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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองของ  

เด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1-2 อายุ 3-6 ปี โรงเรียนบ้าน 
วังบัวสามัคคีวิทยา อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำานวน 18 
คน เครื่องมือที่ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้กครองเด็กปฐมวยั มขีัน้ตอนในการดำาเนนิงาน ดงันี ้ขัน้ที ่1) ศกึษา
ข้อมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 2) การพัฒนารูปแบบ ขั้นที่ 3) การให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ขั้นที่ 4) การ
ติดตามผล ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
โดยการบรรยาย และใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

ผลการศึกษาวิจัย พบว่ามีรูปแบบในการให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย มี 2 รูปแบบ คือ  
รูปแบบ ที่ 1 การให้ความรู้แบบรายบุคคล/ครอบครัว ด้วยวิธีการเยี่ยมบ้าน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) สร้างแรงจูงใจ 2) การให้ความรู้ที่ถูกต้อง 3) ลงมือปฏิบัติ และ 4) การติดตามผล รูปแบบที่ 
2 การให้ความรู้แบบกลุ่มใหญ่ ด้วยวิธีการอบรม มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ประชุมเพื่อถอดบทเรียนจาก
การให้ความรู้ผู้ปกครอง ด้วยวิธีการเยี่ยมบ้าน 2) เตรียมการจัดอบรม 3) อบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง  
4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจากการดำาเนินการพบว่ามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้ความรู้ มีคะแนน
เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

คำ�สำ�คัญ: ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย รูปแบบการให้ความรู้ การเยี่ยมบ้าน การอบรม
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Abstract 
This research aimed to study and develop education models for parents of young 

children. This model serves as a guide for parents of young children to adapt their parenting 
styles to be consistent with the environmental, social, and cultural contexts. The subjects 
were 18 parents of young children (K.1-K.2) aged 3 to 6 years old studying in the second 
semester of the academic year 2016 at Banwangbuasamakki-wittaya School, Kantharawichai 
District, Mahasarakham Province. A process of the model consisted of 4 phases; Stage 1: 
Studying basic Information, Stage 2: Development of model, Stage 3: Educating Parents, 
Stage 4: Following up. The instruments were interviews and satisfaction questionnaires. The 
qualitative data was analyzed through describing and content analysis. The quantitative data 
was analyzed using statistics.

The results showed that the care management model for patients with uncontrolled 
diabetes was composed of 2 main parts; 1) Individual /family education by home visit of 4 
phases; 1) motivation, 2) to provide accurate knowledge, 3) actions and 4) following up.  
2) large group education by training; of 4 phases; 1) conference to take lessons from  
educating parents, 2) prepare training, 3) workshops to educate parents and 4) educational 
exchange. The average of parents’ satisfaction was 4.12 on the scale of 5.

Keywords: Parents of young children, education models, home visits, training

บทนำา
เดก็ปฐมวัยเปน็วยัทีม่คีวามสำาคัญ ช่วงวยั

หนึ่งของการเป็นพื้นฐานเมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 
บุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งต้องรว่มมอื ในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนในโรงเรียน 
บุคคลในชุมชน และพ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กใน
ครอบครัว หากแต่เด็กได้รับการพัฒนาที่ถูกต้อง
ตามแนวทางที่เหมาะสมก็จะส่งผลให้เด็กเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ ที่มีคุณภาพ และ เป็นคนดีของสังคม
ต่อไป 

ครอบครัว คือ สถาบันทางสังคมแห่ง
แรกของเด็กปฐมวัย ที่ประกอบด้วยสมาชิก ใน
ครอบครัวที่สำาคัญ ได้แก่ พ่อ แม่ และลูก บทบาท

หลกัของครอบครวั คอื การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ี
ของสมาชิกด้วยการให้ความรัก ความอบอุ่น และ
อบรมเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยความรัก ความเข้าใจ 
รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อม ที่ปลอดภัยให้
กับลูกหลาน นอกจากนี้พ่อแม่จะทำาหน้าที่เป็น
ครูคนแรกของลูก เพื่อสร้างลูกให้เป็นคนดีของ
สงัคม สามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ และ
ปลอดภัย เด็กปฐมวัยที่อาศัยอยู่ในครอบครัว ที่มี
หลักการเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง เหมาะสมจะส่งผล
ต่อพัฒนาการของเด็กในทุกๆ ด้าน และส่งผล
ต่อศักยภาพของเด็กให้เติบโตสมวัย (สุทธิพรรณ  
ธีรพงศ์ และคณะ, 2559: 15) เด็กปฐมวัย แบ่ง
เป็นสองช่วงอายุ คือ เด็กอายุ 0-3 ปี และ 3-5 ปี 
ทั้งสองช่วงอายุนี้ครอบครัวต้องเป็นหลักในการ
ดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ ด้วยเหตุว่าเด็ก ทุก
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คนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ให้มีชีวิต
รอดปลอดภยั ไดร้บัการคุม้ครองปอ้งกนัและได้รบั
การพฒันาเต็มศกัยภาพ สามารถดำาเนนิชีวติอยู่ใน
สงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ (สำานกังานเลขาธกิาร สภา
การศึกษา, 2556ก: 7) ผูป้กครองสามารถตดิตาม
สังเกตพฤติกรรมพัฒนาการเด็ก ในด้านต่างๆ 
ได้แก่ความสามารถด้านการเคลื่อนไหว ด้านการ
ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และสติปัญญา ด้านการเข้าใจ
ภาษา ด้านการใช้ภาษา ด้านการช่วยเหลือตนเอง
และสังคมของเด็กวัยต่างๆ เพื่อจะได้ทราบถึง
พฒันาการ แต่ละวยั และหาวธิสีง่เสรมิพฒันาการ
ใหเ้ดก็แต่ละดา้น การจดัสภาพแวดลอ้มเหมาะสม
เป็นสิ่งจำาเป็นในการฝึกหรือส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กที่บ้าน เด็กจะเรียนรู้ และทำาสิ่งต่างๆ ตาม
ความสามารถในแต่ละวัยพร้อมที่จะพัฒนาต่อไป 
(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป.: 
18) จากการติดตามพัฒนาการของเด็กไทยพบ
ว่า เด็กมีพัฒนาการล่าช้าทั้งทางด้านสติปัญญา 
การคิด การวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ภาษา 
และการปรับตัว เนื่องจากขณะนี้ เด็กปฐมวัยได้
รับการสนับสนุนที่ไม่เหมาะสมกับธรรมชาติของ
วัย ปัญหาที่สำาคัญประการหนึ่ง คือ ผู้ปกครองยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการส่งเสริมการเรียน
รู้ของเด็กปฐมวัย การใช้สื่อเทคโนโลยีเลี้ยงดูเด็ก 
เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือโทรทัศน์ ก็มีส่วนสำาคัญ
ท่ีทำาใหเ้ดก็มคีวามบกพรอ่งในการเรยีนรูม้ากย่ิงขึน้ 
(สุริยา ฆ้องเสนาะ, 2558: 2-3) นอกจากนี้แล้ว 
ประเดน็ความรนุแรงเปน็ประเด็นทีอ่อ่นไหว ความ
รนุแรงทีเ่กดิขึน้ในสงัคม ชุมชน บ้าน มผีลอย่างมาก
ตอ่เดก็เพราะเดก็จะฝงัความรูส้กึเหลา่นัน้ตดิตวัไป
จนเติบโตเปน็ผู้ใหญก่ารใหเ้ด็กรบัรูถ้งึความรนุแรง
ในครอบครัว ไม่ว่า จะเป็นทางกาย วาจาและการ
ใช้คำาพูด การแสดงออกของพ่อแม่ ล้วนมีผลต่อ
เด็กทั้งสิ้น เด็กจะเกิดความก้าวร้าว อย่างเห็นได้
ชัดเจนผู้ใหญ่ต้องระมัดระวังคำาพูดไม่แสดงออก
ถึงความรุนแรงทางวาจาให้เด็กเห็น ได้ยิน หรือ

