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บทคัดย่อ
การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองของเด็ก

ปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1-2 อายุ 3-6 ปี โรงเรียนบ้านวัง
บัวสามัคคีวิทยา อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 จำานวน 19 คน มีขั้นตอน
ในการดำาเนินการวิจัย ดังนี้ ขั้นที่ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 2) การพัฒนารูปแบบ ขั้นที่ 3) การให้
ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ขั้นที่ 4) การติดตามผล เครื่องมือที่ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย 2) แบบบันทึกหลังการให้ความรู้ 
ผู้ปกครองเดก็ปฐมวยั 3) แบบสอบถามความพึงพอใจผูป้กครองเดก็ปฐมวยั 4) แบบสมัภาษณผ์ูป้กครอง
เด็กปฐมวัย ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา โดยการบรรยาย  
และใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า

1. มีรูปแบบในการให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 การให้ความรู้ 
แบบรายบุคคล/ครอบครัว ด้วยวิธีการเยี่ยมบ้าน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างแรงจูงใจ 
2) การให้ความรู้ ที่ถูกต้อง 3) การลงมือปฏิบัติ และ 4) การติดตามผล รูปแบบที่ 2 การให้ความรู้แบบ
กลุ่มใหญ่ ด้วยวิธีการอบรม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การประชุม เพื่อถอดบทเรียนจากการ
ให้ความรู้ผู้ปกครอง ด้วยวิธีการเยี่ยมบ้าน 2) การเตรียมการจัดอบรม 3) การอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง 
4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

2. ผลการใช้รูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคี-
วทิยา อำาเภอกนัทรวชัิย จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ มีคูม่อืการใหค้วามรูผู้ป้กครองเดก็ปฐมวยั โดยจดัทำา 
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เป็นชุดกิจกรรม ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหารายบุคคล/ครอบครัว แผนการจัดกิจกรรม และสื่อ
การให้ความรู้ ซึ่งพบว่า มีคะแนนความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เท่ากับ 
4.57 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

คำ�สำ�คัญ: ผู้ปกครอง, เด็กปฐมวยั การใหค้วามรูแ้บบรายบคุคล/ครอบครวั การเยีย่มบา้น การใหค้วาม
รู้แบบกลุ่มใหญ่ การอบรม

Abstract 
This research aimed to develop and study the use of education models for parents 

of young children a case study of Banwangbuasamakkiwittaya School, Kantharawichai district 
Mahasarakham province. The samples were 19 parents of young children (K.1-K.2) aged  
3 to 6 years old studying in the second semester of the academic year 2018 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 and stage 4: Following up. The  
instruments were ; parents and young children record, after education for parents record, 
satisfaction questionnaires and interviews. The qualitative data was analyzed through  
describing and content analysis. The quantitative data was analyzed using statistics.

The research revealed:

1. 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.

2. The use of education models for parents of young children ; A Handbook for 
Parents of Young Children: Analysis of individual / family problems, planning activities and 
media knowledge and the average of parents’ satisfaction was 4.57 on the scale of 5.

Keywords: Parents, young children, individualized/family education, home visits, large group 
education, training
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บทนำา
ครอบครัว คือ สถาบันทางสังคมแห่ง

แรกของเด็กปฐมวัย ที่ประกอบด้วยสมาชิก ใน
ครอบครัวที่สำาคัญ ได้แก่ พ่อ แม่ และลูก บทบาท
หลักของครอบครัว คือ การสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีของสมาชิกด้วยการให้ความรัก ความอบอุ่น 
และอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ด้วยความรัก ความ
เข้าใจ รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
ให้กับลูกหลาน นอกจากนี้พ่อแม่จะทำาหน้าที่เป็น
ครูคนแรก ของลูก เพื่อสร้างลูกให้เป็นคนดีของ
สงัคม สามารถอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมคีวามสขุ และ
ปลอดภัย เด็กปฐมวัยที่อาศัยอยู่ในครอบครัว ที่มี
หลักการเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง เหมาะสม จะส่งผล
ต่อพัฒนาการของเด็กในทุกๆ ด้าน และส่งผลต่อ 
ศักยภาพของเด็กให้เติบโตสมวัย (สุทธิพรรณ  
ธีรพงศ์ และคณะ, 2559: 15) ซึ่งเด็กปฐมวัย 
แบ่งเป็นสองช่วงอายุ คือ เด็กอายุ 0-3 ปี และ 
3-5 ปี ทั้งสองช่วงอายุนี้ครอบครัว ต้องเป็นหลัก
ในการดแูลและส่งเสริมพัฒนาการ ด้วยเหตวุา่เด็ก
ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ให้มี
ชีวิตรอดปลอดภัย ได้รับการคุ้มครองป้องกันและ
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ สามารถดำาเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2556ก: 7) นอกจากนี้  
จากการติดตามพัฒนาการของเด็กไทยพบว่า เด็ก
มีพัฒนาการล่าช้าทั้งทางด้านสติปัญญา การคิด 
การวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ภาษา และ
การปรับตัว เน่ืองจากขณะนี้เด็กปฐมวัยได้รับ
การสนับสนุนที่ไม่เหมาะสมกับธรรมชาติของวัย 
เช่น การที่ผู้ปกครองให้เด็กเรียนกวดวิชาเพื่อสอบ
เข้าโรงเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีชื่อเสียง การเร่ง
เรียน เขียน อ่าน เกินพัฒนาการของเด็ก เป็นต้น 
ปัญหาที่สำาคัญประการหน่ึง คือ ผู้ปกครองขาด
ความรู้ความเข้าใจ ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย การใช้สื่อเทคโนโลยีเลี้ยงดูเด็ก เช่น 

โทรศพัทมื์อถอื หรอืโทรทศัน ์กม็ส่ีวนสำาคญัทีท่ำาให้
เดก็มคีวามบกพรอ่งในการเรยีนรูม้ากยิง่ขึน้ (สุรยิา 
ฆ้องเสนาะ, 2558: 2-3) ดังนั้น การให้การศึกษา
สำาหรับผู้ปกครองจึงมีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง  
เพื่อเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงดูให้ถูกต้องและมี
พัฒนาการที่ดี วิธีการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองนี้
มีหลากหลายวิธีทั้งทางตรง ทางอ้อม หน่วยงาน
ที่ทำาหน้าที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย จำาเป็นต้องเป็น 
ผูใ้ห้การศกึษาสำาหรบัผูป้กครอง เพือ่ใหเ้ดก็เตบิโต
อย่างมีคุณภาพ (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551: 9) 

