเมื่อไปทัศนศึกษากับโรงเรียน
4. รวมสนับสนุนดานโภชนาการ สงขอมูลอุปกรณสื่อ ตางๆรวม
กิจกรรมการเรียนรูของเด็กที่โรงเรียน
รวม

ระดับการมีสวนรวม
X
S.D.
ระดับ
2.57
2.49

1.19
1.23

ปานกลาง
ปานกลาง

2.52
3.31

1.21
0.71

ปานกลาง
มาก

2.72

1.09

ปานกลาง

จากตาราง 4.6 พบว า พฤติ กรรมการมี ส ว นร ว มของผู ป กครองที่ ส ง เสริ มการเรี ย นรู ของ
นักเรียนดานการอาสาสมัครโดยรวมการมีสวนรวมอยูในระดับ ปานกลาง ( X = 2.72, S.D. = 1.09)
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอรวมสนับสนุนดานโภชนาการ สงขอมูล อุปกรณสื่อตาง ๆ รวมกิจกรรม
การเรียนรูของเด็กที่โรงเรียน อยูในระดับมาก (X = 3.31, S.D. =1.09) และมีสวนรวมในการจัด
นิทรรศการหรือกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง (X = 2.57, S.D. =1.19)
สําหรับขอมีสวนรวมดูแลเด็กเมื่อไปทัศนศึกษากับโรงเรียน และเปนวิทยากรใหความรูแกนักเรียนตาม
ความถนัดและเชี่ยวชาญ / แนะนําแหลงเรียนรูอยูในระดับปานกลางเชนกัน
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ตาราง 4.7 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการ
สงเสริมการเรียนรูดานการเรียนรูที่บาน ในรายขอและรายดาน
พฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครอง
ดานการเรียนรูที่บาน
1. มีสวนรวมในการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน
2. เปนวิทยากรใหความแกนักเรียนตามความถนัดและความ
เชี่ยวชาญ / แนะนําแหลงเรียนรู
3. มีสวนรวมดูแลเด็กเมือ่ ไปทัศนศึกษากับโรงเรียน
4. รวมสนับสนุนดานโภชนาการ สงขอมูลอุปกรณสื่อ ตางๆรวม
กิจกรรมการเรียนรูของเด็กที่โรงเรียน

ระดับการมีสวนรวม
X
S.D.
ระดับ
2.57
2.49

1.19
1.23

ปานกลาง
ปานกลาง

2.52
3.31

1.21
0.71

ปานกลาง
มาก

รวม
2.72
1.09 ปานกลาง
จากตาราง 4.7 พบว า พฤติ กรรมการมี ส ว นร ว มของผู ป กครองที่ ส ง เสริ มการเรี ย นรู ของ
นักเรียนดานการเรียนรูที่บานโดยรวมมีการมีสวนรวมอยูในระดับ ปานกลาง ( X =2.72, S.D. =1.09)
เมื่อพิจารณารายขอพบวา รวมสนับสนุนดานโภชนาการ สงขอมูลอุปกรณสื่อ ตางๆรวมกิจกรรมการ
เรียนรูของเด็กที่โรงเรียน อยูระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง (X =3.31, S.D. =0.71) สําหรับขอ
มีสวนรวมในการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน รายขอเปนวิทยากรใหความแก
นักเรียนตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ / แนะนําแหลงเรียนรู และรายขอมีสวนรวมดูแลเด็กเมื่อ
ไปทัศนศึกษากับโรงเรียน มีการมีสว นรวมอยูในระดับปานกลาง
ตาราง 4.8 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการ
สงเสริมการเรียนรูดานการตัดสินใจ ในรายขอและรายดาน
พฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครอง
ดานการตัดสินใจ
1.รับรูกฎระเบียบ วิสัยทัศน พันธกิจ ของโรงเรียน
2. เข า ร ว มประชุ ม กั บ โรงเรี ย น / ให คํา แนะนํ า ครู เ กี่ ย วกั บ การ
ชวยเหลือสนับสนุนการเรียนรูของเด็ก
3.รวมประเมินผลการดําเนินการของโรงเรียนดานการบริหาร
จัดการ เสนอแนะการจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน
4.รวมประเมินผลกิจกรรมตางๆเชน นิทรรศการ
รวม