อาจจะเหน็ทางโทรทศันห์รอืฟงัวทิย ุสือ่ตา่งๆ เชน่ 
พูดคำาหยาบ พูดเสียดสี พูดนินทาว่าร้าย เป็นต้น 
เพราะเดก็จะเกดิการเลยีนแบบพฤตกิรรม จนเกดิ
ความเคยชิน และไม่ได้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่
ไม่ดี ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น (สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2556ค: 8) 

นอกจากพอ่แมผู่ป้กครองทีม่คีวามสำาคญั 
ตอ่เดก็ปฐมวัยแลว้ เมือ่เดก็เตบิโตเปน็ผูใ้หญ่บคุคล
ท่ีมีความสำาคัญเปรียบเสมือนครูคนท่ีสองของเด็ก 
คือ ครูผู้สอนในห้องเรียนปฐมวัยที่เด็กๆ ต้องมา
เรยีนรูก้ารใชช้วีติ ในสงัคมโรงเรยีน มเีพือ่น และพี ่ 
ที่ เด็กๆ ต้องเรียนรู้มากมาย และครูผู้สอนก็
จำาเป็นต้องสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้ผู้ปกครอง 
ตลอดจนคน ในสังคมที่เด็กอาศัยอยู่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอนและการดูแลเด็ก
ปฐมวัย เพื่อให้การดูแลเด็กเป็นไปทั้งที่บ้านและ
โรงเรยีน ซึง่การจดัการเรยีนรูใ้หแ้กเ่ดก็ปฐมวัยควร
สอดคลอ้งกบัธรรมชาตติามวัย อยา่งทัว่ถงึทัง้กลุม่
เด็กด้อยโอกาส เด็กที่มีความต้องการพิเศษ และ
เดก็ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีห่า่งไกล อกีทัง้ครอบครวัตอ้งไดร้บั
การพัฒนาให้เข้าใจถึงความสำาคัญและการพัฒนา
เด็กปฐมวัยตามวัย ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน 
ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งเป็นผู้ดูแลหลักแก่เด็กปฐมวัย 
ในชนบทให้ได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสม  
เชน่ การใหค้วามรูใ้นการเลีย้งดเูดก็ เปน็ตน้ (สรุยิา 
ฆ้องเสนาะ, 2558: 3-4) การเลี้ยงดูเด็กควรเริ่ม
ต้นที่บ้านพ่อแม่ผู้ปกครองคือบุคคลสำาคัญ แต่
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องทำางาน นอกบ้าน ปู่ ย่า 
ตา ยาย คือบุคคล ในครอบครัวที่ทำาหน้าที่ดูแล 
บุตรหลานแทนพ่อแม่ ขณะที่บางครอบครัวจะ
จ้าง พี่เลี้ยงดูแลเด็ก ดังนั้น พ่อแม่ควรหาพี่เลี้ยง
เด็กที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลเด็กด้วย 
(สำานักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา, 2556ค: 
5) นอกจากนี้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย
แรกเกิด-5 ปี สามารถช่วยส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย 
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มีพัฒนาการ ที่สมวัย และสามารถช่วยเสริมสร้าง
ความผกูพนัระหวา่งเด็กกบัผูป้กครอง ซึง่ถอืวา่เปน็
ภูมิคุ้มกันท่ีสำาคัญที่สุดหรับเด็ก โดยทั่วไปการส่ง
เสรมิพฒันาการเดก็ ผูป้กครองสามารถใช้ของเลน่ 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือสอดแทรกตามกิจกรรม 
ในชีวิตประจำาวันได้ โดยใช้สิ่งของที่มีอยู่ในบ้าน
มาประยุกต์ใช้ในการเล่นกับเด็กเพื่อให้เด็กเกิด
ความรู้สึกสนุกสนาน และอยากร่วมทำากิจกรรม 
นัน้ๆ ซึง่การสง่เสรมิพัฒนาการเด็กควรจะทำา ตอน
ที่เด็กมีสภาวะทางร่างกาย มีความพร้อม มีสิ่ง
แวดล้อมที่เหมาะสม และปลอดภัย (กรมสุขภาพ
จิต กระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป.: 94) เพื่อให้
ท้ังพ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ และ
นำาไปประยุกต์ใช้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างมี
คณุภาพ จงึทำาใหแ้นวคดิการให้การศกึษาแกพ่่อแม ่ 
ผูป้กครองเขา้มามบีทบาทสำาคญั แตก่ารจะดำาเนนิ
งานในลักษณะนี้ต้องสนองตอบต่อความต้องการ
ที่หลากหลายของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ดังนั้นหัวใจ
สำาคัญส่วนหน่ึงของการให้การศึกษาแก่พ่อแม่ ผู้
ปกครองเด็กปฐมวัย คือ ผู้จัดการศึกษาจะต้อง
เขา้ใจเก่ียวกับรูปแบบ วธิกีารทีเ่หมาะสมตอ่พ่อแม ่
ผู้ปกครองแต่ละกลุ่ม สามารถนำาไปสู่การปฏิบัติ
อย่างถูกต้องเหมาะสมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
โดยต้องอาศยัการทำางานประสานกนัระหวา่งบา้น 
สถานศึกษา ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การดำาเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยบรรลุ
เป้าหมายที่คาดหวัง (นัยนา อิสสระวิทย์, 2549: 
91, 157)

จากการที่ผู้วิจัยได้มีโอกาสดำาเนินการ
ลงพื้นที่ครั้งแรกในโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่ง
ชุมชนในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2558 
ที่ โรงเ รียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา จังหวัด
มหาสารคาม ทำาให้ได้เห็นสภาพครอบครัว ชุมชน
และสังคมของเด็กปฐมวัย พบว่าผู้ปกครองส่วน
ใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง และค้าขายมี

เวลาในการดแูล และอบรมเลีย้งดเูดก็ปฐมวยัคอ่น
ข้างน้อย อีกทั้งยังพบว่า มีครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น
ที่นิยม มีครอบครัวก่อนวัยอันควรและขาดความ
พร้อมในการเลี้ยงดูเด็ก จึงเกิดปัญหาการหย่าร้าง
กัน เด็กส่วนใหญ่จึงอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่ง
เลี้ยงดูเด็กตามความเข้าใจตามสภาพการเป็นอยู่
แบบ ที่เคยปฏิบัติกันมาขาดความรู้ความเข้าใจอัน
ถูกต้องในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ปล่อยให้
เด็กดูการ์ตูน เล่นเกม ในโทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต 
(Tablet) และโทรทัศน์ ส่งผลให้เด็กปฐมวัย ใน
ชมุชนสว่นใหญข่าดโอกาสในการเรยีนรู ้ในหลายๆ 
เรื่อง ขาดสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อการเจริญ
เติบโตไม่สามารถเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย ส่งผลให้มีปัญหาพฤติกรรม
เมื่อมาอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโรงเรียน เช่น ปรับ
ตวัเขา้กบัเพือ่นไมไ่ด ้ชอบรงัแกเพือ่น มพีฤตกิรรม
กา้วรา้ว ทัง้กาย และวาจาเดก็บางคนขาดสมาธใิน
การเรยีนรู ้ไมส่ามารถอยูน่ิง่ได ้รบกวนผูอ้ืน่ในการ
เรียนรู้เล่นร่วมกับเพื่อนไม่ได้ เป็นต้น หากปัญหา
ดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข ก็จะส่งผลเสียต่อเด็ก
เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทำาให้ผู้วิจัยนำา
มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำาเนินการวิจัยในปี
การศึกษา 2559 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า พ่อแม่ ผู้
ปกครองในครอบครัวเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิด และมี
บทบาทสำาคัญมากที่สุดสำาหรับเด็กปฐมวัยเป็น
เสมือนครูคนแรกของเด็ก หากพ่อแม่ ผู้ปกครอง
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการอบรมเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย ก็จะสามารถนำาความรู้เหล่านั้นไปใช้
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในครอบครัวให้เติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็น
ความสำาคัญในการพัฒนารูปแบบการให้ความรู้
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย กรณีศึกษาโรงเรียนบ้าน
วังบัวสามัคคีวิทยา อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม เพื่อให้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู
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ผู้สอนทำางานร่วมกัน ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ได้อย่างมีคุณภาพ อันจะส่งผลให้เด็กปฐมวัย
ได้รับการอบรมเลี้ยงดู และเกิดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ เติบโตเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย และจิตใจ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กา รพัฒนา รู ป แบบกา ร ให้ ค ว ามรู้  

ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย กรณีศึกษาโรงเรียน
บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ซึ่งมีความสอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ 
ประกอบด้วย ขั้นที่ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้น
ที่ 2) การพัฒนารูปแบบ ขั้นที่ 3) การให้ความรู้ 
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ขั้นที่ 4) การติดตามผล

การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้
ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย

1. การให้ความรู้แบบรายบุคคล/ครอบครัว ด้วยวิธีการเยี่ยมบ้าน
2. การให้ความรู้แบบกลุ่มใหญ่ ด้วยวิธีการอบรม 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการ ให้

ความรู้ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย กรณีศึกษา
โรงเรียนบ้านวงับัวสามคัคีวทิยา อำาเภอ กนัทรวชัิย 
จังหวัดมหาสารคาม

สมมติฐานในการวิจัย
มรีปูแบบการให้ความรูผู้ป้กครองของ เด็ก

ปฐมวัย กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านวังบัว สามัคคี
วิทยา อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ที่
มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สังคม และ
วัฒนธรรมที่เด็ก อาศัยอยู่

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ปกครองของเด็กปฐมวยัช้ันอนบุาล 1-2 
อาย ุ3-6 ป ีโรงเรยีนบา้นวงับัวสามคัคีวทิยา อำาเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จำานวน 18 คน

2. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ การพัฒนา 
รูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย

3. ระยะเวลาในการทำาวิจัย ตั้งแต่เดือน
มกราคม-พฤษภาคม 2560

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้
ปกครองเด็กปฐมวัย

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

วิธีดำาเนินงานวิจัยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ปัญหาและความ
ต้องการของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ภายใต้การ
ดำาเนินการวิจัยที่อาศัยความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน ดังนี้

1. สง่หนงัสอืแจง้การดำาเนนิการโครงการ
วิจัยไปยังโรงเรียน โดยขอความอนุเคราะห์ให้ครู
ประจำาชั้นอนุบาล 1-2 เป็นผู้ประสานความร่วม
มอืกบัผูป้กครองให ้นดัหมายวนั เวลา ทีจ่ะดำาเนนิ
การเก็บข้อมูลกับผู้ปกครอง
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2. ผูว้จิยัทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูช้ีแ้นะ (coaching)  
สรา้งความเขา้ใจในการลงเกบ็ขอ้มลูกบันสิติสาขา
การศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 

3. ผู้วิจัยและนิสิตดำาเนินการลงพื้นที่
โรงเรียนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ความ
ต้องการ ความสนใจ สภาพแวดล้อม สังคม และ
วัฒนธรรมของเด็กปฐมวัย ซึ่งได้ข้อมูล จากครู
ประจำาชัน้และการสมัภาษณผ์ูป้กครอง เด็กปฐมวยั

ขั้นที่ 2 การพัฒนารูปแบบ 

1) นำาขอ้มลูทีไ่ด้จากนัน้ที ่1 มาวเิคราะห์
ความต้องการเพื่อหาแนวทาง ที่เหมาะสม

2) ได้วิธีการให้ความรู้ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวยั 2 วธิ ีไดแ้ก ่การใหค้วามรูแ้บบรายบคุคล/
ครอบครัว ด้วยวิธีการเยี่ยมบ้าน และการให้ความ
รู้แบบกลุ่มใหญ่ ด้วยวิธีการอบรม

ขั้นที่ 3 การลงพื้นที่วิจัย

การให้ความรู้แบบรายบุคคลหรือราย
ครอบครัว ด้วยวิธีการเยี่ยมบ้าน จำานวน 3 ครั้ง 
โดยผู้วิจัยทำาหน้าที่ เป็นผู้ ช้ีแนะ (coaching) 
อำานวยความสะดวก เป็นที่ปรึกษา และสร้าง
ความเข้าใจกับนิสิตสาขาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 
4 จำานวน 25 คน โดยแบ่งนิสิตเป็นกลุ่มละๆ 3-4 
คน ดูแลการให้ความรู้ผู้ปกครอง 2-3 คน/กลุ่ม

โดยในการลงพ้ืนท่ีวิจัยนิสิตมีบทบาท 
ดังนี้ 

1. วางแผน เตรียมสื่ออุปกรณ์ในการไป
ให้ความรู้ผู้ปกครองเด็ก

2. ลงพื้นที่ไปยังบ้านของผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยกลุ่มตัวอย่างเพ่ือไปให้ความรู้ผู้ปกครอง 
ตามความต้องการแบบรายบุคคล/ครอบครัวด้วย
วิธีการเยี่ยมบ้าน จำานวน 3 ครั้ง

3. เก็บข้อมูลการดำาเนินการจัดกิจกรรม
ด้วยการจดบันทึก

4. หลังจากลงพื้นที่ในแต่ละครั้ง นิสิต
และผู้วิจัยจะประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หา
แนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการดำาเนินงาน ครั้งต่อไป

การให้ความรู้แบบกลุ่มใหญ่ ด้วยวิธีการ
อบรม ดว้ยวธิกีารจดัอบรม จำานวน 1 ครัง้ สถานที ่
ใช้อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน หลังการจัด
อบรมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยใช้การสัมภาษณ์ และแบบสอบถามความ 
พึงพอใจของผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย

ขั้นที่ 4 การติดตามผล

โดยมีการติดตามผลการดำาเนินการให้
ความรูโ้ดยผูป้กครองไดป้ระเมนิความพงึพอใจตอ่
การใหค้วามรู ้และสอบถามขอ้มลูจากครปูระจำาชัน้

วิเคร�ะห์และสรุปผล 

ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เชิง
คุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content  
analysis) โดยการบรรยาย และใช้สถิติพื้นฐานใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ผลการวิจัย
กา รพัฒนา รู ป แบบกา ร ให้ ค ว ามรู้  

ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย: กรณีศึกษาโรงเรียน
บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศกึษาวจิยั พบวา่มรีปูแบบใน
การให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย มี 2 รูปแบบ 
ได้แก่ รูปแบบที่ 1 การให้ความรู้แบบรายบุคคล/
ครอบครัว ด้วยวิธีการเยี่ยมบ้าน มี 4 ขั้นตอน  
ได้แก่ 1) สร้างแรงจูงใจ 2) การให้ความรู้ที่ 
ถูกต้อง 3) ลงมือปฏิบัติ และ 4) การติดตามผล  
รูปแบบที่ 2 การให้ความรู้แบบกลุ่มใหญ่ ด้วย
วิธีการอบรม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) ประชุมเพื่อถอดบทเรียนจากการให้ความรู้
ผู้ปกครอง ด้วยวิธีการเยี่ยมบ้าน 2) เตรียมการ
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จัดอบรม 3) อบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง 4) แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจากการดำาเนินการพบว่ามีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบการให้ความรู้ มีคะแนนเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