นอกจากพอ่แม่ผูป้กครองทีม่คีวามสำาคญั
ตอ่เดก็ปฐมวัยแลว้ เมือ่เดก็เตบิโตเปน็ผูใ้หญ่บคุคล 
ท่ีมีความสำาคัญเปรียบเสมือนครูคนท่ีสองของเด็ก 
คือ ครูผู้สอนในห้องเรียนปฐมวัยที่เด็กๆ ต้องมา
เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมโรงเรียน มีเพื่อน พี่ที่
เด็กๆ ต้องเรียนรู้มากมาย และครูผู้สอน ก็จำาเป็น 
ต้องสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ให้ผู้ปกครอง  
ตลอดจนคนในสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ เข้ามามี 
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและการดูแล
เด็กปฐมวัย เพื่อให้การดูแลเด็กเป็นไป ทั้งที่บ้าน
และโรงเรียน ซ่ึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาที่
เดก็ ครอบครวั และระบบการศกึษา ซึง่การจดัการ
เรยีนรูใ้หแ้กเ่ดก็ปฐมวยัควรสอดคลอ้งกบัธรรมชาต ิ
ตามวยั อยา่งทัว่ถงึ ทัง้กลุม่เดก็ดอ้ยโอกาส เดก็ทีม่ี
ความตอ้งการพิเศษ และเดก็ทีอ่ยูใ่นพื้นทีห่า่งไกล 
อีกทั้งครอบครัวต้องได้รับการพัฒนาให้เข้าใจถึง
ความสำาคัญและการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามวัย ให้
ความช่วยเหลือ สนับสนุน ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งเป็น 
ผู้ดูแลหลักแก่เด็กปฐมวัยในชนบทให้ได้รับการ
อบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสม เช่น การให้ความรู้ ใน
การเลีย้งดเูดก็ เปน็ตน้ (สรุยิา ฆอ้งเสนาะ, 2558: 
3-4) การเล้ียงดูเด็กควรเริ่มต้นที่บ้านพ่อแม่ 
ผู้ปกครองคือบุคคลสำาคัญ แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่
ต้องทำางานนอกบ้าน ปู่ ย่า ตา ยาย คือบุคคลใน
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ครอบครัวท่ีทำาหน้าที่ดูแลบุตรหลาน แทนพ่อแม่ 
ขณะท่ีบางครอบครวัจะจา้ง พ่ีเลีย้งดูแลเด็ก ดังนัน้ 
พ่อแม่ควรหาพี่เลี้ยงเด็กที่มีความรู้ในการดูแล
เด็กด้วย (สำานักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา, 
2556ข: 5) นอกจากนี้ ในการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กวัยแรกเกิด-5 ปี สามารถช่วยส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวยัมพีฒันาการทีส่มวยั และสามารถช่วยเสรมิ
สร้างความผูกพันระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง ซึ่ง
ถอืวา่เปน็ภมูคิุม้กนัท่ีสำาคญัท่ีสดุหรับเด็ก โดยท่ัวไป
การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ผู้ปกครองสามารถใช้
ของเล่นภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือสอดแทรกตาม
กิจกรรม ในชีวิตประจำาวันได้ โดยใช้สิ่งของที่มี
อยู่ในบ้านมาประยุกต์ใช้ในการเล่นกับเด็ก เพ่ือ
ให้เด็กเกิดความรู้สึกสนุกสนาน และอยากร่วม
ทำากิจกรรมนั้นๆ ซึ่งการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ควรจะทำาตอนที่เด็กมีสภาวะทางร่างกาย มีความ
พร้อม มีส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสม และปลอดภัย 
(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป.: 
94) เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ 
และนำาไปประยุกตใ์ชใ้นการอบรมเลีย้งดเูดก็อยา่ง
มีคุณภาพ จึงทำาให้แนวคิดการให้การศึกษาแก่พ่อ
แม่ ผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทสำาคัญ แต่การจะ
ดำาเนินงานในลักษณะนี้ ต้องสนองตอบต่อความ
ตอ้งการท่ีหลากหลายของพ่อแม ่ผูป้กครอง ดังนัน้ 
หัวใจสำาคัญส่วนหน่ึง ของการให้การศึกษาแก่พ่อ
แม่ ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย คือ ผู้จัดการศึกษา
จะต้องเข้าใจเก่ียวกับรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสม
ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครองแต่ละกลุ่ม สามารถนำาไปสู่
การปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย โดยต้องอาศัยการทำางานประสานกัน
ระหวา่งบา้น สถานศกึษา ชุมชนและองคก์รอืน่ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานพัฒนาเด็กปฐมวยั
บรรลุเป้าหมายท่ีคาดหวัง (นัยนา อิสสระวิทย์, 
2549: 91, 157) 

จากการได้มีโอกาสดำาเนินการโครงการ
หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการ
ศึกษา 2558 และการดำาเนินโครงการวิจัย การให้
ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย กรณีศึกษา โรงเรียน
บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา อำาเภอ กันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม และหลังจากการดำาเนินการของ
โครงการวิจัยการให้ความรู้ผู้ปกครองปี 2559 ไป
แล้วนั้น ช่วยให้ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยมีความรู้  
ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตาม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา โดยมีรูปแบบการให้ความรู้
ผู้ปกครอง 2 รูปแบบ คือ การให้ความรู้แบบราย
บคุคล/ครอบครวั ด้วยวิธกีารเยีย่มบา้น และการให้
ความรูแ้บบ กลุม่ใหญ่ ด้วยวิธกีารอบรม ซึง่ทำาให้ผู้
ปกครอง มคีวามรูค้วามเขา้ใจ และตระหนกัถึงการ
สง่เสรมิพฒันาการเดก็ตามวัยดว้ยวิธกีารทีถู่กตอ้ง 
มากยิ่งขึ้น นอกจากผู้ปกครองที่อยู่ในครอบครัว
เดียวกันแล้ว ยังสามารถขยายผลไปยังเพื่อนบ้าน 
และเด็กปฐมวัยก่อนที่จะเข้าโรงเรียนที่เป็นพี่น้อง 
หรือญาติกันได้ เกิดการส่งต่อความรู้ จากบุคคล
หนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งด้วยวิถีของครอบครัวและ
ชุมชน ไม่กระทบต่อวิถีการดำาเนินชีวิตประจำาวัน 
กอ่ใหเ้กดิบรรยากาศการเรยีนรูท้ีเ่ตม็ไปดว้ยความ
สขุ และการนำาความรูไ้ปประยกุตใ์ช้ได ้นอกจากนี้
ในการดำาเนนิโครงการวจิยัดงักลา่ว ยงัมขีอ้คน้พบ
การวิจัย หลายประเด็น ดังน้ี ข้อเสนอแนะจาก 
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยจากการตอบแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ ผู้ปกครองให้ความเห็นว่า เป็น
กิจกรรมที่ดี น่าสนใจ ได้รับความรู้ในการอบรม
เลี้ยงดูเด็ก อยากให้มีการจัดกิจกรรมบ่อยๆ เพิ่ม
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม หากิจกรรมที่หลาก
หลายสอดคล้องกับบริบทของผู้ปกครอง บางคน
ที่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านดูแลเด็ก นอกจากนี้แล้ว
นิสิตที่มีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปให้ความรู้ผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัย ยังได้เรียนรู้กระบวนการทำางาน การ
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แก้ไขปัญหา และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อ
ให้การให้ความรู้ผู้ปกครองสอดคล้องกับลักษณะ
ของบุคคล/ครอบครัว ที่แตกต่างกัน การพัฒนา
ตนเองและหล่อหลอมตนเองทั้งบุคลิกภาพ การ
ใช้ภาษา ในการสื่อสาร การปรับตัว และใช้ความรู้ 
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ ได้เห็นการ
ทำางานของ ครปูฐมวยัวา่ไมไ่ด้ทำางานเพียงคนเดียว 
แตย่งัมคีวามเกีย่วขอ้งกบับคุคลอืน่ อกีทัง้บคุคลใน
สถานศึกษา บ้าน ชุมชน และสังคมที่อยู่แวดล้อม 
เพ่ือประสานความร่วมมือกันทำางานพัฒนา เด็ก
ปฐมวัยให้เติบโตไปอย่างมีคุณภาพ เป็นมนุษย์ที่
สมบรูณท์ัง้รา่งกายและจติใจ และยังได้พบประเด็น
ปัญหาที่น่าสนใจในการลงพื้นที่ไปให้ความรู้ 
ผู้ปกครองอีก อันได้แก่ ความต่อเนื่อง และ
สม่ำาเสมอของการดำาเนินโครงการเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ท่ียั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงหนึ่งในปัญหา
ท่ีต้องได้รับการพัฒนา คือ การปล่อยให้เด็ก
ปฐมวัยอยู่คนเดียวเป็นเวลานาน ในการดูรายการ
ทีอ่อกอากาศรายวนัผา่นสือ่ดิจทิลัตา่งๆ การเลอืก
โภชนาการและการออกกำาลังกาย ที่ถูกต้องให้กับ
เด็กปฐมวัย