ระดับการมีสวนรวม
X
S.D.
ระดับ
3.57
2.59

1.24
1.23

มาก
ปานกลาง

2.62

1.21

ปานกลาง

2.45
2.82

1.41
1.49

ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตาราง 4.8 พบว า พฤติ ก รรมการมี ส ว นร ว มของผู ป กครองที่ ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ข อง
นักเรียนดานการตัดสินใจโดยรวมมีการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =2.82, S.D. =1.49) เมื่อ
พิ จ ารณาไรข อ มู ล พบว า ข อรั บ รู ก ฎระเบี ย บวิ สั ย ทั ศ น พัน ธกิ จ ของโรงเรี ย น อยู ใ นระดั บ มาก
(X = 3.57 ,S.D. = 1.24) สําหรับขอรวมประเมินผลกิจกรรมตางๆของโรงเรียนและขอเขารวมประชุม
กับโรงเรียน/ใหคําแนะนําครูเกี่ยวกับการชวยเหลือสนับสนุนการเรียนรูของเด็กมีการมีสวนรวมอยูใน
ระดับปานกลาง
ตาราง 4.9 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการ
สงเสริมการเรียนรูดานการมีสวนรวมกับชุมชน ในรายขอและรายดาน
พฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครอง
ดานการมีสวนรวมกับชุมชน
1 การพาเด็กเขารวมกิจกรรมงานประเพณีตางๆ ของชุมชน
พาไปทําบุญที่วัด
2 การพาเด็กไปแหลงเรียนรูในชุมชนเชน หองสมุดชุมชน
สวนสาธารณะสวนสัตวพิพิธภัณฑนิทรรศการตางๆ
3 การสรางจิตอาสาใหเด็กไดชวยเหลือชุมชน
4 การใชสื่อบริการตางๆที่มีในชุมชนเพื่อประโยชนของเด็ก

ระดับการมีสวนรวม
X
S.D.
ระดับ
3.11

1.14

ปานกลาง

2.59

1.23

ปานกลาง

2.62
2.55

1.21
1.28

ปานกลาง
ปานกลาง

รวม
2.71
1.49 ปานกลาง
จั ด ตารางที่ 4.9 พบว าพฤติ กรรมการมี ส ว นร ว มของผู ป กครองที่ ส ง เสริ มการเรี ย นรู ข อง
นักเรียนดานการมีสวนรวมกับชุมชนโดยรวมมี ศรรวมอยูในระดับปานกลาง (X = 2.71 ,S.D =1.49)
เมื่ อ พิ จ ารณารายข อ พบว า ทุ ก ข อ ได แ ก ก ารพาเด็ ก ไปแหล ง เรี ย นรู ใ นชุ ม ชนเช น ห อ งสมุ ด ชุ ม ชน
สวนสาธารณะสวนสัตวพิพิธภัณฑเทศกาลตางๆการพาเด็กเขารวมกิจกรรมงานประเพณีตางๆของ
ชุมชนพาไปทําบุญที่วัดการสรางจิตอาสาใหเด็กไดชวยเหลือชุมชนหรือรวมโครงการการกุศลและการ
ใชสื่อบริการตางๆ ที่มีในชุมชนเพื่อประโยชนของเด็กมีการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เขตพื้นที่ภาคตะวันออก ศึกษาคุณลักษณะของผูปกครองกับพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองใน
การสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครอง
และศึกษาคุณลักษณะของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ไดแก อาชีพ และระดับ
การศึกษา
สรุปผลการวิจัย
การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เขตพื้นที่ภาคตะวันออก ไดจากการศึกษาวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูปกครอง โดยจําแนกตามคุณลักษณะของผูปกครอง พบวา
ผูปกครองประกอบอาชีพทํางานสวนตัวมากที่สุด รองลงมาคือพนักงานเอกชน และรับราชการและ
รัฐวิสาหกิจ มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี อยูในระดับมาก
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
ของศู นยพัฒ นาเด็ กเล็ก เขตพื้นที่ภ าคตะวันออก โดยรวมมีการมีสวนรวมในระดั บปานกลาง เมื่ อ
จําแนกเปนรายดานพบวา ดานการอบรมเลี้ยงดูเด็ก อยูในระดับมาก สวนดานการเรียนรูที่บาน การ
ติดตอสื่อสาร การตัดสินใจ การอาสาสมัคร และการมีสวนรวมกับชุมชน อยูในระดับปานกลาง
อภิปรายผล
ผลการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เขตพื้นที่ภาคตะวันออก ไดจากการศึกษาวิจัยดังนี้
1. ศึกษาคุณลักษณะของผูปกครอง พบวาสวนใหญมีอาชีพทํางานสวนตัวและเปนแมบานมี
สวนนอยมากที่มีอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจสวน ระดับการศึกษาของผูปกครองอยูใน
ระดับต่ํากวาปริญญาตรีสะทอนใหเห็นวาผูปกครองสวนใหญมีระดับการศึกษาที่แตกตางกันไปทั้ ง
ความรูความสามารถ ในการพัฒนานักเรียนและดานความรูทั่วไปอยูในระดับมากทั้งนี้เนื่องมาจาก
โรงเรียนไดใหความสําคัญในการสงเสริมใหผูปกครองไดรับความรูในการพัฒนาเด็กโดยการจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนักเรียนและมีกิจกรรมที่สนับสนุนไดแกการปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียนใหม การ
ประชุมผูปกครองของนักเรียนทุกระดับชั้น รวมกั นเปนกลุมใหญ เพื่ อชี้แจงนโยบาย หลักการและ
หลักสูตรของโรงเรียน
2. พฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน มีสวนรวม
อยูในระดับมากเมื่อจําแนกเปนรายดานพบวาดานการเรียนรูที่บานการอบรมเลี้ยงดูเด็ก อยูในระดับ
มาก สวนดานการติดตอสื่อสาร การตัดสินใจ ดานการอาสาสมัคร การเรียนรูที่บาน การมีสวนรวมกับ
ชุมชนอยูในระดับปานกลาง

