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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการ
บริหารจัดการศึกษา ของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย : กรณีศึกษาโรงเรียนบานปลองหอย
อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี 2) รวบรวมปญหาและขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองใน
การบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย : โรงเรียนบานปลองหอย อําเภอกะพอ
จังหวัดปตตานี ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ ผูปกครองนักเรียนจํานวน 56 คน ของโรงเรียน
บานปลองหอย ประจําปการศึกษา 2552 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เขต 3
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และ
แบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยของ
กลุมประชากร (µ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ) ผลการวิจัยพบวา
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ดานจัดสรรทรัพยากร
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ความคิดเห็น
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3. ขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของ
ศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย 4 ดาน พบวา ควรใชหลักการมีสวนรวมของชุมชนระดับโรงเรียน
มีความถี่มากที่สุด รองลงมา คือ ควรใหผูปกครองมีสวนรวมในการวางแผนใหมากกวานี้ และ
กิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นควรใหผูปกครองมีสวนรวมดวยการประเมินผล
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Abstract
The main objectives of this research were 1) to study the level of parent’s
participation in educational management of a prototyped childcare center network:
a case study of Ban Plong Hoy School, Amphoe Kapo, Pattanee 2) to collect problems
and constraints together with their suggestions to tackle the existing problems in the
educational management of the childcare center network. The population of this study
were 56 parents of Ban Plong Hoy School under Pattani Educational Area 3 Office in the
academic year 2009. The research tool was a set of questionnaire containing 5-Likert
rating scale items and semi – structured interview questions. The statistical methods
employed in the data analysis were frequency, percentage, mean (µ), and standard
deviation (σ).
The findings of this research were as the followings:
1. The level of the parent’s participation in the educational management of
the prototyped childcare center network of Ban Plong Hoy School in an overall was at
the moderate level, and the parent’s participation in the four aspects of its educational
management revealed that the coordination aspect was at the highest level while the
remaining aspects ranging in descending order as follows: planning, evaluation and
resources allocation aspects.
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2. The problems and constraints in regard to parent’s participation in the
educational management of the prototyped childcare center were found that the
planning aspect was rated at the highest level with a main reason that the parents have
not been involved or taken part in the childcare center’s planning, the second high
problem was the resources allocation aspect with the lack of school - community’s
involvement, the third high problem was the coordination aspect in which the people in
the communities have not been invited to participate in the childcare educational
management or to share their ideas with the management.
3. For their suggestions in regard to the parent’s participation in the educational
management of the prototyped childcare center, the suggestion obtained with the
highest frequency in each aspect being studied were as follows: 1) improving schoolcommunity’s involvement, 2) involving the parents and/or community members in
childcare center’s planning, and 3) informing the parents about all school’s activities and
welcoming their participation and/or recommendations from the parents for their
children’s well being.
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บทที่ 1
บทนํา
ปญหาและความเปนมาของปญหา
เด็กเปนทรัพยากรที่มีคายิ่ง ผูซึ่งสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและความเปนมนุษยชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นอนาคตของประเทศชาติจึงขึ้นอยูกับคุณภาพของเด็ก หากเด็กมี
ความสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ มีพัฒนาการในทุกๆ ดานเหมาะสมกับวัย ก็จะเปนผูที่สามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข การที่จะมุงเนนเพื่อเสริมสรางศักยภาพแกเ ด็กทุกคน
ทั้งทางดานรางกาย และสติปญญา ใหมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีความรูความสามารถ
มีทักษะในการประกอบอาชีพ อีกทั้งปรับตัวทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงในดานเศรษฐกิจ สังคม
และการปกครอง จะตองกําหนดนโยบายที่เปนเครื่องชี้วัดผลการพัฒนา โดยการเพิ่มปริมาณการเตรียม
ความพรอมของเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมุงพัฒนาเด็กบนพื้นฐาน
การอบรมเลี้ยงดู สงเสริมกระบวนการเรียนรู ที่สนองตอธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็ก
แตละบุคคล ภายใตบริบททางวัฒนธรรม อารยธรรม และวิถีชีวิตทางสังคม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่
แตกตางกัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2550: 1) รัฐจะตองสนับสนุน สงเสริมให
หนวยงานตางๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาระดับนี้ สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตราที่ 7 ขอ 6 มาตราที่ 18 และมาตราที่ 41 ระบุใหครอบครัว องคกรชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
หลักสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
คือ การใหทุกสวนของสังคมมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง พอ แม ผูปกครอง
ซึ่งเปนผูที่ใกลชิดกับเด็กมากที่สุด สาระที่เกี่ยวของในการพัฒนาการศึกษามีหลายมาตราที่สําคัญ
นั่นคือ สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ ประสานความรวมมือในการจัดกระบวนการเรียนรูกับ
บิดา มารดา ผูปกครอง เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ เด็กที่มาจากครอบครัวซึ่งเห็น
ความสําคัญของการศึกษา และมีการเตรียมเด็กสําหรับประสบการณทางสังคมมีแนวโนมประสบ
ความสําเร็จมากกวาเด็กที่พอ แม ผูปกครองไมใหความสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2544ก: 9)
ความสําคัญของครอบครัวมิไดมีเพียงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็ก
เทานั้น แตยังรวมถึงบทบาทในการพัฒนาบุคลิกภาพ ศักดิ์ศรีในตนเอง ทักษะชีวิต และทักษะ
ทางสังคมของเด็กอีกดวย จากสถานการณดานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กที่ออนแอลง
1
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ปญหาทางสังคมที่มีผลกระทบตอเด็กอยางรวดเร็ว มีมิติซับซอนมากยิ่งขึ้น ทําใหโรงเรียนและ
ครูซึ่งทําหนาที่ดูแลเพื่อพัฒนาเด็กไดยากยิ่งขึ้นตามมา โรงเรียนจึงเรียกรองความเอาใจใส การมี
สวนรวมของพอ แม ผูปกครอง เพื่อมารวมดูแล ชวยเหลือและพัฒนาเด็กอยางเปนองครวมใน
ระยะยาว (อภิญญา เวชยชัย. 2544: 1) ผูปกครองมีบทบาทในการสงเสริมพัฒนาการทางสังคมใหแก
เด็ก เปนผูใหการดูแลเด็ก และสื่อการเรียนรูของเด็กโดยธรรมชาติ การแสดงออกโดยการกระทํา
ของผูปกครองคือตัวอยางการเรียนรูสําหรับเด็ก ความรับผิดชอบของผูปกครอง การเปนตัวอยาง
ของผูปกครองจะประทับใจในความรูสึกของเด็กทั้งในแงบวก และแงลบ การจัดการศึกษาปฐมวัย
โดยใหผูปกครองเขามามีสวนรวมมากที่สุด จะทําใหเด็กอบอุนใจ ภาคภูมิใจ และพอใจในการเรียน
จะเห็นไดวาการมีสวนรวมของผูปกครองเปนความเขาใจและรวมมือกัน ทางการศึกษาที่มีเปาหมาย
สําคัญอยูที่การพัฒนาผูเรียน วิธีการที่จะนําไปสูความรวมมือของผูปกครองที่สําเร็จตองเกิดจาก
การประสานงาน และการสนับสนุนงานระหวางครูกับการบริหารของโรงเรียนที่จะทําใหขอมูลขาวสาร
และความเขาใจระหวางผูปกครองและโรงเรียนสําเร็จลงได (สุมาลี คุมชัยสกุล. 2544: 15-18) แตเทาที่
ผานมาผูปกครองยังขาดความรูถึงบทบาทของตนในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก และขาดความเขาใจ
เกี่ยวกับธรรมชาติ การอบรมเลี้ยงดูเด็ก ไมทราบวิธีการสงเสริมพัฒนาการใหกับเด็ก ไมทราบถึง
บทบาทของตนที่จะชวยสงเสริมเด็กใหมีความพรอมเพียงพอ ดังนั้นการที่เด็กจะไดรับการพัฒนา
อยางถูกตอง ตองอาศัยความรวมมือระหวางครู และผูปกครองในการชวยใหผูปกครองมีความรู
ความเขาใจในตัวเด็กอยางถูกตอง เพราะแมวาเด็กจะเขาสูโรงเรียนแลว ผูปกครองก็ยังเปนผูที่มี
ความสําคัญที่สุด เนื่องจากเด็กใชเวลาสวนใหญอยูกับครอบครัวมากกวาโรงเรียน ฉะนั้นพอแม
จึงควรใหการอบรมเลี้ยงดูเด็กดวยวิธีการที่เหมาะสม สรางสิ่งแวดลอมที่ดี ตลอดจนการจัดกิจกรรม
และประสบการณใหเด็กไดพัฒนาในดานตาง ๆ อยางเต็มความสามารถ กลาวโดยสรุปวาการพัฒนา
เด็กปฐมวัยใหมีการเจริญเติบโตและมีการพัฒนา ทั้งทางดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และ
สติปญญา รวมทั้งความคิดสรางสรรคนั้น ควรเปนหนาที่ของครูและผูปกครองรวมกัน
ปจจุบันผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอยมาก ทั้ง ๆ ที่ผูปกครอง คือ
ผูมีสวนรวมทางการศึกษาที่สําคัญสําหรับเด็ก อาจเปนเพราะระบบเศรษฐกิจที่รัดตัวมากขึ้น
จึงไมสามารถสรางพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูที่ดีได ทําใหละเลยบทบาทสวนนี้ของตน สอดคลอง
กับงานวิจัยของ เอื้อมพร หนูรอด (2547: 119-121) เรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในกิจกรรมที่
จัดขึ้นในโรงเรียนเอกชนปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองในลักษณะของ
การเปนผูรับขอมูลขาวสาร ผูปกครองจะมีสวนรวมมากในทุกกิจกรรม แตการมีสวนรวมเพื่อตัดสินใจ
จะมีแนวโนมการมีสวนรวมนอยในเกือบทุกกิจกรรมเชนกัน เด็กจะมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นถาผูปกครอง
เขามามีสวนรวมที่โรงเรียน ซึ่งการมีสวนรวมของผูปกครองดานการศึกษา มีผลตอความสําเร็จ
ดานการเรียนของเด็กและสงผลใหประสบความสําเร็จในชีวิต อีกทั้งยังเปนการพัฒนาทัศนคติทางบวก
ตอตัวเด็กดวย (นภเนตร ธรรมบวร. 2541: 31) ความสัมพันธอยางใกลชิดระหวางพอ แม ผูปกครอง
และโรงเรียน นอกจากทําใหเด็กประสบความสําเร็จในดานวิชาการแลว ยังชวยใหเด็กมีพัฒนาการที่
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สมบูรณ ทั้งทางรางกาย อารมณจิตใจ และสังคม อันจะชวยใหมีความกาวหนาของชีวิตตอไป
ในอนาคตดวย (รุง แกวแดง. 2544: คํานํา)
อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี มีโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 9 โรง เปนโรงเรียนที่มีศูนยปฐมวัยตนแบบ 1 โรง
และศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย 5 โรง มีเด็กปฐมวัยในการดูแลจํานวน 251 คน เพื่อใหการบริหาร
ศูนยปฐมวัยตนแบบและตนแบบเครือขายสัมฤทธิ์ผลไดดี จึงตองมาจากพื้นฐานการมีสวนรวมของ
ผูปกครองในทุก ๆ ดาน ทั้งการวางแผน การประสานงาน การจัดสรรทรัพยากร และการประเมินผล
และจากที่ผูวิจัยปฏิบัติหนาที่ครูอยูในพื้นที่เปนระยะเวลาประมาณ 5 ป จึงทําใหทราบถึงปญหาใน
การบริหารจัดการศึกษาตลอดมา ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุการมีสวนรวมของผูปกครองในการรวมมือ
เพื่อพัฒนาไมมากนัก เพราะผูปกครองมีทัศนะวาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เปนหนาที่
ของครูฝายเดียว ตลอดจนการมีบทบาทในโรงเรียนของผูปกครองยังนอย โดยคิดวาตนเองไมมี
ความรูดีพอเทากับครู อีกทั้งไมเห็นคุณคาของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะระดับปฐมวัย
คิดวาการศึกษาไมไดทําใหชีวิตความเปนอยูของครอบครัวดีขึ้น ดังนั้นผูปกครองสวนใหญจะมุงเนน
เรื่องการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับความอยูในครอบครัว ซึ่งจะเดินทางไปประกอบอาชีพที่
ประเทศมาเลเซีย จึงมอบการดูแลลูกหลานไวเปนภาระกับญาติผูใหญที่บานแทน นอกจานี้ยังมี
ปญหาดานครู บุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากเกิดปญหาครูยายออกนอกพื้นที่เปนจํานวนมาก
เหตุเพราะสถานการณความไมปลอดภัยในตนเองและทรัพยสิน การดําเนินงานตามโครงการ
เยี่ยมบาน ในกรณีที่เด็กนักเรียนไมมาเรียนจึงขาดหายไป อีกทั้งโรงเรียนสวนใหญเปนโรงเรียน
ขนาดเล็ก ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยากมากเพราะครูไมครบชั้น
จากปญหาดังกลาวขางตน เพื่อใหการจัดการศึกษาศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย
โดยผูปกครองเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเกิดผลดีในทุกดานแกโรงเรียน และสามารถ
พัฒนาเด็กปฐมวัยใหเปนไปตามพัฒนาการ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดดําเนินการศึกษาการมีสวนรวม
ของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย เพื่อเปนแนวทางใน
การสงเสริมใหผูปกครองไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา และนําไปสูการปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกัน อันเปนประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาและบริหารจัดการตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของ
ศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย : กรณีศึกษาโรงเรียนบานปลองหอย อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี
2. เพื่อรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะ การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหาร
จัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย : โรงเรียนบานปลองหอย อําเภอกะพอ จังหวัด
ปตตานี
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ความสําคัญของการวิจัย
ผลของการวิจัยสามารถใชเปนแนวทางเพื่อพัฒนาศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย
โดยการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษา อันจะนําไปสูการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสอดคลองกับความตองการของผูปกครองและชุมชนมากยิ่งขึ้น
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ ผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานปลองหอย
ปการศึกษา 2552 จํานวน 56 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เขต 3 เปนศูนยปฐมวัย
ตนแบบเครือขาย
2. ขอบขายเนื้อหาที่ศึกษา คือ ศึกษาระดับการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา
ของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานีในปการศึกษา 2552 จํานวน 4 ดาน
ไดแก
2.1 การวางแผน
2.2 การประสานงาน
2.3 การจัดสรรทรัพยากร
2.4 การประเมินผล
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ระดับการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา หมายถึง ความคิดเห็นของ
ผูปกครองเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา ดานการวางแผน การประสานงาน
การจัดสรรทรัพยากร และการประเมินผล เพื่อตอบสนองตอการบริหารจัดการศึกษาใหดําเนิน
ไปดวยความเรียบรอย และบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว
2. การวางแผน หมายถึง การรวมกําหนดนโยบาย ความตองการ โครงการ กิจกรรม
รวมถึงปญหาตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาแกศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย
3. การประสานงาน หมายถึง การรวมมือกันในดานการติดตอสื่อสาร ประชาสัมพันธ
ระหวางผูปกครองกับศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย เชน การเขาประชุม การใหขอมูล การแนะนํา
แนวทาง การเยี่ยมบาน และการชวยสอน
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4. การจัดสรรทรัพยากร หมายถึง การที่ผูปกครองเขามามีสวนรวม สงเสริม สนับสนุน
ใหความรวมมือดวยวิธีการตาง ๆ เชน การจัดสภาพแวดลอมเพื่อเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก รวมทั้ง
การบริจาคทรัพยและแรงงานชวยเหลือศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย
5. การประเมินผล หมายถึง การเขามามีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงาน
ของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขายและครู พรอมทั้งเสนอแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาและ
เผยแพรผลงานสูชุมชนประเมินการปฏิบัติงาน
6. ศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของอําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี จํานวน 1 โรง คือ โรงเรียน
บานปลองหอย ซึ่งดําเนินการจัดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัย ที่มีอายุตั้งแต 4-6 ป เพื่อเตรียม
ความพรอมทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา
7. ผูปกครอง หมายถึง บิดา มารดา ญาติผูใหญ หรือบุคคลผูมีหนาที่ดูแล ใหการอุปการะเลี้ยงดูเด็กนักเรียนอยางใกลชิด และมีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาของเด็ก

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
การวิจัย เรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย : กรณีศึกษาโรงเรียนบานปลองหอย อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี ผูวิจัยไดศึกษา
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. ความสํ าคั ญในการพั ฒนาเด็ กปฐมวั ยตามแนวทางพระราชบั ญญั ติ การศึ กษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542
2. การจัดการศึกษาปฐมวัย
3. ความสําคัญของครอบครัวตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย
4. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542
4.1 ความหมายของการมีสวนรวม
4.2 ลักษณะการมีสวนรวม
4.3 รูปแบบการมีสวนรวม
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ความสําคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
มีสาระสําคัญเพื่อใหผูปกครอง พอแม ผูมีหนาที่ในการพัฒนาและอบรมเลี้ยงดูเด็ก ครู
นักวิชาการตลอดจนผูที่เกี่ยวของ เขาใจแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัต-ิ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถสรุปได
ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542: 2-29)
หมวด 1 บททั่วไป ความมุงหมายและหลักการ
1. การศึกษาปฐมวัยเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตลอดชีวิต
2. ทุกสวนของสังคม มีสวนรวมในการจัดการศึกษาปฐมวัย
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หมวด 2 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา
1. ใหมีการจัดทํานโยบายและแผนการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ( 0-5 ป)
2. การศึกษาปฐมวัยเริ่มตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป เปนการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอม
3. พอแม ผูปกครอง บุคคล และสถาบันสังคมตาง ๆ มีสิทธิที่จะไดรับ
3.1 ไดรับความรูในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
3.2 ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ
3.3 ไดรับการยกเวนภาษีตามที่กฎหมายกําหนด
หมวด 3 ระบบการศึกษา
1. เด็กปฐมวัยตามนัยมติคณะรัฐมนตรี 16 มีนาคม 2542 หมายถึงเด็กอายุ 0-5 ป
2. การศึกษาเด็กปฐมวัยเริ่มตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ป
3. การศึกษาปฐมวัย จัดไดทั้ง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
4. การศึกษาปฐมวัยสามารถจัดไดในสถานศึกษาเชนเดียวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คือ จัดในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนหรือศูนยการเรียน
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
1. การจัดการศึกษาปฐมวัยตองเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. จัดกระบวนการเรียนรูตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน
3. การประเมิ นผู เ รี ย นโดยพิจ ารณาจากพั ฒ นาการ ความประพฤติ การรว ม
กิจกรรมและจากการทดสอบ
หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาเอกชนสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยได
ตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่น
หมวด 6 มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน ที่จัดการศึกษาปฐมวัยตองมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
หมวด 7 ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ตองมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
ในการจัดการศึกษาปฐมวัย บุคคล สถาบัน องคกรตาง ๆ ในสังคมที่ระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา โดยการเปนผูจัดหรือผูมีสวนรวมในการจัดการศึกษา การบริจาคทรัพยสิน รวมทั้ง
การมีสวนรวมรับภาระคาใชจายการจัดการศึกษา จะไดรับการลดหยอนหรือยกเวนภาษีจากรัฐ