อภิปรายผล
กา รพัฒนา รู ป แบบกา ร ให้ ค ว ามรู้  

ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย: กรณีศึกษาโรงเรียน
บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศกึษาวจิยั พบวา่มรีปูแบบใน
การให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย มี 2 รูปแบบ 
คือ รูปแบบที่ 1 การให้ความรู้แบบรายบุคคล/
ครอบครัว ด้วยวิธีการเยี่ยมบ้าน ประกอบด้วย 4 
ขัน้ตอน ไดแ้ก ่1) สรา้งแรงจงูใจ 2) การใหค้วามรูท้ี่
ถกูตอ้ง 3) ลงมอืปฏบิติั และ 4) การติดตามผล รปู
แบบที่ 2 การให้ความรู้แบบกลุ่มใหญ่ ด้วยวิธีการ
อบรม มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ประชุมเพื่อถอดบท
เรยีนจากการให้ความรูผู้ป้กครอง ด้วยวธิกีารเย่ียม
บ้าน 2) เตรียมการจัดอบรม 3) อบรมให้ความรู้ผู้
ปกครอง 4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจากการดำาเนิน
การพบวา่มคีวามพึงพอใจต่อรปูแบบการให้ความรู ้ 
มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.12 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 มีประเด็นที่นำามาอภิปรายผล ดังนี้

ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า

1.1 ข้อมูลทั่วไป และสภาพครอบครัว  
ผู้ปกครองของเด็กมีทั้งพ่อแม่ และ ปู่ ย่า ตา ยาย 
อายุระหว่าง 20-65 ปี พ่อแม่เด็กส่วนใหญ่ออก
ไปทำางานทั้งต่างจังหวัดและทำางานรับจ้างใน
หมู่บ้าน เด็กจึงอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย และ
บางครอบครัวพ่อแม่แยกทางกัน ผู้ปกครองที่ดูแล
ไม่มีเวลาดูแลเด็ก เพราะต้องทำางานหาเลี้ยงชีพ  
จงึสง่ผลใหผู้ป้กครองจำาเปน็ตอ้งได้รบัการสง่เสรมิ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
ซึ่งสอดคล้องกับชลลดา ทวีคูณ (2556: 65)  
นำาเสนอว่า ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคม

หน่วยเล็กที่สุด แต่ก็มีบทบาทสำาคัญที่สุด เพราะ
ครอบครัวเป็นแหล่งในการอบรมเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่
แรกเกิดไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ สอดคล้องกับ  
ภสกาญ ชยัศาสตร,์ จรรยา เจรญิไทย และ หทยัพชัร 
ทองแก้ว (2555: 11) อธิบายว่า “ลูก” จะเติบโต
เป็นเด็กที่มีลักษณะเฉพาะตัวเช่นไรก็ขึ้นอยู่กับ
การอบรมเลีย้งดขูองพอ่แม ่และมคีวามสอดคลอ้ง
กับ Browne และ Gordon (2013: 185, 188, 
191) อธบิายถงึครอบครวัว่า ในปจัจบุนัครอบครวั
มีความแตกต่างจากเมื่อ 50 ปีก่อน ครอบครัว 
ในปัจจุบันกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น และ 
ผูป้กครองเดก็ไมไ่ดห้มายถงึพอ่แมเ่พยีงเทา่นัน้ แต่
ยังรวมไปถึงปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา พี่สาว 
พี่ชาย ที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกับเด็ก ซึ่ง
หากจะเข้าใจถึงความแตกต่างของเด็กแต่ละคนก็
จำาเปน็ตอ้งเรยีนรูจ้ากครอบครวั สงัคม วฒันธรรม
เป็นพื้นฐานของเด็ก และเป็นสิ่งที่ควรให้ความ
สำาคัญถึงการทำางานประสานกันระหว่างบ้านและ
โรงเรียน นอกจากนี้ การที่พ่อแม่ ผู้ปกครองจะ
เลี้ยงดูเด็กอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อ และ
เจตคติด้วย ซึ่งมีความสอดคล้องกับรังสรรค์  
โฉมยา (2553: 331) อธบิายวา่ ในการอบรมและ
เลีย้งดใูนครอบครวักเ็ปน็อกีหนึง่ปจัจยัทีม่อีทิธพิล
ที่จะสร้างภาพพจน์ หล่อหลอมเจตคติได้เช่นกัน 
ฉะนั้นการที่ปรับเจตคติของผู้ปกครองในการเลี้ยง
ดเูดก็ปฐมวัยนัน้ จงึตอ้งอาศยัระยะเวลา การเขา้ใจ 
และเรยีนรูไ้ปพรอ้มๆ กนั ไมไ่ดใ้หผู้ป้กครองรูส้กึวา่
ถูกสอนหรือตำาหนิในสิ่งที่ได้ทำามา

1.2 ความรู้ที่ผู้ปกครองควรได้รับการ 
ส่งเสริมในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ได้แก่ การ
เลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายให้เด็ก การ
อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอย่างถูกต้อง การให้เด็ก
ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำาวัน และ ช่วย
รับผิดชอบงานบ้านง่ายๆ เพื่อแบ่งเบาภาระของ 
ผูป้กครอง มคีวามสอดคลอ้งกบั Santrock (2010: 



Journal of Education, Mahasarakham University 217 Volume 14 Number 2 April-June 2020

276-277) ได้อธิบายถึงเด็กปฐมวัยว่า ควรได้รับ
การพัฒนาทั้งด้านร่างกาย และสติปัญญา การมี 
น้ำาหนกั สว่นสงูเปน็ไปตามเกณฑ ์กลา้มเน้ือมดัเลก็
มัดใหญ่ การได้ทำากิจกรรมศิลปะ ส่งเสริมความ
สามารถในการใช้มือข้างที่ถนัดการดูแลสุขภาพ
ของเด็ก ทั้งการนอนพักผ่อนที่เพียงพอ อาหารที่
ถูกหลักโภชนาการ และการดูแลอาการเจ็บป่วย
ของเด็ก สอดคล้องกับนิธิยา รัตนาปนนท์ และ
วบูิลย ์รัตนาปนนท ์(2556: 418-419) อธบิายวา่  
เดก็กอ่นวยัเรยีนเปน็ช่วงทีร่า่งกายเจรญิเตบิโตและ
การพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำาให้ร่างกายต้องการ
สารอาหารต่างๆ ทั้งปริมาณและคุณภาพ เพราะ
การเจริญเติบโต มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ
อาหารที่เด็กกินเข้าไปซึ่งสอดคล้องกับ อุรุวรรณ 
แย้มบริสุทธิ์ (2552: 31) นำาเสนอเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงพฤติกรรมการกินของเด็กโดยผู้ปกครอง
เป็นตวัอยา่งทีด่พีรอ้มๆ กบัปรบัสิง่แวดลอ้มในการ
กินอาหาร อาทิเชน่ เตรยีมอาหารทีม่สีว่นประกอบ
ของไขมันหรอืน้ำามันนอ้ยๆ เสริฟ์ผลไมร้สไมห่วาน 
และผลไม้ที่มีกากใย แทนขนมหวาน ดื่มนมวันละ 
1-2 แก้ว เป็นต้น และมีความสอดคล้องกับพิภพ 
จิรภิญโญ (2557: 254-255) อธิบายว่า ไม่ว่า
จะเป็นวันเรียนหรือวันหยุด พ่อแม่ควรมีช่วงเวลา
แต่ละวันอยู่กับลูกอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง เพื่อ
จะได้เรียนรู้จิตใจของลูกช่วงแรกๆ พ่อแม่อาจจะ
ช่วยในการทำากิจกรรม ต่างๆ ของลูก แล้วค่อยๆ 
ลดการชว่ยเหลอืลง เพ่ือใหล้กูได้เรยีนรูด้้วยตนเอง 