65

2.1 ดานการเรียนรูที่บานพบวาระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลางเปนไปตามแนวคิด
ของเอปสไตน (Epstein. 1995. 705) ไดใหแนวทางในการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครอง
โดยวิธีการควบคุมดูแลและพูดคุยอภิปรายการเรียนรูและการบ านรวมกับนักเรียนที่บานศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดนํามาเปนแนวทางการสงเสริมใหผูปกครองและปฏิบัติซึ่งการสัมภาษณพบวาผูปกครองมี
สวนรวมในการทําการบานตรวจตาใหทําจนเสร็จ มีการชมเชยเมื่อทํากิจวัตร / กิจกรรมตางตางไดโดย
สําเร็จจึงสงผลใหดานการเรียนรูที่บานมีระดับมาก โดยผลของการวิจัยครั้งนี้ตรงกับน้ําทิพย เสือลา
รัตน (2546: 80-81) ที่นาศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาในโรงเรียน
อนุบาลเอกชนกรุงเทพมหานครพบวาผูปกครองมีสวนรวมในการสงเสริมประสบการณใหกับเด็กที่
บานโดยใหเด็กทําการบานสนทนากับสิ่งที่เด็กๆ ไดเรียนรูและกุลยา ตันติผลาชีวะ (2545 ก: 63) ให
ความคิ ดเห็ นไวว าผูป กครองแสดงความรั กความเอาใจใส และสนใจภาษาอั งกฤษจะกรรมที่ดิ นทํ า
โรงเรียนการอานหนังสือใหเด็กฟงกอนนอนสามารถกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกันดวย
2.2 ดานการอบรมเลี้ยงดูเด็กพบวาระดับการมีสวนรวมโดยรวมอยูในระดับมากเปนไปตาม
แนวคิดของเอปสไตน (Epstein.2002: 2) ที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กและจัดวาเปน
ภาระหนาที่พื้นฐานของผูปกครองทุกคนและตรงกับไมตรี บนปาก (2549: 20) ที่มีขอสรุปถึงการมี
สวนรวม ของผูปกครองในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาการพัฒนาเด็กเพื่อเตรียมพรอมใหผูเรียน
ไดรับประสบการณที่ดีพอแมผูปกครองมีบทบาทและหนาที่ตอลูกโดยการเลี้ยงดูดวยความเอาใจใสเสื้อ
ใหเด็กมีความสมบูรณพรอมทั้งดานรางกายอารมณสังคมและสติปญญาซึ่งผูปกครองนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใหความสําคัญในการพัฒนาดานการสนใจใฝรูของเด็กกวาควรไดรับการตอบสนอง
ผูปกครองจึงรับฟงและตอบขอสงสัยของเด็กใหความสนใจในการพัฒนาเด็กในทุกดานอยางเหมาะสม
กับวัยอันเปนแนวทางการปฏิบัติศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่กําหนดไวในนโยบายของโรงเรียนซึ่งสงเสริมให
เด็กมีการพัฒนาและการเรียนรูในทุกดานทั้งดานรางกายอารมณจิตใจสติปญญาและดําเนินไปเต็มตาม
ศักยภาพของแตละบุคคลซึ่งเปนแนวทางการจัดการเรียนรูที่สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ พ. ศ.
2545 - 2559 ซึ่งระบุวาการจัดการศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตามศักยภาพของแตละคน
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 18)
2.3 ดานการติดตอสื่อสารพบวาระดับการมีสวนรวมโดยรวมอยูในระดับปานกลางเปนไปตาม
แนวคิดของเอปสไตน (Epstein; et al. 1995: 704) ที่กลาวไววาการประชุมกับผูปกครองปละครั้ง
กลางสงแฟมผลงานนักเรียนกลับบานทุกสัปดาหเปนการสื่อสารที่ดี เอปสไตน(Epstein; et al. 1997:
77) กลาววาการติดตอสื่อสารมีความสําคัญที่สุด เปนสิ่งที่สถานศึกษาตองมีปฏิสัมพันธกับผูปกครอง
โดยผ านสื่ อต างๆ และเป น การติด ต อสื่ อสารจากโรงเรี ย นสู บ านและจากบ านสู โ รงเรี ยนในเรื่ องที่
เกี่ยวของกับนักเรียนซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลกุกไกไดเปดโอกาสใหผูปกครองที่ มีโอกาสไดพบปะครู
ประจําชั้ นอยางสะดวกไดทุกวัน นอกจากนี้ยั งมี ขาวสารประจําสัป ดาห แซมแรงงานประจํ าเดื อนที่
สะท อ นให เ ห็ น ว า ครู ดู แ ลเอาใจใส เ ด็ ก เป น อย า งดี ซึ่ ง จากการสั ม ภาษณ พ บว า เป น ที่ ชื่ น ชอบของ
ผูปกครองและเปนแนวทางที่กอใหเกิดการติดตอสื่อสารก็พูดไดอยางสม่ําเสมอนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
สนับสนุนทางการติดตอสื่อสารโดยทางโรงเรียนไดมีกิจกรรมปฐมนิเทศการประชุมใหญกลุมยอยและ
สื่อทาง Facebook หรือ e-mail ซึ่งเปนแนวทางที่โรงเรียนไดจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับยุคไอทีเพื่อ
สามารถสื่ อสารได อยางรวดเร็ วทัน ตอเหตุการณ ทั้งให ผู ปกครองเข ามามีสว นรว มกับ โรงเรีย นและ