8

ตามความเหมาะสม เพื่อเปนแรงจูงใจในการระดมทรัพยากร นอกจากนี้ผูจัดหรือผูรวมจัดจะไดรับ
งบประมาณจากรัฐใน 2 ลักษณะ คือ
1. เงินอุดหนุนทั่วไปเปนคาใชจายรายบุคคล
2. เงินอุดหนุนการศึกษา
หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยสามารถใหความรูแก พอแม หรือผูปกครองตลอดจน
ผูเรียนไดดวยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การจัดการศึกษาปฐมวัย
การจัดการศึกษาปฐมวัยถือเปนสิ่งจําเปนยิ่ง เพราะเปนวัยที่สําคัญตอชีวิตในการเรียนรู
สิ่งตาง ๆ เปนพื้นฐานสําคัญที่จะชวยใหเด็กไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม จิตใจ
และสติปญญา ซึ่งจะมีผลใหเด็กมีคุณภาพที่ดีตอไป
ความหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัยไดมีผูใหความหมายไว
ดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 3) ไดใหความหมายวา เปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรก
เกิดจนอายุ 5 ป บนพื้นฐานของการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมกระบวนการเรียนรู เด็กสามารถ
เรียนรูสิ่งตางๆ ไดจากการสัมผัส ประสบการณที่เด็กไดสัมผัสเปนรากฐานสําคัญอยางยิ่งตอการเรียนรู
ของเด็กในชวงเวลาที่เหมาะสม จะทําใหเด็กไดรับการพัฒนาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพที่ดี
เปนการสรางรากฐานของชีวิตเพื่อกาวไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ ถือเปนชวงอายุที่มีอัตรา
ของการพัฒนาการสูงสุด เปนการวางรากฐานการพัฒนาความเจริญเติบโตในทุกดาน ฉะนั้นถาเด็ก
ไดรับการเลี้ยงดูที่ดีและถูกตองตามหลักจิตวิทยาและหลักวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เด็กก็จะพัฒนา
ไดเต็มตามศักยภาพ เพื่อเปนพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาตอไป
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 5) ไดใหความหมายไววา การจัดการศึกษาปฐมวัยยึดหลัก
เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการเรียนรูอยางเหมาะสม
เพื่อใหเด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองอยางสมดุลและเต็มตามศักยภาพกระทรวงศึกษาธิการจึงได
กําหนดหลักการพัฒนาเด็ก ดังนี้
1. สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท การจัด
กระบวนการเรียนรูโดยการจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด
ของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและการใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญ โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย
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โดยการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรู
มาใชเพื่อปองกันและแกปญหา
3. พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลน และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย โดยการจัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน
และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
4. จัดประสบการณการเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพ
และมีความสุข โดยการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวน
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกกิจกรรม
5. ประสานความรวมมือ ระหวางครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก
โดยการสงเสริมใหจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีการประสาน
รวมมือระหวางพอ แม ผูปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
การจัดการศึกษาเนนการเตรียมความพรอมใหกับเด็กทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม
และสติปญญา โดยการจัดกิจกรรมตางๆ ที่มีสวนชวยสงเสริมพัฒนาการในดานตางๆ ใหกับเด็ก
เพราะประสบการณที่ไดรับในชวงอายุนี้เปนการสรางพื้นฐานทางความพรอม และเปนพื้นฐาน
ในการพัฒนาที่ดีสําหรับชีวิตในชวงตอไป ปจจุบันรัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัด
การศึกษาของเด็กปฐมวัย จึงไดกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยไวในแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ โดยมีวัตถุประสงค คือ การพัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุล เพื่อเปนรากฐานของ
การพัฒนา และไดตั้งเปาหมายใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการพัฒนา และเตรียมความพรอมทุกดาน
กอนเขาสูระบบการศึกษา พรอมทั้งวางกรอบการดําเนินงานการพัฒนาและเตรียมความพรอม
เด็กปฐมวัย จึงไดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยขึ้น เพื่อใชเปนคูมือในการพัฒนาเด็กปฐมวัยทัดเทียม
ทั้งในเมืองและชนบท
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 โครงสรางของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2546 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 19) มีสวนประกอบดังนี้
1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (2546: 5) กลาววา เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการอบรม
เลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการเรียนรูอยางเหมาะสมดวยปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเด็ก
กับพอแม เด็กกับผูเลี้ยงดูหรือบุคคลที่มีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษา
เด็กปฐมวัย เพื่อใหเด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับขั้นของพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุล
เต็มศักยภาพโดยไดกําหนดหลักการ ดังนี้
1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท
1.2 ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญ โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม วัฒนธรรมไทย
1.3 พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลน และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
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1.4 จัดประสบการณการเรียนรู ใหสามารถดํารงชีวติ ประจําวันไดอยางมีคุณภาพ
และมีความสุข
1.5 ประสานรวมมือระหวางครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก
2. จุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ไดกําหนดจุดมุงหมายไววา เพื่อสงเสริม
ใหเด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกตางระหวางบุคคลทั้งทางดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา ซึ่งเมื่อเด็กจบการศึกษาระดับปฐมวัยจะตองมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคที่กําหนดไวในจุดมุงหมาย 12 ขอ และคุณลักษณะตามวัยอีก 4 ดาน
ตามมาตรฐานที่พึงประสงค (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 31)
2.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค
2.1.1 รางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
2.1.2 กลามเนื้อใหญและกลา มเนื้อ เล็ก แข็ง แรงใชไ ดค ลอ งแคลวและ
ประสานสัมพันธ
2.1.3 มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
2.1.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
2.1.5 ชื่น ชมและแสดงออกทางศิล ปะดนตรี การเคลื่อ นไหว และรัก
การออกกําลังกาย
2.1.6 ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย
2.1.7 รักวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และความเปนไทย
2.1.8 อยูรวมกับ ผูอื่น ไดอ ยา งมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของ
สังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2.1.9 ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
2.1.10 มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย
2.1.11 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
2.1.12 มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู
2.2 คุณลักษณะตามวัย (สําหรับเด็กที่มีอายุ 3 - 4 ป)
2.2.1 พัฒนาการทางดานรางกาย
2.2.1.1 กระโดดขึ้นลง อยูกับที่ได
2.2.1.2 รับลูกบอลดวยลําตัว
2.2.1.3 เดินขึ้นลงบันไดสลับเทาได
2.2.1.4 เขียนรูปวงกลมตามแบบได
2.2.1.5 ใชกรรไกรมือเดียวได
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2.2.2 พัฒนาการทางดานอารมณ จิตใจ
2.2.2.1 แสดงอารมณตามความรูสึก
2.2.2.2 ชอบที่จะทําใหผูใหญพอใจและไดรับคําชม
2.2.2.3 กลัวการพลัดพรากจากผูเลี้ยงดูใกลชิดนอยลง
2.2.3 พัฒนาการทางดานสังคม
2.2.3.1 รับประทานอาหารไดดวยตนเอง
2.2.3.2 ชอบเลนแบบคูขนาน (เลนของเลนชนิดเดียวกันแตตางคน
ตางเลน)
2.2.3.3 เลนสมมติได
2.2.3.4 รูจักรอคอย
2.2.4 พัฒนาการทางดานสติปญญา
2.2.4.1 สํารวจสิ่งตาง ๆ ที่เหมือนกันและตางกันได
2.2.4.2 บอกชื่อของตนเองได
2.2.4.3 ขอความชวยเหลือเมื่อมีปญหา
2.2.4.4 สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องดวยประโยคสั้น ๆ ได
2.2.4.5 สนใจนิทานและเรื่องราวตาง ๆ
2.2.4.6 รอ งเพลง ทอ งคํา กลอน คํา คลอ งจองงา ยๆ และแสดง
ทาทางเลียนแบบได
2.2.4.7 รูจักใชคําถาม “อะไร”
2.2.4.8 สรางผลงานตามความคิดของตนเองอยางงาย ๆ
2.2.4.9 อยากรู อยากเห็นทุกอยางรอบตัว
2.3 คุณลักษณะตามวัย (สําหรับเด็กที่มีอายุ 4 -5 ป)
2.3.1 พัฒนาการทางดานรางกาย
2.3.1.1 กระโดดขาเดียวอยูกับที่ได
2.3.1.2 รับลูกบอลไดดวยมือทั้งสอง
2.3.1.3 เดินขึ้นลงบันไดสลับเทาได
2.3.1.4 เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได
2.3.1.5 ตัดกระดาษเปนเสนตรงได
2.3.1.6 กระฉับกระเฉงไมชอบอยูนิ่งเฉย
2.3.2 พัฒนาการทางดานอารมณ จิตใจ
2.3.2.1 แสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับบางสถานการณ
2.3.2.2 เริ่มรูจักชื่นชมความสามารถ,ผลงานของตนเองและผูอื่น
2.3.2.3 ชอบทาทายผูใหญ
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2.3.2.4 ตองการใหมีคนฟง คนสนใจ
2.3.3 พัฒนาการทางดานสังคม
2.3.3.1 แตงตัวไดดวยตนเอง ไปหองสวมไดเอง
2.3.3.2 เลนรวมกับผูอื่นได
2.3.3.3 รอคอยตามลําดับกอน หลัง
2.3.3.4 แบงของใหคนอื่น
2.3.3.5 เก็บของเขาที่ได
2.3.4 พัฒนาการทางดานสติปญญา
2.3.4.1 จําแนกสิ่งตาง ๆ ดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5
2.3.4.2 บอกชื่อ และนามสกุลของตนเองได
2.3.4.3 พยายามแกปญหาดวยตนเองหลังจากไดรับคําชี้แนะ
2.3.4.4 สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องเปนประโยคตอเนื่อง
2.3.4.5 สรางผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิม่ ขึ้น
2.3.4.6 รูจักใชคําถาม “ทําไม”
2.4 คุณลักษณะตามวัย (สําหรับเด็กอายุ 5 - 6 ป)
2.4.1 พัฒนาการทางดานรางกาย
2.4.1.1 กระโดดขาเดียวไปขางหนาอยางตอเนื่องได
2.4.1.2 รับลูกบอลที่กระดอนจากพื้นดินไดดวยมือทั้งสอง
2.4.1.3 เดินขึ้นลงบันไดสลับเทาไดอยางคลองแคลว
2.4.1.4 เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได
2.4.1.5 ตัดกระดาษตามแนวเสนโคงที่กําหนด
2.4.1.6 ใชกลามเนื้อเล็กไดดี เชน ติดกระดุม ผูกเชือกรองเทา
2.4.1.7 ยืดตัวคลองแคลว
2.4.2 พัฒนาการทางดานอารมณ จิตใจ
2.4.2.1 แสดงอารมณไดสอดคลองกับสถานการณอยางเหมาะสม
2.4.2.2 ชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผูอื่น
2.4.3 พัฒนาการทางดานสังคม
2.4.3.1 ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง
2.4.3.2 เลนหรือทํางานโดยมีจุดมุงหมายรวมกับผูอื่นได
2.4.3.3 พบผูใหญ รูจักไหว ทําความเคารพ
2.4.3.4 รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย
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2.4.4 พัฒนาการทางดานสติปญญา
2.4.4.1 บอกความแตกตางของกลิ่น สี เสียง รูปราง จําแนกและ
จัดหมวดหมูสิ่งของได
2.4.4.2 บอกชื่อ นามสกุล และอายุของตนเองได
2.4.4.3 พยายามหาวิธีแกปญหาดวยตนเอง
2.4.4.4 สนทนาโตตอบ / เลาเปนเรื่องราวได
2.4.4.5 สรางผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิม่ ขึ้น
และแปลกใหม
2.4.4.6 รูจักใชคําถาม “ทําไม” “อยางไร”
2.4.4.7 เริ่มเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม
2.4.4.8 นับปากเปลาไดถึง 20
กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 35) ไดกําหนดใหเด็กไดเรียนเกี่ยวกับสาระการเรียนรูที่
ใชสื่อในการจัดกิจกรรมใหกับเด็ก เพื่อสงเสริมพัฒนาการทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ
สังคมและสติปญญา ซึ่งจําเปนตอการพัฒนาเด็กใหเปนมนุษยที่สมบูรณ โดยใหเรียนรูสิ่งที่
เกี่ยวของกับตัวเด็ก บุคคลและสถานที่ ธรรมชาติรอบตัวเด็ก การเรียนการสอนจะไมเนนเนื้อหา
การทองจํา ทักษะที่สําคัญและจําเปนสําหรับเด็ก คือ ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะทางสังคม
ทั ก ษะการคิ ด ทั ก ษะการใช ภ าษา คณิ ต ศาสตร แ ละวิ ท ยาศาสตร มี ค า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค
มี ความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น สาระการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยมี 2 สวน คือ
1. ประสบการณสําคัญ ที่เด็กควรไดเรียนรู เพราะจะชวยสงเสริมพัฒนาการทุกดาน
ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา ซึ่งประสบการณสําคัญจําเปนตอการพัฒนา
เด็กใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ชวยใหเด็กเกิดทักษะที่สําคัญสําหรับการสรางองคความรู โดยให
เด็กไดมีปฏิสัมพันธกับวัตถุ สิ่งของ บุคคลและสถานที่ตางๆ ธรรมชาติที่อยูรอบตัวเด็ก รวมทั้ง
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม พรอมกันดวย ประสบการณสําคัญ มีดังนี้
1.1 ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย ไดแก
1.1.1 การทรงตัว และการประสานสัมพันธของกลามเนื้อใหญ การเคลื่อนไหวอยู
กับที่ และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวพรอมวัสดุอุปกรณ การเลนเครื่องเลนสนาม
1.1.2 การประสานสัมพันธของกลามเนื้อเล็ก การเลนเครื่องเลนสัมผัส
การเขียนภาพและการเลนสี การปนและการประดิษฐสิ่งตางๆ ดวยดินเหนียว ดินน้ํามัน แทงไม
เศษวัสดุ ฯลฯ การตอของ บรรจุ เท และแยกชิ้นสวน
1.1.3 การรักษาสุขภาพ การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย
1.1.4 การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผูอื่นในกิจวัตรประจําวัน
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1.2 ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ
1.2.1 เลนเครื่องดนตรี งายๆ เชน เครื่องดนตรี ประเภทเคาะ ตี การแสดง
ปฏิกิริยาโตตอบเสียงดนตรี การรองเพลง
1.2.2 มีสุนทรียภาพ รูจักชื่นชมและสรางสรรคสิ่งสวยงาม กลาแสดงออก
อยางสนุกสนาน กับเรื่องตลก ขําขัน เลาเรื่องราว หรือเหตุการณที่สนุกสานตาง ๆ
1.2.3 รูจักการเลนเปนรายบุคคล การเลนเปนกลุม การเลนอิสระ การเลน
ในหองเรียน และเลนนอกหองเรียน
1.2.4 มีคุณธรรมจริยธรรมรูจักการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ
1.3 ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการทางดานสังคม ไดแก การเรียนรู
ทางสังคม รูจักการเลนและการทํางานรวมกับผูอื่น มีการวางแผน ตัดสินใจเลือก และลงมือ
ปฏิบัติ เคารพความคิดเห็นของผูอื่น รูจักแกปญหาในการเลน ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมทองถิ่น
ที่อาศัยอยู และรักความเปนไทย
1.4 ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา ไดแก
1.4.1 การชิมรส ดมกลิ่น สามารถเลียนแบบการกระทําและเสียงตาง ๆ การ
เชื่อมโยงภาพกับสิ่งของหรือสถานที่จริง การรับรู แสดงความรูสึกผานสื่อ วัสดุ ของเลน และผลงาน
การแสดงความคิดสรางสรรคสื่อ วัสดุตาง ๆ
1.4.2 การใชภาษา แสดงความรูสึกดวยคําพูด พูดเกี่ยวกับประสบการณของ
ตนเอง เลาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง สามารถอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณและความสัมพันธของสิ่งตางๆ
การพูดคําคลองจอง การเขียนภาพ การขีดเขียน เขียนชื่อตนเอง รูจักการอานในหลายรูปแบบ
การอานภาพหรือสัญลักษณจากหนังสือนิทาน หรือเรื่องราวที่สนใจ
1.4.3 การสังเกต การจําแนก และการเปรียบเทียบ การอธิบายความเหมือน
ความตางของสิ่งตางๆ การจับคู การจําแนก การจัดกลุม การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับสิ่งตางๆ
การคาดคะเนสิ่งตางๆ การอธิบายสิ่งตางๆ ดวยวิธีการที่หลากหลาย
1.4.4 จํานวนการเปรียบเทียบ มากกวา นอยกวา เทากับการนับสิ่งตางๆ
การจับคูหนึ่งตอหนึ่ง การเพิ่มขึ้น หรือลดลงของจํานวนหรือปริมาณ
1.4.5 มิติสัมพันธ การตอเขาดวยกัน การแยกออก การบรรจุ และการเทออก
การสังเกตสิ่งตางๆ และสถานที่จากมุมมองที่ตางกัน การอธิบายในเรื่องตําแหนงของสิ่งตางๆ
ที่สัมพันธกัน การอธิบายในเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งตางๆ การสื่อความหมายของ
มิติสัมพันธดวยภาพวาด ภาพถาย และรูปภาพ
1.4.6 เวลา การเริ่มตนและการหยุดการกระทําโดยสัญญาณ การเปรียบเทียบ
เวลา เชน ตอนเชา ตอนเย็น เมื่อวานนี้ พรุงนี้ เปนตน การเรียงลําดับเหตุการณตาง ๆ การสังเกต
ความเปลี่ยนแปลงของฤดู
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สรุปสาระการเรียนรูในสวนที่เปนประสบการณสําคัญ เปนสิ่งที่มีความสําคัญ
สํา หรับ การพัฒ นาเด็ก ทางดา นรา งกาย อารมณ จิต ใจ สัง คมและสติปญ ญา เพราะการจัด
ประสบการณสําคัญจะชวยใหเด็กเกิดทักษะที่สําคัญในการเรียนรู โดยผานกระบวนการเรียนรู
จากการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเด็ก
2. สาระที่ควรเรียนรู เปนเรื่องราวรอบตัวเด็กที่นํามาเปนสื่อ ในการจัดกิจกรรม
ใหเด็กเกิดการเรียนรู ไมเนนการทองจําเนื้อหา การจัดกิจกรรมผูสอนสามารถกําหนดรายละเอียด
ขึ้นเองใหสอดคลองกับวัย ความตองการ และความสนใจของเด็ก ทั้งนี้อาจยืดหยุนเนื้อหาได
โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมในชีวิตจริงของเด็ก สาระที่เด็กอายุ 3-5 ปควรเรียนรู มีดังนี้
2.1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก ใหรูจักชื่อ นามสกุล รูปราง หนาตา รูจักอวัยวะตางๆ
วิธีระวังรักษารางกายใหสะอาด ปลอดภัย การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เรียนรูที่จะเลน
และทําสิ่งตางๆ ดวยตัวเองคนเดียวตลอดจนเรียนรูที่จะแสดงความคิดเห็น ความรูสึก และแสดง
มารยาทที่ดี
2.2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล และสถานที่แวดลอมเด็ก เด็กควรไดมีโอกาสรูจัก
และรับรูเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน รวมทั้งบุคคลตางๆ ที่เด็กตองเกี่ยวของ
หรือมีโอกาสใกลชิดและมีปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน
2.3 ธรรมชาติร อบตัว เด็ก ควรจะไดเ รีย นรูสิ่ง มีชีวิต สิ่ง ไมมีชีวิต รวมทั้ง
ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดลอมเด็กตามธรรมชาติ เชน ฤดูกาล กลางวัน กลางคืน เปนตน
2.4 สิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรจะไดรูจัก สี ขนาด รูปราง รูปทรง น้ําหนัก
ผิวสัมผัสของสิ่งตางๆ รอบตัว สิ่งของเครื่องใช ยานพาหนะและการสื่อสารที่ใชอยูในชีวิตประจําวัน
สรุปสาระที่ควรเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยจะเปนเรื่องราว และสิ่งแวดลอมที่อยู
รอบๆ ตัวเด็ก เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดเรียนรูเกี่ยวกับ เรื่องของตัวเอง สถานที่ บุคคล วันสําคัญ
ธรรมชาติที่อยูรอบตัว สิ่งมีชีวิต สิ่งไมมีชีวิต ปรากฏการณทางธรรมชาติ และสิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก
สิ่งของ เครื่องใช สี ขนาด รูปราง รูปทรง ผิวสัมผัสตางๆ ที่อยูรอบตัวเด็ก โดยใหเด็กไดเรียนรู
ผานประสบการณสําคัญ และนําไปเปนพื้นฐานสําหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป
การจัดประสบการณ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 39-40) ไดสรุปการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป พ.ศ. 2546 ไววา เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการอบรมเลี้ยงดูบนพื้นฐานของความรัก ความเขาใจ โดยการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
จะไมจัดเปนรายวิชา แตจัดในรูปแบบของกิจกรรมบูรณาการผานการเลน เพื่อใหเด็กไดเรียนรู
จากประสบการณตรง เกิดความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนา ทั้งดานรางกาย
อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา โดยมีแนวทางการจัดประสบการณ ดังนี้
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1. หลักการจัดประสบการณ
1.1 จัดประสบการณการเลนและการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กโดยองครวมอยางตอเนื่อง
1.2 เนนเด็กเปนสําคัญ สนองความตองการ ความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคล
และบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู
1.3 จัดใหเด็กไดรับพัฒนาการโดยใหความสําคัญทั้งกระบวนการ และผลผลิต
1.4 จัดการประเมินพัฒนาการใหเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง และเปนสวนหนึ่ง
ของการจัดประสบการณ
1.5 ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก
2. แนวทางการจัดประสบการณ
2.1 จัดประสบการณใหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือ เหมาะกับอายุวุฒิภาวะ
และระดับพัฒนาการเพื่อใหเด็กทุกคนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
2.2 จัดประสบการณใหสอดคลองกับลักษณะการเรียนรูของเด็กวัยนี้ คือ เด็ก
ไดลงมือกระทํา เรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดเคลื่อนไหว สํารวจ เลน สังเกต สืบคน ทดลอง
และคิดแกปญหาดวยตนเอง
2.3 จัดประสบการณในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการทั้งทักษะและสาระ
การเรียนรู
2.4 จัดประสบการณใหเด็กไดริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระทํา และ
นําเสนอความคิดโดยผูสอนเปนผูสนับสนุน อํานวยความสะดวก และเรียนรูรวมกันกับเด็ก
2.5 จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับเด็กอื่นกับผูใหญ ภายใตสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการเรียนรู ในบรรยากาศที่อบอุนมีความสุขและเรียนรูการทํากิจกรรมแบบรวมมือในลักษณะ
ตางกัน
2.6 จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับสื่อ และแหลงเรียนรูที่หลากหลายอยู
ในวิถีชีวิตของเด็ก
2.7 จัดประสบการณที่สงเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และทักษะการใชชีวิตประจําวัน
ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ใหเปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณการเรียนรู
อยางตอเนื่อง
2.8 จัดประสบการณทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไวลวงหนา และแผนที่เกิดขึ้น
ในสภาพจริงโดยไมไดคาดการณไว
2.9 ใหผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการจัดประสบการณ ทั้งการวางแผน
การสนับสนุนสื่อการสอน การเขารวมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ
2.10 จัดทําสารานิทัศนดวยการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ และการเรียนรู
ของเด็กเปนรายบุคคล นํามาไตรตรองและใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาเด็ก และการวิจัย
ในชั้นเรียน
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3. การจัดกิจกรรมประจําวัน การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ป สามารถ
นํามาจัดไดหลายรูปแบบ เปนการชวยใหผูสอนและเด็กทราบวาแตละวันจะทํากิจกรรมอะไร เมื่อใด
และอยางไร การจัดกิจกรรมประจําวันมีหลักการและขอบเขตของกิจกรรม (กระทรวงศึกษาธิการ.
2546: 41-42) ดังนี้
3.1 หลักการจัดกิจกรรมประจําวัน
3.2 กําหนดระยะเวลา ในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยของ
เด็กในแตละวัน
3.3 กิจกรรมที่ตองใชความคิดทั้งในกลุมเล็กและกลุมใหญ ไมควรใชเวลาตอเนื่อง
นานเกินกวา 20 นาที
3.4 กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเลนเสรี เชน การเลนตามมุม การเลนกลางแจง
ใชเวลาประมาณ 40-60 นาที
3.5 กิจกรรมควรมีความสมดุลระหวางกิจกรรมในหองและนอกหองกิจกรรมที่ใช
กลามเนื้อใหญ และกลามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เปนรายบุคคล กลุมยอย และกลุมใหญ กิจกรรมที่
เด็กเปนผูริเริ่มและผูสอนเปนผูริเริ่ม กิจกรรมที่ใชกําลัง และไมใชกําลัง จัดใหครบทุกประเภท
ทั้งนี้กิจกรรมที่ตองออกกําลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไมตองออกกําลังกายมากนัก เพื่อเด็ก
จะไดไมเหนื่อยเกินไป
3.6 ขอบขายของกิจกรรมประจําวัน การเลือกกิจกรรมที่จะนํามาจัดในแตละวัน
ตองใหครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
3.6.1 การพัฒ นากลา มเนื้อ ใหญ เพื่อ ใหเ ด็ ก พัฒ นาความแข็ง แรงของ
กลามเนื้อใหญ การเคลื่อนไหว และความคลองแคลวในการใชอวัยวะตางๆ จึงควรจัดกิจกรรม
โดยใหเด็กไดเลนอิสระกลางแจง เลนเครื่องเลนสนาม เคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะดนตรี
3.6.2 การพัฒนากลามเนื้อเล็ก เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความแข็งแรงของ
กลามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธระหวางตากับมือ จึงควรจัดกิจกรรมโดยใหเด็กไดเลนเครื่องเลน
สัมผัส เลนเกมตอภาพ ฝกชวยเหลือตนเองในการแตงกาย หยิบจับชอนสอม ใชอุปกรณศิลปะ
เชน สีเทียน กรรไกร พูกัน ดินเหนียว เปนตน
3.6.3 การพัฒนาอารมณ จิต ใจ และปลูก ฝงคุณ ธรรม จริย ธรรมเด็ก มี
ความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น มีความเชื่อมั่น กลาแสดงออก มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ
ซื่อสัตย ประหยัด เมตตากรุณา เอื้อเฟอ แบงปน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่นับถือ จึงควรจัดกิจกรรมตางๆ ผานการเลนใหเด็กไดมีโอกาสตัดสินใจเลือกไดรับ
การตอบสนองตามความตองการ ไดฝกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเวลา
ที่โอกาสอํานวย
3.6.4 การพัฒ นาสัง คมนิสัย เพื่อ ใหเ ด็ก มีลัก ษณะนิสัย ที่ดี แสดงออก
อยางเหมาะสมและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวันมีนิสัย
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รักการทํางาน รูจักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผูอื่น จึงควรจัดใหเด็กไดปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันอยางสม่ําเสมอ เชน การรับประทานอาหาร พักผอนนอนหลับ ขับถาย
ทําความสะอาดรางกาย เลนและทํางานรวมกับผูอื่น ปฏิบัติตามกฎกติกาขอตกลงของสวนรวม
เก็บของเขาที่เมื่อเลนหรือทํางานเสร็จ
3.6.5 การพัฒนาความคิด เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต
จําแนก เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู เรียงลําดับเหตุการณ แกปญหา จึงควรจัดกิจกรรมใหเด็กได
สนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก คนควา จากแหลงขอมูลตางๆ
ทดลอง ศึกษานอกสถานที่ ประกอบอาหาร หรือจัดใหเด็กไดเลนเกมการศึกษาที่เหมาะสมกับวัย
อยางหลากหลาย ฝกการแกปญหาในชีวิตประจําวัน และในการทํากิจกรรมทั้งที่เปนกลุมยอย
กลุมใหญ หรือรายบุคคล