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็น
วา่ พอ่แม ่ผูป้กครองในครอบครวัเปน็ผูท้ีอ่ยู่ใกลชิ้ด
และมีบทบาทสำาคัญมากที่สุดสำาหรับ เด็กปฐมวัย
เปน็เสมอืนครคูนแรกของเด็ก มีปญัหาบางประการ
ท่ีได้รับการแก้ไข และยังมีอีก หลายประการที่
ต้องการได้รับการแก้ไข และพัฒนาต่อไปให้เกิด
การเรียนรู้ที่ยั่งยืน เพราะการดำาเนินโครงการวิจัย
ใชร้ะยะเวลาเพยีงปเีดยีวยงัคงไมเ่หน็ผลทีแ่นน่อน
มากนัก พร้อมกันนัน้ จะได้เปน็การขยายเครอืขา่ย
การให้ความรู้ผู้ปกครองให้กว้างขวางมากย่ิงขึ้น
ด้วย ผู้วิจัย จึงเล็งเห็นความสำาคัญในการพัฒนา
รูปแบบ การให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย กรณี
ศึกษาโรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา อำาเภอ 
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ปีที่ 2 นี้ เพื่อให้

เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ผู้

ปกครองเด็กปฐมวัย กรณีศึกษา โรงเรียน บ้าน
วังบัวสามัคคีวิทยา อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม

2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการให้
ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย กรณีศึกษา โรงเรียน
บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
รูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองของ เด็ก

ปฐมวัย กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านวังบัว-สามัคคี
วิทยา อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้
มีการพัฒนาให้ที่มีความเหมาะสมตามสภาพ
แวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ผู้ที่สนใจศึกษา
สามารถนำาไปใช้ได้ โดยปรับให้สอดคล้องกับ
บรบิทของทอ้งถิน่นัน้ๆ หากสถานศกึษา ครผููส้อน 
ที่ทำาหน้าที่ใกล้ชิดกับผู้ปกครองเด็กปฐมวัยได้นำา
หลักการไปประยุกต์ ใช้จะเกิดประโยชน์ต่อเด็ก
ปฐมวัยมากยิ่งขึ้น ทั้งในการสร้างความร่วมมือ  
และทำางานร่วมกัน ทั้งที่บ้าน และที่โรงเรียน เพื่อ
ให้เด็กปฐมวัยเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตาม
ศักยภาพ แห่งบุคคล

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 

ได้แก่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 
1-2 อายุ 3-6 ปี โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 
อำาเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ปกีารศกึษา 
2561 จำานวน 19 คน/ครอบครัว
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ระยะเวล�ในก�รทำ�วิจัย 

ตั้งแต่เดือนมกราคม–สิงหาคม 2561 ใช้
เวลาในการทดลองทั้งหมด 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 
1 วัน วันละ 120 นาที 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานผู้ปกครอง
และเด็กปฐมวัย มีค่า IOC เท่ากับ 0.67

2. แบบบันทึกหลังการให้ความรู้ผู้
ปกครองเด็กปฐมวัย มีค่า IOC เท่ากับ 0.67

3. แบบสอบถามความพึงพอใจผูป้กครอง
เด็กปฐมวัย มีค่า IOC เท่ากับ 0.56

4. แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
มีค่า IOC เท่ากับ 0.67

ขั้นตอนก�รวิจัย

วิธีดำาเนินงานวิจัยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ปัญหาและความ
ต้องการของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ภายใต้การ
ดำาเนินการวิจัยที่อาศัยความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน ดังนี้

1) สง่หนงัสอืแจง้การดำาเนินการโครงการ
วิจัยไปยังโรงเรียน โดยขอความอนุเคราะห์ให้ครู
ประจำาชั้นอนุบาล 1- 2 เป็นผู้ประสานความร่วม
มือกบัผู้ปกครอง ใหน้ดัหมายวนั เวลา ทีจ่ะดำาเนนิ
การเก็บข้อมูลกับผู้ปกครอง

2) ผูว้จิยัทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูช้ีแ้นะ (coaching)  
สรา้งความเขา้ใจในการลงเกบ็ขอ้มลูกบันสิติสาขา
การศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 จำานวน 33 คน 

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

ขั้นที่ 2 การพัฒนารูปแบบ 

1) นำาข้อมูลที่ได้จากขั้นที่ 1 มาวิเคราะห์
ความต้องการเพื่อหาแนวทาง ที่เหมาะสม

2) ได้วิธีการให้ความรู้ ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวยั 2 วธีิ ไดแ้ก ่การใหค้วามรูแ้บบรายบคุคล/
ครอบครัว ด้วยวิธีการเยี่ยมบ้าน และการให้ความ
รู้แบบกลุ่มใหญ่ ด้วยวิธีการอบรม

ขั้นที่ 3 การลงพื้นที่วิจัย

การให้ความรู้แบบรายบุคคลหรือราย
ครอบครัว ด้วยวิธีการเยี่ยมบ้าน จำานวน 3 ครั้ง 
โดยผู้วิ จัยทำาหน้าที่ เป็นผู้ชี้แนะ (coaching) 
อำานวยความสะดวก เป็นที่ปรึกษา และสร้าง
ความเข้าใจกับนิสิตสาขาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 
4 จำานวน 33 คน โดยแบ่งนิสิตเป็นกลุ่มละๆ 3-4 
คน ดแูลการใหค้วามรู้ผูป้กครอง 2-3 คน/กลุม่โดย
ในการลงพื้นที่วิจัยนิสิตมีบทบาท ดังนี้ 

1) วางแผน เตรียมสื่ออุปกรณ์ในการไป
ให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กลงพื้นที่ไปยังบ้านของผู้
ปกครองเด็กปฐมวัยกลุ่มตัวอย่างเพื่อไปให้ความ
รู้ผู้ปกครอง ตามความต้องการแบบรายบุคคล/
ครอบครัวด้วยวิธีการเยี่ยมบ้าน จำานวน 3 ครั้ง

2) เก็บข้อมูลการดำาเนินการจัดกิจกรรม
ด้วยการจดบันทึกหลังจากลงพ้ืนที่ในแต่ละครั้ง 
นิสิตและผู้วิจัยจะประชุม แลกเปลี่ยนความคิด
เห็น หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค เพื่อ
พัฒนาปรับปรุงการดำาเนินงาน ครั้งต่อไป

3) การให้ความรู้แบบกลุ่มใหญ่ ด้วยวิธี
การอบรม ด้วยวิธีการจัดอบรม จำานวน 1 คร้ัง 
สถานที่ใช้อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน หลัง
การจัดอบรมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยใช้การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย เด็ก
ปฐมวัย นิสิต และครูที่เข้าร่วมโครงการ
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ขั้นที่ 4 การติดตามผล