66

สามารถสรางความเขาใจกับผูปกครองโดยสรางเครือขายเชื่อมโยงใหผูปกครองไดรูจักกันเขามามีสวน
รวมมากขึ้นและเปนแนว ทางที่สอดคลองกับศุภลาภ โอวรางค (2548: 48) ซึ่งไดกลาวถึงวิธีการ
สื่อสารที่เหมาะสมคือการประชุมการใชส มุดรายงานประจําปการใชสื่ออิ เล็กทรอนิกสและการจั ด
นิทรรศการตางๆ
2.4 ดานการตัดสินใจพบวาระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลางขึ้นตามทฤษฎีของเอปส
ไตน (Epstein.1995: 704) กลาวถึงการที่ผูปกครองจะเขามามีสวนรวมในการตัดสินนโยบายและการ
ประชาสัมพันธสนับสนุนงานพัฒนาการสถานศึกษาซึ่งผูปกครองของนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กได
รับรูกฎระเบียบวิสัยทัศนพันธกิจของโรงเรียนมีการเขารวมประชุมกับโรงเรียนมีสวนรวมใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการชวยเหลือการสนับสนุนเรียนรูของเด็กที่อยูในระดับมากเนื่องจากผูปกครองสวนหนึ่งมี
ความคิดวาโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนไดดีอยูแลวจึงรับรูและมีความพึงพอใจเกิดความ
ศรั ทธาและเชื่ อมั่ น ว าโรงเรี ย นให สิ่ งที่ ดี อยู แ ล ว ทํ าให ไม ได เ ข ามาร ว มตั ด สิ น ใจกั บ กิ จ กรรมต างๆที่
โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อสงเสริมการเรียนรูของเด็กซึ่งเปนพฤติกรรมที่สอดคลองกับแนวคิดของทัศนาแสวง
ศักดิ์. (2549: 148) ที่กลาวถึงการที่ผูปกครองใหความสําคัญในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนโดย
การเข า ร ว มตามข อ ตกลงตามกฎระเบี ย บของสถานศึ ก ษาด ว ยซึ่ ง ทางสถานศึ ก ษาควรจะสร า ง
สัมพันธภาพที่เหมาะสมและเปนธรรมชาติมากกวาความสัมพันธที่เปนแบบทางการเพราะจะชวยเสริม
บทบาทของผูปกครองในเรื่องของการตัดสินใจไดดีขึ้น
2.5 ดานการมีสวนรวมกับชุมชน พบวาอะไรกับการมีสวนรวมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
ซึ่งตามทฤษฎีของ (Epstein; et al. 1997: 81) ไดกลาวถึงพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองเปน
การเชื่อมโยงใหชุมชนดานสนับสนุนโรงเรียนการเรียนรูของนักเรียนผูปกครองหรือเชื่อมโยงใหเปน
โรงเรี ยนช วยเหลื อชุ มชนผูป กครองของนักเรีย นศู นยพัฒนาเด็ กเล็กไดพานักเรี ยนไปร วมกิ จกรรม
ประเพณีตางๆ เชนภาพไปวัด สวนสาธารณะบางบางโอกาสแลวแตความเหมาะสมสวนการใชบริการ
ตางๆภายในชุมชนจากสัมภาษณผูปกครองระบุวาตองคํานึงถึงเวลาผูปกครองดวยผูปกครองพยายาม
จัดสรรเวลาใหพอประมาณอยูแลวเทาที่โอกาสและเวลาจะอํานวยไดซึ่งตามแนวคิดของ เอปสไตน
(Epstein; et al. 2009: 16-18) กลาวไดวาการที่ผูปกครองและเด็ดเขารวมกับกิจกรรมของชุมชนจะ
เปนการพัฒนาทักษะความสามารถของเด็กและสรางปฏิสัมพันธที่ดีของบุคคลในครอบครัวได
2.6 ดานการอาสาสมัครพบวาระดับการมีสวนรวมโดยรวมอยูในระดับปานกลางซึ่งแนวคิด
ของเอปสไตน (Epstein. 1995: 704) การแหงการจัดตารางเวลาใหยืดหยุนสําหรับการอาสาสมัคร
การประชุมตางๆเพื่อจะไดจัดสรรเวลาใหผูปกครองเขามารวมกิจกรรมไดจากการสัมภาษณผูปกครอง
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมมีเวลาและโอกาสที่จะเขามาชวยเหลือสถานศึกษาอะไรยังไมเขาใจเรื่อง
เอาศาสนาบ างนะประกอบกั บ ผู ป กครองโรงเรี ย นส ว นมากต องทํ างานซึ่ งเป น ข อจํ ากั ด เรื่ อ งเวลา
ถึงแมวาจะมีความสนใจและตองการจะรวมกิจกรรมแตก็ไมสามารถลางานหรือปกตัวอาคารมาไดจึง