3.6.6 การพัฒนาภาษา เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสใชภาษาสื่อสารถายทอด
ความรูสึก ความนึกคิด ความรูความเขาใจในสิ่งตางๆ ที่เด็กมีประสบการณ จึงควรจัดกิจกรรม
ทางภาษาใหมีความหลากหลายในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มุงปลูกฝงใหเด็กรักการอาน
และบุคลากรที่แวดลอมตองเปนแบบอยางที่ดีในการใชภาษา ทั้งนี้ตองคํานึงถึงหลักการจัดกิจกรรม
ทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเปนสําคัญ
3.6.7 การสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค เพื่อใหเด็กไดพัฒนา
ความคิดสรางสรรค ไดถายทอดอารมณ ความรูสึกและเห็นความสวยงามของสิ่งตางๆ รอบตัว
โดยใชกิจกรรมศิลปะและดนตรีเปนสื่อ ใชการเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ใหประดิษฐ
สิ่งตาง ๆ อยางอิสระตามความคิดริเริ่มสรางสรรคของเด็ก เลนบทบาทสมมติในมุมเลน เชน เลนน้ํา
เลนทราย เลนกอสรางสิ่งตาง ๆ
4. การประเมินพัฒนาการ การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ป เปนการประเมิน
พัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญ
 ญาของเด็ก โดยถือเปนกระบวนการตอเนื่อง
และเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมปรกติที่จดั ใหในแตละวัน ทั้งนี้มุงนําขอมูลการประเมินมาพิจารณา
ปรับปรุง วางแผนการจัดกิจกรรม เพื่อสงเสริมใหเด็กแตละคนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมาย
ของหลักสูตร (2546: 43) การประเมินพัฒนาการควรยึดหลักการ ดังนี้
4.1 ประเมินพัฒนาของเด็กครบทุกดานและนําผลมาพัฒนาเด็ก
4.2 ประเมินเปนรายบุคคลอยางสม่ําเสมอตอเนื่องตลอดป
4.3 สภาพการประเมิน ควรมีลกั ษณะเชนเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน
4.4 ประเมินอยางเปนระบบ มีการวางแผนเลือกใชเครื่องมือจดบันทึกไวเปนหลักฐาน
4.5 ประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก รวมทั้งใช
แหลงขอมูลหลายๆ ดาน ไมควรใชการทดสอบ
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วิธีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ควรใชและเหมาะสมกับเด็กที่มีอายุ 3-5 ป
ไดแก การสังเกต การบันทึกพฤติกรรม การสนทนา การสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลจาก
ผลงานเด็กที่เก็บอยางมีระบบ
5. การจัดหลักสูตรสถานศึกษา เด็กปฐมวัยตั้งแตแรกเกิดจนถึง 3 ป ควรไดรับ
การอบรมเลี้ยงดูจากพอแม หรือบุคคลในครอบครัว แตเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม
เปลี่ยนแปลงไปทําใหพอแม ผูปกครองตองออกไปทํางานนอกบาน พอแมตองนําเด็กไปรับการ
เลี้ยงดูจากสถานศึกษาซึ่งเปรียบเสมือนบานหลังที่สองของเด็ก ดังนั้นสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ
ในการเลี้ยงดูเด็ก ควรจัดหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพ ตรงตามปรัชญา
และหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ จึงใหสถานศึกษาจัดทํา
หลักสูตรขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 23) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
5.1 ใหโรงเรี ยน สถานศึกษา หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตองดําเนินการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษารวมกับครอบครัว ชุมชน ทองถิ่น หนวยงาน และสถานศึกษาทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน กําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรที่มุงใหเด็กมีพัฒนาการครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา อยางเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกตางของ
บุคคล เพื่อพัฒนาเด็กใหเกิดความสุขในการเรียนรู เกิดทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต รวมทั้ง
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงคใหแกเด็ก
5.2 การสรางหลักสูตรสถานศึกษา จะตองสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม
เศรษฐกิจ และปรับ เปลี่ย นใหสอดคลองกับธรรมชาติแ ละการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ดังนั้น
สถานศึกษา จึงควรดําเนินการจัดทําหลักสูตร ดังนี้
5.2.1 ศึกษาทําความเขาใจเอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และเอกสาร
หลักสูตรอื่น ๆ รวมทั้งศึกษาขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก ครอบครัว สภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการ
ของชุมชนและทองถิ่น
5.2.2 กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค
สาระการเรียนรู การจัดประสบการณ การสรางบรรยากาศการเรียนรู การประเมินพัฒนาการ
รวมทั้งจัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยกําหนดหัวขออื่นๆ ไดตามความเหมาะสมและความจําเปน
ของสถานศึกษาแตละแหง
5.2.3 การประเมิน เปนขั้นตอนของการตรวจสอบหลักสูตรของสถานศึกษา
คือ ประเมินกอนนําหลักสูตรไปใช เพื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร การประเมินระหวาง
การดําเนินการใชหลักสูตร และการประเมินหลังการใชหลักสูตร เพื่อสรุปผลวาหลักสูตรที่จัดทํา
ควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาใหดีขึ้นอยางไร
สรุปโครงสรางหลักสูตรปฐมวัย เปนการจัดการศึกษาที่มุงพัฒนาเด็กใหมีความพรอม
ในทุกๆ ดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา โดยในหลักสูตรไดกําหนด
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สาระการเรียนรู ที่เนนความสําคัญทั้งดานความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และใหสถานศึกษา
นําไปจัดรูปแบบการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพบริบท และสังคมที่เด็กอาศัยอยู
สภาพบริบทของโรงเรียนบานปลองหอย
โรงเรียนบานปลองหอยตั้งอยูหมูที่ 5 ตําบลปลองหอย อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี
อาคารหลังแรกสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 โดยนายเจะหามะ เด็งลา กํานันตําบลปลองหอยในขณะนั้น
และราษฎรในพื้นที่ไดรวมกันบริจาคทรัพย ที่ดิน และแรงงานสรางขึ้นมาในปจจุบันโรงเรียนบานปลอยหอยมีอาคารเรียนจํานวน 3 หลังคือ
1. อาคารเรียนแบบ ป.1ก ขนาด 2 หองเรียน สรางเมื่อป พ.ศ. 2518 โดยไดรับ
จัดสรรงบประมาณจากทางการจํานวน 80,000 บาท
2. อาคารเรียนแบบ ป.1ก ขนาด 3 หองเรียน สรางเมื่อป พ.ศ. 2521 โดยไดรับ
จัดสรรงบประมาณจากทางการจํานวน 210,000 บาท
3. อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ขนาด 4 หองเรียน สรางเมื่อป พ.ศ. 2526 โดยไดรับ
จัดสรรงบประมาณจากทางการจํานวน 850,000 บาท ตอมาทางโรงเรียนไดตอเติมชั้นลางอีก
จํานวน 2 หองเรียน โดยไมใชงบประมาณจากทางการและในป 2538 ไดรับจัดสรรงบประมาณ
ตอเติมชั้นลางจํานวน 2 หองเรียน
ปจจุบันนายรอยาลี กาฮา ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานปลองหอย ทําการ
สอนตั้งแตชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 11 คน ขาราชการครู
8 คน พนักงานราชการ 2 คน และวิทยากรอิสลาม 1 นักเรียนจํานวน 210 คน เขตบริการของ
โรงเรียน 2 หมูบาน คือ หมูที่ 5 บานคอกวัว และหมูที่ 8 บานบือแนลาแล ซึ่งนับถือศาสนา
อิสลาม 100%
คําขวัญโรงเรียน เรียนดี มีวินัย เนนคุณธรรม
สีประจําโรงเรียน สีสม กรมทา
หลักการ/แนวคิด 1. ทุกคนมีสวนรวม
2. รวมคิด รวมเสนอ รวมปฏิบัติ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบานปลองหอย เปนคนดี มีวินัย
ใฝเรียนรู เชิดชูเกียรติภูมิ
วิสัยทัศน ศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขายโรงเรียนบานปลองหอย โรงเรียนบานปลองหอย
มีความมุงมั่นที่จะทําใหเด็กปฐมวัยเปนคนดี เกง และมีความสุขในการเรียนรู ที่หลากหลายมี
พัฒนาการตามวัยและตามมาตรฐานการเรียนรู อีกทั้งสงเสริมการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาจัดการ
เรียนการสอน พัฒนาครูในการใชสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
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เปาหมาย 1. สงเสริมกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอธรรมชาติ
2. ผูเรียนรูมีพัฒนาการตามศักยภาพภายใตบริบทสังคม วัฒนธรรม
ที่เด็กอาศัยอยู
3. ผูเรียนไดรับความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจจากทุกคน
4. เปนการสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาชีวิตไปสูความเปน
มนุษยที่สมบูรณเกิดคุณคาตอตนเองและสังคม
5. เด็กจะไดรับประสบการณเรียนรูที่สามารถดํารงชีวิตประจําวันได
อยางมีคุณภาพและมีความสุข
6. เปนการเลีย้ งดู ใหการศึกษา ที่เนนเด็กเปนสําคัญและความแตกตาง
ระหวางบุคคลตามศักยภาพของนักเรียน
7. จัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการแกครูผูสอนระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับสมองของเด็กปฐมวัย
8. สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนทุกโรงเรียนในอําเภอมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมการใชบริการของโรงเรียนศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย
ความสําคัญของครอบครัวตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ครอบครัว : แนวคิดสําคัญในการพัฒนาการศึกษา
ปลายทศวรรษที่ 1970 จนถึงตนทศวรรษ 1980 แนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญของ
ระบบครอบครัว ไดรับความสนใจ และกลายเปนประเด็นทางออกพื้นฐานที่องคกรวิชาชีพ ซึ่งทํางาน
กับปญหาสังคมดานตางๆ ไดระบุถึงและใหความสําคัญทั้งนี้เนื่องจากทุกคนตางตระหนักดีวาครอบครัว
เปนสถาบันสังคมที่สมาชิกทุกคนตางมีความรัก ความผูกพันใหแกกัน เปนพลังในการใหความ
ชวยเหลือและพิทักษปกปองกันและกัน อีกทั้งยังเปนสถาบันเริ่มตนในการที่สมาชิกใหมของครอบครัว
จะไดเรียนรูและผานการขัดเกลาทางสังคมอยางเหมาะสม ในระยะนั้น นักวิชาชีพจากหลายสาขา
ตางพากันศึกษาถึง บทบาทหนาที่ของครอบครัวในดานตางๆ อยางจริงจัง เพื่อแสวงหาแนวทาง
ในการแกปญหาและนําไปสูการปองกันปญหาในรูปแบบอื่นๆ ในสวนวิชาชีพทางการศึกษา
นัก การศึกษาตางตระหนักดีถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัวที่มีผลตอการพัฒนาเด็กใน
หลายๆ ดาน งานศึกษาวิจัยจํานวนมากระบุวา ครอบครัวถือเปนหนวยทางสังคมที่สนิทสนมกับ
เด็กมากที่สุด มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมาชิกในครอบครัว มีบทบาท
สําคัญตอการศึกษาของเด็ก ความรวมมือของครอบครัวในการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา
ของลูกหลานในโรงเรียน เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการศึกษาของเด็กประสบความสําเร็จ
แตเดิมเด็ก ๆ ในสังคมไทยเรียนรูจากครอบครัว ซึ่งประกอบไปดวย พอ แม ปู ยา
ตา ยาย ญาติพี่นอง เพื่อน พระ และสภาพตามธรรมชาติในชุมชนทองถิ่น ตอมาเมื่อมีโรงเรียน
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รัฐไดจัดการใหโรงเรียนเปนสถาบันใหมที่มีบทบาทหนาที่ในการกลอมเกลาเด็ก การกลอมเกลา
ในสมัยแรกตั้งโรงเรียนนั้นก็เปนทั้งทางความรู และความประพฤติของใหมที่เด็กยุคกอนตองเรียนรู
และระบบโรงเรียนมีอิทธิพลมาก ก็คือ ทักษะในการเปนพลเมืองที่ดีของรัฐประชาชาติ ตลอด
ระยะเวลาที่ผานมาที่ระบบโรงเรียนแหงชาติขยายตัวไปในพื้นที่ทั่วประเทศ ไดสงผลใหเด็กกลับ
ถูกแยกออกจากครอบครัวและสถาบันดั้งเดิมของชุมชน เด็กๆ ตองใชเวลาอยูกับตารางการเรียน
การสอนและกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียนมากขึ้น ยาวนานขึ้น เปนการใชเวลาที่เด็กเปลี่ยนผูปกครอง
จากพอแมไปเปนการอยูภายใตการปกครองของครู และโรงเรียน ซึ่งไดรับการยอมรับวาเปน
สถาบันการเรียนรูที่ถือวาเปนแหลงความรูที่ครอบครัวและชุมชนไมมีให
แตโรงเรียนไมใชสถาบันการพัฒนาเด็กที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพียงสถาบันเดียว
เพราะตลอดระยะเวลาที่รัฐมุงพัฒนาระบบการศึกษาของเด็กในโรงเรียนดวยทรัพยากร เวลาและ
การลงทุนอยางมหาศาล กลับพบวาปญหาของเด็กและเยาวชนยิ่งมีมากขึ้นมีความซับซอนมากขึ้น
และสิ่งสําคัญคือการเรียนรูในระบบโรงเรียนแตเพียงดานเดียวไมสามารถชวยใหเด็กมีความพรอม
มีความสามารถในการเผชิญกับปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงไดอยางเหมาะสม การเรียนรูของเด็กจึงตอง
อาศัยกระบวนการเรียนรูจากครอบครัวและชุมชนควบคูไปกับการเรียนรูจากโรงเรียน เปนการเรียนรูที่บูรณาการความรูคูไปกับการปฏิบัติและการแกปญหาในวิถีชีวิตจริง เปนการเรียนรูในเชิง
ทักษะชีวิต จากประสบการณ ภูมิปญญาเดิมของครอบครัวและชุมชน ซึ่งสงผลใหบทบาทของ
ครอบครัวในการมีสวนรวมทางการศึกษาเริ่มถูกประเมินคุณคาใหมอีกครั้งหนึ่ง
ครอบครัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักการศึกษาเชื่อวา ครอบครัวมีบทบาทหนาที่ที่สําคัญ และมีผลดานบวกอยางยิ่ง
ตอการใหความชวยเหลือสมาชิกในครอบครัวที่ออนแอ การเอาใจใสของครอบครัวเปนปจจัยที่มี
อิทธิพลสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกที่เปนเด็กพิเศษ ความเชื่อมั่นในระบบครอบครัว
และความรักความผูกพันที่มีตอกันจะสงผลใหเด็กๆ ที่ประสบปญหา หรือขาดความพรอมในดานตางๆ
ไดรับการเอาใจใส หรือชวยเหลืออยางเหมาะสม และยังเปนปจจัยสําคัญในการกระตุนใหครู
และโรงเรียนตางตองคํานึงถึงภาระหนาที่ ที่มีตอกลุมเด็กที่แตกตางเหลานี้ดวย
สําหรับสังคมไทยในชวงรอยตอของการปฏิรูปการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดใหสิทธิและหนาที่แกครอบครัวและชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษามากขึ้น ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันแลววา ครูไมใชแหลงความรูเดียวที่จะมีความรูและ
พัฒนาเด็กได มีแหลงความรูอื่นๆ อีกมากมายที่เปนผูชวยที่มีประสิทธิภาพของครู ซึ่งในที่นี้
ไดแ ก พอ แม ผูป กครอง ชุม ชน และเพื ่อ นๆ ของเด็ก ซึ ่ง เปรีย บเหมือ นเปน แนวรว มที ่มี
ประสิทธิภาพของครู อยางไรก็ตาม จากความเปนจริงที่เกิดขึ้น พบวา ครอบครัว อันไดแก พอแม
ผูปกครองเองก็ยังไมมีความพรอมมากนัก ในการที่จะเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กอยางจริงจัง
แมวาจะมีผลการศึกษากลาวถึงบทบาทของพอแม ผูปกครองในเชิงบวก วาเปนผูสรางสิ่งแวดลอม
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ที่ บา นให เหมาะแกการเรี ยนรู เป นผู สงเสริมเด็ก ใหย อมรั บ วิ นัย และกฎเกณฑ ข องโรงเรีย น
ชวยกระตุนใหเด็กเกิดความพยายามในการทํางานหนักและทํางานไดสําเร็จ จนถึงเปนเงื่อนไข
สําคัญที่ ช ว ยให ภ าระของครูดู ง า ยขึ้น สง ผลใหเ ด็ก บรรลุป ระสิท ธิภ าพในการศึก ษามากขึ้น
แตความเปนจริงก็คือ พอแม ผูปกครองกลับไมมีเวลาใหลูก หลานของตน สวนใหญพวกเขา
มุงในการประกอบอาชีพสวนตัวของตนมากกวา โดยไมสนใจที่จะอบรมหรือสอนระเบียบวินัยใหแก
เด็กๆ ตลอดจนไมกระตุนใหเด็กๆ รักและเอาใจใสตอการเรียน พวกเด็กๆ ยังสามารถที่จะทําอะไรก็ได
ที่เขาตองการ จนกลายเปนปญหาพฤติกรรมสืบเนื่องในระยะยาว ที่ไมสามารถตามแกปญหาได
ในเวลาอันสั้น
ครอบครัว โรงเรียนกับความพรอมในการพัฒนาเด็ก
สภาพของปญหาที่เด็กๆ กําลังเผชิญในสังคม ทําใหครอบครัวถูกเรียกรองและถูก
คาดหวังมากยิ่งขึ้นตอการเขามาจัดการกับปญหาของเด็ก ทั้งในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
และการสรางภูมิคุมกันตนเองทางสังคม พอแม ผูปกครองจํานวนมากมีความตองการและพรอม
จะใหความรวมมือ โรงเรียนและครูตางก็ตระหนักถึงความจําเปนในการสรางและพัฒนาความรวมมือ
ดังกลาว แตปญหาความไมพรอมหลายดานก็กําลังรออยูเชนกัน
การมอบอํานาจใหแกโรงเรียนและสถานศึกษา เสมือนเปนตัวแทนของรัฐในการจัด
การศึกษาอยางเปนทางการ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอบทบาท
หนาที่ของครอบครัวและชุมชน จากบทบาทเดิมในการใหการเรียนรูเรื่องทักษะชีวิตแกลูกหลาน
กลายมาเปนบทบาทหนาที่ทางเศรษฐกิจและการดิ้นรนเรื่องอาชีพแทน ครอบครัวในปจจุบัน
กลายเปนผูเฝาดูโรงเรียนจัดการศึกษาใหแกลูกหลานอยางหางๆ โดยที่พอแม ผูปกครองมีสวนรวม
นอยลงๆ สภาพดังกลาวทําใหพอแม ผูปกครองมรบทบาทเพียงผูสังเกตการณวงนอก อาจจะมี
การสงเสียงบนหรือตําหนิครู และโรงเรียนบาง เมื่อพบปญหาที่กระทบตอลูกหลานของตน แตก็พรอม
ที่จะนําตนเองเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของลูกหลานอยางแทจริง
ไมเ พีย งแตค วามไมพ รอ มของฝา ยพอ แม ผูป กครองเทา นั้น ผลการศึก ษาวิจัย
“การเตรียมพรอมของบุคลากรในสถานศึกษาตอความรวมมือระหวางสถานศึกษา ครอบครัว
และชุมชน” จากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายแหงในสหรัฐอเมริกา พบวา บุคลากรทางการศึกษามี
การเตรียมความพรอมที่นอยมากในการทํางานรวมกันระหวางสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน
สาระสําคัญที่พบในการศึกษานี้ ไดแก
1. ผูบริหารและผูนําสถานศึกษาสวนมาก ตระหนักดีถึงความจําเปนในการทํางาน
รวมกันระหวางสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน มีความตองการที่จะเตรียมบุคลากรที่ดีเพื่อ
ภารกิจนี้
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2. สถานศึกษาทั้งหมดเห็นความสําคัญของการรวมมือ แตบางครั้งก็ขาดการเตรียมการ
อยางเพียงพอที่จะสงเสริมใหบุคลากรทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะขาดกลไกรองรับ
และขาดระบบสนับสนุนการทํางาน ความรวมมือจึงไมบรรลุผลเทาที่ควณ
3. แนวโนมของงานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่องความรวมมือระหวางสถานศึกษา ครอบครัว
และชุมชนมีมากขึ้น ขณะเดียวกันไดสงผลใหผูบริหาร ผูนําสถานศึกษาตระหนักถึงความกดดัน
ที่เพิ่มขึ้น ในการปรับตัวและเรียนรูเกี่ยวกับความรวมมือในรูปแบบใหมๆ ทักษะในการทํางานรวมกัน
ทั้งจากพอ แม ผูปกครอง หนวยงานในระดับทองถิ่น และระดับรัฐ
4. การเปลี่ยนแปลงทิศทางไปสูความรวมมือของแตละฝายในระดับสูงมีความเปนไปได
แตจําเปนตองใชความพยายามและการดําเนินการอยางจริงจัง
5. การวิจัยนี้ทําใหทราบวาเกิดชองวางทางความคิด ระหวางผูบริหารหรือผูนําที่มี
ความเชื่อมั่นตอแนวทางความรวมมือระหวางครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา กับผูบริหารและ
ผูนําที่ไมมีความเชื่อมั่นและไมยอมรับแนวคิดดังกลาว และผลจากการยอมรับและความเชื่อมั่น
ที่แตกตางกันจะนําไปสูประสิทธิภาพของการพัฒนาการศึกษาที่ตางกัน
6. การเตรียมการใหเ กิดความรวมมือของภาคีทั้ง 3 สวน ทั้งครอบครัว ชุมชน
และสถานศึกษา ยังไมเพียงพอ ขาดการสงเสริม สนับสนุนอยางเปนระบบ ทั้งในระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติ อยางไรก็ตามการวิจัยครั้งนี้มีดานดี คือ สามารถดึงความสนใจจากภาครัฐให
หันมาสนใจประสิทธิภาพของการศึกษา ใหความสําคัญกับการเพิ่มคุณภาพของความรวมมือ และคาดวา
จะนําไปสูการเตรียมการที่พรอมมากขึ้นในอนาคต
ผลการวิจัยดังกลาวไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยสภาคณะเจาหนาที่โรงเรียน
ประจํารัฐ ในสหรัฐอเมริกา ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว ไดเรียกรองใหรัฐบาล
แตละรัฐใหความสนใจตอการสนับสนุนความรวมมือในเรื่องนี้มากขึ้น โดยขอใหโรงเรียนของรัฐ
จัดทําแผนความรวมมือของพอแม ผูปกครอง องคกรภาคเอกชน องคกรชุมชน และดําเนินการ
จัดหาทุนเพื่อพัฒนาโปรแกรมการมีสวนรวมอยางเรงรัด ขอเรียกรองดังกลาวมีผลใหครอบครัว
กลุมเพื่อนบาน ครู ผูอาวุโสในชุมชน และผูแทนของฝายศาสนา ตางคิดคนรูปแบบการทํางาน
รวมกันในแตละชุมชน และกิจกรรมสวนใหญไดแก การนิเทศงาน และการแนะแนวการศึกษา
ใหแกเด็กและเยาวชนในทองถิ่นของตน
ขอคนพบจากการวิจัยดังกลาวในดานหนึ่งมีแนวโนมที่ใกลเคียงกับสังคมไทยใน
ความตื่นตัวของครอบครัว ที่จะเขามามีสวนรวมในการจัดและพัฒนาการศึกษาของลูกหลานใหมากขึ้น
ทั้งในระดับปริมาณและคุณภาพ แตในอีกดานหนึ่งขอคนพบไดเตือนหรือสงสัญญาณใหเราตองเรง
ทบทวนความพรอ มของพอ แม ผูป กครอง และครู ผูบ ริห ารในโรงเรีย นตอ ความรว มมือ ใน
รูปแบบใหมๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อจะไดตระหนักถึงสถานการณจริงและเห็นปญหาหรือวางแนวทาง
ปองกันในอนาคต
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แนวโนมของปญหาครอบครัว : ผลกระทบตอการพัฒนาเด็ก
ผลจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ทําใหหลายฝายตระหนักถึงการเผชิญ
ปญหาของครอบครัว วาจะยิ่งมีความหนักหนวงและรุนแรงมากขึ้น อันอาจสงผลตอการพัฒนา
เด็กๆ ในครอบครัว มีการศึกษาหลายชิ้นที่ระบุถึงแนวโนมของปญหาครอบครัวอันเปนสภาพแวดลอม
ที่สําคัญของบานและจะสงผลกระทบตอการพัฒนาเด็กมากขึ้น ไดแก
1. อัตราการเพิ่มของครอบครัวพอหรือแมคนเดียว
2. อัตราการเพิ่มของแมที่ทํางานนอกบาน
3. ขนาดของครอบครัวที่เล็กลงเรื่อย ๆ
4. การทอดทิ้งเด็กและการทารุณกรรมเด็กในครอบครัวมีมากขึ้น
5. อัตราการเพิ่มของครอบครัวที่ตั้งใจไมมีบุตร
6. เด็กที่มาจากครอบครัวแตกแยก และถูกเลี้ยงดูดวยปูยา ตายายมากขึ้น
7. อัตราการเพิ่มของเด็กที่อยูในครอบครัวหยารางที่มากกวาหนึ่งครั้ง
8. เด็กที่ขาดพอมีมากขึ้น
9. การเพิ่มของหญิง ชาย ที่อยูดวยกันกอนแตงงาน
10. การเพิ่มของเด็กที่ตางวัฒนธรรม และสัมพันธกันภายใตวัฒนธรรมใหมที่เทาเทียมกัน
11. การเพิ่มขึ้นของอิทธิพลสื่อ
12. การขาดความชวยเหลือและสนับสนุนจากเครือญาติ
13. การเพิ่มขึ้นของครอบครัวที่พอ เปนหัวหนาครอบครัวเพียงคนเดียว
14. การเพิ่มของอัตราอาชญากรรมที่รุนแรงตอเด็ก
แนวโนมปญหาในครอบครัวดังกลาว จะกลายเปนปจจัยที่คุกคามเด็กมากขึ้น และจะ
เปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาเด็กทั้งทางอารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา ดังนั้นในการศึกษา
เรื่องการมีสวนรวมของพอแม ผูปกครองในการพัฒนาการศึกษาเด็ก จึงจําเปนตองศึกษาแนวคิดตางๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อจะเขาใจความคิด แนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของพอแม ผูปกครอง
และครูใหมีคุณภาพมากขึ้น พอแมตองยอมรับสภาพความสามารถของเด็ก และพยายามชวยให
เด็กไดพัฒนาในสิ่งที่เด็กรับไดเหมาะสมกับวัย พอแมควรมีความรูเกี่ยวกับเด็กเชนเดียวกับครู
มีความเขาใจและมีจุดมุงหมายในการพัฒนาเชนเดียวกับโรงเรียน จะทําใหการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
เปนไปไดดียิ่งขึ้น
จะเห็นไดวา ในชวงวัยเริ่มตนของเด็กนั้น แหลงที่เด็กจะไดเรียนรูและพัฒนาตัวเอง
เปนแหงแรกคือบาน ซึ่งถือวาเปนสถาบันที่สําคัญที่สุดอันดับแรกของเด็ก สวนโรงเรียนและครูนั้น
เปนสถาบันสําคัญอันดับสอง ซึ่งจะชวยหลอหลอมใหเด็กแตละคนไดเจริญเติบโตและพัฒนาไป
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ตามเอกัตภาพ โดยมีเปาหมายสูงสุดวา เด็กทุกคนเหลานั้นจะเติบโตขึ้นไปเปนทรัพยากรอันมีคา
ของสังคมและประเทศชาติตอไป
การมีสว นรวมในการจัดการศึกษาที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดใหความสําคัญตอยุทธศาสตรการมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
หลายหมวด หลายมาตรา เชน ในหมวดหลักการสิทธิและหนาที่ทางการศึกษาไดกลาวถึงเจตนารมณที่
จะใหสังคม ชุมชน และทองถิ่น ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (มาตรา 8 (2)) นอกจากนี้ยังมี
ใหมีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น (มาตรา9 (2))
ใหมีการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษา ในมาตรา 9 (5) ใหบุคคล
ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ไดมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(มาตรา 12) หมวดการจัดการศึกษา กําหนดใหสถานศึกษาประสานความรวมมือกับบิดา มารดา
ผูปกครอง และชุมชน รวมกับพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ (มาตรา 24) ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทํา
สาระของหลักสูตรที่สอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะที่
พึงประสงคเ พื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และทองถิ่น (มาตรา 27) นอกจากนี้
สถานศึกษายังมีหนาที่ในการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายใน
ชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสารเพื่อพัฒนา
ชุมชน และแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน (มาตรา 29) สวนหมวดการบริหาร
และการจัดการศึกษา ไดกําหนดใหมีองคคณะบุคคลในการบริหารและจัดการศึกษาในระดับตางๆ
ทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา โดยใหมีตัวแทน
องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทน
องคกรวิชาชีพ อยูในองคคณะบุคคลนั้น (มาตรา 32-35, 38, 40) นอกจากนี้ชุม ชนและทองถิ่น
ยังมีบทบาทใหขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่พิจารณาเห็นวา เกี่ยวของกับภารกิจสถานศึกษาตาม
คํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ที่ทําการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึก ษานั้น (มาตรา 50) หมวดครู คณาจารย และบุค ลากรทางการศึก ษา
กําหนดใหหนวยทางการศึกษาระดมทรัพยากรทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคล ในชุมชน
และทองถิ่น ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ
และภูมิปญญาทองถิ่นของบุคคลดังกลาวมาใช เพื่อใหเกิดประโยชนทางการศึกษา (มาตรา 57)
หมวดทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา กําหนดใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดวย
งบประมาณ การเงินและทรัพยสิน ทั้งจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ชุมชน ทองถิ่น
มาใชจัดการศึกษา โดยอาจเปนผูจัดหรือมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและ
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ทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสม
และความจําเปน (มาตรา 61)
1. ความหมายของการมีสวนรวม
คําวา “การมีสวนรวม” เปนคําในภาษาไทยที่บัญญัตขิ นึ้ ตรงกับคําในภาษาอังกฤษ
วา Participation นักบริหารและทานผูรไู ดใหความหมายไว เปนที่นาสนใจพอที่จะนํามาศึกษา
และพิจารณาใหเขาใจ ดังนี้
วิทวัส แกลวทนง (2541: 21) ใหความหมายการมีสวนรวม หมายถึง การทีป่ ระชาชน
เขามามีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมการจัดการทองถิ่น การตัดสินใจ การลงมือปฏิบัติการ
ในการมีสว นร ว มจั ด การบริห ารผลประโยชน ของชุ ม ชน การประเมิน ผล และสนั บ สนุ นให
ประชาชนในชุมชนมีความคิดริเริ่ม มีความตื่นตัว ในการพัฒนาทองถิ่นแลวแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของทองถิ่น
นดา ดําริหเลิศ (2542: 21) ใหความหมายการมีสวนรวม หมายถึง การที่
ประชาชนมีการปฏิบัติรวมกันในการพัฒนาชุมชน โดยความสมัครใจในลักษณะของการรวมตัดสินใจ
รวมปฏิบัติงาน รวมประเมินผล รวมบํารุงรักษา และรวมรูสึกเปนเจาของ
บุญเทียม อังสวัสดิ์ (2542: 18) ใหความหมายการมีสวนรวม หมายถึง การเปด
โอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนในกระบวนการปฏิบัติกิจกรรมโดยเริ่มตั้งแตการสํารวจสภาพ
ปจจุบันปญหาการกําหนดความตองการ การตัดสินใจ และปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามผล
การดําเนินงานนั้นๆ ดวย