โดยผู้ปกครองประเมินความพึงพอใจต่อ
การให้ความรู้ และสอบถามข้อมูล จากครูประจำา
ชั้น

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เชิง
คณุภาพ โดยการวเิคราะหเ์นือ้หา โดยการบรรยาย 
และใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ 

ผลการวิจัย
กา รพัฒนา รู ป แบบกา ร ให้ ค ว ามรู้  

ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย: II กรณีศึกษาโรงเรียน
บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า

1. รูปแบบการให้ความรู้ ผู้ปกครอง 
เดก็ปฐมวัย กรณศึีกษา โรงเรยีนบา้นวงับวัสามคัคี
วทิยา อำาเภอกนัทรวชัิย จังหวดัมหาสารคาม มีดังน้ี  
ความรู้ท่ีผู้ปกครองต้องการได้รับ คือ การอบรม
เลีย้งดเูดก็ปฐมวยัอย่างถกูวธิ ีและการสง่เสรมิ เด็ก
ใหเ้ติบโตตามวยั ดว้ยพฒันาการทัง้ 4 ดา้น คอื ดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งพบว่า 
มรีปูแบบในการให้ความรู้ผูป้กครอง เด็กปฐมวยั 2 
รปูแบบ คือ รูปแบบที ่1 การใหค้วามรูแ้บบรายบคุคล 
/ครอบครวั ดว้ยวธีิการ เยีย่มบา้น ม ี4 ขัน้ตอน ไดแ้ก ่
1) การสร้างแรงจูงใจ 2) การให้ความรู้ที่ถูกต้อง  
3) การลงมอืปฏบิตั ิและ 4) การตดิตามผล รูปแบบ 
ที ่2 การให้ความรู้แบบกลุม่ใหญ ่ด้วยวธิกีารอบรม
มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การประชุม เพื่อถอดบท
เรยีนจากการใหค้วามรูผู้ป้กครองดว้ยวธิกีารเยีย่ม
บ้าน 2) การเตรียม การจัดอบรม แบ่งหน้าที่
รับผิดชอบ จัดเตรียมสถานที่ และอบรมและจัด
นิทรรศการให้ความรู้ผู้ปกครอง ประกอบด้วย 4 
หัวข้อ ได้แก่ การส่งเสริมเรียนรู้ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย โดยใช้นิทาน และ
เกมการศกึษา การสง่เสริมใหเ้ดก็เลือกรบัประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ โดยการปลูกและทำาอาหาร
ร่วมกับผู้ปกครอง การส่งเสริมให้เด็กออกกำาลัง
กาย โดยใช้กิจกรรมการเต้นแอโรบิก และการเล่น 
ฮลูา่ฮปุ และการพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์โดยใช้
กจิกรรมศลิปะจากวสัดธุรรมชาต ิ3) การอบรมให้
ความรูผู้ป้กครอง 4) การแลกเปล่ียนเรยีนรูร้ว่มกนั

2. ผลการใช้รูปแบบการให้ความรู้  
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย กรณีศึกษา โรงเรียน บ้าน
วังบัวสามัคคีวิทยา อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า ได้คู่ มือการให้ความรู้  
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ซึ่งจัดเป็นชุดกิจกกรม 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหารายบุคคล/
ครอบครัว แผนการจัดกิจกรรม และสื่อการให้
ความรู้ ซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
ใหค้วามรูผู้ป้กครองเดก็ปฐมวยั เฉล่ียเทา่กบั 4.57 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงด้านที่มีคะแนน
มากที่สุดคือ ควรจัดเป็นกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี  
มคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 4. 85 รองลงมาคอื รปูแบบ
การจัดกิจกรรมและสื่อมีความน่าสนใจ มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.73 รองลงมาคือ ได้รับความรู้และ
แนวทางปฏิบัติที่นำาใช้ได้จริง และความเหมาะสม
ของกิจกรรมในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.54 และด้านสุดท้ายคือ ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมมีความเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.27 

อภิปรายผล
การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ ผู้

ปกครองของเด็กปฐมวัย: II กรณีศึกษาโรงเรียน
บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาวิจัย 

1. รูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคี
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วิทยา อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มี
ดังน้ี ความรู้ที่ผู้ปกครองต้องการได้รับคือ การ
อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอย่างถูกวิธี และการ
ส่งเสริมเด็กให้เติบโตตามวัย ด้วยพัฒนาการทั้ง 
4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ซ่ึงพบว่ามีรูปแบบในการให้ความรู้ผู้
ปกครองเด็กปฐมวัย 2 รูปแบบ คือ 

1.1 การให้ความรู้แบบรายบุคคล/
ครอบครัว ด้วยวิธีการเย่ียมบ้าน มี 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ (1) การสร้างแรงจูงใจ ให้ความเชื่อมั่น
ว่าวิถีชีวิตที่เคยดำาเนินมาน้ันดีแล้วอย่างไร และ
สอดแทรกเน้ือหาทางวิชาการเข้าไปเพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการนำาไปใช้ส่งเสริมพัฒนาการ
เดก็ (2) การให้ความรูท้ีถ่กูตอ้ง เมือ่ตอ้งให้ความรู้ 
ผู้ปกครองที่เป็นวัยผู้ใหญ่ต้องสร้างความไว้ใจ
เชื่อมั่น และการให้ความสำาคัญกับบทบาทของ 
ผูป้กครอง เป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั ไมใ่ช่
การไปสอนหนังสือใหผู้ใ้หญ ่(3) การลงมอืปฏบิตั ิซึง่
ในแต่ละกิจกรรมที่ให้ความรู้กับผู้ปกครองจะต้อง
เป็นกิจกรรมที่สามารถทำาได้ง่าย ใช้วัสดุอุปกรณ์
ในท้องถ่ิน ไม่ต้องหาซื้อ และเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง ว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วรอบๆ ตัว  
ไม่ว่าจะเป็น พืชผักสวนครัว แก้วพลาสติก  
ลังกระดาษ ขวดน้ำา ล้วนแล้วแต่นำามาเป็นของ
เล่นให้กับเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กได้ 
รวมไปถึงนิทานพื้นบ้านที่เล่าสืบต่อกันมาจากรุ่น
สู่รุ่น ก็ยังสามารถนำามาเล่าให้ลูกหลานฟังได้ ไม่
จำาเปน็ตอ้งไปหาซือ้ตามร้านหนงัสอืตา่งๆ เทา่นัน้ 
หรือแม้แต่อาหารพื้นบ้านก็เป็นอาหารท่ีมีคุณค่า
ทางโภชนาการให้เด็กได้ไม่จำาเป็นต้องซื้อในร้าน
ค้าสะดวกซื้อ หรือมีราคาแพงๆ เท่านั้น (4) การ
ตดิตามผล โดยใชส้มดุบันทกึในกจิกรรมตา่งๆ เช่น 
สมุดบันทึกการปลูกผัก สมุดบันทึกการเล่านิทาน 
เด็กเป็นคนวาดภาพ ระบายสี ผู้ปกครองช่วยสอน
ขดีเขยีน ทัง้ชือ่-สกลุ ช่ือพืชผกั ช่ือตัวละครในนิทาน 