สงผลใหระดับการศึกษามีสวนรวมของผูปกครองเองอยูในระดับนอยผลวิจัยนิ้วสอดคลองกับงานวิจัย
ของเกตุสะเดช กําแพงแกว (2547: 204) ไดกลาวถึงพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองทางดาน
อาสาสมัครยังเปนเครื่องหมายของสังคมไทยดังนั้นศึกษาควรจัดทําคูมือบทบาทหนาที่ของผูปกครอง
การสนับสนุนเครือขายผูปกครองเพื่อใหผูปกครองไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความสําคัญในการสงเสริมการมี
สวนรวมของผูปกครองตอการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมมีสวนรวมกับชุมชนและการอาสาสมัครให
มากขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหเกิดการพัฒนาการสงเสริมพฤติกรรมของผูปกครองใหมากขึ้น
2.
ใหความรูดานพัฒนา นักเรียนเปนการสรางความเขาใจใหกับผูปกครองไดเปนอยาง
ดีและสงผลใหผูปกครองเลี้ยงดูเด็กไดอยางถูกตองและมีพัฒนาการที่ดีวิธีการใหความรูความสามารถ
ไดอยางหลากหลายสวนการใหความรูทั่วไปสามารถจัดเปนรูปของวารสารการจัดอบรมสัมมนาการจัด
ปายนิเทศซึ่งควรเปนการใหบริการทางวิชาการที่หลากหลายและนาสนใจ
3.
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรมีกิจกรรมที่กระตุน รวมกันวางแผน เพื่อสงเสริมการมีสวน
รวมของผูปกครองในรูปแบบตางๆ ใหหลากหลายยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการจัดกิจกรรมกระตุนรวมกันวางแผน
กําหนดนโยบายใหผูปกครองรับรูและรับทราบถึงโครงการ/ กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริมการมีสวน
รว มของผู ป กครองในรู ป แบบต างๆ ให ห ลากหลายยิ่ งขึ้ น เพื่ อให ผู ป กครองได เ ข ามามี ส ว นร ว มกั บ
โรงเรียนและการสรางความผูกพันเปดใหโอกาสผูปกครองไดรวมคิดรวมสนับสนุนและรวมตัดสินใจ
เลือกตัวแทนของผูปกครองเขามาเปนคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนการจัดตั้งผูปกครองเครือขาย
โรงเรียนควรมีกิจกรรมกระตุ นใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนในการ
ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ต า งๆ เพราะจะทํ า ให เ กิ ด ความผู ก พั น (Commitment) ในกิ จ กรรมแล ว ส ง เสริ ม
พฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในกิจกรรมตางๆ มากขึ้น
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
การศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เขตพื้นที่ภาคตะวันออก
................................................................................................................................
คําชี้แจง
1. ผูตอบแบบสอบถามฉบับนี้คือผูปกครองของนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่
ภาคตะวันออก
2. พฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่ภาคตะวันออก
3. แบบสอบถามนี้มี 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกุบคุณลักษณะของผูปกครอง
ตอนที่ 2 เป นแบบสอบถามถามพฤติกรรมการมีส วนร วมของผูปกครองในการ
สงเสริมการเรียนรูของนักเรียนในดานการอบรมเลี้ยงดูเด็ก การติดตอสื่อสาร การอาสาสมัคร การ
เรียนรูที่บาน ดารตัดสินใจและการมีสวนรวมกับชุมชน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามคุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน

ซึ่งตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน

1) อาชีพของผูปกครอง
รับราชการและรัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
ทํางานสวนตัว
อื่น ๆ.................................(โปรดระบุใหชัดแจน)
2) ระดับการศึกษาของผูปกครอง
ปริญญาตรีและต่ํากวา
สูงกวาปริญญาตรี
อื่น ๆ.................................(โปรดระบุใหชัดแจน)
ผู วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ ทุ ก ท า นที่ ใ ห ค วามร ว มมื อ และเสี ย เวลาในการตอบ
แบบสอบถามไว ณ โอกาสนี้

79

ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูของ
นักเรียน ในดานการอบรมเลี้ยงดูเด็ก การติดตอสื่อสาร การอาสาสมัคร การเรียนรูที่บาน การตัดสินใจ
และการรวมมือกับชุมชน
คํ า ชี้ แ จง โปรดอ า นข อ ความในแต ล ะข อ ให ล ะเอี ย ดและพิ จ ารณาเพื่ อ ตั ด สิ น ใจโดยทํ า
เครื่องหมาย / ลงในชองวางทางขวามือซึ่งตรงกับพฤติกรรมการมีสวนรวมของทานมากที่สุด โดย
ผูวิจัยไดกําหนดคาของการปฏิบัติไว 5 ระดับดังนี้
1
หมายถึง
นอยมาก
2
หมายถึง
นอย
3
หมายถึง
ปานกลาง
4
หมายถึง
มาก
5
หมายถึง
มากที่สุด
ระดับการปฏิบัติกิจกรรม
พฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครอง
นอยมาก นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
1
2
3
4
5
ดานการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
การดู แ ลเอาใจใส พั ฒ นาเด็ ก ในทุ ก ด า นทั้ ง ด า น
รางกาย อารมณ-จิตใจสังคมและสติปญญา
รับฟงและตอบคําถามชวยอธิบายขอสงสัยของเด็ก
เลาเรื่อง ประสบการณ หรือเลานิทานใหเด็กฟง/
กระตุนใหเด็กเลา
มีระเบียบวินัยและสงเสริมการออกกําลังกายใหกับ
เด็ก
จัดสภาพแวดลอมที่บาน สนับสนุนการเรียนรูของ
เด็ก
ดานการติดตอสื่อสาร
การเขารวมปฐมนิเทศ
การประชุมกลุมใหญ กลุมยอย
พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับสถานศึกษาหรือกิจกรรมที่ครู
มอบหมายมาให
พบปะครูประจําชั้น / รับขาวสารจากโรงเรียน เชน
ขาวสารประจําสัปดาห แฟมรายงานประจําเดือน
ติ ด ตามเว็ บ ไซต ข องโรงเรี ย นและสื่ อสารระหว า ง
ผูปกครองกันเองทาง Facebook หรือ e-mail

80

ขอ

พฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครอง

10
11

การอาสาสมัคร
มีสวนรวมในการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมตาง ๆ
ของโรงเรียน
มีสวนรวมดูแลเด็กเมื่อไปทัศนศึกษากับโรงเรียน

12
13

14
15
16
17
18
19

20
21

22

เปน วิทยากรใหความรูแก นักเรียนตามความถนั ด
และความเชี่ยวชาญ /
แนะนําแหลงเรียนรูรวมสนับสนุนดานโภชนาการ
สงขอมูล อุปกรณสื่อตางๆ รวมกิจกรรมการเรียนรู
ของเด็กที่โรงเรียน
การเรียนรูที่บาน
มีสวนรวมทําการบานที่ครูมอบหมาย
ใหกับเด็ก ตรวจตราวาเด็กทําการบานจนเสร็จ
ชมเชยเด็ก เมื่อทํากิจวัตรประจําวันหรือกิจกรรม
ตางๆ ไดดีและสําเร็จ
อานหนังสือใหเด็กฟง เลนเกมเพื่อ
สนับสนุนตามหลักสูตรและพัฒนาการของเด็กจัด
แสดงผลงานของเด็กๆในบานและ
แสดงความชื่นชมใหคุมคากับความคิดของเด็ก
การตัดสินใจ
รับรูกฎระเบียบ วิสัยทัศน พันธกิจ ของโรงเรียน
เข า ร ว มประชุ ม กั บ โรงเรี ย น / ให คํ า แนะนํ า ครู
เกี่ยวกับกับการชวย เหลือสนับสนุนการเรียนรูของ
เด็ก
รว มประเมิ นผลการดํ าเนิน การของโรงเรี ย นด าน
การบริหารจัดการเสนอแนะการจัดกิจกรรมตางๆ
ของโรงเรี ย นร ว มประเมิ น ผลกิ จ กรรมต า งๆ เช น
นิ ท ร ร ศ ก า ร โ ป ร เ จ ค แ อ พ โ พ ร ช ( Project
Approach) กิจกรรมวันพอ /วันแมแหงชาติ
การมีสวนรวมกับชุมชน
การพาเด็กเขารวมกิจกรรมงานประเพณีตางๆของ
ชุมชน พาไปทําบุญที่วัด