อังศิธร พวงแพ (2544: 18) การมีสวนรวม หมายถึง การที่บุคคลหรือคณะบุคคล
รวมมือกัน รวมทํา รวมคิด รวมปฏิบัติ รวมตัดสินใจ รวมประเมินผลงานในการทํากิจกรรม
รวมกัน พัฒนางานใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและมีประสิทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว
จากความหมายของการมีสวนรวมดังกลาวอาจกลาวไดวา การมีสวนรวมของ
ชุมชน และทองถิ่นในการจัดการศึกษา หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนในฐานะเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชน และทองถิ่น ไดเขาไปเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยรวมแสดง
ความคิดเห็นและกระทําในสิ่งที่พองตองกัน ตลอดจนรวมกันพิจารณากําหนดปญหา ความตองการ
ของประชาชน ชุมชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือแกไขปญหา หาแนวทางพัฒนาโรงเรียน
2. ลักษณะการมีสวนรวม
ลักษณะการมีสวนรวม ไดมีการจําแนกลักษณะหรือประเภทของการมีสวนรวม
ที่แตกตางกัน ซึ่งนักวิชาการไดกลาวถึง ลักษณะของการมีสวนรวมที่แตกตางกันออกได ดังนี้
ชูชาติ พวงสมจิตร (2540: 19) ไดจําแนกขั้นตอนในการมีสวนรวมออกเปน 4 ขั้นตอน
ดังนี้
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ขั้นที่ 1 การมีสวนรวมในขั้นริเริ่มโครงการ เปนขั้นตอนการคนหาปญหาและสาเหตุ
ตลอดจนการตัดสินใจกําหนดความตองการและจัดลําดับความสําคัญของความตองการ
ขั้นที่ 2 การมีสวนรวมในขั้นวางแผน เปนขั้นตอนเขามามีสวนรวม ในการกําหนด
นโยบาย และวัตถุประสงคของโครงการ กําหนดวิธีการ แนวทางการดําเนินงานและกําหนด
ทรัพยากรที่จะใชในโครงการ
ขั้นที่ 3 การมีสวนรวมในขั้นดําเนินการ เปนการเขามามีสวนรวมในการทําประโยชน
ใหแกโครงการ โดยการรวมชวยเหลือดานทุนทรัพย วัสดุอุปกรณและแรงงาน หรือโดยการบริหารงาน
และประสานงาน ตลอดจนดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก
ขั้นที่ 4 การมีสวนรวมในขั้นประเมินผล เปนขั้นของการเขามามีสวนรวมใน
การประเมินวา การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม อาจเปนการประเมินผลยอย
เพื่อดูความกาวหนาของการดําเนินงาน หรือการประเมินผลรวมสรุปรวบยอด
อุทัย บุญประเสริฐ (2542: 1-4) ไดวิเคราะหถึงลักษณะการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน คือ ในการปฎิรูประบบการบริหารการศึกษาในประเทศไทย ปจจุบันนี้
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดระบุไวอยางชัดเจนวา “ใหกระทรวงกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง” การดําเนินงานตามนัยดังกลาว จะเปน
การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา จากสวนกลางไปยังสถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน โดยมุงหวังใหเปนการเพิ่มประสิทธิผล และประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนใหสอดคลอง
และเปนไปตามความตองการของผูเรียน ตอบสนองความตองการของผูปกครอง และชุมชนมากที่สุด
บุญเทียม อังสวัสดิ์ (2542: 25) แบงลักษณะการมีสวนรวมและระดับการมีสวนรวม
ของประชาชนดังนี้
ระดับที่ 1 ไมมีสวนรวม หมายถึง ไมมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมเลย/มีสวนรวม
นอยที่สุด
ระดับที่ 2 รวมรับรู หมายถึง มีสวนรับรูรบั ทราบการปฏิบัติกิจกรรม แตไมมี
สวนปฏิบัติและรวมคิด/ มีสวนรวมนอย
ระดับที่ 3 รวมทํา หมายถึง มีสวนรวมในการปฏิบัติรวมทํากิจกรรมตามที่ไดรับ
มอบหมาย/มีสวนรวมปานกลาง
ระดับ ที่ 4 รวมคิด/รวมตัดสินใจ หมายถึง มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
ใหขอเสนอแนะและรวมตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมแตไมไดรวมปฏิบัติ/มีสวนรวมมาก
ระดั บ ที่ 5 รวมทํา/รวมคิด/รวมตัดสินใจ หมายถึง มีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นใหขอเสนอแนะตัดสินใจและรวมปฏิบัติกิจกรรมนั้นดวย/มีสวนรวมมากที่สุด
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อังศิธร พวงแพ (2544: 22) การรวมมือของบุคคลหรือคณะบุคคลในการทํากิจกรรม
รวมกันทั้งทางตรงและทางออม ในการมีสวนรวมดานการวางแผน การดําเนินการ การปฏิบัติงาน
ตามแผนงานการปรับปรุงแกไข สามารถรวมรับรูปญหา รวมคิด ดําเนินการ รวมจัดทํางานตาม
แผนงานกิ จ กรรม มี ก ารร ว มตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ งานต า งๆ และมี ก ารประเมิ น ผลงาน ว า มี
ประสิทธิภาพเปนอยางไร ตองพัฒนาปรับปรุงอะไรบางซึ่งทุกคนตองรวมกันอยางจริงจัง มีความรับผิดชอบ
3. ขอบขายการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา
3.1 การวางแผน ความหมายของการวางแผน คือ กระบวนการในการกําหนด
วัตถุประสงค และวิธีการวาจะทําอยางไรใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น หากจะกลาวในแงของสถานการณ
การวางแผนเปนกระบวนการในการเผชิญกับความไมแนนอน โดยการกําหนดการกระทําขึ้นลวงหนา
เพื่อใหไดผลตามที่กําหนดไว การวางแผนจะเกี่ยวของกัน 2 อยางคือ จุดหมายปลายทางกับ
วิธีการ จุดหมายปลายทางก็คือจะทําอะไร วิธีการก็คือจะทําอยางไร ไดมีผูใหความหมายของ
การวางแผนไวดังนี้
อนันต เกตุวงศ (2541: 1) การวางแผน คือ การตัดสินใจลวงหนาในการ
เลือกทางเลือกที่เกี่ยวกับสิ่งตางๆ ไมวาจะเปนวัตถุประสงคหรือการกระทํา โดยทั่วไปจะเปนการถามวา
จะทําอะไร ทําไมตองทํา ใครบางเปนผูกระทําจะกระทําเมื่อใด กระทําที่ไหนบาง และกระทํากัน
อยางไร เสาวนิตย ชัยมุสิก (2545: 2) ไดใหความหมายของการวางแผนไววา การวางแผน คือ
งานทุกดานขององคกรที่ไดกําหนดขึ้นอยางมีเหตุผล แผนเปนระเบียบวิธีหรือขั้นตอนที่เปน
ระบบซึ่งบุคลากรใชเปนเครื่องมือหรือแนวทางดําเนินงานขององคกร ขณะที่ สมเดช สีแสง
(2540: 38) ไดใหความหมายวา การวางแผน คือ การตัดสินใจลวงหนาของหนวยงานวาจะตอง
การผลสําเร็จอยางไร และคิดลวงหนาจะดําเนินการอยางไรใหงานสําเร็จ และ จํารัส นองมาก
(2544: 51) ไดใหความหมายของการวางแผนไววา เปนการคาดการณ และการแกไขปญหา
ลวงหนา โดยการนําความรูประสบการณของคนมาเปนกระบวนการที่กอใหเกิดการตัดสินใจอยางมี
เหตุผล การคิดเตรียมการลวงหนาวาจะทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร
สรุปไดวา การวางแผน คือ แนวทางการกระทําที่กําหนดไวลวงหนากอนที่
จะมีการกระทํา เพื่อใหเกิดผลดีตองานองคกรประสบผลสําเร็จ
วัตถุประสงคในการวางแผน
1. การวางแผนทําใหรูทิศทางในการดําเนินงาน เมื่อผูปฏิบัติงานรูทิศทาง
การทํางานก็สามารถประสานงานกัน รูวาควรทําอะไรและทําอยางไรจะไดผลตามเปาหมายที่
กําหนดไว หากไมมีการวางแผน นอกจากไมรูวาจุดหมายปลายทางอยูที่ไหนแลวก็ยังกอใหเกิด
การสูญเสียหรือสิ้นเปลืองทรัพยากรอีกดวย
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2. การวางแผนทําใหลดความไมแนนอน สามารถคาดคะเนการเปลี่ยนแปลง
อันอาจเกิดขึ้นไดดียิ่งขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันก็
เตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสม
3. การวางแผนทําใหลดความเสียหายการซ้ําซอนกันของงานที่ทํา เนื่องจาก
การวางแผน ทําใหรูทั้งวิธีการและเปาหมายของงานจึงทําใหมีความชัดเจนในการทํางาน รูวา
กิจการใดควรทํากอนหลังอยางไร การซ้ําซอนและการสิ้นเปลืองจึงไมเกิดขึ้น
4. การวางแผนทําใหรูมาตรฐานในการควบคุม หนาที่ขั้นสุดทายของการบริหาร
คือ การควบคุมใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด กิจกรรมที่สําคัญของการควบคุมคือมาตรฐาน
ที่ใหเปรียบเทียบกับการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง การวางแผนจึงกําหนดมาตรฐานไดแนนอนชัดเจน
วาตองใหไดผลงานอยางไร
องคประกอบของการวางแผน การวางแผนมีองคประกอบที่สําคัญ ดังตอไปนี้
1. มีเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ชัดเจน การวางแผนสิ่งที่สําคัญ คือ การกําหนดเปาหมาย หรือวัตถุประสงคเพื่อกําหนดทิศทางของการกระทํา ถาไมมีความชัดเจน
อาจมีปญหาในการปฏิบัติและมีผลตอเนื่องถึงการประเมินดวย
2. ประกอบดวยกลยุทธหรือวิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค การวางแผน
จะตองมีการกําหนดแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติ หรือบอกรายละเอียดในการปฏิบัติ
3. มีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ การวางแผนจะตองวิเคราะหขอมูล
อยางถี่ถวนรอบคอบวาสามารถนําแผนไปปฏิบัติได
ประเภทของการวางแผน การวางแผนอาจจํ าแนกประเภทได หลาย
ประเภท ขึ้นอยูกับลักษณะขององคกรที่ใชประโยชนจากการวางแผน สรุปไดดังนี้
1. องคกรขนาดเล็ก การวางแผนประเภทไมเปนทางการ ซึ่งขึ้นอยูกับ
การตัดสินใจของผูมีอํานาจสูงสุด เปนลักษณะการใชวิจารณญาณ และประสบการณสวนตัว
2. องคกรขนาดใหญ การวางแผนจะมีรูปแบบเปนทางการ แผนจะเปน
ลายลักษณอักษร การวางแผนมีลักษณะเปนแผนกลยุทธ
สรุป ประเภทของการวางแผนจะขึ้นอยูกับลักษณะขององคกรเปนสําคัญ
ยิ่งองคกรมีขนาดใหญ หรือมีคูแขงมาก การวางแผนจะตองการวิเคราะหขอมูลอยางรอบคอบ
รัดกุมเพื่อใหองคการเจริญเติบโต และดํารงอยูได
ความสําคัญของการวางแผน การวางแผนเปนกระบวนการสําคัญของ
การบริหาร เพื่อใหงานในองคกรนั้นสําเร็จตามที่ไดตั้งเปาหมายไว ซึ่ง อนันต เกตุวงศ (2541: 8–10)
ไดกลาวถึงความสําคัญของแผน โดยสรุปไววา
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1. การวางแผนเปนหนาที่อันดับแรกของผูบริหาร เพราะวาผูบริหารมีหนาที่
ในการวางแผน การจัดองคกร การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุมซึ่งแผนเปน
ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป วามีความสําคัญอันดับแรก
2. การวางแผนและแผนเปนแนวปฏิบัติที่สําคัญ ผูปฏิบัติตามแผนสามารถ
ศึกษาเรียนรูขั้นตอน กระบวนการทํางานจากแผนงานกอนลงมือปฏิบัติ ดังนั้นแผนจึงมีความจําเปน
มากตอผูปฏิบัติ
3. แผนและการวางแผน เปนตัวกําหนดทิศทาง และความรูสึก ในเรื่อง
ความมุงหมายสําหรับองคกรในการปฏิบัติงานทุกคนไดรู นอกจากนี้แผนยังเปนกรอบในการตัดสินใจ
ใหแกผูปฏิบัติได
4. แผนและการวางแผน ชวยใหผูบริหารและผูปฏิบัติมองไปในอนาคตและ
เห็นโอกาสที่จะแสวงหาผลประโยชน หรือการกระทําตางๆ ใหสําเร็จได นอกจากนี้ยังสามารถ
มองเห็นอุปสรรคและปญหา จึงทําใหสามารถหาทางแกไขได
5. การตัดสินใจที่มีเหตุผล การวางแผนนั้นจะมีการตัดสินใจเรื่องตางๆ
ไวลวงหนาการตัดสินใจนั้นตองมีทฤษฎี แนวความคิด และหลักการสถิติ สิ่งเหลานี้จะมีผลตอ
การตัดสินใจไดถูกตองเหมาะสม การวางแผนจึงเปนการศึกษาลวงหนาเพื่อการตัดสินใจ
6. การวางแผนเปนเรื่องการเตรียมการไวลวงหนา เมื่อมีการกําหนดวัตถุประสงค
เปาหมายตามความตองการ แลวก็สามารถกําหนดกิจกรรม ทรัพยากร ควบคุมการปฏิบัติงาน
ใหงานบรรลุเปาหมายไวลวงหนาได เมื่อมีการพิจารณาจากแผนอยางละเอียดทุกขั้นตอนแลว
ก็สามารถนําไปปฏิบัติได
7. การวางแผนมีสวนชวยใหมนุษยเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ไดมาก เนื่องจาก
ในโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอ มนุษยจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความตองการของคน
ดังนั้นการวางแผนเปนการเตรียมการเพื่อใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง
8. การวางแผนเปนตัวนําของการพัฒนา แผนเปนการกําหนดวัตถุประสงค
เปาหมายและกิจกรรม เปนการตัดสินใจในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามความตองการ
สวน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2542: 110-111) ไดกลาวถึง
ความสําคัญของการวางแผนไว ดังนี้
1. ประโยชนของการวางแผนในการกําหนดจุดมุงหมายและวัตถุประสงค
2. ลักษณะเดนของการวางแผน การวางแผนเปนการปฏิบัติสําหรับการจัด
องคกร การทําหนาที่ชักนํา และควบคุมใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงค
3. ความหลากหลายของการวางแผน เป น ลั ก ษณะของการวางแผน
มีความแตกตางกันไปตามอํานาจหนาที่ของผูบริหาร และการวางแผนมีในทุกระดับตั้งแตผูบริหาร
ระดับสูงในการกําหนดนโยบาย จนถึงระดับปฏิบัติก็มีการวางแผน
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4. ประสิทธิภาพของแผน แผนที่มีประสิทธิภาพ คือ แผนที่สามารถกําหนด
และปฏิบัติตามแผน เพื่อใหมีการใชตนทุนและปจจัยอื่นๆ เหมาะสมกับผลผลิต
สําหรับ เสาวนิตย ชัยมุสิก (2545: 4-5) ก็ไดใหความสําคัญของแผนไว
ดังนี้
1. ชวยใหหนวยงานสามารถเตรียมรับสถานการณ และการเปลี่ยนแปลง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เปนแนวปฏิบตั ิในการตัดสินใจ และการปฏิบัตขิ องผูบริหารและผูปฏิบัติ
3. ชวยใหการใชทรัพยากรไดอยางคุมคา
4. เปนพื้นฐานของการควบคุม ตรวจสอบในการปฏิบัติงาน
สรุป การวางแผนมีความสําคัญในการกําหนดทิศทาง หรือแนวทางปฏิบัติงาน
ขององคกรลวงหนา เพื่อใหผูบริหารสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหาการใชทรัพยากร
และสามารถทํานายอนาคตของหนวยงานได
ขั้นตอนกระบวนการวางแผน กระบวนการวางแผน หมายถึง ขั้นตอนใน
การวางแผนตั้งแตตนจนจบวาจะตองทําอะไรบาง กอนหลังอยางไร ดังที่ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ
(2542: 118 -121) ไดกลาวไววากระบวนการวางแผน ประกอบดวยการพัฒนาภารกิจขององคกร
การกําหนด เปาหมาย และการสรางแผน มีขั้นตอนปฏิบัติคือ ผูบริหารเริ่มตนโดยการกําหนดภารกิจโดยใช
ภารกิจในการกําหนดเปาหมายขององคกร และจัดทําแผนเพื่อใหงานบรรลุเปาหมายสวนขั้นตอน
ในการวางแผน หมายถึง ลําดับขั้นตอนของการวางแผน มีดังนี้
1. การคํานึงถึงโอกาส เปนการพิจารณาถึงโอกาสจากสิ่งแวดลอมภายใน
และภายนอกองคกร โดยผูบริหารตองเริ่มตนวิเคราะหจุดออน จุดแข็งขององคกร
2. กําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงค เปนการกําหนดผลลัพธ และความคาดหวัง
สุดทายของสิ่งที่ตองการจะเปน
3. คํานึงถึงขอสมมุติในการวางแผน หรือการพัฒนาขอสมมุติเปนการสราง
ขอกําหนดขอบเขต การคาดคะเนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของการวางแผน
4. กําหนดทางเลือกตางๆ เปนการกําหนดทางเลือกหรือการสํารวจทางเลือก
ที่เหมาะสม ผูวางแผนตองสํารวจเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด
5. การเปรียบเทียบทางเลือกตางๆโดยคํานึงถึงเปาหมายที่ตองการ หรือ
การประเมินทางเลือก เปนการประเมินทางเลือกโดยวิเคราะหจากจุดออน จุดแข็ง โอกาสในแตละ
ทางเลือก
6. การเลือกทางเลือก เปนขั้นตอนการยอมรับทางเลือกทีด่ ีที่สุด
7. การสรางแผนสนับสนุน เปนการกําหนดหรือสรางแผนที่สนับสนุนแผนงานหลัก
8. แผนตัวเลขโดยจัดทํางบประมาณ ขั้นนี้เปนการกําหนดงบประมาณ
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คุณลักษณะของการวางแผนที่มีประสิทธิภาพนั้น เสาวนิตย ชัยมุสิก (2545: 5-6)
ไดกลาวไวดังนี้
1. มีความยืดหยุนสูง ควรใหลักษณะของความยืดหยุน เพราะวาตอง
ปรับเปลี่ยนไปตามความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
2. มีความครอบคลุม ควรมีลักษณะของการบูรณาการในกิจกรรมเปาหมาย
ใหสัมพันธกัน
3. มีความชัดเจน มีการกําหนดแผนไวชัดเจน
4. มีการกําหนดระยะเวลาของแผน กําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดใหชัดเจน
5. มีรูปแบบ มีขั้นตอนการปฏิบัติอยางเปนระบบ
6. มีเหตุผล แผนมีการกําหนดขึ้นอยางมีเหตุผลเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
7. มีการมุงสูอนาคต การวางแผนในอนาคต
8. มีความสอดคลอง กับเปาหมายวัตถุประสงค
สรุป การวางแผน เปนขั้นตอนของการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ กลาวคือ
จะทําอยางไร นโยบายที่กําหนดขึ้นจึงจะเปนจริง และเปนไปตามเปาหมายที่วางไว มีวิธีการ
อยางไร สิ่งเหลานี้เปนเรื่องในอนาคต จึงตองมีการวางแผน เพื่อใหการดําเนินงานนั้นสําเร็จลุลวงได
นอกจากนี้แลวการวางแผนที่ดีนั้นตองเกิดจากการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
เขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการวางแผน
3.2 การประสานงาน การวางแผนเปนภารกิจที่สําคัญยิ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
เนื่องจากหนวยงานขององคกรไดแบงโครงสรางออกเปนหนวยงานยอยๆ หลายหนวยงาน
ซึ่งยิ่งเปนองคกรขนาดใหญแลว โครงสรางยิ่งใหญ และมีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น การประสานงาน
ยิ่งมีความสําคัญมากเปนเงาตามตัว ดังนั้นผูบริหารที่มีทักษะ ความรูความสามารถ และมีกระบวนการ
ปฏิบั ติงานที่จะทําให บุคลากรในองคกรรวมมือรวมใจปฏิบัติงานใหสําเร็จลุ ลว งไปได อย างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยอาศัยหลักการประสานงานที่ดี การประสานงานมีความหมาย
หลายประการ ดังที่ บรรยงค โตจินดา (2542: 187) ไดใหความหมายของการประสานงานไววา
การประสานงานหมายถึง การที่ผูบริหารดําเนินการใหผูปฏิบัติงานใหสอดคลองกัน การประสานงาน
เปนกิจกรรมอยางหนึ่งในการบริหาร ผูบริหารตองประสานคน ประสานกิจกรรม และประสาน
ทรัพยากรเขาดวยกัน เพื่อความสําเร็จของงาน ขณะที่ เนตรพัณณา ยาวิราช (2545: 350) ไดให
ความหมายของการประสานงานไววา การประสานงาน หมายถึง การจัดระเบียบวิธีการทํางาน
เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจกัน ไมขัดแยงกัน และ สมิต สัชฌุกร (2551: 14-15) ไดใหความหมาย
ของการประสานงานไวหลายแงมุมดังนี้
การประสานงาน หมายถึง วิธีซึ่งคนจํานวนมากรวมกันปฏิบัติงานให
บรรลุวัตถุประสงคตามที่ตกลงกันไว
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การประสานงาน หมายถึง การกําหนดกิจกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในขณะเดียวกันก็มีการแบงกิจกรรม มอบหมายงานใหทํา
การประสานงาน หมายถึง กระบวนการและแบบแผนการดําเนินงานของกลุม
และเอกภาพของการกระทํา เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
การประสานงาน หมายถึง การที่บุคคลหรือกลุมทํางานรวมกัน โดยมี
ความสามัคคีกันเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย
การประสานงาน หมายถึง การจัดระเบียบวิธีการทํางานเพื่อใหงานและ
เจาหนาที่ฝายตางๆ รวมกันปฏิบัติงาน ไมซ้ําซอนขัดแยงกัน ทําใหงานบรรลุเปาหมายของ
องคกร
วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550: 135) กลาววาพื้นฐานที่อยูในกระบวนการ
บริหารจัดการตางๆ จะดําเนินไปดวยความราบรื่นนั้น ตองมีการประสานงานที่ดี ดวยเหตุนี้เอง
เขาจึงไดเสนอหลักการประสานงานที่จําทําใหองคการมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. การประสานงานจะตองเริ่มตนจากการวางแผนและการจัดทํานโยบาย
2. การประสานงานจะตองติดตอโดยตรงกับบุคลากร
3. การประสานงานเปนการสรางความสัมพันธของปจจัยตางๆ ในองคการ
4. การประสานงานเปนกระบวนการปฏิบัตทิ มี่ ีความตอเนือ่ ง
จากคํากลาวขางตน การประสานงาน หมายถึง การจัดระเบียบการทํางาน
เพื่อใหงานและเจาหนาที่ฝายตางๆ รวมมือปฏิบัติงานเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันทํางานรวมกัน
โดยไมขัดแยงหรือเหลื่อมล้ํากัน เพื่อใหงานดําเนินการไปอยางราบรื่นสอดคลองกับวัตถุประสงค
ขององคการอยางมีประสิทธิภาพ การประสานงานมีความสําคัญ และเปรียบเสมือนฟนเฟองของ
เครื่องจักรที่มีความเหมาะสมกลมกลืนกัน ทําใหเครื่องจักรทุกชิ้นทุกสวนทํางานอยางราบรื่น องคกร
หรือหนวยงานที่ขาดการประสานงานก็เหมือนเครื่องจักรที่ฟนเฟองชํารุดดําเนินงานไมราบรื่น
สงผลใหเครื่องจักรพังทลาย ดังนั้นในหนวยงานการประสานงานจึงมีความจําเปนอยางยิ่งจะประสาน
หนว ยงาน ต อ งประสานคน จะประสานคน ตอ งประสานใจดว ย สว นคํา ว า "ประสิท ธิ ผ ล"
(Effectiveness) เปนเรื่องของผลลัพธหรือผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการปฏิบัติงานวาตรงตามวัตถุประสงค
หรือเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม งานมีคุณภาพดีหรือไม ถาผลลัพธที่ไดตรงตามที่กําหนดวัตถุประสงคไว
ก็ถือวางานนั้นบรรลุประสิทธิผล แตทั้งนี้ทั้งนั้นการประสานในองคการและระหวางองคการ
ควรคํานึงถึงทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคูกันไปดวย
กรอบการประสานงาน ผูบริหารตองวางกรอบการประสานงานไวใหชัดเจน
เพื่อใหการประสานงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังที่ สาคร สุขศรีวงศ (2550: 141-142) ไดวางกรอบ
ของการประสานงานที่จําเปน ไดแก
1. ผูประสานงานเมื่อหนวยงานตางๆ หรือบุคคลตางๆ ในองคกรจําเปนตอง
ประสานงานกัน ผูบริหารควรกําหนดใหมีผูทําหนาที่รับผิดชอบเปนผูประสานงาน โดยกําหนด
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เพียง 1 คน เพื่อทําหนาที่ประสานงานในสวนตางๆ เขาดวยกัน หรือกําหนดใหแตละหนวยงาน
มีบุคคลทําหนาที่เปนจุดติดตอระหวางหนวยงาน หรือในกรณีที่หนวยงานตางๆ จําเปนตองติดตอ
ประสานงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็นและหาขอสรุปรวมกัน องคกรอาจจําเปนตอง
กําหนดใหแตละหนวยงานตั้งตัวแทนทําหนาที่เปนกรรมการประสานงานเพื่อจัดการงานใหสําเร็จ
ลุลวงตามที่กําหนดเปนครั้งคราว หรือหากกรณีที่หนวยงานตางๆ จําเปนตองมีการประสานงาน
กันเปนประจํา องคกรอาจตั้งหนวยงานขึ้นเปนการเฉพาะได
2. บทบาทและความรับผิดชอบ ผูบริหารควรกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบใหกับผูที่ทําหนาที่ประสานงานใหชัดเจนเพื่อใหผูปฏิบัติงาน ผูตัดสินใจแกปญหาและ
ผูประสานงานเขาใจบทบาทของแตละบุคคล สวนใหญผูประสานงานจะทําหนาที่เปนฝายสนับสนุน
ดานขอมูล ไมใชผูปฏิบัติงานหรือตัดสินใจแกปญหา หากผูบริหารประสงคใหผูประสานงานทํา
หนาที่อื่นนอกจากการประสานงานจึงจําเปนที่ตองทําความเขาใจบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ใหชัดเจน
3. กฎและระเบียบที่จําเปน การประสานงานแนวดิ่งภายในองคกร มักเปนไป
ดวยความเรียบรอย เนื่องจากผูบริหารแตละลําดับชั้นจะทราบบทบาทและอํานาจหนาที่ของ
ตนเอง ในการรับคําสั่งหรือรายงานการปฏิบัติงานตอผูบริหารระดับสูงขึ้นไปอยางชัดเจน แตกตางจาก
การประสานงานแนวราบ ซึ่งบุคคลหรือหนวยงานตางๆ ที่จําเปนตองประสานงานกันตางไมมี
อํานาจหนาที่เหนือหนวยงานอื่นๆ ดังนั้นการจะทําใหการประสานงานแนวราบเปนไปดวย ความเรียบรอย
ผูบริหารควรกําหนดกฎหรือระเบียบตลอดจนมอบอํานาจหนาที่ที่จําเปนใหแกผูประสานงาน เพื่อให
การประสานงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
หลักในการประสานงาน การประสานงานจะสัมฤทธิ์ผลตองยึดถือหลักการ
สําคัญ ดังตอไปนี้
1. จัดใหมีกระบวนการบริหารที่เปนระบบ การประสานงานที่ดีจะตองเริ่มตน
ดวยการวางแผนที่ดี กําหนดวัตถุประสงคและนโยบาย กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติตามกระบวนการ
ทํางาน กําหนดเวลาและสถานที่ ตลอดจนผูรับผิดชอบเพื่อใหผูเกี่ยวของทราบวาในวันเวลาใด
ใครจะทําอะไรที่ไหน และทําอยางไร เปนการสะดวกแกทุกฝาย ในการติดตอประสานงาน
2. จัดใหมีระบบของความรวมมือที่ดี ตองทําใหเกิดการยอมรับระหวางทุกฝาย
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความพรอมที่จะใหความรวมมือซึ่งกันและกันมีน้ําใจไมตรีตอกัน อันจะเปนผลใหงาน
ดําเนินไปดวยดีและบรรลุผลตามวัตถุประสงคตรงตามเปาหมาย
3. จัดใหมีระบบการสื่อสารที่ดี การติดตอสื่อสารระหวางกันภายในหนวยงาน
หรือระหวางหนวยงาน ตองมีการกําหนดตัวบุคคล สถานที่ติดตอ วัน เวลาและเครื่องมือที่จะใชใน
การสื่อสารทั้งจะตองจัดใหมีระบบสื่อสารจากบนสูลาง จากลางสูบนและในระดับเดียวกันอยางเหมาะสม
4. จัดใหมีการประสานวัตถุประสงคและนโยบาย การที่จะทําใหเกิดเอกภาพในการ
ประสานงาน ตองทําความเขาใจในวัตถุประสงควาจะประสานงานใหเกิดผลอยางไร มีนโยบายที่
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กําหนดขึ้นไวเปนหลักการ เพื่อใชเปนกรอบหรือแนวทางปฏิบัติที่ขัดเจน อันจะเปนผลใหประสานงาน
โดยมีจุดมุงหมายเดียวกัน และสอดคลองตองกันทั้งจังหวะและเวลา
5. จัดใหมีระบบความสัมพันธที่ดี ผูรวมงานตองมีความไวเนื้อเชื่อใจกัน
จึงตองจัดใหมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทําความคุนเคยกันบางเวนแตจะเปน
การประสานงานในทางลับที่มีรหัสเปนเครื่องแสดงถึงความเปนพวกเดียวกัน เพื่อใหมีความไววางใจกัน
6. จัดใหรูสิ่งที่ตองประสานงานใหชัดเจน การที่ผูรวมงานไดรูชัดวางานจะตอง
ประสานงานในเรื่องใด มีสิ่งใดที่จะตองประสาน ทําใหการประสานงานมีความครอบคลุมครบถวน
ไมขาดตกบกพรองมีความสอดคลองทั้งกิจกรรมและจังหวะเวลา
7. จัดให รูรูป แบบและวิธีการประสานงาน การประสานงานภายในหนวยงาน
เดียวกัน อาจไมมีรูปแบบหรือพิธีการมาก ผูรวมงานมีความรูจักคุนเคยกันอยูแลว แตการประสานงาน
ระหวางหนวยงานจะตองกําหนดใหรูรูปแบบ และวิธีการในการปฏิบัติใหถูกตองและเหมาะสม
เพื่อเปนการปองกันปญหาความขัดแยง
วิธีการประสานงาน พิจารณาได 2 วิธีดังที่ สมคิด บางโม (2546: 191-192)
กลาวไวดังนี้
1. การประสานงานภายในองคการ กระทําไดโดย
1.1 จัดทําแผนภูมิการจัดองคการและกําหนดหนาที่การงานใหชัดเจน
โดยจัดทําทุกระดับและใหถูกตองเปนปจจุบัน
1.2 จัดระเบียบงานเปนเครื่องมือชวยการประสานงานเพื่อขจัดงานที่
ซ้ําซอนและยึดถือเปนมาตรฐานการทํางาน จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานไวลวงหนา
1.3 จัดระบบการสื่อสารภายในใหมีประสิทธิภาพ สะดวกที่จะติดตอ
1.4 ใชคณะกรรมการเปนที่ปรึกษาหรือกลั่นกรองงาน การประสานงาน
จะดีขึ้น เพราะคณะกรรมการประกอบดวยบุคคลง14จากหลายฝาย
1.5 จัดการฝกอบรมเพื่อใหการประสานงานดีขึ้น
1.6 มอบอํานาจใหผูบริหารชั้นรองลงไปไดใชดุลยพินิจตามสมควร
1.7 จัดการติดตออยางไมเปนทางการ เพราะการติดตอที่เปนทางการ
มักจะลาชา
2. การประสานงานระหวางองคกร กระทําไดโดย
2.1 ตั้งคณะกรรมการผสมหรือคณะกรรมการกลาง โดยมีตัวแทนจาก
องคการตางๆ รวมเปนกรรมการ จะชวยกลั่ น กรองและขจั ด ความขั ด แย ง ลงได มาก เชน
คณะกรรมการประสานงานระหวางกระทรวง หรือระหวางกรม เปนตน
2.2 กําหนดสิทธิและหนาที่ระหวางองคการใหชัดเจน จะลดปญหา
ความซ้ําซอนและการกาวกายหนาที่การงานลง
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2.3 ใชวิ ธีการงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณใหแก องค การตางๆ
อยางเหมาะสมและไดสัดสวน โดยพิจารณาจากหนาที่การงานมากนอยของแตละองคการ
ประโยชนของการประสานงาน การประสานงานในองคการ เปนสิ่งจําเปนที่
จะตองสรางใหเกิดขึ้นดวยความรวมแรงรวมใจจากฝายตางๆ เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอองคการ
ดังที่ วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550: 137) กลาวดังนี้
1. ชวยลดความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
2. ชวยขจัดปญหาการปฏิบัตงิ านที่ซ้ําซอน
3. ชวยใหบุคลากรและทุกฝายทราบถึงขอเท็จจริงของหนวยงานที่จะติดตอ
หรือปฏิบัติงานรวมกัน
4. ชวยใหเกิดเอกภาพในการปฏิบัติงาน
5. ชวยใหเกิดการประหยัดในเรื่องการใชทรัพยากรทางการบริหาร
6. ชวยสรางความเขาใจที่ดีตอกัน เพื่อเปนพลังสนับสนุนการดําเนินของ
องคการใหมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
นอกจากประโยชนดังกลาวแลว ผลสืบเนื่องคือ การเกิดแนวคิดและนวัตกรรมใหมๆ
ที่จะนํามาใชในองคกร และชวยใหความสัมพันธระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติดีขึ้น ผูบริหารได
รับทราบถึงความคิดเห็นของลูกนอง ซึ่งสอดคลองกับวิธีการบริหารงานแนวใหม แบบที่เรียกกันวา
การบริหารจากระดับลางสูระดับบน หรือการบริหารที่ลดขั้นตอนการสั่งการแบบแนวราบ