เปน็ตน้ ซึง่กระบวนการดงักลา่วขา้งตน้จะสง่เสรมิ 
ให้ผู้ปกครอง พี่น้อง ในครอบครัวเดียวกัน เพื่อน
บ้าน ลุง ป้า น้า อา ได้มีเวลาทำากิจกรรมร่วมกัน 
เสริมสร้างความรัก ความอบอุ่น มีความสัมพันธ์
อันดีในครอบครัวให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ  
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: 9) อธิบายว่า การ
ใหค้วามรูแ้กผู่ป้กครองเปน็การเสรมิสรา้งศกัยภาพ
การเล้ียงดใูหถ้กูตอ้งและ มพีฒันาการทีด่ ีวธิกีารให้
ความรูผู้ป้กครองนี ้มหีลายวธิ ีทัง้ทางตรง ทางออ้ม  
การจัดการศึกษาอาจจำาแนกเป็นรายบุคคล หรือ
รายกลุ่ม ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมาย และ
มีความสอดคล้องกับ วรนาท รักสกุลไทย และ
คณะ (2554: 97) อธบิายว่า การเยีย่มบา้นเดก็ถอื
เปน็กิจกรรม ที่มีความสำาคัญมากอีกกจิกรรมหนึ่ง 
เพราะจะทำาใหค้ณุครูทราบถงึความสัมพนัธภ์ายใน
ครอบครัวเด็ก ทำาให้มีความเข้าใจ ในพฤติกรรม
ของเดก็มากขึน้ และเพือ่ใหเ้กดิความรูส้กึไวว้างใจ 
รู้สึกอยากเล่าปัญหา กล้าซักถามมากขึ้นอีกด้วย 
ซึง่ในการเยีย่มบา้นของครนูัน้เปน็การดแูลเดก็ราย
บุคคลอย่างใกล้ชิด เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
หลากหลายจากสภาพจริง และสิ่งแวดล้อมทาง
บ้านที่เด็กอาศัยอยู่ สะท้อนให้เห็นการทำางานร่วม
กันของครูกับผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย อันจะทำาให้
เด็กได้รับการส่งเสริม และพัฒนาทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทั้งที่บ้านและที่
โรงเรียน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สราวดี 
เพ็งศรีโคตร และจันทร์ชลี มาพุทธ (2554: 65) 
ซึ่งได้พัฒนา และศึกษาผลการใช้รูปแบบการมี
สว่นรว่มของผูป้กครองในการจัดการศกึษาปฐมวัย
ของโรงเรยีนในสังกดัสำานกังานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบ
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย มี 5 องค์ประกอบดังนี้ 1.1) หลักการ
และแนวคิด ได้แก่ การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน
และการมีข้อตกลงร่วมกันในการทำางานระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครอง 1.2) วัตถุประสงค์เพื่อ



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 178 ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2563

พัฒนาเด็ก ผู้ปกครองและโรงเรียน 1.3) ลักษณะ
การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ม ี2 แบบ ได้แก ่แบบ
เป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ 1.4) การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง ได้แก่ ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ดำาเนินการ และร่วมประเมินผล 1.5) บทบาทกา
รมสว่นรว่มของผูป้กครอง ม ี6 ด้าน ได้แก ่ด้านการ
อบรมลี้ยงดู ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการอาสา
สมัคร ด้านการเรียนรู้ที่บ้าน ด้านการตัดสินใจ  
และด้านการร่วมมือกับชุมชน 2) ผลการใช้รูป
แบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการ
ศึกษาปฐมวัย พบว่า รูปแบบ การมีส่วนร่วมของ 
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยมีความ
เหมาะสมอยู่ใน ระดับมาก

1.2 การให้ความรู้แบบกลุ่มใหญ่ ด้วยวิธี
การอบรม มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การประชุมเพื่อ
ถอดบทเรยีน จากการใหค้วามรูผู้ป้กครอง ดว้ยวธิี
การเยี่ยมบ้าน (2) การเตรียมการจัดอบรม แบ่ง
หน้าท่ีรับผิดชอบ จัดเตรียมสถานที่ และอบรม
และจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ผู้ปกครอง ประกอบ
ด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่ การส่งเสริมเรียนรู้ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย โดยใช้นิทาน 
และ เกมการศึกษา การส่งเสริมให้เด็กเลือกรับ
ประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ โดยการปลูกและ
ทำาอาหารร่วมกับผู้ปกครอง การส่งเสริมให้เด็ก
ออกกำาลังกาย โดยใช้กิจกรรมการเต้นแอโรบิก 
และการเล่นฮูล่าฮุป และการพัฒนาความคิด
สรา้งสรรค ์โดยใชก้จิกรรมศลิปะจากวสัดุธรรมชาติ 
(3) การอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง และ (4) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ถาม-ตอบ/สัมภาษณ์
ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัยครูและผู้บริหารท่ีเข้าร่วม
อบรม กิจกรรมการจัดอบรมดังกล่าวจะเป็นใน 
รูปแบบกึ่งทางการ เน้นให้ผู้รับการอบรมได้มีส่วน
ร่วม มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น การ
โตต้อบ หรือแมแ้ตก่ารให้ได้ทำากจิกรรมรว่มกนั เช่น 
เล่านิทานพื้นบ้านให้ฟัง บอกเมนูอาหารพื้นบ้าน 