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีต่างๆ 
เขา้มามีบทบาทในสงัคมระดับใหญไ่ปจนถงึ หนว่ย
ท่ีเลก็ทีส่ดุคอื ครอบครวั ฉะนัน้แลว้ผูป้กครองควร
ได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ และ
โทษของการปล่อยให้เด็กเล่นเกมและดูการ์ตูนใน
โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต(Tablet) สอดคล้องกับ 
เกวลิน สายทอง และวารุณี คงสถาน (2551: 
76-77) ไดน้ำาเสนอวา่ ในช่วงปฐมวยัของลกูนัน้ลกู

ตอ้งการเวลา ความรกั ความดแูลเอาใจใสจ่าก พอ่
แมเ่ปน็อยา่งสงู นบัเปน็ชว่งเวลาอนัแสนวเิศษทีจ่ะ
ต้องรีบคว้าไว้ อย่าให้ใครหรือสิ่งใดมาช่วงชิงเวลา
สำาคัญนี้ไป เวลาสร้างฐานะ สร้างความสุข ให้กับ
ลกูนัน้จะสำาคญักจ็รงิแตไ่มส่ำาคญัไปกวา่เวลา ทีจ่ะ
ให้ความรัก ความผูกพัน การเอาใจใส่ลูก หากทีวี
มีบทบาทมากเกินไปลูกเล็กๆ ก็คงเติบโตอย่างน่า
เป็นห่วง ทางสายกลางของพ่อแม่ยุคใหม่ คือ ต้อง
ดูทีวีไปกับลูก และสอนเขา หรือหากเวลาไม่ตรง
กันก็ต้องพูดคุย เพื่อสอนเอาไว้ก่อน สอดคล้อง
กับ วนิษา เรซ (2553: 6-7) นำาเสนอว่า มีงาน
วิจัยจำานวนมากออกมายืนยันแล้วว่า การอยู่กับ
หน้าจอ มากไป ในวัยเด็กกลับทำาให้เด็กสมาธิสั้น 
อารมณ์หงุดหงิดง่าย รับประทานอาหารไม่ตรง
เวลา สายตาเสีย แล้วยังขาดความคิดสร้างสรรค์
ด้วยการเล่นกับสิ่งของจริง มีบทสนทนา และมี
ความสัมพันธ์กับคนจริงๆ กลับทำาให้สมองของ
เดก็พฒันาไดด้กีว่าการใชช้วิีตสิองมติอิยูกั่บหนา้จอ 

ขั้นที่ 2 การพัฒนารูปแบบ ได้วิธีการให้
ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 2 วิธี ได้แก่ การให้
ความรูแ้บบรายบคุคล/ครอบครวั ดว้ยวธิกีาร เยีย่ม
บ้าน และการให้ความรู้แบบกลุ่มใหญ่ ด้วยวิธีการ
อบรม มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 การให้ความรู้รายบุคคล/ครอบครัว 
ด้วยวิธีการเยี่ยมบ้าน จากการศึกษาวิจัย พบว่า 
แนวทางการให้ความรู้/กิจกรรม วิเคราะห์ปัญหา
ของผู้ปกครองรายบุคคล/ครอบครัว แล้วเลือก
กิจกรรมที่จะนำาไปให้ความรู้ตามสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการให้ความร่วมมือของผู้ปกครอง และ
เป็นกิจกรรมที่สามารถหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์มาใช้
ในกิจกรรมได้ง่าย เกิดความยั่งยืน ได้แก่ การ
เล่านิทาน การแต่งนิทานร่วมกัน การจัดสภาพ
แวดลอ้มบา้นใหม้มีมุนทิานหรอืมมุของเลน่สำาหรบั
เด็ก เกมง่ายๆ โดยใช้วัสดุ ในท้องถิ่นหรือวัสดุ
เหลือใช้ การทำาอาหาร และการปลูกผัก การจัด
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กิจกรรมต่างๆ ให้เห็น ในเชิงรูปธรรมจากการ
ลงมือปฏิบัติร่วมกัน สอดคล้องกับ Buckler และ 
Castle (2014: 280-281) อธบิายวา่ สิง่แวดลอ้ม 
มีความสำาคัญต่อการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมที่แตก
ต่างกันย่อมส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ต่างกัน และ 
สิ่งแวดล้อมสามารถส่งผลถึงสังคม และอารมณ์ 
ของบุคคลนั้นด้วย ซึ่งเราสามารถออกแบบและ
สรา้งส่ิงแวดล้อมทางการเรยีนรูไ้ด้ ซึง่ครอบครวัถอื
เปน็สิง่แวดลอ้มหนึง่ของเด็กปฐมวยั สอดคลอ้งกบั 
Browne และ Gordon (2013: 185) อธิบายว่า 
ครอบครวัประกอบไปดว้ยสมาชิกทีเ่ปน็ผูป้กครอง
ของเด็กปฐมวัย ทั้งพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า 
น้า อา ที่อาศัยอยู่กับเด็กในครอบครัวเดียวกัน 
นอกจากน้ีเดก็ปฐมวยัยังมคีวามเกีย่วขอ้งกบัเพ่ือน
บา้น บุคคลในชมุชน และเมือ่เขา้โรงเรยีนกม็คีวาม
เกี่ยวข้องกับครู และบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ในโรงเรียน
ท่ีเด็กได้มีประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก 
สอดคล้องกับ Dowling (2013: 97-98) อธิบาย
ว่า เด็กปฐมวัย เป็นวัยที่มีพลังในการเรียนรู้ทุกสิ่ง
ทุกอย่างท่ีอยู่รอบตัว เพื่อหล่อหลอมและพัฒนา
ตนเองท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติ
ปัญญา ผ่านการเล่น ซึ่งเด็กต้องได้รับการส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างถูกต้องจากผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำาเสมอ

2.2 การให้ความรู้กับผู้ปกครองแบบ
กลุ่มใหญ่ ด้วยวิธีการอบรม โดยการนำาข้อมูลที่ได้
จากการศึกษารายบุคคล/ครอบครัว มาวิเคราะห์ 
หาแนวทางการให้ความรู้ที่ง่ายและเอื้อต่อวัย 
พัฒนาการ วุฒิภาวะ และรูปแบบการเรียนรู้ของผู้
ปกครองเดก็ปฐมวยั จงึได้นำาความรู ้ทีผู่ป้กครองได้
รบัรายบคุคลนำามาแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูป้กครอง
คนอื่นๆ ด้วยวิธีการอบรม มีความเห็นสอดคล้อง
กับ Grant และ Ray (2013: 188) อธิบายถึง
กระบวนการในการใหค้วามรูผู้ป้กครองหรอืใหก้าร

ช่วยเหลือครอบครัวของ เด็กปฐมวัยไว้ว่า ต้อง
ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กและครอบครัว นำา
มาวิเคราะห์ข้อมูลประกอบกับการสอบถามความ
ต้องการพื้นฐานของผู้ปกครอง เพื่อนำาข้อมูลเหล่า
นั้นไปใช้ในการวางแผนการให้ความรู้ผู้ปกครอง 
และเริ่มให้ความรู้ผู้ปกครอง หลังจากนั้นมีการวัด
และประเมินผลจากการให้ความรู้ผู้ปกครอง เพื่อ
นำาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการพัฒนากระบวนการ
ให้ความรู้และดูแลครอบครัวเด็กปฐมวัยต่อไป 