สรุปวา การประสานงานเปนกระบวนการของการบริหารงาน ตั้งแต 2 คนขึ้นไป
เพื่อมาทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคในระยะเวลาที่กําหนด โดยนําความสามารถของผูปฏิบัติงาน
เขามาทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนใหการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นดวยความรวมมือกัน
ของบุคลากร โดยผานกระบวนการของกลุม ซึ่งการทํางานจะไดไมเกิดการซ้ําซอนและไมขัดแยง
กันเกิดขึ้นภายในองคกรและบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายในการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางรวดเร็ว
สอดคลองกันภายในระยะเวลาที่กําหนดและเพิ่มประสิทธิภาพตอผูปฏิบัติงาน
3.3 การจัดสรรทรัพยากร การจัดสรรทรัพยากรเปนสิ่งจําเปนเพื่อการศึกษา
มีไดหลากหลายไมไดจํากัดเฉพาะเงินเทานั้นแตหมายถึงทรัพยากรที่อยูในชุมชนทั้งหมด ภูมิปญญา
ชาวบานทรัพยากรธรรมชาติแหลงเรียนรู เปนตน สิ่งเหลานี้สามารถนํามาใชในการจัดการศึกษาได
ดังที่ คอลเวล และ สปงค (รุง แกวแดง. 2546: 108; อางอิงจาก Caldwell and Spinks. มปป: 156)
ไดใหความหมายของ ทรัพยากรไววา ทรัพยากร คือ ความรู เทคโนโลยี อํานาจ วัสดุ อุปกรณ
คน เวลา การประเมิ น ข อ มู ล นอกจากนี้ รุง แกว แดง (2546: 108) ไดใ หความหมายของ
ทรัพยากรไววา ทรัพยากร หมายถึง ความรูทุกเรื่องที่มีในชุมชนรวมไปถึงภูมิปญญาทองถิ่น
ทรัพยากรแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ ทรัพยากรที่เปนตัวเงิน คือ เงินงบประมาณที่ไดรับจากรัฐ
และชุมชนอีกประเภทหนึ่งคือทรัพยากรที่ไมใชตัวเงิน ไดแก ความคิด คําแนะนํา ภูมิปญญา เปนตน
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การจัดสรรทรัพยากร หมายถึง การจัดหา จัดมอบ หรือ จัดแบงทรัพยากรใหกับหนวยงานตางๆ
เพื่อใหการดําเนินงานบริหารงานคุณภาพบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค โดยคํานึงถึงหลักการสําคัญ
ตอไปนี้
1. ความตองการใชท รัพยากรตองจัดสรรจํา นวน ขนาด คุณภาพ และ
คุณลักษณะของทรัพยากรใหเหมาะสมตรงกับความตองการของหนวยงานในการสรางผลงาน
คุณภาพ
2. ระยะเวลาของการใชทรัพยากร หรือ การจัดหามีความเหมาะสม
3. การเพิ่มปริมาณ คุณภาพ หรือ ประสิทธิภาพของทรัพยากร เพื่อใชใน
กระบวนการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง
4. มีการวางแผนจัดสรรทรัพยากรทั้งระยะยาว ตามแผนการขยายงาน และแผน
ระยะสั้น หรือแผนกกลยุทธ
5. การจัดทําแผนงบประมาณตองมีความสอดคลองกับแผนการจัดสรร
ทรัพยากร เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรดําเนินการได
6. การจัดสรรทรัพยากรตองคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งภายในองคกร และ
ภายนอก คือ สิ่งแวดลอม
7. การจัดสรรทรัพยากรตองคํานึงถึงความประหยัด เพราะตนทุนการผลิตต่ํา
ไดสินคาราคาต่ํา ลูกคาพอใจ
8. มีระบบประเมินผลการจัดสรรทรัพยากร และการใชทรัพยากรเปนระยะ
สวนสํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545: 100-102) ไดแบงประเภทของทรัพยากร
ชุมชนไวเปน 6 ประเภท คือ
1. วัฒนธรรมชุมชน เปนสิ่งที่ผูกพันแนบแนนกับชีวิตของคนในชุมชนเปนเวลา
ชานานแลว เชน ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี เปนตน
2. กฎ จารีต ประเพณี เปนลักษณะเฉพาะของทองถิ่นที่เกิดจากการสะสม
ประสบการณ ของคนรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง
3. ภูมิปญญาทองถิ่น เปนความรูที่ชุมชนสั่งสมมากับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
สวนมากจะเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของคนในชุมชนนั้น
4. ทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุ ไดแก ปาไม ดินน้ํา โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ที่ชุมชนไดชวยกันรักษาไว
5. ระบบความสัมพันธของชุมชนในลักษณะของครอบครัว เครือญาติ ทําให
ชุมชนมีความเขมแข็ง
6. ทรัพยากรบุคคลเปนกําลังหลักในการสรางความสัมพันธในชุมชนแบงได
เปน 2 กลุมคือ ผูนําชุมชนและองคกรในชุมชน
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การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาเปนการลงทุน
เพื่ออนาคต เนื่องจากการศึกษาเปนการพัฒนาคนใหสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญาและ
ความรูคุณธรรม สามารถอยูรวมกับผูอื่นได ดวยเหตุนี้จึงมีการลงทุนในดานทรัพยากรที่ใชใน
การจัดการศึกษา โดยใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชทรัพยากร ดังที่
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2544: 113-119) ไดกลาวถึงการระดมทรัพยากรและการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อการศึกษาดังนี้
1. การระดมทรัพยากรเพื่อการลงทุนการศึกษาไดยึดการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของบุ ค คล สถาบั น และองค ก รต า งๆในสั ง คม โดยทุ น ส ว นใหญ ม าจากรัฐบาล
และบางสวน
มาจากการระดมจากทุกภาคสวนในสังคมเพื่อจัดการศึกษา โดยมีมาตรการ
ดังนี้
1.1 การใชมาตรการทางภาษีเปนเครื่องมือในการระดมทุน คือ การสราง
แรงจูงใจ ใหภาคเอกชนเขามารวมลงทุนจัดการศึกษาหรือการบริจาคทรัพยากรเพื่อการศึกษา
1.2 การใหผูเรียนมีสวนรับผิดชอบในการจายคาเลาเรียน
1.3 การใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารทรัพยสินของสถานศึกษา
1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1.5 การระดมทรัพยากรจากแหลงอื่น
2. แนวทางในการจัดสรรทรัพยากร ยึดหลักการดังนี้
2.1 หลักความเปนธรรม เปนการจัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงความแตกตางแตละบุคคล และปจจัยแวดลอม เพื่อความเสมอภาคและความเทาเทียมในการไดรับ
การศึกษา
2.2 หลักความเสมอภาค เปนการจัดสรรงบประมาณในจํานวนที่เทากัน
ทุกคน โดยไมคํานึงถึงความแตกตางของบุคคลและสิ่งแวดลอม
2.3 หลักเสรีภาพในการเลือก ใหผูเรียนมีสิทธิโอกาส ในการเลือกเขาเรียน
ในสถานศึกษาที่ตองการ
2.4 หลักการกระจายอํานาจ ใหสถานศึกษามีอิสระคลองตัวในบริหาร
ทรัพยากรการศึกษาเพื่อสนองตอบตอความตองการของผูเรียนจากที่นําเสนอแนวทางในการระดม
ทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษาขางตน องคกรอาจสามารถนํามาประยุกตใชในการระดมทรัพยากร
มาใชในสถานศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
รูปแบบการมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตองอาศัย
ความรวมมือและความชวยเหลือจากคนภายในชุมชนหรือนอกชุมชนคอนขางมาก ทําใหผูนําชุมชน
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาตองมีสวนรวมกับทางโรงเรียนระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
มาใชในการพัฒนาโรงเรียนตลอดมา ดังที่สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
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(2543: 71-84) ไดกลาวถึงลักษณะของการมีสว นรว มกันในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ดังนี้
1. แหลงทรัพยากร ไดแก ขาราชการ นักการเมืองทองถิ่น ญาติของขาราชการ
ระดับสูงที่เกี่ยวของกับโรงเรียน เจาอาวาส ลูกศิษยของเจาอาวาส ผูนําชุมชน ศิษยเกา องคกร
การกุศลตางๆ และคนในชุมชน
2. วิธีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โรงเรียนอาจจะใชวิธีการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษาหลายวิธี ไดแก การขอบริจาคจากแหลงทรัพยากร ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ซึ่งใน
กรณีนี้มักจะใชในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่จําเปนและตองการวงเงินสูง เชน การสราง
อาคารเรียน การซื้อที่ดินเพื่อขยายบริเวณโรงเรียน การขอบริจาคคอมพิวเตอร เครื่องใชในการอํานวย
ความสะดวกตางๆ และสื่อการเรียนรูเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เปนตน
2.1 การจัดกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางศาสนาที่โรงเรียนและชุมชน
อาจจะรวมกันจัด เชน การทอดผาปา สวนกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆ ที่ทางโรงเรียนมักจะรวมกันจัดขึ้น
กับทางชุมชน เพื่อระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาในโรงเรียน ไดแก การทอดกฐิน การทําบุญในวาระตางๆ
ของโรงเรียน เชน การฉลองอาคารเรียนหลังใหมการทําบุญวันแม วันขึ้นปใหม หรือวันลอยกระทง
เปนตน
2.2 การจัดกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน โรงเรียนอาจระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษาจากการจัดกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน เชน การขอบริจาคสิ่งของ อาหาร ถวย
รางวัล หรือเสื้อผาเพื่อเปนรางวัลใหเด็กในงานกีฬาสี งานวันประถมศึกษา วันเด็ก และการจัด
วิ่งมาราธอนประจําป
2.3 การตั้งสหกรณในโรงเรียน การตั้งสหกรณโรงเรียนมี 2 แบบ คือ
สหกรณรานคาและสหกรณออมทรัพย
3. กระบวนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยทั่วไปโรงเรียนมีกระบวนการ
ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ในกรณีการขอบริจาคทรัพยากรเปนจํานวนมากจากผูที่มีฐานะดี
เชน การระดมทรัพยากรเพื่อการสรางอาคารเรียน สรางหองประชุมโรงเรียน หรือจัดซื้อที่ดินให
โรงเรียน
สรุป โรงเรียนสามารถนําทรัพยากรในชุมชนมาใชใหเกิดประโยชนในการจัดการศึกษา
ไดนั้น การเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอน การกระจาย
อํานาจการศึกษาลงสูทองถิ่น โดยทุกฝายตองรวมมือกัน รูถึงการเปนเจาของโรงเรียน เพื่อพัฒนา
โรงเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุด
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4. การประเมินผล
ในแตละหนวยงานเมื่อมีการปฏิบัติงานเสร็จแลว ก็ตองประเมินผลการดําเนินงาน
ที่ผานมาวา ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือวาตองแกไข ปรับปรุง พัฒนาอยางไร
ตอไป การประเมินผลมีความสําคัญตอหนวยงานเปนอยางมาก เพราะเปนการประเมินคาของ
ผูปฏิบัติงานในดานตางๆ วามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยมีผูใหความหมายของการประเมินผล
ดังนี้
สมยศ นาวีการ (2545: 179) กลาวถึงความมุงหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ไววา การประเมินผลเปนธรรมชาติอยางหนึ่งในการปฏิบัติงานของบุคคล เพราะวา การประเมินผล
เปนการพิจารณาและการพัฒนา เปนกลไกของการควบคุมเพื่อรักษามาตรฐานของการปฏิบัติงานให
บรรลุตามเปาหมาย ในการประเมินผลนั้นตองการที่จะพัฒนา คนควาหาวิธีการที่จะพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของบุคคล สวน อนันต เกตุวงศ (2541: 323) ไดกลาวถึงความสําคัญและประโยชนของ
การประเมินผลไววา การประเมินผล คือ การวัดและประเมินสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวกับแผน ดังนั้นขอมูล
และขาวสารที่ไดรับจากการวัดผลประเมินผล จึงมีความสําคัญ และมีประโยชนตอผูเกี่ยวของ
กับแผนและโครงการนั้น กลาวคือ ถาผลการประเมินเปนไปในทางบวกหรือเปนไปตามที่คาดหวัง
ไวในแผน สิ่งที่กําหนดไว ไมวาจะเปนวิธีการทํางาน ขั้นตอนการทํางาน ทั้งหมดนี้ยอมหมายถึง
การยึดเปนแนวทางในการพัฒนานําไปขยายผลตอไป แตถาผลนั้นเปนไปในทางลบในลักษณะ
ของปญหา อุปสรรค หรือคุณภาพงานต่ํานั้น ก็จะเปนแนวทางใหผูบริหารนําไปวิเคราะหปรับปรุง
แกไข การพัฒนางานก็จะดีขึ้น นอกจากนี้แลว การประเมินผลชาทําใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานตาม
แผนมีความระมัดระวังเตรียมพรอมในการทํางานมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากหลังการประเมินผล
ถาการประเมินผลของการปฏิบัติงานมีขอบกพรองหรือปฏิบัติงานไดต่ํากวามาตรฐานยอมทําให
ผูบริหารหรือผูปฏิบัติงานถูกตําหนิและไมมีความกาวหนาในหนาที่การงาน
ขั้นตอนของการประเมินผล ขั้นตอนการประเมินผลตามที่ โจโฮส (อนันต เกตุวงศ.
2541: 325; อางอิงจาก Johos. มปป: 266) ไดกําหนดขั้นตอนของการประเมินผลไว 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกําหนดสิ่งที่ประเมินวาจะประเมินอะไร เพื่อใหทราบวาการประเมินผลนี้
มีวัตถุประสงคอะไร ประเมินเพื่ออะไร
2. การวัดสิ่งที่ประเมิน เพื่อทราบถึงวัตถุประสงคของการประเมินแลวก็จัดหา
เครื่องมือหรือกําหนดเปาหมายของการประเมิน ใชหลักเกณฑวิธีการใดในการประเมิน
3. การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยใชวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง
สวน สตีเฟน พี รอบบินส (อนันต เกตุวงศ. 2541: 325; อางอิงจาก Steven
P. Robbin. มปป: 94) ไดกําหนดขั้นตอนของการประเมินไว 3 ขั้นตอน คือ
1. ทําการวัดสิ่งที่เกิดขึ้นจริง โดยคาดหวังวาจะวัดอะไร วัดสิ่งใด แลวจึง
กําหนดวิธีการวัดและการเก็บรวบรวมขอมูล
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2. เปรียบเทียบขอมูลที่วัดไดกับมาตรฐาน เมื่อไดผลการวัดแตกตางจากมาตรฐาน
ก็ตองทบทวน
3. เมื่อการปฏิบัติแตกตางจากมาตรฐานจึงทบทวนหาสาเหตุ ความเหมาะสมแลว
ศึกษาความเปนไปไดตางๆ ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวอาจมีการปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติ
เพื่อใหการทํางานไดมาตรฐาน
ประเภทของการประเมิน การแบงประเภทของการประเมินผลไว ซึ่ง โพแลน
(อนันต เกตุวงศ. 2541: 333; อางอิงจาก Poland. มปป: 267) ไดแบงประเภทการประเมินผลงาน
เปน 3 แบบดวยกัน คือ
1. การประเมินประสิทธิผล เปนการประเมินความสําเร็จที่แทจริงของแผนหรือ
โครงการวา เมื่อสิ้นสุดการดําเนินการตามแผนแลว ไดผลงานหรือผลผลิตออกมาทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค เปาหมาย และผลที่คาดวาจะไดรับเพียงใด
2. การประเมินประสิทธิภาพ เปนการประเมินถึงทรัพยากรที่ใชไปวาทําให
บังเกิดผลมากน อ ยเพีย งใด ซึ่งมักจะใชวิธีการวิเคราะหตนทุนและประโยชน หรือการวิเคราะห
ตนทุน และประสิทธิผล มาทําการพิจารณาประเมิน เพื่อจะไดรูวาคาใชจายที่แทจริงหรือที่ใชไปจริง
ของแผน เปนเทาใดโดยมีวิธีการประเมิน 2 แบบ คือ
2.1 การควบคุมประเมินผล เปนการประเมินผลตามเปาหมายและนโยบายวามี
การปฏิบัติที่สอดคลองกับระเบียบ กฎเกณฑ และมาตรฐานที่กําหนดไวเพียงใด
2.2 การประเมินความแตกตาง เปนการประเมินถึงความสําเร็จของแผน
เปรียบเทียบกับมาตรฐานวามีความแตกตางกันหรือไมเพียงใด
3. การประเมินโดยอาศัยแนวความคิดจากหลายๆ แหลงเปนการประเมินผล
หลายๆ ลักษณะ หรือหลายๆ อยางไปดวยกัน เชน การประเมินในเรื่องการใชทรัพยากร
การประเมินถึงกระบวนการปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน เปนเครื่องมือในการกํากับควบคุม
การดําเนินงานขององคกรใหดําเนินตามแผนที่วางไวและยังเปนการควบคุมผูปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้แลวการประเมินผลยังชวยใหมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไขปญหา
หรืออุปสรรคในระหวางการดําเนินงานและนําผลที่ไดมาพัฒนาองคกรตอไป
ปญหาและอุปสรรคของการประเมินผล การประเมินผลโดยทั่วไปแลวเปน
การพัฒนางาน หรือการควบคุมการปฏิบัติงานขององคกรใหสามารถบรรลุผลสําเร็จ แตการประเมินผลใน
บางครั้งก็ไมสามารถปฏิบัติไดหรือเมื่อปฏิบัติไปแลวก็ไมกอเกิดประโยชน เปนการสิ้นเปลืองทรัพยากร
โดยไมจําเปน จึงเปนปญหาในการประเมินผล ดังที่ อนันต เกตุวงศ (2541: 324) ไดกลาวถึง
ปญหาและอุปสรรคของการประเมินผล ไวดังนี้
1. แผนหรือโครงการไมมีปญหา เปนการตัดสินใจไวลวงหนาหรือไมมีอะไรตอง
พิจารณาแลว จึงไมจําเปนตองประเมินผล
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2. แผนไมมีความชัดเจน ไมมีการกําหนดแนวทางไว จึงมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดจึงไมสามารถประเมินผลได
3. การกําหนดทิศทาง จุดประสงคไมชัดเจน ทําใหการประเมินผลขาดทิศทาง
4. ในบางกรณีไมมีผูมีความรู ความสามารถในการประเมินผลได
นอกจากนี้แลว การประเมินผลยังทําใหผูบริหารหรือผูปฏิบัติงานเกิดความกลัว
ในการประเมินผลงาน เพราะวาผลของการประเมินมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน จึงมีอคติตอ
การประเมิน แตในทางกลับกันการประเมินผลอาจทําใหผูปฏิบัติงานมีขวัญและกําลังใจ ไดเลื่อนขั้น
ตําแหนงเพราะการประเมินผลงานตามที่ปฏิบัติมาจริงและยุติธรรม
สรุป การประเมินเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานวา มีการจุดดี จุดดอย จุดไหน
ควรพัฒนาเพื่อแกไขปรับปรุง เพื่อประโยชนสูงสุดขององคกร
5. รูปแบบการมีสวนรวม
อุทัย บุญประเสริฐ (2542: 1-4) ไดศึกษาพบวา รูปแบบของการมีสวนรวมใน
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน แบงเปน 4 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบที่มีผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก (Administrational Control) ผูบริหารโรงเรียน
จะเปนผูมีอํานาจตัดสินใจขั้นสุดทาย สวนคณะกรรมการจะมีบทบาทใหขอคิดและเสนอแนะ
ในการบริหารเทานั้น
2. รูปแบบที่มีครูเปนหลัก (Professional Control) รูปแบบนี้คณะกรรมการ
โรงเรียนจะมีตัวแทนคณะครูในสัดสวนที่มากที่สุด โดยมีบทบาทเปนทั้งกรรมการที่ปรึกษา และ
กรรมการบริหาร
3. รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทเปนหลัก (Community Control) รูปแบบนี้การบริหาร
จะควบคุมโดยชุมชน คณะกรรมการโรงเรียนจะมีสัดสวนจํานวนตัวแทนผูปกครองชุมชนมากที่สุด
ศิริกาญจน โกสุมภ (2542: 215-219) ไดแบงรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม
แบบเหลื่อมล้ําตามคุณสมบัติของการมีสวนรวม 3 กลุม ดังนี้
1. การมีสวนรวมอยางเต็มที่ เปนแบบแผนการมีสวนรวมของกลุมบุคลากรผูมีอํานาจ
และมีทรัพยากรมากที่สุดในชุมชน ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ประธาน และคณะกรรมการโรงเรียน
เจาอาวาส และหัวหนาโครงการ
1.1 บทบาทที่แสดงในการมีสวนรวม ไดแก ริเริ่มงาน คิดงาน รวมดําเนินงาน
รวมสนับสนุน รวมงาน รวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง รวมแสดงความคิดเห็นอยางหนักแนนจริงจัง
มีอํานาจตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ดําเนินงานได
1.2 คุณสมบัติของผูมีสวนรวม ไดแก มีอํานาจตามระบบราชการ มีบารมี
ไดรับการยอมรับในชุมชน มีทรัพยากรมาก เชน ความรู มีเงิน
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2. การมีสวนรวมเปนบางสวน เปนแบบแผนการมีสวนรวมของกลุมผูมีอํานาจ
และทรัพยากรปานกลางในชุมชน ไดแก กลุมผูนําชุมชน กลุมคณะครู คณะกรรมการโรงเรียน
กิจกรรมที่มีสวนรวม ไดแก กิจกรรมตามประเพณี การประชุมตางๆ การปรับปรุงอาคารสถานที่
2.1 บทบาทที่แสดงในการมีสวนรวม ไดแก รวมมือ รวมงาน รวมสนับสนุน
รวมริเริ่มงาน ริเริ่มกิจกรรม บริจาคเงิน สิ่งของ เปนผูรวมดําเนินการ แสดงความคิดเห็นอยาง
มั่นใจ มีอํานาจในการตัดสินใจบาง
2.2 คุณสมบัติของผูมีสวนรวม ไดแก เปนคณะทํางานของผูมีอํานาจใน
การปกครอง มีความรู ตองการทํางานเพื่อชุมชน
3. การมีสวนรวมแบบชายขอบ เปนแบบแผนการมีสวนรวมของกลุมผูที่ไมมี
อํานาจและทรัพยากรในชุมชน ไดแก ผูปกครองนักเรียน และประชาชนทั่วไป โดยกิจกรรมที่มี
สวนรวม คือ กิจกรรมของโรงงเรียน งานตามประเพณี งานพิเศษ และการประชุม บทบาทที่
แสดงในการมีสวนรวม ไดแก เปนผูเขามารวมงาน เปนผูใหความรวมมือ เปนผูใหการสนับสนุน
บริจาคเงินและสิ่งของ รวมดําเนินการ และแสดงความคิดเห็นบาง ไมมีอํานาจในการตัดสินใจ
สรุป รูปแบบการบริหารงานแบบมีสวนรวม มี 3 รูปแบบ คือ การมีสวนรวม
อยางเต็มที่ การมีสวนรวมเปนบางสวน และการมีสวนรวมแบบชายขอบ ในแตละแบบจะมีความแตกตางกันที่อํานาจและทรัพยากร บทบาทหนาที่ก็แตกตางกันออกไป
5. ระบบของการบริหารงานแบบมีสวนรวม
ระบบการบริหารงานแบบมีสวนรวมที่ใชอยูในปจจุบัน และเปนที่ยอมรับวาไดผล
ในเชิงปฏิบัติมากมี 4 แบบ ดังนี้ (อุทัย บุญประเสริฐ. 2542: 15-17)
1. ระบบการปรึกษาหารือเปนการบริหารแบบเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมี
สวนรวมปฏิบัติงานในรูปคณะกรรมการตางๆ รูปแบบนี้เปนการกระจายอํานาจการบริหารและ
การตัดสินใจ ใหผูที่เกี่ยวของมีสวนรับผิดชอบ
2. ระบบกลุมคุณภาพ เปนการบริหารที่เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมีสวนรวม
ในรูปกลุมทํางาน ระบบคุณภาพแบบนี้เหมาะสําหรับใชกับพนักงานระดับปฏิบัติหรือระดับหัวหนางาน
เปนการฝกฝน และเปดโอกาสใหทํางานรวมกันเพื่อคนหาปญหา วิเคราะหปญหา หาสาเหตุของ
ปญหาตลอดแนวทางแกปญหาดวยตนเอง
3. ระบบขอเสนอแนะ หลักการปฏิบัติทุกคนไดกรอกแบบแสดงความคิดเห็น
ตามที่กํา หนด และมีค ณะกรรมการพิจ ารณาขอ เสนอแนะตามแบบฟอรม ที่กํา หนด หากมี
ขอเสนอแนะใดที่ดี และนําไปปฏิบัติจะไดรับรางวัลตอบแทนแกผูเสนอความคิดเห็น
4. ระบบสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีสวนเปนเจาของกิจการ และรูสึกผูกพันใน
การปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชนรวมกัน
สรุป การบริหารงานแบบมีสวนรวม บุคลากรสําคัญที่จะเปดโอกาสใหผูรวมงาน
หรือ ผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหารงานมากหรือนอย คือ ผูบริหาร สวนระดับของการมีสวนรวม
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จะมากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับความรับผิดชอบของผูรวมงาน และความสามารถในการวิเคราะห
สถานการณของผูบริหารนั่นเอง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. งานวิจัยในประเทศ
พิมพา ตามี่ (2540: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความตองการของผูปกครอง
ในการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนประถมศึกษา อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม พบวา
1. ผูปกครองตองการใหโรงเรียนวางแผนปรับปรุงเกี่ ยวกั บการจัดการเรียนรู
การสรางความสัมพันธที่ดีกับผูปกครอง การปรับปรุงอาคารเรียน การเอาใจใสของครูและผูบริหาร
สื่อการเรียนรู การจัดกิจกรรมการศึกษา การจัดสภาพแวดลอมและตองการมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็นตอการดําเนินงาน รวมเปนคณะกรรมการโรงเรียน รวมกําหนดนโยบายและวางแผน
การปฏิบัติงานประจําปของโรงเรียนและรวมประเมินผลการทํางานของโรงเรียน
2. ผูปกครองตองการรวมกันเปนวิทยากรพิเศษสนับสนุนสื่อการเรียนรู แหลงความรู
สถานประกอบการ กิจกรรมแขงขันทางวิชาการ และตองการเยี่ยมชมการแสดงผลงานนักเรียน
ตองการทราบความกาวหนาของนักเรียน ตองการใหครูแนะนํา การสอนการบาน การสอนอาน
การสอนเขียน การสอนคณิตศาสตร และชี้แจงเกี่ยวกับการวัดประเมินผลใหผูปกครองเขาใจ
3. ผูปกครองตองการใหปรับปรุงหองน้ํา กอกน้ํา การกําจัดขยะ การปลูกไม
ดอกไมประดับ ปรับปรุงสนามศึกษา สนามเด็กเลน และถนนในโรงเรียน โดยผูปกครองตองการมี
สวนรวมสนับสนุนดานแรงงาน แสดงความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะประสานงานใหผูอื่นมาชวย
รวมบริจาคเงินและบริจาควัสดุ
4. ผูปกครองตองการใหครูเยี่ยมบานนักเรียนและติดตอกับครูโดยตรง ตองการ
รวมประชุม ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียน การปรับปรุง ระเบียบขอปฏิบัติ
ของโรงเรียน การลงโทษและการยกยองนักเรียน
5. ผูปกครองตองการมีสวนรวมในกิจกรรมเกี่ยวกับอาหารกลางวัน งานประเพณี
กิจกรรมกีฬา การดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนและตองการไดรับบริการเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชน การจัดกิจกรรมสรางความสามัคคี การจัดการศึกษาผูใหญ การฝกอบรมวิชาชีพ การใช
สื่ออุปกรณ อาคารสถานที่ บริการดานสุขอนามัย และขาวสารความรู
ธีรภัทร เจริญดี (2546: 46-50) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาการมีสวนรวมของ
ผูปกครองโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 11
โดยมีจุดประสงค เพื่อศึกษาการปฏิบัติและความคาดหวังของผูปกครองเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ของผูปกครองในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 11
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กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก ผูบริหารโรงเรียน 100 คน ผูปกครองนักเรียน 300 คน ในการวิจัยเรื่อง
การมีสวนรวมของผูปกครองในโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบดวย 4 ดาน 1) ดานงานวิชาการของ
โรงเรียน 2) ดานการบริหารของโรงเรียน 3) ดานการพัฒนานักเรียน 4) ดานการติดตอสื่อสาร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามผูปกครอง แบบสอบถามผูบริหารโรงเรียน และแบบ
สัมภาษณผูปกครองนักเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) ดานงานวิชาการของโรงเรียน ผูปกครองมี
การปฏิบัติในการมีสวนรวมในโรงเรียนระดับปานกลาง และมีความคาดหวังที่จะเขาไปมีสว นรวม
ในโรงเรียนระดับมาก 2) ดานการบริหารของโรงเรียน ผูปกครอง มีการปฏิบัติในการมีสวนรวม
ในโรงเรียนระดับปานกลางและมีความคาดหวังที่จะเขาไปมีสวนรวม ในโรงเรียนระดับมาก
3) ดานการพัฒนานักเรียน ผูปกครองมีการปฏิบัติในการมีสวนรวม ในโรงเรียนระดับปานกลาง
และมีความคาดหวังที่จะเขามามีสวนรวมในโรงเรียนระดับมาก 4) ดานการติดตอสื่อสาร ผูปกครอง
มีการปฏิบัติในการมีสวนรวมในโรงเรียนระดับปานกลางและมีความคาดหวังที่จะเขามามีสวนรวมใน
โรงเรียนระดับมาก
บุญเทียม อังสวัสดิ์ (2542: 87) วิจัยเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงาน
ของศูน ย อ บรมเด็ก กอ นเกณฑใ นวัด จัง หวั ด ประจวบคีรีขัน ธ พบวา ชุม ชนมีสว นร ว มใน
ดา นการประสานงาน อยูในระดับปานกลางอีก 4 ดานรองลงมาคือ ดานการจัดสรรทรัพยากร
ดานการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน ดานการวางแผน และดานการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงาน การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชน พบวา สภาพการมีสวนรวมของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดที่มีผลการประเมินอยูในกลุมสูง
ศิริกาญจน โกสุมภ (2542: 61-70) ได ทํา การศึ ก ษาเรื่อง การมีสวนรวมของ
ชุมชน และโรงเรียนเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา สิ่งที่สําคัญที่สุดที่เปนสิ่งกําหนด
กระบวนการและแบบแผนของการมีสวนรวมของชุมชน และโรงเรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดแก เงื่อนไขทางดานบริบทของชุมชน เงื่อนไขดานสภาพแวดลอมของชุมชน และเงื่อนไข
ทางดานโรงเรียนที่สําคัญ คือ การกําหนดความหมายของการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียน
ตรงกันระหวางผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในชุมชนซึ่งไดแก ผูนําชุมชน ผูบริหารโรงเรียน
และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
อังศิธร พวงแพ (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครอง
ในการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลจังหวัดนราธิวาส พบวา
1. สภาพการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาทั้งในภาพรวมแตละ
กลุมอาชีพและวุฒิการศึกษามีสวนรวมในระดับปลานกลาง
2. ผูปกครองที่มีอาชีพตางกันและวุฒิตางกันมีลักษณะรวมในการจัดการศึกษา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผูปกครองที่มีอาชีพและวุฒิตางกันมีความตองการและการจัดการมีส วนรวม
แตกตางกัน