ที่มีประโยชน์ ของเล่นในท้องถิ่นที่ส่งเสริมการ
เรยีนรูใ้หเ้ดก็ปฐมวยั เปน็ต้น ซึง่ผูเ้ขา้รบัการอบรม
ไม่ว่าจะเป็นเด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง คณะครูและ 
ผู้บริหาร หรือแม้แต่ นิสิตเองก็จะได้รับสาระ
ความรู้ไปพร้อมๆ กับความสนุกสนาน ความเป็น
กนัเอง และไมน่า่เบือ่ อนัจะทำาใหเ้กิดการเรยีนรูไ้ด้
อย่างมปีระสทิธภิาพ และเปน็ประโยชนต์อ่การนำา
ไปใช้จริงต่อไป ซึ่งมีความสอดคล้องกับ กุลยา  
ตันติผลาชีวะ (2551: 125-126) อธิบายว่า การ
ให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองมีหลายรูปแบบ ท้ังการ
เข้าอบรม ประชุม การเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียน 
แตค่วามสำาเรจ็จะอยูท่ีก่ารใช้เทคนคิทางการศกึษา 
ที่สามารถจูงใจให้ผู้ปกครองเข้าถึงการศึกษา ที่
กำาหนด ประกอบดว้ย เนือ้หาสาระ เขา้ใจขอ้จำากดั
ของผู้ปกครองทั้งด้านความรู้ เวลา ความเชื่อ และ
ใช้เทคนิคทางการศึกษาเจาะจง ตามรูปแบบของ 
การให้การศึกษา เพื่อจูงใจ ให้ผู้ปกครองให้ความ
สนใจมากที่สุด สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
กฤษณา สมะวรรธนะ และคณะ (2554: 95-96) 
ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ปกครองใน
การจดักจิกรรมเสรมิสรา้งประสบการณก์ารเรยีนรู ้
ของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 3-5 ปี ในเขตจังหวัด
มหาสารคาม พบว่า สภาพปัญหาและความ
ต้องการจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้เด็กปฐมวัยของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย อยู่
ในระดับมากเรียงตามลำาดับคือ กิจกรรมนิทาน 
กิจกรรมเพลง/ดนตรี/การเคลื่อนไหวตามจังหวะ 
กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมการเล่นของเล่น กิจกรรม
การละเลน่/ การเล่นกลางแจง้ กจิกรรมการเรยีนรู ้
จากแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมการใช้แบบฝึกทักษะ
และกิจกรรมเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งหลักสูตรที่ใช้
อบรม มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด  
ผูป้กครองทีเ่ขา้รว่มการฝกึอบรม มคีวามพงึพอใจ 
เป็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี และดีมากตามลำาดับ 
มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.44-3.87 และ 4.65-4.54  
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ผูป้กครองทีผ่า่นการเขา้ฝกึอบรมนำาความรู ้ทัง้ด้าน
ทฤษฎี และด้านปฏิบัติไปจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ประสบการณก์ารเรยีนรูใ้หก้บัลูกทีบ่า้นผลปรากฏ
ดังนี้ 1) ผู้ปกครองสามารถจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย อยู่ในระดับดี 
ทุกหัวข้อ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.45-4.05 แสดงว่า
พอ่แม่/ผูป้กครองสามารถจดักจิกรรมได้ในระดับดี 
2) พฤติกรรมการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัยจากการ
จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ 3 ครั้ง 
พบว่าพฤติกรรมสูงขึ้นทุกกิจกรรม3) ความสนใจ
ทำากิจกรรมของลูกที่มีระดับมาก ได้แก่ กิจกรรม
นิทาน เพลง/ดนตรี/เคลื่อนไหวฯการเล่นของเล่น 
และกิจกรรมเกมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมที่ทำาให้
เด็กสนุกมาก ได้แก่ กิจกรรมเพลง/ดนตรี/เคลื่อน
ไหวฯ และการเล่นของเล่น ส่วนกิจกรรมที่เด็กให้
ความร่วมมือทำากิจกรรมได้ดีมาก ได้แก่ กิจกรรม
นิทาน การเล่นของเล่น การละเล่น/กิจกรรม
กลางแจ้ง และการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ ด้านข้อ
เสนอแนะ ของผู้ปกครองคือต้องการที่จะให้มีการ
อบรม ในกิจกรรมต่างๆ อีก เพราะจะทำาให้พ่อ
แม/่ผูป้กครองมคีวามมัน่ใจในการจดักจิกรรมเสริม
สร้างการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย นอกจากน้ี 
ผู้ปกครองท่ีอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ยังประกอบ
ไปดว้ยปูย่า่ ตายาย ทีค่รปูฐมวยัจะตอ้งทำางานรว่ม
กันในการพัฒนาเด็ก ซึ่งมี หลายรูปแบบและต้อง
สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรมในท้องถิ่น
นัน้ๆ ดว้ย สอดคลอ้งกบั ผลการศกึษาของ ทศันยี ์
นาคุณทรง และคณะ (2557: 80-81) ศึกษาการ
พัฒนารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของ 
ผู้สงูอาย ุในศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
สว่นตำาบล เพือ่ 1) ศึกษารูปแบบวธิกีารอบรมเลีย้งด ู 
เด็กปฐมวัยของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2) สร้างและพัฒนารูปแบบการอบรมเลี้ยงดู เด็ก
ปฐมวัยของผู้สูงอายุ 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบ
การ อบรมเลีย้งดเูด็กปฐมวยัของ ผูส้งูอายุ การวจิยั
แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาความ

ต้องการจำาเป็นและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยของผู้สูงอาย พบว่า ระดับการปฏิบัติน้อย
ที่สุดคือ ด้านสติปัญญา ได้แก่ การใช้สื่อ นิทาน 
ของเล่นพื้นบ้านในการสั่งสอนเด็ก ( =1.48) การ
เลา่นทิาน ทอ่งกลอนสัน้ เพือ่ความสนกุสนาน และ
สอนเด็ก โดยให้เด็กดูนิทานประกอบ ( =1.41) 
และด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ การฝึกให้เด็ก
รู้จักทำาของเล่น จากสิ่งของที่มีอยู่แล้ว ( =1.46) 
ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการอบรม
เลี้ยงดู เด็กปฐมวัยของผู้สูงอายุ สร้างและพัฒนา
รูปแบบ การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของผู้สูง
อายุได้จำานวน 3 ชุด ได้แก่ การอบรมเลี้ยงเด็ก
ปฐมวัยด้านสติปัญญา จำานวน 2 ชุด ประกอบ
ด้วย ชุดกิจกรรมกล่อมเด็กด้วยบทเพลงโลกแห่ง
จินตนาการ ชุดกิจกรรมเล่านิทาน อ่านหนังสือ 
จินตนาการไม่รู้จบ การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1 ชุด ประกอบด้วย ชุด
กิจกรรมสื่อ และของเล่นพื้นบ้านไม่ยาก อย่างที่
คิด ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบ การอบรม 
นำารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูมาจัดอบรมให้กับผู้สูง
อายุ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำานวน 25 คน พบว่า  
ผู้สูงอายุประเมินผลการฝึกอบรมโดยรวม มีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 เมื่อแยกเป็น
รายด้านทุกด้าน มีความเหมาะสม ในระดับมาก
ทีส่ดุทกุขอ้ ไดแ้ก ่ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ดา้นการ
จดัการฝกึอบรม และดา้นสถานที/่เอกสาร/อาหาร 
ตามลำาดับ และการติดตามผล การใช้รูปแบบการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูง
อายไุดม้กีารนำาเอาวสัด ุทีม่อียูต่ามธรรมชาต ิและ
วัสดุเหลือใช้มาทำาเป็น ของเล่นให้ลูกหลานเล่น 
และมีการนำาเอานิทาน รวมถึงบทร้องกล่อมเด็ก
มาใช้กับลูกหลาน ของตนเองมากขึ้น

2. ผลการใช้รูปแบบการให้ความรู้  
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย กรณีศึกษา โรงเรียน บ้าน
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วังบัวสามัคคีวิทยา อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม พบวา่ มคู่ีมอืการใหค้วามรูผู้ป้กครอง
เด็กปฐมวัย ซึ่งจัดเป็นชุดกิจกรรม โดยใน 1 ชุด 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหารายบุคคล/
ครอบครัว แผนการจัดกิจกรรม และสื่อการให้
ความรู ้เนือ่งจากครอบครวัแต่ละครอบครวัมคีวาม
เฉพาะท้ังในเร่ืองของอาชีพ จำานวนสมาชิก และวถีิ
การดำาเนินชีวิต จำาเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการเก็บ
ข้อมูลจากหลากหลายแหล่งแล้วนำามาวิเคราะห์
หาแนวทางแก้ไข โดยจัดเรียงลำาดับความสำาคัญ
ของปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขก่อน หรือแม้แต่
การจัดเพียง 1 กิจกรรมแต่สามารถแก้ปัญหา ได้
หลายประการ เช่น การที่เด็กน้ำาหนักน้อยกว่า
เกณฑ์ ไม่ชอบรับประทานอาหาร และเป็นเด็กที่ 
ขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก จึงออกแบกิจกรรมให้
มีการปลูกผัก แล้วนำามาทำาอาหาร วาดภาพ/
แต่งนิทานต่อจากการทำากิจกรรม ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ปกครองได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้นของเด็กและเป็นแรงจูงใจให้อยากนำาไปใช้ใน
ชีวิตประจำาวันต่อไป และพบว่า มีคะแนนความ 
พึงพอใจต่อรูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย เฉลี่ยเท่ากับ 4.57 จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน ซึ่งด้านที่มีคะแนน มากที่สุดคือ ควรจัด
เป็นกิจกรรมต่อเน่ืองทุกปี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4. 85 รองลงมาคือ รูปแบบการจัดกิจกรรมและ
สื่อมีความน่าสนใจ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 
รองลงมาคอื ไดร้บัความรูแ้ละแนวทางปฏิบตัทิีน่ำา
ใช้ได้จริง และความเหมาะสมของกิจกรรมในภาพ
รวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และด้านสุดท้าย
คอื ระยะเวลาในการจัดกจิกรรมมคีวามเหมาะสม  
มคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 4.27 โดยผูว้จิยัไดน้ำาขอ้มลู
ดังกล่าวเสนอแนะ ต่อครูประจำาช้ันอนุบาลของ
โรงเรียน เพื่อให้ทางโรงเรียนสามารถนำาข้อมูล
ของโครงการดังกล่าวไปประยุกต์ให้เหมาะสมใน
การให้ความรู้ผู้ปกครองและการทำางานร่วมกัน
ทั้งทางบ้าน โรงเรียน และชุมชนต่อไป ซึ่งมีความ