ขั้นที่ 3 การให้ความรู้ผู้ปกครอง เด็ก
ปฐมวัย

3.1 ผลจากการให้ความรู้กับผู้ปกครอง
รายบุคคล/ครอบครัว ด้วยวิธีการเยี่ยมบ้าน ด้วย
ธรรมชาติของผู้ปกครองในชนบท จะไม่ค่อยกล้า
เข้ามาเรียนรู้โดยตรงกับผู้อื่น เมื่อเกิดความคุ้น
เคยมากขึ้น จึงเข้ามาร่วมในกิจกรรมด้วย ซึ่งจาก
การศึกษาวิจัยพบว่าผู้ปกครองได้เกิดการเรียนรู้  
ดังนี้ ผู้ปกครองได้เห็นว่าเด็กปฐมวัยสามารถทำา
กิจกรรมอื่นๆ ได้มากมาย สามารถ ช่วยแบ่งเบา
ภาระในบ้านง่ายๆ ได้รับแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก
เด็กปฐมวัยให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 
ดา้น ไดแ้ก ่รา่งกาย อารมณ ์สงัคม และสตปิญัญา 
นอกจากผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยแล้ว เพื่อน
บ้านญาติ พี่น้อง เด็กๆ ในหมู่บ้านทั้งเด็กเล็ก รุ่น
พี่ประถมศึกษาก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ตา่งๆ สง่ผลใหเ้กดิเครอืขา่ยการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุข และเกิด
คุณค่าอย่างมีความหมาย ซึ่งสอดคล้องกับกุลยา  
ตันติผลาชีวะ (2549: 9) อธิบายว่า รักวัว 
ให้ผูก รักลูกให้ตี หมายถึง ถ้ารักลูกต้องสอนลูก 
บอกลูกให้ทำาในสิ่งที่ถูกที่ควรโดยพ่อแม่ต้องเป็น
ตัวแบบให้ลูกเห็น ให้โอกาสลูกได้เรียนรู้ พร้อมให้
ความรักและการช้ีแนะที่ดี อีกทั้งการส่งเสริมการ
ให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นต้นแบบที่
ดีให้กับเด็กนั้น โรงเรียนยังคงต้องทำางานร่วมกัน
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ทั้งชุมชน และสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ ทั้งกิจกรรม
และโครงการต่างๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ 
Trawick-smith (2014: 477-478) อธิบายไว้ว่า 
การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัยในปัจจุบันนั้นไม่ได้มี
ความเก่ียวขอ้งเพยีงครอบครวัและโรงเรยีนเทา่นัน้ 
หากยงัมคีวามเกีย่วขอ้งกบับุคคลอืน่ๆ อกีท้ังชุมชน 
สังคมที่อยู่แวดล้อมเด็ก และขยายไปถึงเมือง 
ประเทศชาติ และโลก ซึ่งเด็กจะได้พบตั้งแต่เด็ก
ไปจนเติบโต ทุกภาคส่วนจะต้องให้ความร่วมมือ 
กันในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

จากการศกึษาวจิยัการให้ความรู ้แบบราย
บุคคล/ครอบครัว ด้วยวิธีการเยี่ยมบ้าน เป็นการ
ลงพื้นที่วิจัย ที่ทำาให้ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ 
การอบรมเลีย้งดเูดก็ปฐมวยัของผูป้กครองทีส่ง่ผล
ต่อคุณลักษณะของเด็กปฐมวัย ที่มีความแตกต่าง
กันของแต่ละคน และเป็นข้อมูล เชิงประจักษ์ได้ดี
ในการนำาไปเป็นแนวทางในการหา กิจกรรมหรือ
แนวทางการให้ความรู้ผู้ปกครอง ที่สอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบคุคล สง่ผลตอ่ประสทิธผิล
ของการได้รับความรู้ของผู้ปกครอง ที่สามารถนำา
ไปใช้ได้จริง มีความสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Fagbeminiyi (2011: 42) ที่ศึกษาบทบาท
ของผู้ปกครองในการศึกษาปฐมวัย: กรณีศึกษา 
Ikeja รัฐลากอส ประเทศไนจีเรีย ซึ่งผลการศึกษา
จะช่วยให้ผู้ปกครองได้นำาความรู้ไปปรับใช้ในการ
อบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
พบว่า สภาวะทางอารมณ์ของผู้ปกครองส่งผล
ต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ที่จะเห็นได้ชัดเจน
มากขึ้นเมื่อเด็กไปโรงเรียนและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่ง
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเป็นสิ่งจำาเป็นและ
สำาคัญมากในการจัดการศึกษาปฐมวัย จะช่วย
ขยายขอบข่ายการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้กว้าง
ขึ้น เป็นการเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแก่กัน
และกัน ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้สึกเชื่อมั่น นับถือ
ตนเอง และมีความภาคภูมิใจในตนเอง และ

สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ Landry (2014: 
1-4) ศึกษาบทบาทของผู้ปกครองกับการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย จากการศึกษาวิจัย พบว่า นอก
จากเด็กๆ เรียนรู้ จากโรงเรียนแล้ว เมื่อเด็กกลับ
บ้านผู้ปกครอง จึงเป็นส่วนสำาคัญในการส่งเสริม
การเรียนรู้นี้ให้กับเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา โดยการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ในการเลน่และการเรยีนรูใ้หก้บัเดก็ เพือ่พฒันาเดก็
ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

3.2 ผลจากการให้ความรู้ผู้ปกครองแบบ
กลุ่มใหญ่ ด้วยวิธีการอบรม พบว่า ความรู้ ที่ผู้
ปกครองได้รับนั้นสามารถนำาไปปรับใช้ได้ด้วย
ตนเอง เพราะเป็นกิจกรรมที่ง่าย และสามารถ
ทำาได้เองร่วมกับเด็กๆ ที่บ้าน และนำาเอาความรู้
ไปใช้ ผู้ปกครองได้รับความรู้และแนวทางที่จะนำา
ไปใช้ต่อไปในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ทั้งการ
สง่เสรมิพฒันาการเดก็ตามวัย การเลอืกอาหารทีม่ี
ประโยชนใ์หเ้ดก็ หากจิกรรมอืน่ ใหเ้ดก็ทำานอกจาก
การดโูทรทศันก์ารเลน่โทรศพัทม์อืถอื และแทบ็เลต็ 
(Tablet) และไดเ้รยีนรูก้จิกรรมทีจ่ะสามารถนำาไป
ทำากับเด็กได้ ทั้งการเล่านิทาน การอ่านหนังสือ
นิทาน การจัดมุมนิทานในบ้าน การทำาอาหารการ
ให้เด็กได้รับผิดชอบงานบ้านง่ายๆ สอดคล้องกับ 
พระราชดำาริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดชว่า “...การศึกษาเป็นเรื่องของ
ทกุคน และไมใ่ชว่า่เฉพาะในระยะหนึง่ เปน็หนา้ที่
โดยตรงในระยะเดียว ไม่ใช่อย่างนั้น ตั้งแต่เกิดมา 
กต็อ้งศกึษา เตบิโตขึน้มากต็อ้งศกึษา จนกระทัง่ถงึ
ขั้นที่เรียกว่าอุดมศึกษา หมายความว่า การศึกษา
ที่ครบถ้วนที่อุดมที่บริบูรณ์ แต่ต่อไปเมื่อออกไป 
ทำาหน้าที่การงานก็ต้องศึกษาต่อไปเหมือนกัน มิ
ฉะนั้นคนเราก็อยู่ไม่ได้ แม้จบปริญญาเอกแล้วก็
ต้องศึกษาต่อไปตลอด หมายความว่า การศึกษา
ไมม่สีิน้สดุ...” (สำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 
2554: 297) สอดคล้องกับ สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ 
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และคณะ (2559: 31) อธิบายว่า รูปแบบการ
ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองมีหลายแบบ เช่น รูปแบบ
การให้ความรู้อย่างเป็นทางการ/ในระบบโรงเรียน 
และอยา่งไมเ่ปน็ทางการ/นอกระบบโรงเรยีน และ
รูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครอง โดยยึดโรงเรียน
เป็นฐานการยึดบ้านเป็นฐาน และการยึดชุมชน 
เป็นฐาน เป็นต้น สอดคล้องกับ สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ 
(2555: 270) ได้อธิบายถึงแนวทางในการให้
ความรู้สำาหรับผู้ปกครองที่เป็นวัยผู้ใหญ่ว่าจะต้อง
พิจารณาและวิเคราะห์ให้ดีก่อนที่จะใช้เทคนิค วิธี
การสอนแต่ละประเภท นอกจากนั้นแล้ว ในบาง
ครัง้ผูส้อนอาจจะตอ้งใช้เทคนคิ หลายประเภทรว่ม
กนั เพือ่ชว่ย ในการดงึดดูความสนใจของผูใ้หญใ่ห้
มากที่สุด เพื่อประสิทธิผลของการให้ความรู้และ
การนำาไปใช้ในทางปฏิบัติมากที่สุด