47

4. สภาพการที่ มี ส วนร วมและความต องการของผู ปกครองในการจั ดการศึ กษามี
ความสัมพันธกันทางบวก
สุจิตรา เรืองวุฒิชนะพืช (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา เรื่อง ความตองการ
และแนวทางการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ผลการวิจัย
พบวา
1. ความตองการการมีสวนรวมของผูปกครอง ในการบริหารงานโรงเรียนโดยภาพรวม
อยูใ นระดับ ปานกลาง เมื่อ พิจ ารณาเปน รายดา น พบวา ความตอ งการการมีสว นรว มของ
ผูปกครองในการบริหารโรงเรียน อยูในระดับมาก 1 ดาน ไดแก ดานกิจการนักเรียน และอยูใ นระดับ
ปานกลาง 4 ดาน ไดแก ดานความสัมพันธกับชุมชน ดานสภาพแวดลอม และบรรยากาศของ
โรงเรียน ดานวิชาการ และดานบุคลากร ตามลําดับ
2. แนวทางการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารโรงเรียนมากที่สุด ในแตละดาน
พบวา ดานวิชาการ คือ มีสวนรวมใหขอมูลแกทางโรงเรียนเมื่อพบปญหาเกี่ยวกับดานวิชาการ
ดานบุคลากร คือ มีสวนรวมใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ดานกิจการนักเรียน
คือ มีสวนรวมใหความรวมมือ สอดสองดูแล ความประพฤติของบุตรหลานอยางใกลชิด ดานสภาพแวดลอม
และบรรยากาศโรงเรียน คือ มีสวนรวมสอดสองดูแล และใหขอมูลแกทางโรงเรียน เมื่อพบปญหา
ดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศของโรงเรียน และความสัมพันธกับชุมชน คือ มีสวนรวมบริจาค
เงิน และสิ่งของตางๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอสังคม
3. ผลการเปรียบเทียบความตองการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารโรงเรียน
โดยจําแนกตามระดับชั้น พบวา ดานวิชาการมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยผูปกครองของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย มีความตองการการมีสวนรวมใน
การบริหารงานโรงเรียนสูงกวาผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนตน สวนดานอื่น ๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
น้ําทิพย เสือสารัตน (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมและ
ปญหาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร
3 ฐานะ คือ
1. การมีสวนรวมของผูปกครองในฐานะผูรวมกิจกรรม โดยเปนผูปกครองอาสา
ในกิจกรรมพิเศษ
2. การมีสว นรว มของผูป กครองในฐานะผูเ สริม ประสบการณแ กนัก เรีย น
พบวา ผูปกครองมีสวนรวมในการสงเสริมนิสัยรักการอาน โดยจัดหาหนังสือภาพ ดูแล แนะนํา
ใหเด็กทําการบาน แนะนําชวยเหลือเมื่อเด็กตองการ
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3. การมีสวนรวมในฐานะผูสนับสนุนสถานศึกษา พบวา ผูปกครองมีสวนสนับสนุน
ในเรื่องการทําความเขาใจ และใหความรวมมือตามขอกําหนดของโรงเรียน สวนปญหาการมีสวนรวม
ของผูปกครองในการจัดการศึกษา คือ
3.1 ผูปกครองไมมีเวลา
3.2 ไมไดแจงขาวสารขอมูล
3.3 ผูปกครองไมทราบความตองการของโรงเรียน
สุธาธรรม เลาะวิธี (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผูบริหาร
ตอการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวา
ผูบริหารใหความคิดเห็นวาผูปกครองมีสวนรวม 4 เรื่อง เรียงจากมากไปหานอย
ตามลําดับดังนี้
1. การมีสวนรวมในการพัฒนา
2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานโรงเรียน
3. การมีสวนรวมในกระบวนการจัดการศึกษา
4. การมีสวนรวมในแบบสมบูรณ
ในสวนที่ผูปกครองไมมีสวนรวม เรียงจากมากไปหานอย ตามลําดับดังนี้
1. การมีสวนรวมในแบบสมบูรณ
2. การมีสวนรวมในกระบวนการจัดการศึกษา
3. การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานโรงเรียน
4. การมีสวนรวมในการพัฒนา
สําหรับระดับการมีสวนรวมของผูปกครองเรียงจากสูงไปต่ํา ตามลําดับ ดังนี้
1. การมีสวนรวมในระดับบางสวน
2. การมีสว นรวมในระดับสวนใหญ
3. การมีสวนรวมในระดับเต็มรูปแบบ
สวนปญหาการมีสวนรวมของผูปกครองใน 4 เรื่อง ผูปกครองมีปญหาจากมากไป
หานอย ตามลําดับดังนี้
1. ความเขาใจของผูปกครองเกี่ยวกับหลักสูตรปฐมวัยของโรงเรียน
2. การใหความรวมมือของผูปกครองเกี่ยวกับการแกปญหาพฤติกรรมที่ไมดี
ของนักเรียน
3. ความเขาใจของผูปกครองเกี่ยวกับนโยบายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
4. การใหความรวมมือของผูปกครองเกี่ยวกับขอมูล ขาวสารของโรงเรียนที่สงถึง
ผูปกครองเพื่อมาเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน
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อัมพร ยศหลา (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของผูปกครอง
ตอการจัดการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร พบวา ในภาพรวม
ผูปกครองมีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเอกชนในระดับมากซึ่งเรียงลําดับ
จากระดับความคาดหวังจากมากที่สุดไปหานอยไดดังนี้
1. ดานคุณลั ก ษณะบทบาทและหน า ที่ ข องครู ผูปกครองมีความคาดหวังใน
ระดับมากที่สุด
2. ดานการจัดสภาพแวดลอม
3. ดานการบริการใหกับนักเรียน
4. ดานสื่อการเรียนการสอน
5. ดานการจัดประสบการณและกิจกรรมการเรียนการสอน
6. ดานการประเมินพัฒนาการและดานที่ผูปกครองมีระดับการคาดหวังนอยที่สุด
7. ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนและผูปกครอง
เอื้อมพร หนูรอด (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครอง
ในกิจกรรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนเอกชนปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูปกครองเขามามีสวนรวม
ในกิจกรรมของโรงเรียนในลักษณะของผูรับขาวสารมากที่สุด แตในลักษณะของผูเรียน ครู และ
ผูรวมตัดสินใจยังมีนอย และผูปกครองในโรงเรียนเอกชนปฐมวัยขนาดเล็กมีแนวโนมในการมีสวนรวม
ในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นนอยกวาโรงเรียนขนาดใหญ และขนาดกลาง
อนุสรณ สองเมือง (2549: บทคั ด ยอ) ไดศึกษาเรื่อง การมีสว นรว มของชุม ชน
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในอําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ผลการวิจัย
พบวา
1. ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
ในอํา เภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยภาพรวม และรายดานอยูใ นระดับ ปานกลางยกเวน
ดานการตรวจสอบติดตาม และการประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ และดานการจัด
หลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับนอย
2. ผลการเปรียบเทียบการมีสว นรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาอําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล พบวา
2.1 ตัวแทนชุมชนที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยเพศชายมีสวนรวมมากกวาเพศหญิง
2.2 ตัวแทนชุมชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ยกเวนดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
และดานการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน โดยตัวแทนชุมชนที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา
อนุปริญญา มีสวนรวมนอยกวาตัวแทนชุมชนที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาขึ้นไป
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2.3 ตัวแทนชุมชนที่มีสถานภาพตางกันมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยกลุมผูปกครองมีสวนรวมนอยกวากลุมอื่น ๆ
2.4 สถานศึกษาในอําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลที่มีขนาดตางกัน โดยชุมชน
มีสวนรวมในสถานศึกษาขนาดใหญนอยกวาสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก
2.5 สถานศึกษาในอําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลที่มีบริบทตั้งอยูในชุมชน
ตางกัน ชุมชนมีสวนรวมโดยชุมชนพุทธมีสวนรวมมากกวาชุมชนมุสลิม
3. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในอําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล สรุปไดดังนี้
3.1 ปญหาอุปสรรคประชากรในชุมชนมีฐานะยากจน ขาดแหลงเงินทุน
สนับสนุนสถานศึกษา ขาดการประสานงานระหวางสถานศึกษากับชุมชน ผูปกครอง ชุมชนไมมี
ความรูและไมมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร และมองวาหลักสูตรปจจุบันเด็กอานหนังสือไมออก
แหลงเรียนรูในชุมชนมีนอย สถานศึกษาไมใชแหลงเรียนรูในชุมชนใหเกิดประโยชนและสถานศึกษา
ไมมีการชี้แจงงบประมาณ รายรับ รายจายใหชุมชนทราบ
3.2 ขอเสนอแนะสถานศึก ษาควรชี้แ จงทําความเข า ใจกับผูปกครองถึง
บทบาท และหนาที่ของผูปกครองในการปฏิบัติตอสถานศึกษา ใหผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ ใหมากขึ้น ควรใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร และหลักสูตรตองสอดคลองกับ
สภาพความเปนอยูของชุมชนและทองถิ่น ควรนํานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรูในชุมชน ควรให
ชุมชนเขามามีสวนรวม ในการวางแผนงบประมาณ และตองชี้แจงรายรับ รายจาย ประจําปให
ชุมชนทราบ
2. งานวิจัยในตางประเทศ
อับราม (Abrams. 2000: Abstract) ศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวม
ของผูปกครองจากกรณีศึกษาในรัฐแคลิฟอรเนีย พบวา อุปสรรคของการมีสวนรวมประกอบดวย
ชนชั้นทางสังคม วัฒนธรรมที่ตางกันตามความแตกตางทางเชื้อชาติ ความสัมพันธระหวางบาน
และโรงเรียน รายไดของครอบครัว ซึ่งผูบริหารและครูมีแนวโนมที่จะไมคํานึงถึงคุณคา ละเลย
และมีทัศนคติในเชิงลบกับนักเรียน หากเปนผูปกครองที่มีรายไดต่ําหรือเปนชนกลุมนอย ทําให
ผูปกครองขาดความเขาใจ และการใหความรูทั้งที่โรงเรียนและบานสามารถแลกเปลี่ยนความรู
ซึ่งกันและกันได โดยผูปกครองที่เปนคนผิวขาวหรือผูหญิงในชนชั้นกลางจะมีสวนรวมกับทาง
โรงเรียนสูงสุด ซึ่งแนวทางการเสริมสรางมีสวนรวม คือ เพิ่มการติดตอสื่อสาร สรางความเขาใจ
กับผูปกครองเสริมสรางพลังอํานาจ และความรวมมือใหผูปกครองมากขึ้น
บารนส (Barnes. 1995: 315-A) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการเรียนการสอน
ของผูปกครองนักเรียน พบวา การมีสวนรวมในการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยอุดมคติแลว
ผูปกครองตองมีบทบาทที่โรงเรียนหรือในชั้นเรียน แมวาจริงๆ แลวการมีสวนรวมของพวกเขา
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จะไมเปนไปตามอุดมคติ ดังกลาว และยังไมไดพบวาผูปกครองยังมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ
ที่เกี่ยวของกับโรงเรียนที่บานดวย
โกลด (Gold. 2000: 295) ไดศึกษาการเขามามีสวนรวมของชุมชนในการจัด
การศึกษาระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยเนนการใหความรวมมือระหวางชุมชน ผูปกครองและ
นักการศึกษา ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาในรัฐฟลลาเดลฟย ผลการศึกษาพบวา
การจัดการของชุมชนเปนสื่อกลางระหวางผูปกครอง ครอบครัว กับโรงเรียน เพื่อเปาหมายใน
การเสริมสรางการอานออกเขียนได และการเรียนรูใหสอดคลองกับชุมชน ทําใหผูปกครองไดรับ
ความรูเกี่ยวกับชุมชน ดังนั้น การสรางหุนสวนและความรวมมือระหวางผูปกครองกับนักการศึกษา
ทําใหเกิดทรัพยากรที่มีคุณคาทั้งในดานสังคมและวัฒนธรรมใหแกโรงเรียน.
พีนา (Pena. 2000: Abstract) ไดศึกษาความคิดเห็นในการมีสวนรวมของ
ครอบครัวภายในสิ่งแวดลอมโรงเรียน และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของผูปกครองเชื้อ
สายแมกซิกันอเมริกันดวยการสัมภาษณ ครู ผูบริหาร และผูปกครอง การสังเกตแบบมีสวนรวม
ในการประชุมผูปกครองและในกิจกรรมโรงเรียน ระดับประถมศึกษากับนักเรียน 618 คน ครูกับ
ผูบริหาร 31 คน และครอบครัวที่เปนกรณีศึกษา 12 ครอบครัว พบวา ปจจัยสําคัญของการมีสวนรวม
ในทัศนะผูปกครอง คือ ภาษาตางกัน เนื่องจากผูปกครองสวนใหญใชภาษาสเปน ขณะที่โรงเรียน
และครูสอนเปนภาษาอังกฤษทําใหผูปกครองไมเขาใจ และเบื่อหนายวัฒนธรรมที่แตกตางระดับ
การศึกษาของผูปกครอง ระยะทางระหวางบานกับโรงเรียน ความคิดเห็นผูปกครองซึ่งคิดวา
การศึกษาเปนหนาที่รับผิดชอบของโรงเรียน จึงไมไดตองการจะแทรกแซงการทํางานของครู
ความไมเขาใจในระบบการศึกษา ขาดคนดูแลเด็กเล็กที่บานเวลาที่ทํางานไมตรงกัน ปญหา
ครอบครัว และประโยชนของกิจกรรม ความคิดเห็นที่มีตอครู คือ รูสึกดอยคาและเหมือนถูกออก
คําสั่งมากกวาคําแนะนํา สวนผูบริหารก็มีภาระงานมาก พฤติกรรมที่แสดงออกไมจริงใจ และ
ขาดการยอมรับในตัวผูบริหารขณะที่ผูบริหาร และครูเห็นวามีภาระหนาที่เพิ่มขึ้น หากผูปกครอง
เขามีสวนรวมกับโรงเรียนมากขึ้น
ผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว พบวา การบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนที่ผานมา ประชาชนเขามามีสวนรวมในหลายรูปแบบ ทั้งเปนคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และผูปกครองทั่วไป เพื่อพัฒนาสถานศึกษา เชน การระดมทรัพยากรในการพัฒนา
อาคารสถานที่ การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก การรวมกิจกรรม การสงเสริม
สนับ สนุนวั ฒนธรรมประเพณีท องถิ่น สวนการมีสว นรว มของผู ป กครองสํา หรับ ศูนยปฐมวัย
ตนแบบในดานการวางแผน การประสานงาน การจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลเพื่อเด็ก
ปฐมวัยนั้นยังมีนอยมาก ทั้งนี้เพราะประชาชนไมมีความรูและไดรับโอกาสในการบริหารจัดการศึกษา
รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งดวย การที่จะทําใหผูปกครองเขามา
มีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย ใหเกิดประสิทธิภาพนั้น
โรงเรียนตองเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในทุกๆ ดาน ของการจัดการศึกษาใหมากยิ่งขึ้นนั้นเอง

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ระดับการมีสวนรวมและรวบรวมปญหา ขอเสนอแนะของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษา
ของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย : กรณีศึกษาโรงเรียนบานปลองหอย อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี
ในดานตางๆ จํานวน 4 ดาน ไดแก การวางแผน การประสานงาน การจัดสรรทรัพยากร และ
การประเมินผล โดยใชวิธีการเก็บขอมูลเชิงปริมาณดวยแบบสอบถาม และขอมูลเชิงคุณภาพ โดยจะใช
การสัมภาษณกึ่งโครงสราง นอกจากนี้เนื่องจากผูปกครองติดตอสื่อสารกันดวยภาษายาวีซึ่งเปน
ภาษาถิ่นเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนใตเทานั้น อีกทั้งมีความรูความเขาใจในภาษาไทยไมดีนัก
ดังนั้นผูวิจัยจําเปนตองมีผูชวยวิจัยเพื่อสามารถติดตอสื่อสารกับผูปกครองไดเขาใจมากยิ่งขึ้น สวน
วิธีดําเนินการวิจัย มีดังนี้
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
2.2 ขั้นตอนการหาคุณภาพของเครื่องมือ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ ผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานปลองหอย
ปการศึกษา 2552 จํานวน 56 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เขต 3 ซึ่งเปน
ศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย และใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง จากผูใหขอมูลหลัก จํานวน
20 คน เฉพาะที่เปนผูนําชุมชนประกอบดวย ผูใหญบาน กํานัน คณะบริหารงานในองคการบริหารสวนตําบลปลองหอย ซึ่งมีบุตรหลานศึกษาอยูในศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย
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เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ
กึ่งโครงสรางการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบ
เครือขาย : กรณี ศึ ก ษาโรงเรียนบานปลองหอย อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม ขอคําถามที่ใชเปนแบบ
กําหนดใหเลือกตอบ (Checklist) จํานวน 3 ขอ โดยสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ อายุ ความเกี่ยวของกับ
นักเรียน และรายไดรวมของครอบครัว
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัด
การศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย : กรณีศึกษาโรงเรียนบานปลองหอย อําเภอกะพอ
จังหวัดปตตานี ใน 4 ดาน ไดแก การวางแผน 7 ขอ การประสานงาน 8 ขอ การจัดสรร
ทรัพยากร 8 ขอ และการประเมินผล 8 ขอ คําถามที่ใชเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) ซึ่งกําหนดการใหคะแนน ดังนี้
5 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมมาก
3 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมปานกลาง
2 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมนอย
1 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของผูปกครอง
ในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย : กรณีศึกษาโรงเรียนบานปลองหอย
อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี คําถามที่ใชแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended Questionnaire)
2. แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง เปนขอมูลเกี่ยวกับภาพรวมของการบริหารจัด
การศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขายโรงเรียนบานปลองหอย รวมถึงขอสนับสนุน สงเสริม
แนะนําการบริหารงานดานตางๆ ในขอคําถาม 4 ประเด็น
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วิธีสรางเครือ่ งมือ
1. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ มีดังนี้
1.1 ศึกษาคนควาเอกสาร ตําราตางๆ ที่เกี่ยวของ หนังสือ บทความ งานวิจัย
ที่เ กี่ย วของกับ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และหลักสูตรการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย
เพื่อกําหนดนิยามศัพทและขอบเขตของเนื้อหา
1.2 นําแบบสอบถามของ อังศิธร พวงแพ (2544: 118) มาปรับปรุงและพัฒนา
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.970 ซึ่งสามารถครอบคลุมการบริหารจัด
การศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย โรงเรียนบานปลองหอย ทั้ง 4 ดานเชนกัน ไดแก
การวางแผน 7 ขอ การประสานงาน 8 ขอ การจัดสรรทรัพยากร 8 ขอและการประเมินผล 8 ขอ
1.3 นําแบบสอบถาม เสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อแกไข
1.4 นําแบบสอบถามทีป่ รับปรุงเรียบรอยแลวเสนอตอผูเ ชีย่ วชาญ จํานวน 3 คน
ตรวจหาคาเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพื่อหาความสอดคลองกันระหวางขอคําถาม
แตละขอคําถามกับจุดประสงค (Index of Item – Objective Congruence หรือ IOC) (ปญญา
ธีรวิทยเลิศ. 2542: 45)
สูตร IOC = ∑ R
N
เมื่อ ∑ R = คะแนนรวมของขอคําถามแตละขอที่ผูเชี่ยวชาญให
N = จํานวนผูเชี่ยวชาญ
เกณฑการตัดสินคา IOC ถามีคา 0.60 ขึ้นไป แสดงวาขอคําถามวัดได
ตรงจุดประสงคขอคําถามนั้นใชได แตถาขอคําถามมีคานอยกวา 0.60 ใหปรับปรุงขอคําถาม
ใหม วิธีการ คือ ผูเชี่ยวชาญแตละคนใหคะแนนในขอคําถามแตละขอโดยยึดหลัก ดังนี้
ใหคะแนน +1 คะแนน ถาขอคําถามวัดตรงจุดประสงคของการวิจัย
ใหคะแนน 0 คะแนน ถาไมแนใจวาขอคําถามวัดตรงจุดประสงคของการวิจัย
ใหคะแนน -1 คะแนน ถาขอคําถามไมไดวัดตรงจุดประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดคา IOC เทากับ 0.915 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)
1.5 การหาคาความเที่ยงตรง โดยนําแบบทดสอบไปทดลองใช (Try Out)
กับผูปกครองที่ไมใชกลุมประชากร จํานวน 30 คน โดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha
Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.892 แลวนํามาเสนอคณะกรรมการที่
ปรึกษาสารนิพนธพิจารณาอีกครั้งกอนนําไปใช
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นตอนการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังตอไปนี้
1. ขอหนังสือและความรวมมือในการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ
เพื่อขอความรวมมือจากผูอํานวยการโรงเรียนซึ่งเปนศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย : กรณีศึกษา
โรงเรียนบานปลองหอย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานอําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี
2. สงแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือไปยังผูอํานวยการโรงเรียนดวย
ตนเอง
3. ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามดวยตนเองทั้งหมด
สวนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แยกเปน 2 ประเภท คือ
1. การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ
ตอนที่ 1 แบบกําหนดใหเลือกตอบ (Check List) จํานวน 3 ขอ โดยสอบถามขอมูล
เกี่ยวกับอายุ ความเกี่ยวของกับนักเรียน และรายไดรวมของครอบครัว
ตอนที่ 2 แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ใน 4 ดาน ไดแก การวางแผน การประสานงาน การจัดสรรทรัพยากร และการประเมินผล
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปด ไดแก ปญหาการมีสวนรวมในการวางแผน
ขอเสนอแนะ แนวทางในการแกไขในการวางแผน เปนตน
2. การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางตามขอคําถามเกี่ยวกับ
ภาพรวมการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขายโรงเรียนบานปลองหอย
รวมทั้ง ขอ สนับ สนุน สง เสริม แนะนํา ในการบริห ารงานดา นตา งๆ โดยเก็บ รวบรวมขอ มูล
จากผูใหขอมูลหลัก จํานวน 20 คน เฉพาะที่เปนผูนําชุมชนประกอบดวย ผูใหญบาน กํานัน
คณะบริหารงานในองคการบริหารสวนตําบลปลองหอย ซึ่งมีบุตรหลานศึกษาอยูในศูนยปฐมวัย
ตนแบบเครือขาย
ทั้งนี้ผูวิจัยจําเปนตองมีผูชวยวิจัยเพื่อแปลความหมายจากภาษาไทยเปนภาษายาวี
เพราะผูปกครองทั้งหมดเปนคนไทยมุสลิมที่ใชภาษายาวีในการติดตอสื่อสาร จึงมีความรู ความเขาใจ
ในภาษาไทยนอยมาก
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลดําเนินการดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการหารอยละ และนําเสนอ
ในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
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2. ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัย
ตนแบบเครือขาย โรงเรียนบานปลองหอย อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี วิเคราะหโดยการหา
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย ซึ่งผูวิจัยไดกําหนด
เกณฑความหมายของคาเฉลี่ยไว ดังนี้
1.00-1.50 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด
1.51-2.50 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมนอย
2.51-3.50 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมปานกลาง
3.51-4.50 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมมาก
4.51-5.00 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมมากที่สุด
3. รวบรวมปญหา และขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัด
การศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย โรงเรียนบานปลองหอย อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี
ใชการแจกแจงความถี่
4. รวบรวมผลจากการสัมภาษณกึ่งโครงสราง การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขายโรงเรียนบานปลองหอย อําเภอกะพอ
จังหวัดปตตานี ในประเด็นคําถาม 4 ประเด็น ใชวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา
การวิเคราะหขอมูลปรากฏสามารถสรุปไดดังตาราง 1.
ตาราง 1 วิธีการวิเคราะหขอมูล
วัตถุประสงค
ขอมูล/แหลงขอมูล
วิธวี ิเคราะหขอ มูล
1. เพื่อศึกษาระดับ
1. ผลการตอบแบบ 1. หาคาเฉลี่ย (µ)
การมีสวนรวมของ
สอบถามของ
2. หาคาเบี่ยงเบนผูปกครองใน
ผูปกครองตอนที่ 2 มาตรฐาน (σ)
การบริหารจัด
การศึกษาของ
ศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย
อ.กะพอ จ.ปตตานี