สอดคลอ้งกบั อญัมณ ีบญุซือ่ (2553: 86) อธบิาย
ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่โดยทั่วไป 
จะอยู่ในช่วงของการปฏิบัติกิจวัตรประจำาวันหรือ
ในชว่งพกัผอ่นอยา่งไมเ่ปน็ทางการ ผูใ้หญ ่จะคอย
เปน็ทีป่รกึษา คอยตอบ คอยแก ้คอยแนะ และคอย
สังเกตสัญญาณของเด็กว่า เขาต้องการความช่วย
เหลือ หรืออยากทำาด้วยตัวเอง สอดคล้องกับผล
การศกึษาของ Fagbeminiyi (2011: 42) บทบาท
ของผู้ปกครองในการศึกษาปฐมวัย: กรณีศึกษา 
Ikeja รัฐลากอสประเทศไนจีเรีย พบว่า การมีส่วน
รว่มของผูป้กครอง เปน็สิง่จำาเปน็และสำาคญัมากใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งจะช่วยขยายขอบข่าย
การเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยัใหก้วา้งขึน้ เปน็การเพิม่
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแก่กันและกัน ส่งเสริม
ให้เด็กมีความรู้สึกเช่ือมั่น นับถือตนเอง และมี
ความภาคภูมิใจในตนเอง และมีความสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ เพ็ญศรี ไชยสลี (2559: 74-
77) ได้ทำาการศึกษา และเปรียบเทียบพัฒนาการ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการเรียนรู้
ระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา สังกัด
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอชน สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ใน 6 ด้าน ได้แก่ 
การเลี้ยงดู การสื่อสาร อาสาสมัคร การเรียนรู้ ที่
บ้าน การตัดสินใจ และการให้ความร่วมมือกับ
ชุมชน จากกลุ่มตัวอย่าง 113 คน พบว่า การมี
สว่นรว่มและแนวทางการพฒันาของผูป้กครอง ใน
การจดัการเรยีนรูข้องระดบัปฐมวยั โรงเรยีนสาธติ
อุดมศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสาม
อันดับแรก คือ ด้านการตัดสินใจ ด้านอาสาสมัคร 
และดา้นการเลีย้งดู ส่วนดา้นทีม่คีา่เฉล่ียต่ำาสดุ คอื 
ดา้นการใหค้วามรว่มมอืกบัชมุชน เมือ่เปรยีบเทยีบ
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา พบว่า โดยรวมและราย
ข้อแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ และ
แนวทางการพฒันาการมส่ีวนรว่มของผูป้กครองใน
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การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย ทั้ง 6 
ดา้น ไดแ้ก ่1) ดา้นการเลีย้งด ูผูป้กครองควรสรา้ง
ความรักความอบอุ่นในครอบครัว ซักถามเรื่อง
ราวต่างๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ในโรงเรียน
ในแต่ละวัน และสอดแทรกคุณธรรมในขณะอยู่ที่
บ้าน 2) ด้านการสื่อสาร ผู้ปกครองควรเข้าร่วม
ประชุม เพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของ
โรงเรียนทุกครั้ง และควรให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียน 3) ด้านอาสาสมัคร จัดให้มีเครือข่าย
เชือ่มความสมัพนัธร์ะหว่าง ผูป้กครอง นักเรยีน คร ู
และโรงเรียน 4) ด้านการเรียนรู้ที่บ้าน ผู้ปกครอง
ควรตรวจการบ้าน ช่วยสอนทำาการบ้าน พูดคุย
กับเด็กเรื่อราวที่อยู่ในโรงเรียน ช่วยทบทวนสิ่ง
ที่ครูสอน อ่านหนังสือหรือเล่านิทานให้ฟัง 5) 
ด้านการตัดสินใจ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามา
เป็นกรรมการของโรงเรียนในกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ร่วมตัดสินใจและร่วมประเมินผล 6) ด้านการให้
ความร่วมมือกับชุมชน ให้ความร่วมมือกับทาง
โรงเรียนและสนับสนุนให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรม
จิตอาสา บำาเพ็ญประโยชน์ บริจาคสิ่งของให้กับ 
ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ และมีความสอดคล้องกับ 
ชนมธ์ดิา ยาแกว้ และคณะ (2560: 65) ศกึษาการ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่
ภาคตะวันออก พบว่า ผู้ปกครองประกอบอาชีพ
ทำางานส่วนตัวมากที่สุด รองลงมาคือพนักงาน
เอกชน และรบัราชการและรฐัวสิาหกจิ มกีารศกึษา
ต่ำากว่าปริญญาตรี อยู่ในระดับมาก และพบว่า 
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เดก็ปฐมวยัในระดบัปานกลาง เมือ่จำาแนกเปน็ราย
ด้านพบว่า ด้านการอบรม เลี้ยงดูเด็ก อยู่ในระดับ
มาก ด้านการเรียนรู้ที่บ้าน การติดต่อสื่อสาร การ
ตัดสินใจ การอาสาสมัคร และการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้แล้ว ยัง
มีรูปแบบการทำางานร่วมกับผู้ปกครองและการให้
ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบอื่นๆ อีก 

สอดคล้องกับ หนึ่งฤทัย ชัยดารา (2559: 273-
274) ศึกษาการสร้างและประสิทธิภาพของรูป
แบบการใหค้วามรูผู้ป้กครองแบบสขุด ีเพือ่ส่งเสรมิ
ความรูค้วามเขา้ใจในการอบรมเลีย้งดูลกูใหถ้กูเพศ 
โดยมีกระบวนการวิจัย 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
สรา้งรปูแบบ SUKDEE โดยการสงัเคราะหเ์อกสาร
งานวิจัยต่างๆ ระยะ ที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพ 
ระยะที่ 3 ขยายรูปแบบ SUKDEE แก่ครูปฐมวัย 
ผลการศึกษารูปแบบ SUKDEE ประกอบด้วย  
S: Stimulus, U: Understand, K: Knowledge,  
D: Doing, E: Sel f ef f ic iency และ E:  
Empowerment พบว่า 1) หลังการทดลอง 
ผูป้กครองมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการอบรมเลีย้งด ู
ลูกให้ถูกเพศ สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ SUKDEE อยู่
ในระดับมาก 3) ครูปฐมวัยที่ทดลองใช้รูปแบบ  
SUKDEE เห็นว่า รูปแบบมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก 