ระดับการปฏิบัติกิจกรรม
นอยมาก
1

นอย ปานกลาง
2
3

มาก
4

มากที่สุด
5
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ขอ

พฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครอง

23

การพาเด็กไปแหลงเรียนรูในชุมชน เชน หองสมุด
ชุ ม ชน สวนสารธารณะ สวนสั ต ว พิ พิ ธ ภั ณ ฑ
นิทรรศการตางๆ

24

การสรางจิตอาสาใหเด็กชวยเหลือชุมชนหรือรวม
โครงการการกุศล

25

การใช สื่ อ บริ ก ารต า ง ๆ ที่ มี ใ น ชุ ม ชน เพื่ อ
ประโยชนของเด็ก

ระดับการปฏิบัติกิจกรรม
นอยมาก
1

นอย
2

ปานกลาง
3

มาก
4

ขอเสนอแนะอื่นๆ
............................................................................................................................. .........................
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................
............................................................................................................................................... ......

มากที่สุด
5
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แบบประเมินดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม
(Index Of Consistency : IOC)
------------------------------เรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เขตพื้นที่ภาคตะวันออก
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
1. ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง
วุฒิทางการศึกษา
ตําแหนงปจจุบัน

การศึกษาปริญญาเอก สาขาการวิจัยและสถิติ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก

2. วาที่รอยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศนกร
วุฒิทางการศึกษา
ปรด. วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตําแหนงปจจุบัน
อาจารย
3. อาจารยนิศารัตน อิสระมโนรส
วุฒิทางการศึกษา
การศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต (ค.ม.) การศึ ก ษาปฐมวั ย จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1
ตําแหนงปจจุบัน
อาจารย
คําชี้แจง

แบบประเมินดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม ทําขึ้นเพื่อหาคาความเที่ยงตรงและความ
เหมาะสมของเนื้อหาคําถาม โดยในแตละขอหากทานผูเชี่ยวชาญพิจารณาเห็นวา คําถามในขอใดที่ตรง
ตามวัตถุประสงคของการวิจัยตามความคิดเห็นของทาน กรุณาโปรดใหคะแนนดังนี้
ใหคะแนน +1 หมายถึง
ใหคะแนน 0 หมายถึง
ใหคะแนน -1 หมายถึง

แนใจวาสอดคลอง
ไมแนใจวาสอดคลอง
แนใจวาไมสอดคลอง
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คําชี้แจง
แบบประเมิ นดัช นีความสอดคลองของแบบสอบถาม ทําขึ้ นเพื่อหาค าความเที่ ยงตรงและ
ความเหมาะสมของเนื้อหาคําถาม โดยในแตละขอหากทานผูเชี่ยวชาญพิจารณาเห็นวา คําถามในขอ
ใดที่ตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยตามความคิดเห็นของทาน กรุณาโปรดใหคะแนนดังนี้
ใหคะแนน +1
หมายถึง
แนใจวาสอดคลอง
ใหคะแนน 0
หมายถึง
ไมแนใจวาสอดคลอง
ใหคะแนน -1
หมายถึง
แนใจวาไมสอดคลอง
แบบประเมินดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม
(Index Of Consistency : IOC)
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ขอคําถาม

การพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ
คนที 1

คนที 2

คนที 3

R

IOC

+1

+1

+1

3

1.00

+1

+1

+1

3

1.00

+1

+1

+1

3

1.00

มีระเบียบวินัยและสงเสริมการออกกําลังกายใหกับ
เด็ก

+1

+1

+1

3

1.00

จัดสภาพแวดลอมที่บาน สนับสนุนการเรียนรูของ
เด็ก

+1

+1

+1

3

1.00

+1

+1

+1

3

1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3
3

1.00
1.00

+1

+1

+1

3

1.00

ดานการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
การดู แ ลเอาใจใส พั ฒ นาเด็ ก ในทุ ก ด า นทั้ ง ด า น
รางกาย อารมณ-จิตใจสังคมและสติปญญา
รับฟงและตอบคําถามชวยอธิบายขอสงสัยของเด็ก
เลาเรื่อง ประสบการณ หรือเลานิทานใหเด็กฟง/
กระตุนใหเด็กเลา

ดานการติดตอสื่อสาร
การเขารวมปฐมนิเทศ
การประชุมกลุมใหญ กลุมยอย
พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับสถานศึกษาหรือกิจกรรมที่ครู
มอบหมายมาให
พบปะครูประจําชั้น / รับขาวสารจากโรงเรียน เชน
ขาวสารประจําสัปดาห แฟมรายงานประจําเดือน
ติ ด ตามเว็ บ ไซต ข องโรงเรี ย นและสื่ อสารระหว า ง
ผูปกครองกันเองทาง Facebook หรือ e-mail
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ขอ