การแปลผล
1. ใชเกณฑสัมบูรณเพื่อ
ตัดสินวาระดับการมี
สวนรวมของผูป กครอง
ในการบริหารจัดการ
ศึกษาศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย
อ.กะพอ จ.ปตตานี
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ตาราง 1 (ตอ)
วัตถุประสงค
ขอมูล/แหลงขอมูล
2. เพื่อรวบรวมปญหา 2. ผลการตอบแบบ
และขอเสนอแนะ
สอบถามของ
ผูปกครอง
การมีสวนรวมของ
ผูปกครองใน
ตอนที่ 3
3. ผลการตอบแบบ
การบริหารจัด
การศึกษาของ
สัมภาษณกึ่ง
ศูนยปฐมวัย
โครงสราง
ตนแบบเครือขาย
อ.กะพอ จ.ปตตานี

วิธวี ิเคราะหขอ มูล
3. ใชการแจกแจง
ความถี่ และ
วิเคราะหเชิง
พรรณนา

การแปลผล
2. ใชวธิ ีวเิ คราะห
เชิงพรรณนาเพื่อนํา
ผลมาเปนขอมูลใน
การมีสวนรวมของ
ผูปกครองใน
การบริหารจัด
การศึกษาของ
ศูนยปฐมวัยตนแบบ
เครือขาย อ.กะพอ
จ.ปตตานี

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 คาความถี่ (Frequency)
1.2 คารอยละ (Percentage)
1.3 คาเฉลี่ยของกลุมประชากร (µ)
1.4 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ)
2. สถิติทใี่ ชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
2.1 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
2.2 คาความเชื่อมั่นโดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach)

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหาร
จัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย : กรณีศึกษาโรงเรียนบานปลองหอย อําเภอกะพอ
จังหวัดปตตานี ผูศึกษาไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ ความเกี่ย วขอ งกับ นัก เรีย น และรายไดร วมของครอบครัว โดยการหาคา ความถี่ (Frequency)
และคารอยละ (Percentage)
2. การวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของ
ศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขายในภาพรวม รายดานและรายขอ โดยการคาเฉลี่ยของกลุมประชากร (µ)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ)
3. รวบรวมปญหาและขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหาร
จัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย โดยการแจกแจงความถี่
4. ผลจากการสัมภาษณการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษา
ของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขายโดยการวิเคราะหเชิงพรรณนา
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสถานภาพทัว่ ไปของผูตอบแบบสอบถาม ตามอายุ
ความเกี่ยวของกับนักเรียน รายไดรวมของครอบครัว ปรากฏรายละเอียดในตาราง 2 - 4
ตาราง 2 จํานวน และรอยละอายุของผูต อบแบบสอบถาม
อายุ
ต่ํากวา 25 ป
26 – 30 ป
31 – 35 ป
36 – 40 ป
41 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน
6
15
16
10
9
56

รอยละ
10.71
26.79
28.57
17.86
16.07
100.00
58

59

จากตาราง 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 31-35 ป คิดเปนรอยละ 28.57
รองลงมาอายุ 26-30 ป คิดเปนรอยละ 26.79 และผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุนอยที่สุด คือ
อายุต่ํากวา 25 ป คิดเปนรอยละ 10.71
ตาราง 3 จํานวน และรอยละความเกี่ยวของกับนักเรียนของผูตอบแบบสอบถาม
ความเกี่ยวของกับนักเรียน
บิดา
มารดา
อื่นๆ (ญาติ เชน ปา ยาย พี่สาว)
รวม

จํานวน
17
32
7
56

รอยละ
30.36
57.14
12.50
100.00

จากตาราง 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเกี่ยวของกับนักเรียนใน
ฐานะมารดาคิดเปนรอยละ 57.14 รองลงมาในฐานะบิดาคิดเปนรอยละ 30.36 และผูตอบแบบสอบถามที่
มีความเกี่ยวของกับนักเรียนในฐานะญาติ เชน ปา ยาย และพี่สาวนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 12.50
ตาราง 4 จํานวน และรอยละรายไดรวมของครอบครัวของผูตอบแบบสอบถาม
รายไดรวมของครอบครัว
ต่ํากวา 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
รวม

จํานวน
14
23
12
7
56

รอยละ
25.00
41.07
21.43
12.50
100.00

จากตาราง 4 พบว า ผูต อบแบบสอบถามสว นใหญมี ร ายไดร วมของครอบครัว
ตั้งแต 5,001–10,000 บาท คิดเปนรอยละ 41.07 รองลงมาต่ํากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 25.00
ตามลําดับ และผูตอบแบบสอบถามมีรายไดรวมของครอบครัวนอยที่สุด คือ 15,001 –20,000 บาท
คิดเปนรอยละ 12.50
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัด
การศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย ดังนี้
ตาราง 5 ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบ
เครือขาย โดยภาพรวม
การมีสวนรวม
ดานการวางแผน
ดานการประสานงาน
ดานการจัดสรรทรัพยากร
ดานการประเมิน
รวม

µ
3.01
3.55
2.90
2.98
3.11

σ
0.93
0.98
1.18
1.11
1.05

ระดับการมีสวนรวม
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 5 พบวา ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษา
ของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขายโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย
ดานการประสานงาน (µ = 3.55, σ = 0.98) มีเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาดานการวางแผน (µ = 3.01,
σ = 0.93) และดานการจัดสรรทรัพยากร (µ = 2.90, σ = 1.18) มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ตาราง 6 ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบ
เครือขาย ดานการวางแผน

1.
2.
3.
4.

ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย เปาหมาย ทิศทางใน
การดําเนินงานของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย
รวมกําหนดแผนงาน โครงงาน กิจกรรมตางๆ
ของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย
รวมวิเคราะหสภาพปจจุบนั ปญหา และความตองการ
ของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย
รวมเสนอโครงการพัฒนาศูนยปฐมวัยตนแบบ
เครือขายเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาโรงเรียน

µ
3.11

σ
0.80

ระดับการมีสวนรวม
ปานกลาง

3.16

0.87

ปานกลาง

2.89

0.82

ปานกลาง

3.00

0.95

ปานกลาง
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ตาราง 6 (ตอ)
ดานการวางแผน
5. รวมเปนคณะกรรมการผูปกครองเพื่อเปนศูนยกลาง
ในการติดตอสื่อสารระหวางผูปกครองกับครู
6. รวมวางแผนกําหนดแนวทางในการแสวงหาวัสดุ
อุปกรณทุนทรัพยเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. รวมวางแผนการสรรหาบุคลากร เชน ครู วิทยากร
ภูมิปญญาทองถิ่นมาชวยสอน
รวม

µ
3.38

σ
1.02

ระดับการมีสวนรวม
ปานกลาง

2.82

0.90

ปานกลาง

2.73

1.15

ปานกลาง

3.01

0.93

ปานกลาง

จากตาราง 6 พบวา ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษา
ของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขายดานการวางแผนภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การไดรวมเปนคณะกรรมการผูปกครองเพื่อเปนศูนยกลางใน
การติดตอสื่อสารระหวางผูปกครองกับครู (µ = 3.38, σ = 1.02) รองลงมา การไดรวมกําหนด
แผนงาน โครงงาน กิจกรรมตาง ๆ (µ = 3.16, σ = 0.87) สําหรับคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ รวมวางแผน
การสรรหาบุคลากร เชน ครู วิทยากรภูมิปญญาทองถิ่นมาชวยสอน (µ = 2.73, σ = 1.15)
ตาราง 7 ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบ
เครือขาย ดานการประสานงาน

1.
2.
3.

4.

ดานการประสานงาน
รวมชี้แจงนโยบายและการดําเนินงานของ
ศูนยปฐมวัยตนแบบแกประชาชนทัว่ ไป
พบครูประจําชั้นเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาเกีย่ วกับเด็ก
มีสวนรวมจัดทําเอกสาร จดหมายขาววารสารของ
โรงเรียน เชน การใหขอมูล การใหสัมภาษณ
การเขียนบทความ เอื้อเฟอภาพประกอบ
ติดตอสื่อสารกับครูเมื่อมีปญหาหรือตองการ
คําปรึกษาเกี่ยวกับเด็ก

µ
3.00

σ
0.95

ระดับการมีสวนรวม
ปานกลาง

3.66

0.84

มาก

2.88

1.11

ปานกลาง

3.82

0.97

มาก
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ตาราง 7 (ตอ)

5.

6.
7.
8.

ดานการประสานงาน
เขารวมประชุมทุกครั้งที่โรงเรียนมีหนังสือเชิญ
เชน การปฐมนิเทศ ผูปกครอง การแนะแนว
การประชุมตางๆ
ใหความรวมมือในการกรอกแบบสํารวจตางๆ
ของโรงเรียน
มีสวนรวมอํานวยความสะดวกแกครูเมื่อมีการ
เยี่ยมเด็กที่บาน
รวมประสานงานดานการสรางขวัญกําลังใจใน
การทํางาน เชน ใหเกียรติบัตร
รวม

µ
4.25

σ
0.90

ระดับการมีสวนรวม
มาก

3.68

0.99

มาก

3.59

1.11

มาก

3.54

0.99

มาก

3.55

0.98

มาก

จากตาราง 7 พบวา ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษา
ของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขายดานการประสานงานภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก เขารวมประชุมทุกครั้งที่โรงเรียนมีหนังสือเชิญ เชน การปฐมนิเทศผูปกครอง
การแนะแนว การประชุมตางๆ (µ = 4.25, σ = 0.90) รองลงมาไดแก ติดตอสื่อสารกับครูเมื่อมี
ปญหาหรือตองการคําปรึกษาเกี่ยวกับเด็ก (µ = 3.82, σ = 0.97) สวนระดับการมีสวนรวมที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก มีสวนรวมจัดทําเอกสาร จดหมายขาววารสารของโรงเรียน เชน การให
ขอมูล การใหสัมภาษณ การเขียนบทความ เอื้อเฟอภาพประกอบ (µ = 2.88, σ = 1.11)
ตาราง 8 ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบ
เครือขาย ดานการจัดสรรทรัพยากร
ดานการจัดสรรทรัพยากร
1. รวมจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณเพื่อสงเสริมการเรียนรู
แกเด็ก
2. รวมบริจาคทรัพยสนับสนุนดานแรงงาน
เพื่อชวยเหลืองานของศูนย
3. รวมจัดสภาพแวดลอมตกแตงหองเรียนใหเอื้อตอ
การเรียนรูของเด็กเชน ปายนิเทศ

µ
3.05

σ
1.05

ระดับการมีสวนรวม
ปานกลาง

3.05

1.09

ปานกลาง

2.95

1.20

ปานกลาง
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ตาราง 8 (ตอ)

4.
5.

6.
7.
8.

ดานการจัดสรรทรัพยากร
รวมจัดทําอุปกรณการเลนในหองเรียนแกเด็ก
รวมจัดหรือพัฒนาสนามเด็กเลน เชน ชวยสราง
ของเลนสนามใหแกเด็ก ชวยปรับปรุงสถานที่
ชวยจัดของเลนสนาม
รวมสรางหรือปรับปรุงอาคารสถานที่ตางๆ ภายใน
โรงเรียน
รวมพัฒนาสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน เชน
ปรับปรุงภูมิทศั น อาคาร สถานที่
รวมจัดหาทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนที่เรียนดี
รวม

µ
2.93
2.75

σ
1.22
1.19

ระดับการมีสวนรวม
ปานกลาง
ปานกลาง

2.80

1.20

ปานกลาง

2.79

1.17

ปานกลาง

2.86
2.90

1.30
1.18

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 8 พบวา ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษา
ของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขายดานการจัดสรรทรัพยากรภาพรวมอยูใ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีคาเฉลี่ยสูงสุด 2 ขอ ไดแก รวมจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณเพื่อสงเสริม
การเรียนรูแกเด็ก (µ = 3.05, σ = 1.05) และรวมบริจาคทรัพยสนับสนุนดานแรงงานเพื่อชวยเหลือ
งานของศูนย (µ = 3.05, σ = 1.09) รองลงมา ไดแก การรวมจัดสภาพแวดลอมตกแตงหองเรียนให
เอื้อตอการเรียนรูของเด็กเชน ปายนิเทศ (µ = 2.95, σ = 1.20) สวนคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก
รวมจัดหรือพัฒนาสนามเด็กเลน เชน ชวยสรางของเลนสนามใหแกเด็ก ชวยปรับปรุงสถานที่
ชวยจัดของเลนสนาม (µ = 2.75, σ = 1.19)
ตาราง 9 ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบ
เครือขาย ดานการประเมินผล
ดานการประเมินผล
1. มีสวนรวมประเมินผลการดําเนินงานของศูนย
ปฐมวัยตนแบบ
2. มีสวนรวมตรวจสอบการจัดการศึกษาของศูนย
ปฐมวัยตนแบบ
3. มีสวนรวมประเมินผลการเรียนการสอนของครู

µ
3.02

σ
1.02

ระดับการมีสวนรวม
ปานกลาง

2.93

1.13

ปานกลาง

2.84

1.16

ปานกลาง
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ตาราง 9 (ตอ)

4.
5.
6.

7.
8.

ดานการประเมินผล
มีสวนรวมเปนกรรมการพิจารณาความดี
ความชอบของครู
มีสวนรวมเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ศูนยปฐมวัยตนแบบ
มีสวนรวมเปนคณะกรรมการในการจัดกิจกรรม
ตางๆ ของโรงเรียน เชน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม
สัมพันธชุมชน
มีสวนรวมในการประเมินพัฒนาการเด็ก
มีสวนรวมโดยนําผลการประเมินไปเผยแพรตอ
ชุมชน
รวม

µ
2.55

σ
1.26

ระดับการมีสวนรวม
ปานกลาง

2.88

1.06

ปานกลาง

3.50

1.10

มาก

3.16
2.93

0.97
1.14

ปานกลาง
ปานกลาง

2.98

1.11

ปานกลาง

จากตาราง 9 พบวา ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษา
ของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขายดานการประเมินผลภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายขอพบวาคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีสวนรวมเปนคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมตางๆ ของ
โรงเรียน เชน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมสัมพันธชุมชน (µ = 3.50, σ = 1.10) รองลงมา ไดแก
มีสวนรวมในการประเมินพัฒนาการเด็ก (µ = 3.16, σ = 0.97) สวนคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก
การมีสวนรวมเปนกรรมการพิจารณาความดีความชอบของครู (µ = 2.55, σ = 1.26)
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครอง
ในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขายเปนรายดาน 4 ดาน
ปรากฏดังตาราง 10
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ตาราง 10 ปญหาและขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษา
ของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย
การมีสวนรวม
ดานการวางแผน

ปญหา
ความถี่
ขอเสนอแนะ
ความถี่
20 1. ควรใหผูปกครองมีสวนรวม 25
1. ผูปกครองขาด
ในการวางแผนใหมากกวานี้
การมีสวนรวมใน
การวางแผน
ดานการประสานงาน 1. ไมมีการเชิญชวน
15 1. ควรใหผูปกครองมีสวนรวม 18
ประชาชนใหเขามา
อยางนอยเดือนละ1ครัง้
มีสวนรวม และรับ
หรือตามความเหมาะสม
ฟงความคิดเห็น
2. ควรมีการประกาศเชิญชวน 17
ประชาชนใหเขามา
มีสวนรวม และรับฟง
ความคิดเห็น
17 1. ใชหลักการมีสวนรวมของ
ดานการจัดสรร- 1. ขาดการมีสวนรวม
29
ทรัพยากร
ของชุมชนระดับ
ชุมชนระดับโรงเรียน
โรงเรียน
19
2. ควรเลือกคนในพื้นที่
3. กิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียน
5
จัดขึ้นควรใหผูปกครองมี
สวนรวมดวย
ดานการประเมิน 1. ผูปกครองไมมี
4
1. ครูและนักเรียนควรมี
25
สวนรวมใน
แบบสอบถามใหผูปกครอง
มีสวนรวมในการประเมินผล
การประเมินผล
ของโรงเรียน
จากตาราง 10 พบวา ปญหาในการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษา
ของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย 4 ดาน พบวา ดานการวางแผน ผูปกครองขาดการมีสวนรวม
ในการวางแผนมีความถี่มากที่สุด รองลงมาคือ ดานการจัดสรรทรัพยากร ขาดการมีสวนรวมของ
ชุมชนระดับโรงเรียน และดานการประสานงาน ไมมีการเชิญชวนประชาชนใหเขามามีสวนรวม
และรับฟงความคิดเห็น สําหรับขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษา
ของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขายที่มาจากปญหาเปนรายดาน 4 ดาน พบวา ขอเสนอแนะ
ดา นการจัดสรรทรั พยากรมีความถี่สู งสุดคื อใช หลักการมี สว นรวมของชุมชนระดับโรงเรียน
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รองลงมาซึ่งมีความถี่เทากัน คือ ควรใหผูปกครองมีสวนรวมในการวางแผนใหมากกวานี้ และ
กิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นควรใหผูปกครองมีสวนรวมดวยการประเมินผลดวย
ตอนที่ 4 ผลสัมภาษณการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษา
ของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย
ผูวิจัยสัมภาษณกึ่งโครงสรางจากผูใหขอมูลหลัก จํานวน 20 คนโดยเลือกผูปกครอง
ที่มีบทบาทในชุมชนประกอบดวย ผูใหญบาน กํานัน คณะบริหารงานในองคการบริหารสวนตําบล
ปลองหอยที่มีบุตรหลานศึกษาในศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย ซึ่งสรุปจากประเด็นคําถาม ดังนี้
1. ลักษณะการดําเนินการเพื่อการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษา
ของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขายควรเปนอยางไร
จัดตั้งเปนคณะทํางาน มอบหมายหนาที่อยางเดนชัดและประสานงานกับกลุม
เครือขายโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการเรียนรูของเด็กปฐมวัย มีการดําเนินการในรูปของชมรม
ผูปกครองเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ และคณะกรรมการ เพื่อรวมคิด รวมทํา จัดการศึกษา
แกเด็กปฐมวัยใหมีศักยภาพตรงตามหลักสูตร เพื่อติดตอปฏิสัมพันธในเรื่องราวตางๆ ไดอยางงายๆ
คณะทํางานนี้อาจประกอบดวย ครู ผูบริหาร ผูปกครอง ชุมชน ประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
รูป แบบการทํางานควรมีขั้นตอนที่มีประสิท ธิภาพแยกเปนฝายๆ เชน ฝายวิชาการอนุบ าล
ฝา ยจัดการทั่วไป ฝายประชาสัมพันธ และฝายตางๆ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน
และกําหนดภาระงานที่ชัดเจน และมีการเลือกตั้งคณะทํางานผูปกครองทุกป
2. โครงการที่ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขายทั้ง 4 ดาน (การวางแผน การประสานงาน การจัดสรรทรัพยากร และ
การประเมินผล) สวนใหญจะเปนดานไหน อยางไร
2.1 ดานการวางแผน เปนสิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงเพราะถาวางแผนดีก็ตองดําเนินงาน
ไปไดดวยดี โรงเรียนจะใหโอกาสผูปกครองเขามาระดมความคิดเห็นในโครงการตางๆ เสมอ
แตในความจริงแลวแนวนโยบายรวมถึงหลักการ จะมาจากโรงเรียนและคณะครูเปนสวนใหญ
ผูปกครองจึงไดแตรับรูขอมูลเทานั้น ดังนั้นผูปกครองจึงอยากเขามาเปนสวนหนึ่งเพื่อระดมความคิดบาง
2.2 ดา นการประสานงาน สว นใหญไ ดรับ โอกาสดา นนี้ จะทํา หนา ที่ติด ตอ
ประสานงานกับผูปกครองในละแวกบานเดียวกันเพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวของโรงเรียน เชน
โครงการทัศนศึกษา ผูปกครองจะเดินทางไปกับเด็กดวยทุกครั้ง เพื่อรับรูการดําเนินงานใน
แตละขั้นตอนและคอยชวยเหลือครูดูแลเด็กดวย แมกระทั้งโครงการวันสําคัญ วันพอ วันแม
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ผูป กครองรว มรับ ประทานอาหารดว ยกัน ระหวาง พอ แม ลูก และครูเ พื่อ แลกเปลี่ย นขอ มูล
ขาวสารตอกัน หรือวันแมก็เขารวมแขงขันประกวดรอยดอกมะลิเพื่อแม โครงการคาราวาน
เสริมสรางศักยภาพเด็กปฐมวัย ซึ่งดําเนินกิจกรรมในรูปแบบการเขาฐานเรียนรู เชน ฐานเพลง
ฐานอาหารสมอง ฐานเกม การที่ผูปกครองเขามามีสวนรวมในกิจกรรมกับเด็กเชนนี้ สามารถนํา
ความรูจากกิจกรรมมาตอยอดตลอดจนบูรณาการใหเขากับชีวิตครอบครัวไดงายยิ่งขึ้น ดังนั้น
ผูปกครองสวนใหญจะมีสวนรวมกับดานนี้มาก
2.3 ดานการจัดสรรทรัพยากร ผูปกครองตองการเปนองคประกอบสวนหนึ่ง
ของทุกโครงการที่โรงเรียนดําเนินงานไมวาจะเปนโครงการทัศนศึกษา อาหารกลางวัน ปฐมนิเทศ
หรือวันสําคัญตางๆ โดยเฉพาะโครงการอาหารกลางวันตองการเขารวมประกอบอาหาร เพราะ
แมครัวประกอบอาหารชา อีกทั้งจะไดคัดสรรอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ นอกจากนี้ยังคาดหวัง
ในตัวผูบริหารใหตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาและจัดสรรทรัพยากร ไมวาจะเปน
งบประมาณหรือบุคคล เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมากขึ้นกวาเดิม
2.4 ดานการประเมินผล ผูปกครองมีโอกาสในการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียนนอยมาก ทั้งนี้เพราะขาดความรู ความเขาใจในหลักการของการประเมินผล
3. การมีสวนรวมดานใดของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาศูนยปฐมวัย
ตนแบบเครือขายโรงเรียนบานปลองหอย ที่ทานคิดวาเหมาะสมที่สุด
3.1 ดานการประชาสัมพันธ เพราะครูไมใชคนในพื้นที่บางครั้งยากในการติดตอสื่อสาร
ดังนั้น การประชาสัมพันธเพื่อบอกขาวสารใหผูปกครองทานอื่นทราบดวยจึงเปนสิ่งสําคัญ เพราะบางคน
ไมไดเขารวมกิจกรรมประชุมจึงตองคอยถามจากคนอื่น
3.2 ดานอาหารกลางวัน ผูปกครองขอเขารวมประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
เพราะโรงเรียนมีแมครัวเพียงคนเดียวจึงทําอาหารกลางวันสําหรับเด็กชามาก นอกจากนี้อาหารหลัก
นอกจากขาวแลวควรมีขนมหวานหรือผลไมเพิ่มเติมบาง เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหารที่มีประโยชน
ครบทั้ง 5 หมู และคํานึงถึงสุขภาพอนามัยของเด็ก หากจัดรายการอาหารที่เนนผลไมมากกวา
ของหวาน ตามโครงการเด็กไทยไมกินหวานก็จะดี
4. บทบาทของผูบริหารในการบริหารจัดการการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบ
เครือขายที่ทานคาดหวัง
บทบาทผูบริหารควรเปดโอกาสใหภาคสวนตาง ๆ เขามามีสวนรวมจัดการศึกษาปฐมวัย แตทั้งนี้ ตองกําหนดเกณฑมาตรฐานความพรอม เพื่อประเมินกลุมบุคคลหรือองคกรที่
เขามามีสวนรวมจัดการศึกษาวามีความพรอมจริงหรือไม โดยรัฐใหการสนับสนุนดานงบประมาณ
ความรู และประเมินคุณภาพเปนหลัก แตรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามความตองการ
ของคนในพื้นที่ ผูบริหารควรเห็นความสําคัญและแสดงบทบาทเพื่อเด็กปฐมวัยมากขึ้น มีทัศนคติ
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ที่ดีตอผูปกครอง วิสัยทัศนกวางไกลมองไปขางหนา ปฏิบัติตนนาศรัทธา ทักทายผูปกครองและ
มีแนวนโยบายที่ปฏิบัติได
ผูบริหารควรกําหนดกฎ กติกา ใหเปนรูปธรรมเดนชัดขึ้น เชน จัดตั้งรานสหกรณ
ภายในโรงเรียน เพราะไมอยากใหลูกออกไปซื้อของนอกโรงเรียน หามแมคาขายขนมที่ไมมี
ประโยชนแกเด็ก เชน หมากฝรั่ง น้ําอัดลม นอกจากนี้ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อเครื่องเลน
สนามใหกับเด็กปฐมวัยบาง
ผูบริหารควรใหสิทธิในการสอนแกครูเต็มที่ แตอาจมีนิเทศบางเมื่อเด็กนักเรียน
กลับแลว ทั้งนี้เพื่อลดความวิตกกังวลของครูขณะสอน
ควรนําเสนอการทํางานของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขายโรงเรียนบานปลองหอย
ใหชุมชนรับทราบขอมูลของโรงเรียนมากขึ้น

บทที่ 5
การสรุป การอภิปราย และขอเสนอแนะ
การศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัย
ตนแบบเครือขาย : กรณีศึกษาโรงเรียนบานปลองหอย อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานีการศึกษา
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของ
ศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขายโรงเรียนบานปลองหอย อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี และเพื่อ
รวบรวมปญหา ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัย
ตนแบบเครือขายโรงเรียนบานปลองหอย อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี ประชากรในการวิจัยครั้งนี้
เปนผูปกครองของนักเรียนโรงเรียนบานปลองหอย จํานวน 56 คน โดยใชแบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางจากผูใหขอมูลหลัก จํานวน 20 คน เฉพาะที่เปนผูนําชุมชน ประกอบดวย
ผูใหญบาน กํานัน คณะบริหารงานในองคการบริหารสวนตําบลปลองหอย ซึ่งมีบุตรหลานศึกษา
อยูในศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย ผูวิจัยสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ตามลําดับ
ดังตอไปนี้
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย : กรณีศึกษาโรงเรียนบานปลองหอย อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานีสรุปผลได
ดังนี้
1. สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุระหวาง 31-35 ป คิดเปน
รอยละ 28.57 มีความเกี่ยวของกับนักเรียนโดยเปนมารดา คิดเปนรอยละ 57.14 และมีรายได
ตั้งแต 5,001–10,000 บาท คิดเปนรอยละ 41.07
2. ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย สรุปผลไดดังนี้
2.1 ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขายโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการประสานงาน
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (µ = 3.55, σ = 0.98) รองลงมา คือ ดานการวางแผน (µ = 3.01, σ = 0.93)
และดานจัดสรรทรัพยากร (µ = 2.90, σ = 1.18) มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
2.2 ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขายดานการวางแผนภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอ
69