การให้ความรู้ผู้ปกครองแบบกลุ่มใหญ่ 
ด้วยวิธีการอบรมเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่สามารถ
นำาไปใช้ ในการให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับ การ
อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยได้ ซึ่งต้องปรับรูปแบบ
ของกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ 
สังคม และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของสังคมน้ันๆ 
ด้วย ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
สุภาวิณี ลายบัว (2554) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองกับความรู้ของ
ผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ในสถานศึกษา เขตอำาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ผลการวิจัย พบว่า 1) ศึกษาระดับการ
ใหค้วามรูแ้กผู่ป้กครองในการสรา้งเสรมิพัฒนาการ
เดก็ปฐมวยั ท้ัง 5 ดา้น ของโรงเรยีนในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบ
ว่ามีค่าสูงสุด คือ การฝึกอบรม และการประชุมผู้
ปกครอง อยู่ในระดับมาก 2) ศึกษาระดับความรู้ 
ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน ของผู้ปกครองในภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก และ 3) ศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองกับ
ความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ในสถานศึกษาเขตอำาเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธ์กันทางบวกทั้ง
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ขัน้ที ่4) การตดิตามผล โดยผูป้กครอง ได้
ประเมนิความพงึพอใจตอ่การใหค้วามรู ้มคีะแนน
เฉลีย่รวมเทา่กบั 4.12 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 
เมื่อแยกตามรายด้าน เรียงลำาดับจากมากท่ีสุดไป
หาน้อยที่สุด ได้แก่ ควรจัดเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง
ทุกปี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 รองลงมาคือ 
ได้รับความรู้และแนวทางปฏิบัติที่นำาไปใช้ได้จริง 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 รองลงมาคือ ความ
เหมาะสมของกิจกรรมในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย
เทา่กบั 4.22 รองลงมาคอื รปูแบบการจดักจิกรรม
และสือ่มคีวามนา่สนใจ คะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.80 
และด้านสุดท้ายคือ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
มีความเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าผู้ปกครองของเด็ก
ปฐมวัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  
มคีวามตอ้งการทีอ่ยากจะไดร้บัความรูเ้พิม่เตมิอกี  
ซึ่งความรู้ที่ได้รับนั้นสามารถนำาไปปรับใช้ได้จริง
ในชีวิตประจำาวันเป็นรูปแบบกิจกรรม สื่อ ที่น่า
สนใจและง่ายต่อการนำาไปปฏิบัติที่สามารถทำาได้
เองที่บ้าน และสามารถถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว
ไปยังเพื่อนบ้านหรือผู้ปกครองในชุมชนได้อีกด้วย 
ซึ่งสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไปคือ ระยะในการลงพื้นที่
ให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่ มากขึ้นกว่าเดิม  
การพัฒนาสื่อการให้ความรู้รูปแบบการให้ความ
รู้ที่มีความน่าสนใจและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น จาก
ผลคะแนน การประเมินดังกล่าว ผู้วิจัยจะนำา
ไปใช้ในการปรับปรุงโครงการวิจัยในครั้งต่อไป 
สอดคล้องกับ สราวดี เพ็งโคตร และจันทร์ชลี มา
พุทธ (2554) ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของ 
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ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย ผลการวิจัย 
พบว่า 1. รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย มี 5 องค์ประกอบดังนี้  
1) หลักการและแนวคิด ได้แก่ การส่งเสริม
ความเป็นหุ้นส่วนและการมีข้อตกลงร่วมกันใน
การทำางานระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 2) 
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กพัฒนาผู้ปกครอง 
และพัฒนาโรงเรียน 3) ลักษณะการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองมี 2 แบบ ได้แก่ แบบเป็นทางการ 
และแบบไม่เป็นทางการ 4) การมี ส่วนร่วมของผู้
ปกครอง ได้แก่ ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำาเนินการ และ
ร่วมประเมินผล5) บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้
ปกครองที 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการอบรมเลี้ยงดู
ในฐานะผู้ปกครอง ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้าน
การอาสาสมัคร ด้านการเรียนรู้ ที่บ้าน ด้านการ
ตัดสินใจ และด้านการร่วมมือกับชุมชน 2. ผล
การใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
จดัการศกึษาปฐมวยั พบวา่ รปูแบบการมสีว่นรว่ม
ของผูป้กครอง ในการจดัการศกึษาปฐมวยัมคีวาม
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีความสอดคล้อง
กับ Kelesidou และคณะ (2016: 1-16) ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยต่อศูนย์
รับเลี้ยงเด็ก ได้แก่ ความพึงพอใจในการสื่อสาร
ของครกูบัผูป้กครองและการใหบ้รกิารของศนูยร์บั
เลีย้งเดก็ กลุม่ตวัอย่าง เปน็ผูป้กครองทีม่รีะดับการ
ศึกษาทีแ่ตกตา่งกนั และมเีด็กปฐมวยัอยู่ในศนูย์รบั
เลี้ยงเด็กทั้งของภาครัฐและเอกชน พบว่า ระดับ
การศึกษา และความพึงพอใจในการสื่อสารของ
ครูกับผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับความเชื่อของ
ผู้ปกครอง กลา่วคอื ผูป้กครองทีม่รีะดับการศกึษา
ที่สูงจะมีระดับความพึงพอใจต่อศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
นอ้ยกวา่ผูป้กครองทีม่รีะดับการศกึษาระดับต่ำา ผล
การวจิยัดงักลา่วนำาไปสูก่ารคน้ควา้ หาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจต่อการบริหารจัดการศูนย์รับเลี้ยงเด็ก