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

20
21

22

ขอคําถาม

การพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ
คนที 1

คนที 2 คนที 3

R

IOC

การอาสาสมัคร
มีสวนรวมในการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมตาง ๆ
ของโรงเรียน
มีสวนรวมดูแลเด็กเมื่อไปทัศนศึกษากับโรงเรียน

+1

+1

+1

3

1.00

+1

+1

+1

3

1.00

เปน วิทยากรใหความรูแก นักเรียนตามความถนั ด
และความเชี่ยวชาญ /
แนะนําแหลงเรียนรูรวมสนับสนุนดานโภชนาการ
สงขอมูล อุปกรณสื่อตางๆ รวมกิจกรรมการเรียนรู
ของเด็กที่โรงเรียน

+1

+1

+1

3

1.00

+1

+1

+1

3

1.00

การเรียนรูที่บาน
มีสวนรวมทําการบานที่ครูมอบหมาย
ใหกับเด็ก ตรวจตราวาเด็กทําการบานจนเสร็จ
ชมเชยเด็ก เมื่อทํากิจวัตรประจําวันหรือกิจกรรม
ตางๆ ไดดีและสําเร็จ
อานหนังสือใหเด็กฟง เลนเกมเพื่อ
สนับสนุนตามหลักสูตรและพัฒนาการของเด็กจัด
แสดงผลงานของเด็กๆในบานและ
แสดงความชื่นชมใหคุมคากับความคิดของเด็ก
การตัดสินใจ
รับรูกฎระเบียบ วิสัยทัศน พันธกิจ ของโรงเรียน

+1

+1

+1

3

1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3
3

1.00
1.00

+1

+1

+1

3

1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3
3

1.00
1.00

เข า ร ว มประชุ ม กั บ โรงเรี ย น / ให คํ า แนะนํ า ครู
เกี่ยวกับกับการชวย เหลือสนับสนุนการเรียนรูของ
เด็ก
รว มประเมิ นผลการดํ าเนิน การของโรงเรี ย นด าน
การบริหารจัดการเสนอแนะการจัดกิจกรรมตางๆ
ของโรงเรี ย นร ว มประเมิ น ผลกิ จ กรรมต า งๆ เช น
นิ ท ร ร ศ ก า ร โ ป ร เ จ ค แ อ พ โ พ ร ช ( Project
Approach) กิจกรรมวันพอ /วันแมแหงชาติ
การมีสวนรวมกับชุมชน
การพาเด็กเขารวมกิจกรรมงานประเพณีตางๆของ
ชุมชน พาไปทําบุญที่วัด

+1

+1

+1

3

1.00

+1

+1

+1

3

1.00

+1

+1

+1

3

1.00

86

ขอ

ขอคําถาม

การพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ
คนที 1

คนที 2 คนที 3

R

IOC

23

การพาเด็กไปแหลงเรียนรูในชุมชน เชน หองสมุด
ชุ ม ชน สวนสารธารณะ สวนสั ต ว พิ พิ ธ ภั ณ ฑ
นิทรรศการตางๆ

+1

+1

+1

3

1.00

24

การสรางจิตอาสาใหเด็กชวยเหลือชุมชนหรือรวม
โครงการการกุศล

+1

+1

+1

3

1.00

25

การใช สื่ อ บริ ก ารต า ง ๆ ที่ มี ใ น ชุ ม ชน เพื่ อ
ประโยชนของเด็ก

+1

+1

+1

3

1.00

ขอเสนอแนะอื่นๆ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษา พ.ศ.2550

ผลงานทางวิชาการ
ประเภทเอกสารประกอบการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 1071105 รายวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการ
ปฐมวัยศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 1052202 รายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยา
การศึกษา สาขาวิชาการปฐมวัยศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3. เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 1071104 รายวิชาพัฒนาการและการเติบโตของเด็ก
สาขาวิชาการปฐมวัยศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4. เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 1073601 รายวิชาการประเมินพัฒนาการเด็ก
สาขาวิชาการปฐมวัยศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5. เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 1071304 รายวิชาการเลนเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก
สาขาวิชาการปฐมวัยศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประเภทงานวิจัย
1. เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เขต
พื้นที่จังหวัดภาคตะวันวันออกเฉียงเหนือโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น
2. เรื่องกลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพผานกิจกรรมในชั้นเรียน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตรสาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย
การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
ประเภทบทความวิจัย
1. รวี ศิริปริชยากร, พรชุลี ลังกา, จุฬินฑิพา นพคุณ, ชนมธิดา ยาแกว. (2560). วารสาร
อนาคตวิทยาทางการศึกษา | JOURNAL OF EDUCATION FUTUROLOGY เรื่องกลวิธีการพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพผานกิจกรรมในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตรสาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
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