70

พบวา การรวมเปนคณะกรรมการผูปกครอง เพื่อเปนศูนยกลางในการติดตอสื่อสารระหวางผูปกครอง
กับครู (µ = 3.38, σ = 1.02) มีคาเฉลี่ยสูงสุด
2.3 ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขายดานการประสานงานภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา การเขารวมประชุมทุกครั้งที่โรงเรียนมีหนังสือเชิญ เชน การปฐมนิเทศผูปกครอง การแนะแนว
การประชุมตางๆ (µ = 4.25, σ = 0.90) มีคาเฉลี่ยสูงสุด ยกเวนรวมชี้แจงนโยบายและการดําเนินงาน
ของศูนยปฐมวัยตนแบบแกประชาชนทั่วไป (µ = 3.00, σ = 0.95) และรวมจัดทําเอกสาร
จดหมายขาววารสารของโรงเรียน เชน การใหขอมูล การใหสัมภาษณ การเขีย นบทความ
เอื้อเฟอภาพประกอบ (µ=2.88, σ=1.11) อยูในระดับปานกลาง
2.4 ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขายดานการจัดสรรทรัพยากรภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายขอพบวามีคาเฉลี่ยสูงสุด 2 ขอ ไดแก รวมจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณเพื่อสงเสริมการเรียนรูแกเด็ก
(µ = 3.05, σ = 1.05) และรวมบริจาคทรัพยสนับสนุนดานแรงงานเพื่อชวยเหลืองานของศูนย
(µ = 3.05, σ = 1.09)
2.5 ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขายดานการประเมินผลภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา การมีสวนรวมเปนคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน เชน กิจกรรมกีฬาสี
กิจกรรมสัมพันธชุมชน (µ = 3.50, σ = 1.10) มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก
3. ปญหาในการมีสวนรวมของผู ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย 4 ดานพบวา
3.1 ดานการวางแผน ปญหาสวนใหญ คือ ผูปกครองขาดความตระหนักรูถึง
การมีสวนรวมในการวางแผน ดังนั้นโรงเรียนควรทําความเขาใจ และชี้แจงใหผูปกครองเขาใจ
และรับรูถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการวางแผนใหมากขึ้น
3.2 ดานการจัดสรรทรัพ ยากร ปญหาสว นใหญ คือ ขาดการมีสวนรวมของ
ชุมชนระดับโรงเรียน ดังนั้นการเลือกบุคลากรเพื่อดําเนินการในเรื่องราวตางๆ ตองเนนคนใน
พื้นที่ ที่รูลึกเปนอยางดี อีกทั้งตองยึดหลักการมีสวนรวมภายในชุมชน เห็นความสําคัญของ
สิ่งใกลตัว
3.3 ดานการประสานงาน ปญหาสวนใหญ คือ ไมมีการเชิญชวนประชาชนใหเขา
มามีสวนรวมเพื่อรับฟงความคิดเห็น ดังนั้นทางโรงเรียนตองจัดการประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น เชน มีการประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลกันอยางสม่ําเสมอหรือตามความเหมาะสม
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3.4 ดานการประเมินผล ปญหาสวนใหญ คือ ผูปกครองไมมีสวนรวมในการประเมินผลของโรงเรียน ดังนั้นในทุกครั้งที่โรงเรียนจัดกิจกรรมตามโครงการ ตองมีการประเมินผล
การดําเนินงานจากผูปกครองเสมอ เพื่อสรุปงานใหเห็นเปนรูปธรรมมากขึ้น
4. ความคิดเห็นจากการสัม ภาษณก ารมีสว นรว มของผูป กครองในการบริห าร
จัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย ผูวิจัยสรุปผลจากประเด็นโดยแบงเปน 4 ดาน
ดังตอไปนี้
4.1 ดานการวางแผน จัดตั้งเปนคณะทํางาน มอบหมายหนาที่อยางเดนชัด
ดําเนินการในรูปของชมรมผูปกครอง เลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ และคณะกรรมการ
เพื่อรวมวางแผนและดําเนินการตามนโยบายที่โรงเรียนและผูปกครองไดระดมความคิดเห็นรวมกัน
ทั้งนี้ผูปกครองมีความใกลชิดกับเด็กนักเรียนอยูเปนทุนเดิม ดังนั้นจึงนําความรู ความตองการ
ของเด็กมาจัดลงในแผนสนองตอบความตองการตามพัฒนาการของเด็กนัก เรียนได ทํา ใหรู
ผลการดําเนินการไดอยางชัดเจน รวดเร็วเพราะใกลชิดเด็กสามารถสงเสริมใหมีศักยภาพที่ดีมาก
ยิ่งขึ้น
4.2 ดานการประสานงาน ชวยในการติดตอสื่อสารกับผูปกครองใหทราบความเคลื่อนไหวของโรงเรียน โดยติดตอกับครูหรือผูปกครองในพื้นที่ เพื่อบอกเลาถึงขาวสารในโรงเรียน
ใหผูปกครองมีสวนรวมในการประสานงานระหวางโรงเรียนกับชุมชน เปนการสรางสัมพันธภาพ
ที่ดีในสังคม ชุมชน และโรงเรียนเพื่อดําเนินการไปอยางราบรื่นเพราะการประสานงานเปนเรื่องที่
เกิดขึ้นไดไมซับซอนถาสามารถติดตอสื่อสารไดถูกตอง ตรงประเด็น
4.3 ดานการจัดสรรทรัพยากร ในระดับผูบริหาร ควรตระหนักถึงความสําคัญ
ของการจัดการศึกษาและเห็นความจําเปนของการจัดสรรทรัพยากร ที่เปนองคประกอบสําคัญ
เพื่อดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่งการจัดสรรทรัพยากรไมใชเพียงแตงบประมาณ หรือ
อุปกรณเทานั้น ในที่นี้รวมถึงบุคลากรที่ตองจัดสรรมาใหเพียงพอ จากการสัมภาษณของผูปกครอง
มีความตองการใหจัดสรรทรัพยากรบุคคลโดยผูปกครองขอเขามาชวยในเรื่องอาหารกลางวัน
“เพราะโรงเรียน มีแมครัวเพียงคนเดียวจึงทําอาหารกลางวันสําหรับเด็กชามาก นอกจากนี้ควรมี
ขนมหวานหรือผลไมเพิ่มเติมบางแตเนนผลไมจะดีกวาของหวานตามโครงการเด็กไทยไมกินหวาน
หรือขอเขารวมประกอบอาหารใหกับเด็ก” ซึ่งเปนความตองการของผูปกครองที่อยากใหบุตรหลาน
ไดรับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการครบทั้ง 5 หมู อีกทั้งผูปกครองยังตองการผูบริหารที่
เปนคนดี ทัศนคติดี มีบทบาทเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยมากขึ้น วิสัยทัศนกวางไกลมองไปขางหนา
และปฏิบัติตนนาศรัทธา
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4.4 ดานการประเมิน ผูปกครองตองการใหผูบริหารเปดโอกาส ขอเขามามี
สวนรวมบริหารจัดการศึกษาในเด็กปฐมวัย เพื่อจะไดรับทราบถึงตัวชี้วัดที่จะใชประเมินผล ทั้งนี้
ผูปกครองจะไดเตรียมความพรอมใหบุตรหลานเพื่อรับการประเมิน ตลอดจนมีสวนรวมในการประเมินนั้น อีกทั้งทราบถึงจุดเดน จุดดอยมากขึ้น และรวมกันหาแนวทางในการปรับปรุง สงเสริม
จากหลายๆ ฝาย ซึ่งจะเปนการดีที่ไดชวยพัฒนาโรงเรียนไปดวยกัน
การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย เรื่องการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของ
ศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย: กรณีศึกษาโรงเรียนบานปลองหอย อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี
สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัย
ตนแบบเครือขายโดยรวม 4 ดาน อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การประสานงาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือการวางแผน การประเมินผล และการจัดสรร
ทรัพยากรมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ตามลําดับดังนี้
1.1 ดา นการประสานงาน เมื่อ วิเ คราะหร ายขอ พบวา 6 ใน 8 ขอ ของ
แบบสอบถามผูปกครองใหความเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะรวม
ประชุมทุกครั้งที่โรงเรียนมีหนังสือเชิญ เชน การปฐมนิเทศผูปกครอง การแนะแนว การประชุม
ตางๆ ซึ่งระดับการมีสวนรวมมากที่สุด ดังที่ พิมพา ตามี่ (2540: 18-19) กลาวไววา การประชุม
ผูปกครองและครูเปนวิธีการที่จะบอกกลาวใหผูปกครองทราบเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน และ
ผูป กครองมีโอกาสไดซัก ถามขอสงสัยนอกจากนี้ยัง ตอ งการรว มกัน แกปญ หาเกี่ย วกับ เด็ก
อยางใกลชิด และพบปะกับครูดวยตนเองเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเด็กซึ่งผูปกครองเห็นวาพวก
เขาควรจะไดรับทราบขอมูลบางและมีสวนรวมในการชวยครูติดตามดูแลพฤติกรรมเด็กดวย
อีก ทั้ง โดยสภาพบริบ ทของโรงเรีย นตั้ง อยูใ นเขตชนบทความใกลชิด ระหวา งผูป กครองกับ
โรงเรียนมีมาก โอกาสพบปะพูดคุยจึงมีตลอดเวลาดวย นอกจากนี้ผูปกครองยังตองการสงเสริม
สัมพันธภาพที่ดีกับครู เพราะครูเปนคนนอกพื้นที่จึงใหความสนิทสนมคุนเคย สงผลความเขาใจ
ที่ดีตอกันและเปนแนวทางที่จะพัฒนาเด็กรวมกันตอไปซึ่งการสัมภาษณความคิดเห็นของผูปกครอง
โรงเรียนบานปลองหอย ยังพบวาพอใจที่จะเขามามีสวนรวมดานการประสานงาน ในการปฏิสัมพันธ
ใหทุกคนทราบความเคลื่อนไหวของโรงเรียน เพื่อบอกเลาขาวสารโรงเรียน โดยใหผูปกครองมี
สวนรวมในการประสานงานระหวางโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งเปนการมีสวนรวมที่ไมสรางภาระ
ใหกับตัวเอง เพราะการประสานงานเปนเรื่องที่เ กิดขึ้นไดไมซับ ซอนถาสงสารอยางถูกตอง
และตรงประเด็น สอดคลองกับ เอื้อมพร หนูรอด (2547: บทคัดยอ)ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวม
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ของผูปกครองในกิจกรรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนเอกชนปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูปกครอง
เขามามีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนในลักษณะของผูรับขาวสารและเผยแพรขาวสารมากที่สุด
สวน ธีรภัทร เจริญดี (2546: 46-50) ศึกษาเรื่อง การศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 11 ผลการวิจัยพบวา
ผูปกครองมีการปฏิบัติการมีสวนรวมในโรงเรียนดานการติดตอสื่อสารและมีความคาดหวังที่จะ
เขามามีสวนรวมในโรงเรียนระดับมากเชนกัน
1.2 ดานการวางแผน เมื่อวิเ คราะหรายขอพบวาทุกขอของแบบสอบถาม
ผูปกครองใหความเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง และพบวาปญหามาจาก
ขาดการตระหนักรูถึงการวางแผน ดังนั้นชุมชนควรมีสวนรวมในการวางแผนเพื่อจัดการศึกษา
ใหมากขึ้น มีการชี้แจงผลงานใหผูปกครองทราบ รวมประชุมกับผูปกครองกอนการทําแผน เชน
แผนปฏิบัติการประจําป นโยบายการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ควรรวมระดมความคิดเห็นในการแกปญหาดวย ซึ่งสอดคลองกับคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543: 14)
ไดนําเสนอขั้นตอนการมีสวนร วมของชุมชนในการบริ หารจัดการศึกษาในขั้นตอนการสราง
กิจกรรม เปนขั้นตอนที่ผูเขามารวมกันคิด รวมกันวางแผนจากหลาย ๆ ฝาย เชน ผูนําชุมชน
ผูปกครองนักเรียน ศิษยเกาและเครือขายของกลุมผูมีสวนรวม เพราะการที่มีผูรวมคิด รวมสราง
กิจกรรมดวยกันหลายอยางตั้งแตขั้นตอนของการริเริ่มคิด ริเริ่มทํา จะทําใหผูรวมงานมีความรูสึก
เปนเจาของงาน เปนหุนสวนซึ่งทําใหเต็มใจที่จะเขามามีสวนรวมในขั้นตอนตอไป ทั้งนี้ก็สอดคลอง
กับการสัมภาษณความคิดเห็นของผูปกครองที่ตองการดําเนินงานในลักษณะคณะทํางานที่เปน
รูปธรรม
1.3 ดานการประเมินผล เมื่อวิเคราะหรายขอพบวาทุกขอของแบบสอบถาม
ผูป กครองใหค วามเห็น เกี่ย วกับการมีสว นรว มอยูใ นระดับ ปานกลาง ยกเวนมีสว นรว มเปน
คณะกรรมการในการจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน เชน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมสัมพันธชุมชน
อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กิจกรรมของโรงเรียนเปนกิจกรรมที่ตองมีนักเรียนเปนผู
รวมดําเนินงาน การที่ผูปกครองไดเขามามีสวนรวมก็เปนการเขามาดูแลบุตรหลาน อีกทั้งเปน
การสรางขวัญกําลังใจ ใหแกนักเรียนซึ่งเปนบุตรหลาน อาจเนื่องจาก ดานการประเมินผลเปน
เรื่องของการชี้แจงผลลัพธซึ่งจะเปนสวนสําคัญในการสรางความภาคภูมิใจในตัวบุตรหลานผูปกครอง
จึงตองการความมั่นใจวา ผลการประเมินนั้นถูกตองเที่ยงตรง จึงตองการเขามามีสวนรวมในการ
ประเมินผล สอดคลองกับ พิมพา ตามี่ (2540: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความตองการ
ของผูปกครองในการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนประถมศึกษา อําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม พบวา ผูปกครองตองการที่จะรวมประเมินผลการทํางานของโรงเรียน สวนการประเมินผล
เปนเรื่องของการหาตัวชี้วัดเพื่อสรุปผล หากผูปกครองไมมีความรูความเขาใจในเรื่องราวนั้น ๆ
การประเมินผลก็ทําไดยากเชนกัน เชน รวมประเมินพัฒนาการเด็ก การเรียนการสอนของครู
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หรือแมแตรวมเปนกรรมการพิจารณาความดีความชอบของครู แตทั้งนี้เมื่อผลออกมาเชนไร
ควรประชาสัมพันธใหทราบดวย
1.4 ดานการจัดสรรทรัพยากร เมื่อวิเคราะหรายขอพบวาทุกขอของแบบสอบถาม
ผูปกครองใหความเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง อาจเนื่องจากการมีสวนรวม
ของผูปกครองที่โรงเรียนตองการนั้นจะเนนไปในเรื่องของวัสดุอุปกรณที่ไมมีในทองถิ่น เชน
อุปกรณอิเลคทรอนิกส หรือ อุปกรณอื่นที่ตองใชทุนทรัพยในการแลกเปลี่ยนจึงทําใหผูปกครอง
ซึ่งมีรายไดคอนขางนอยไมอาจสนองการมีสวนรวมทางทรัพยากรไดอยางเต็มที่ ซึ่งตามแนวคิด
ของ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543: 71-84) ไดกลาวถึงลักษณะ
ของการมีสวนรวมกันในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา คือ วิธีการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา โรงเรียนอาจจะใชวิธีการระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษาหลายวิธี ไดแก การขอบริจาค
จากแหลงทรัพยากร ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ซึ่งในกรณีนี้มักจะใชในการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาที่จําเปนและตองการวงเงินสูง เชน การสรางอาคารเรียน การซื้อที่ดินเพื่อขยายบริเวณ
โรงเรียน การขอบริจาคคอมพิวเตอร เครื่องใชในการอํานวยความสะดวกตางๆ และสื่อการเรียนรู
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา เปนตน การจัดกิจกรรมทางศาสนาที่โรงเรียนและชุมชนอาจจะรวมกันจัด
ไมวาจะเปนการทอดผาปา การทอดกฐิน การทําบุญในวาระตางๆ ของโรงเรียน เชน การฉลอง
อาคารเรียนหลังใหมการทําบุญวันแม วันเด็ก เปนตน และสอดคลองกับ อนุสรณ สองเมือง
(2549: บทคัด ยอ) ไดศึกษาเรื่อง การมีสว นรว มของชุม ชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษาในอําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมของชุมชน
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในอําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับปานกลาง การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานการระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษาและดานการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชนมีสวนรวมนอย
2. ปญหาและขอเสนอแนะเพื่อการสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหาร
จัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย : กรณีศึกษาโรงเรียนบานปลองหอย อําเภอกะพอ
จังหวัดปตตานี พบวา ดานการวางแผน ผูปกครองขาดการมีสวนรวมในการวางแผนมากที่สุด
ดานการประสานงาน ไมมีการเชิญชวนประชาชนใหเขามามีสวนรวม ดานการจัดสรรทรัพยากร
ขาดการมีสวนรวมของชุมชนในระดับโรงเรียน และดานการประเมินผล ไมมีสวนรวมในการประเมินผล
ขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบ
เครือขายที่มาจากปญหาเปนรายดาน 4 ดาน พบวา ควรใชหลักการมีสวนรวมของชุมชนระดับ
โรงเรียน คัดเลือกบุคลากรซึ่งเปนคนในพื้นที่ เห็นความสําคัญของทรัพยากรในชุมชน อีกทั้งเปด
โอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการวางแผน และประเมินผลในการดําเนินงาน
จากผลการวิจัย จะเห็นไดวาการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษา
ของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย: กรณีศึกษาโรงเรียนบานปลองหอย อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี
ในทั้ง 4 ดาน คือ การวางแผน การประสานงาน การจัดสรรทรัพยากร และการประเมินผล
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ลวนมีความสําคัญดวยกันทั้งสิ้น ไมวาจะเปนดานใด ๆ ถาโรงเรียนและผูปกครองมีความรวมมือ
กับทุกฝายที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการศึกษารวมกันยอมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่
วางไว ถึงแมจะประสบปญหาบางระหวางปฏิบัติงาน แตก็เชื่อวาสามารถแกไขปญหารวมกันได
การวางแผนที่ดียอมทําใหทุกฝายรับรูบทบาทของตนเองในการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน มีเปาหมาย
และเต็มใจที่จะทํางานรวมกันเพื่อจะไดมาซึ่งคุณภาพและประสิทธิภาพ กอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ในการปฏิบัติงาน สิ่งสําคัญที่จะไดมาซึ่งงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดตอ
เด็กปฐมวัยและชุมชน โรงเรียนควรเปดโอกาสใหทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมใน
การบริหารจัดการศึกษาอยางเต็มที่ โดยมีการแลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นและนําเสนอปญหา
ขอเสนอแนะรวมกัน โดยตั้งอยูบนหลักเกณฑที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของชุมชน
ซึ่งสํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545: 14) กลาวถึงหลักการมีสวนรวมไววาเปนการรวมคิดรวมทํา
ของบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของ เปนพลังสงเสริมใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนีผ้ ูวิจัยแบงขอเสนอแนะเปน 2 สวน ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ควรเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาใน
โรงเรียนใหมากขึ้น โดยใชรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย
1.2 ควรใหความสําคัญกับผูปกครองในการแสดงความคิดเห็น ไมควรปดกั้น
ทางความคิดซึ่งจะเกิดผลในการพัฒนาการศึกษาไดดียิ่งขึ้น
1.3 โรงเรียนแตงตั้งคณะทํางานศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย โดยพิจารณาจาก
บุคคลที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ หรือผูนําชุมชน องคกรเอกชนที่มีบารมี อํานาจ
ในทองถิ่น เพื่อสรางแรงสนับสนุนที่ดีในการพัฒนาศูนย ฯ
1.4 ผูบริหารตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร นําการบริหารแบบมีสวนรวม
ใหผูปฏิบัติไดมีโอกาสกําหนดนโยบาย วางแผน ลงมือปฏิบัติและชื่นชมผลงานดวยความเต็มใจ
2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 การศึกษาครั้งนี้เปนกรณีศึกษาของโรงเรียนบานปลองหอย อําเภอกะพอ
จังหวัดปตตานีเทานั้น หากจะทําใหไดขอสรุปที่ชัดเจนมากขึ้น ควรทําแบบศึกษาการมีสวนรวม
ของผูปกครองในสถานศึกษาอื่นดวย เชน ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ โรงเรียนที่เปดสอนระดับ
ปฐมวัย ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดปตตานี
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2.2 ควรดําเนินการประเมินผลการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัด
การศึกษาศูนยปฐมวัยตนแบบในแตละศูนย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปตตานี
เพื่อจะไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการที่เหมาะสมในการมีสวนรวม
ของผูปกครองตอไป
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒติ รวจสอบเครื่องมือในการวิจัย
1. นายธวัช แซฮ่ํา

ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เขต 3
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี

เขต 3
2. นายณัฐพร ไชยเดช

ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี

เขต 3
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชัย รัตนากีรณวร อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหาดใหญ
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
เรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบ
เครือขาย : กรณีศึกษาโรงเรียนบานปลองหอย อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี
................................................................................................................................
...............
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามถึงระดับการมีสวนรวม
ของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย อําเภอกะพอ จังหวัด
ปตตานี ใน 4 ดาน ไดแก การวางแผน, การประสานงาน, การจัดสรรทรัพยากร, และ การ
ประเมินผล ในฐานะที่ทานเปนผูหนึ่งที่มีบุตรหลานเขาเรียนในศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย
โรงเรียนบานปลองหอย อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี จึงใครขอความอนุเคราะหในการตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย
ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหาร
จัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย
คําตอบของทาน จะเปนประโยชนตอการศึกษาคนควา และบริหารจัดการศูนยปฐมวัย
ตนแบบเครือขาย จึงใครขอความรวมมือจากทานตอบแบบสอบถามชุดนี้ กรุณาตอบคําถามทุกขอ
และโปรดแสดงความคิดเห็นโดยเสรี โดยใหขอมูลตามความเปนจริงทั้งนี้จะไมมีการเปดเผยคําตอบ
ของทานเปนรายบุคคล แตจะนําไปใชในลักษณะการสรุปผลรวม เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาตอไป
ฐานียา ชมมาก
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ
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ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง

กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงใน ( ) ที่ตรงกับความเปนจริง

1. อายุ
( ) ต่ํากวา 25 ป
( ) 26-30 ป
( ) 31-35 ป
( ) 36-40 ป
( ) 41 ป ขึ้นไป
2. ความเกี่ยวของกับนักเรียน
( ) บิดา
( ) มารดา
( ) อื่น ๆ..........................................
3. รายไดรวมของครอบครัว
( ) ต่ํากวา 5,000 บาท
( ) 5,001 - 10,000 บาท
( ) 10,001 - 15,000 บาท
( ) 15,001 - 20,000 บาท
( ) อื่น ๆ.......................................

ตอนที่ 2 ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบ
เครือขาย โรงเรียนบานปลองหอย อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี
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คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย / ในระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหาร
จัดการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขายที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด โดยใชเกณฑ
การพิจารณาเลือกตอบตอไปนี้

5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับการมีสวนรวมมากที่สุด
ระดับการมีสวนรวมมาก
ระดับการมีสวนรวมปานกลาง
ระดับการมีสวนรวมนอย
ระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด

รายการ
การวางแผน
1. รวมกําหนดนโยบาย เปาหมาย ทิศทางในการดําเนินงานของ
ศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย
2. รวมกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมตางๆของ
ศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย
3. รวมวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการของ
ศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย
4. รวมเสนอโครงการพัฒนาศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย
เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาโรงเรียน
5. รวมเปนคณะกรรมการผูปกครอง เพื่อเปนศูนยกลางใน
การติดตอสื่อสารระหวางผูปกครองกับครู
6. รวมวางแผนกําหนดแนวทางในการแสวงหาวัสดุอุปกรณ
ทุนทรัพย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. รวมวางแผนการสรรหาบุคลากรเชนครู วิทยากรภูมิปญญา
ทองถิ่น มาชวยสอน

ระดับการมีสวนรวม
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รายการ
การประสานงาน
1. รวมชี้แจงนโยบายและการดําเนินงานของศูนยปฐมวัย
ตนแบบแกประชาชนทัว่ ไปทราบ
2. พบครูประจําชั้นเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
รวมกันแกไขปญหาเกี่ยวกับเด็ก
3. มีสวนรวมจัดทําเอกสาร จดหมายขาว วารสารของโรงเรียน
เชน การใหขอ มูล การใหสัมภาษณ การเขียนบทความ เอื้อเฟอ
ภาพประกอบ
4. ติดตอสื่อสารกับครูเมื่อมีปญหาหรือตองการคําปรึกษา
เกี่ยวกับเด็ก
5. เข าร ว มประชุ มทุ ก ครั้ งที่โ รงเรีย นมีหนัง สือเชิ ญ เชน การ
ปฐมนิเทศผูปกครอง การแนะแนว การประชุมตาง ๆ
6. ใหความรวมมือในการกรอกแบบสํารวจตาง ๆ ของโรงเรียน
7. มีสวนรวมอํานวยความสะดวกแกครูเมื่อมีการเยี่ยมเด็กที่บาน
8. รว มประสานงานดา นการสรา งขวัญกํ าลั งใจในการทํ า งาน
เชน ใหเกียรติบัตร
การจัดสรรทรัพยากร
1. รวมจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณเพื่อสงเสริมการเรียนรูแกเด็ก
2. รวมบริจาคทรัพย สนับสนุนดานแรงงาน เพื่อชวยเหลืองาน
ของศูนยฯ
3. รวมจัดสภาพแวดลอมตกแตงหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู
ของเด็ก เชน ปายนิเทศ
4. รวมจัดทําอุปกรณการเลนในหองเรียนแกเด็ก
5. รวมจัดหรือพั ฒนาสนามเด็กเล น เชน ชว ยสรางของเลน
สนามใหแกเด็ก ชวยปรับปรุงสถานที่ ชวยจัดของเลนสนาม
6. ร ว มสร า งหรื อ ปรั บ ปรุ ง อาคารสถานที่ ต า ง ๆ
ภายในโรงเรียน

ระดับการมีสวนรวม
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รายการ
7. รวมพัฒนาสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน เชน ปรับปรุง
ภูมิทัศน อาคาร สถานที่
8. รวมจัดหาทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนที่เรียนดี
การประเมินผล
1. มีสวนรวมประเมินผลการดําเนินงานของศูนยปฐมวัยตนแบบ
2. มีสวนรวมตรวจสอบการจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัย
ตนแบบ
3. มีสวนรวมประเมินผลการเรียนการสอนของครู
4. มีสวนรวมเปนกรรมการพิจารณาความดีความชอบของครู
5. มีสวนรวมเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุงและพัฒนาศูนยปฐมวัย
ตนแบบ
6. มีสวนรวมเปนคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของ
โรงเรียน เชน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมสัมพันธชุมชน
7. มีสวนรวมในการประเมินพัฒนาการเด็ก
8. มีสวนรวมโดยนําผลการประเมินไปเผยแพรตอชุมชน
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ตอนที่ 3 ปญหา และขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษา
ของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย โรงเรียนบานปลองหอย อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี

คําชี้แจง กรุณาระบุปญหา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหารจัด
การศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขายในดานตางๆ ดังตอไปนี้

1.

การมีสวนรวมในการวางแผน
1.1 ปญหาของการวางแผน
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
1.2 ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2.

การมีสวนรวมในการประสานงาน
2.1 ปญหาของการประสานงาน
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

94

2.2 ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. การมีสวนรวมในการจัดสรรทรัพยากร
3.1 ปญหาของการจัดสรรทรัพยากร
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3.2 ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4.

การมีสวนรวมในการประเมินผล
4.1 ปญหาของการประเมินผล
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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4.2 ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

ขอขอบคุณสําหรับความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม ณ โอกาสนี้
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แนวคําถามสัมภาษณ
1. ลักษณะการดําเนินการเพื่อการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยปฐมวัย
ตนแบบเครือขายควรเปนอยางไร
2. โครงการที่ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบ
เครือขายทั้ง 4 ดาน (การวางแผน การประสานงาน การจัดสรรทรัพยากร และการประเมินผล)
สวนใหญจะเปนดานไหน อยางไร
3. การมีสวนรวมดานใดของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขาย
โรงเรียนบานปลองหอย ที่ทานคิดวาเหมาะสมที่สุด
4. บทบาทของผูบริหารในการบริหารจัดการการศึกษาของศูนยปฐมวัยตนแบบเครือขายที่ทาน
คาดหวังควรเปนอยางไร