จากการศึกษาวิจัยรูปแบบการให้ความรู้ 
ผู้ปกครองดังกล่าว ต้องการปรับรูปแบบ วิธีการ 
กิจกรรม สื่อการสอนให้ยืดหยุ่น และเอื้อต่อ
ลกัษณะความแตกตา่งในการเรยีนรูข้องผูป้กครอง 
รวมทัง้เวลาของผูป้กครองเดก็ปฐมวยักลุม่ตวัอยา่ง
จะสะดวกให้ไปลงพื้นท่ีวิจัย นอกจากนี้ยังมี
กจิกรรมหรอืโครงการอืน่ๆ ทีส่ามารถนำาไปปรบัใช้
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม
ในทอ้งถิน่นัน้ๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ 
Galiindo และ Sheldon (2012: 90) ได้ศึกษา
การทำางานร่วมกันระหว่างบ้าน และโรงเรียนใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อศึกษาอิทธิพลของสิ่ง
แวดล้อมต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ทั้งที่บ้าน
และโรงเรียน ประเทศเยอรมนี กลุ่มตัวอย่างเป็น
เด็ก 532 คน 97 โรงเรียน โดยใช้ Latent growth 
curve models เริม่ตน้ศกึษา เมือ่เดก็อาย ุ3 ป ีจน
กระทั่งเด็ก มีอายุ 5 ปี โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัย
พื้นฐานของเด็กและครอบครัวพบว่าทักษะการ
คำานวณในปีแรกของการเรียนก่อนอนุบาลและ
พัฒนาการของเด็ก ได้แก่ เพศสถานภาพของผู้
ปกครอง ภาษาพืน้เมอืง (เยอรมนั/อืน่ๆ ) สถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมและระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 จากการศึกษา
พบว่า คุณภาพของสภาพ แวดล้อมการเรียนรู้ใน
บ้านมีความเกี่ยวข้องกับทักษะการคำานวณในปี
แรกของการเรียนก่อน วัยเรียนและเชื่อมโยงไป
ถึงเมื่อเด็กเข้าเรียนในโรงเรียน และกลุ่มตัวอย่าง
ที่ 2 ให้มีการพัฒนาเด็กด้วยกิจกรรมต่างๆ ใน
ช่วงเวลาที่สังเกต พบว่า ส่งผลให้เด็กมีทักษะด้าน
ตวัเลขดขีึน้ตามลำาดบัก่อนเขา้เรยีนในโรงเรยีน จาก
ผลการศึกษาทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่าง แสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบที่แตกต่างกันของสภาพแวดล้อมการ
เรยีนรูท้ัง้สองแบบตอ่การพฒันาทกัษะดา้นตวัเลข
ของเด็กปฐมวัย ซึ่งหากเด็กได้รับการส่งเสริมด้วย
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ กิจกรรมต่างๆ ท้ัง
ที่บ้านและที่โรงเรียนจะส่งผลให้เด็ก มีทักษะ
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ด้านตัวเลข และด้านอื่นๆ ดีขึ้นตามไปด้วย และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ OECD (2013: 
153-155) ศกึษาเกีย่วกบัอทิธพิลของสิง่แวดลอ้ม
ทางการเรียนรู้กับผู้เรียน ผลการวิจัย พบว่า สิ่ง
แวดลอ้มทางการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนนัน้ (Innovation  
Learning Environments: ILE) สามารถสร้างให้
เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้ ดังนี้ 1) สร้างศูนย์การเรียนรู้  
โดยส่งเสริมให้มีการเรียนรู้แบบร่วมมือกันของผู้
เรียน 2) ส่งเสริมการเรียนรู้ แบบร่วมมืออย่าง
สม่ำาเสมอ 3) ผู้เรียนนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 4) 
คำานึงถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคลในการเรยีนรู ้ 
5) คำานึงถึงความต้องการของผูเ้รยีนอยา่งเหมาะสม  
6)ใช้ข้อมูลจากการประเมินที่หลากหลาย และใช้
เปน็ขอ้มลูในการพฒันาต่อไป 7) สง่เสรมิการสรา้ง
เครือข่ายทั้งในและนอกโรงเรียน ทั้งนี้การนำาผล
การศึกษาไปใช้ต้องปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละสถานศึกษา

ข้อสังเกตที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 

จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้
ปกครองให้ความเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดี น่าสนใจ 
ได้รับความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก อยากให้มี
การจัดกิจกรรมบ่อยๆ เพ่ิมระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม หากิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับ
บริบทของผู้ปกครองบางคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่
บ้านดูแลเด็ก 

ปัญห�ที่พบ

1. ผู้ปกครองไม่มารับเด็กกลับบ้านเอง
จากโรงเรียน ทำาให้ไม่ได้รับข้อมูลจากการลงพื้นที่
วิจัยในบางครั้ง

2. ภาระการทำางาน อาชีพของผู้ปกครอง
ไม่ได้เอื้อให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมตลอดการ
ให้ความรู้

3. ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ บาง
ครัง้จะไมเ่ขา้มารว่มทำากจิกรรมดว้ยโดยตรง แตจ่ะ
เฝา้สงัเกต รบัฟงั และตอบคำาถาม โดยทำากจิกรรม
อื่นอยู่ข้างๆ เด็กจึงเป็นเหมือนสะพานเชื่อมอย่าง
ดีในการให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันกับผู้
ปกครอง

4. ในการลงพื้นที่วิจัยบางครั้งผู้ปกครอง
ออกไปทำางานบ้าง เด็กไม่สบายบ้าง จึงทำาให้ไม่
ได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ในครั้งนั้น

5. ทีบ่า้นของผูป้กครองไมม่วีสัดเุพยีงพอ 
หรือไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม

วิธีก�รแก้ไข 

ใช้การพูดคุย สนทนา สร้างความเข้าใจ 
และปรับยืดหยุ่นการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะ
สมตามสถานการณ์ในมีบรรยากาศที่เป็นกันเอง 
ไม่เป็นทางการ

นอกจากนี้ยังพบว่านิสิตที่มีโอกาสได้
ลงพื้นที่ไปให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ยังได้
เรียนรู้กระบวนการทำางาน การแก้ไขปัญหา และ
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้การให้ความรู้ 
ผู้ปกครองสอดคล้องกับลักษณะของบุคคล/
ครอบครัวที่แตกต่างกัน การพัฒนาตนเองและ 
หล่อหลอมตนเองทั้งบุคลิกภาพ การใช้ภาษา
สื่อสาร การปรับตัว และใช้ความรู้ความสามารถ
ของตนเองอย่างเต็มที่ ได้เห็นการทำางานของ  
ครูปฐมวัยว่าไม่ได้ทำางานเพียงคนเดียว แต่ยังมี
ความเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นอีก ทั้งบุคคลในสถาน
ศึกษา บ้าน ชุมชน และสังคมที่อยู่แวดล้อม เพื่อ
ประสานความรว่มมอืกนัทำางานพฒันาเดก็ปฐมวัย
ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

การดำาเนินงานศึกษาวิจัยครั้งนี้จะสำาเร็จ
ลุล่วงไปไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สื่อสาร ทำาความเข้าใจ
กับผู้ปกครองเด็กปฐมวัยจากครูประจำาชั้น และ
สถานศึกษา
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ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้
เป็นการศึกษารายกรณีที่มีความแตกต่างกันไปใน
พื้นที่อื่นๆ การนำาไปใช้ควรปรับให้เหมาะสมกับ
ลักษณะความแตกต่างของท้องถิ่น สังคม และ
วฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั โดยมกีารศกึษาขอ้มลูพ้ืน
ฐานทั้งอาชีพ อายุ ระดับการศึกษา สภาพความ
เป็นอยู่ และการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของผู้
ปกครองกอ่นทกุครัง้ เพ่ือใหไ้ด้รปูแบบการให้ความ
รู้แก่ผู้ปกครองที่เหมาะสมใช้ได้จริง มีความหมาย 
และเกิดคุณค่า

ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการให้ความรู้ 
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในประเด็นปัญหาอื่น ด้วย
รูปแบบอื่นอีก

2. ควรมีการศึกษาความคาดหวังของ
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนแก่เด็กปฐมวัย

3. ควรมีกิจกรรมและโครงการให้ความรู้ 
ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง และสม่ำาเสมอ โดยใช้ 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน และวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น 
ให้เกิดความยั่งยืนและขยายเครือข่ายการเรียนรู้
ไปสู่ครอบครัวอื่นๆ 
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