ข้อสังเกตที่ได้จากการวิจัย
จากการลงพื้นที่ให้ความรู้ผู้ปกครอง 

เด็กปฐมวัยพบว่า สิ่งที่นำาไปให้ความรู้นั้น เกิด
ประโยชนต์อ่ผูป้กครอง เดก็ปฐมวยั หรอืแมแ้ต ่ลงุ 
ป้า น้า อา พี่น้องของเด็กๆ ที่อยู่ บ้านใกล้เคียง
ต่างก็ให้ความสนใจเข้ามาร่วม ในกิจกรรมต่างๆ 
ที่ได้ดำาเนินการตลอดการ ลงพ้ืนที่ให้ความรู้ อีก
ทั้งความเป็นกัลยาณมิตรของครูประจำาชั้นยังให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการประสานงานกับผู้
ปกครอง แจ้งกำาหนดการผ่านผู้ใหญ่บ้านประกาศ
เสยีงตามสายในหมูบ่า้นให ้และสร้างความสมัพนัธ์
อันดีระหว่างผู้วิจัย นิสิต ผู้ปกครองในชุมชน และ
คณะครูในโรงเรียน ก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ที่อบอุ่น เป็นกันเอง ทุกคนต่างพร้อมที่จะ
ปรบัเปลีย่นมมุมอง ไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่
กันและกัน รวมทั้งผู้ปกครองเองก็ได้เรียนรู้วิธีการ
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รอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างถูก
วิธี และเห็นข้อเสียของการใช้โทรทัศน์ โทรศัพท์ 
และคอมพิวเตอร์ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย หันมา
สง่เสรมิให้เดก็ไดท้ำากจิกรรมตา่งๆ และหาเวลามา
อยู่กับเดก็ พดูคุย เล่นกบัเด็ก เลา่นทิานใหฟั้ง หรอื
ทำาอาหารรว่มกัน ทำาให้เกดิเปน็ครอบครวั สขุสนัต ์
เอื้อเฟื้อ พึ่งพา และเรียนรู้ร่วมกัน ได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้  
เป็นการศึกษารายกรณีที่มีความแตกต่างกันไป 
ในพื้นที่อื่นๆ การนำาไปใช้ควรปรับให้เหมาะสม
กับลักษณะความแตกต่างของท้องถิ่น สังคม และ
วฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั โดยมกีารศกึษาขอ้มลูพ้ืน
ฐานทั้งอาชีพ อายุ ระดับการศึกษา สภาพความ
เป็นอยู่ และการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ของ 
ผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง เพื่อให้ได้รูปแบบ การให้
ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่เหมาะสม ใช้ได้
จริง มีความหมายและเกิดคุณค่า

นอกจากนี้ การให้ความรู้ผู้ปกครองที่
อยู่ในวัยผู้ใหญ่นั้น จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้าง

ความเชื่อมั่น จริงใจ เอาใจใส่ เข้าใจในธรรมชาติ 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ซึ่งเมื่อเราเข้าไปให้ความรู้แล้ว
ผู้ปกครองจะต้องไม่รู้สึกว่าเรื่องนั้นๆ ที่จะต้องทำา
เป็นเร่ืองยากและขัดกับวิถีการใช้ชีวิตของตนเอง 
รวมไปถงึในชมุชนทีม่ภีาษาประจำาทอ้งถ่ินอยู ่หาก
ผู้วิจัยสามารถพูดและใช้ภาษาถิ่นนั้นๆ ในการ
สื่อสารกับผู้ปกครอง จะช่วยให้เกิดความใกล้ชิด  
และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองมากยิ่งข้ึน  
ผู้ปกครองเองก็มีความยินดีในการ ให้ข้อมูล และ
ใหค้วามรว่มมอืดขีึน้ อกีทัง้จะตอ้ง ทำาใหผู้ป้กครอง
ตระหนักถึงความสำาคัญ และความจำาเป็นใน
การนำาความรู้เหล่านั้น ไปใช้จริงได้ด้วยตนเองใน
การอบรมเลี้ยงดู ลูกหลานใยวัยปฐมวัย ซึ่งจะเกิด
เป็นความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับความ
ต้องการ และการให้ความรู้ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย
ในท้องถิ่นอื่น และรูปแบบอื่น เพิ่มเติมอีก

2.2 ควรส่งเสริมให้โรงเรียนต่างๆ มี
กิจกรรม และโครงการให้ความรู้ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง และสม่ำาเสมอ 

เอกสารอ้างอิง
กรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ. (ม.ป.ป.). คูม่อืสง่เสรมิพฒันาการเดก็แรกเกดิ-5 ป ีสำาหรบัผูป้กครอง. 

เชียงใหม่: สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.

กฤษณา สมะวรรธนะ มนต์ชัย เทียนทอง พิสิฐ เมธาภัทร และไพโรจน์ สถิรยากร. (2554) การพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 5 (3): 95-104.

กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2551). การศึกษาสำาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: เบรน-เบส บุ๊คส์.

ชนม์ธิดา ยาแก้ว นิศารัตน์ อิสระมโนรส อัญชิษฐา ปิยะจิตติ รวี ศิริปริชยากร และจิราภรณ์ ยกอินทร์. 
(2560). รายงานการวิจัย การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่ภาคตะวันออก. คณะครุศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.



Journal of Education, Mahasarakham University 183 Volume 14 Number 3 July-September 2020

ทัศนีย์ นาคุณทรง, ประสพสุข ฤทธิเดช, สุชาดา หวังสิทธิเดช, บงกชรัตน์ ศุภเกษร และวารินทร์ทิพย์ 
ศรีกุลา. การพัฒนารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของผู้สูงอายุ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนตำาบล. วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, 1 (1): 80-89.

นัยนา อิสสระวิทย์. (2549). เอกสารประกอบการสอน: การให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย. คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

หนึ่งฤทัย ชัยดารา (2559). การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้กับผู้ปกครองแบบสุขดี เพื่อส่งเสริมความ
รู้ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูลูกให้ถูกเพศ. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 4 
(1): 273-283.

เพ็ญศรี ไชยสลี. (2559). การมีส่วนร่วมและแนวทางการพัฒนาผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในการจัดการ
เรียนรู้ระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 3. ปรญิญานิพนธก์ารศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

วรนาท รักสกุลไทย และคณะ. (2554). สุดยอดเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: 
เพาเวอร์ พรินท์. 

สราวดี เพ็งโคตร และจันทร์ชลี มาพุทธ. (2554). รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการ
ศึกษาปฐมวัย. วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม, 7 (1): 68.

สุทธิพรรณ ธีรพงศ์, จุฬินฑิพา นพคุณ, วิภาดา แก้วละเอียด และชนิสรา ใจชัยภูมิ. (2559). เอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาการสร้างความสันพันธ์ระหว่างสถานศึกษา บ้าน และชุมชน. 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

สุริยา ฆ้องเสนาะ. (2558). การศึกษาเด็กปฐมวัยหัวใจสำาคัญของการศึกษา. สืบค้น 20 มิถุนายน 2560 
จาก http://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2558/hi2558-082.pdf 

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2556ก). บทบาทของพ่อแม่ ครูพี่เลี้ยงและ 
ผู้ดูแลเด็ก ในการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย. เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง  
“การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่น 
เซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร.

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2556ข). แนวทางการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย. 
เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย” ณ โรงแรมเซ็น 
ทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร.

อัญมณี บุญซื่อ. (2553). เรื่องเล่น ไม่ใช่เรื่องเล่น เล่น. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: แปลนสาราเด็ก.

Fagbeminiyi, F., F. (2011). The role of parents in early childhood education: A case study  
of Ikeja, Lagos State, Nigeria. Global Journal of Human Social Science, 11 (2):  
42-51.


