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 เอกสารความรู้ เร่ืองความร่วมมือของผู้ปกครองกับโรงเรียนน้ีจัดท าขึ้ นในโอก าสที่ เป็นทีม

คณาจารย์หลักสตูรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ และ

เรามีนักศึกษาในโครงการน้ีหลายตนที่ก าลังท าการศึกษาวิจัยในเร่ืองต่างๆที่เป็นประเด็นปัญหาในการ

บริหารจัดการตลอดจนการพัฒนาภาคส่วนต่างๆที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่องานการศึกษาพิเศษโดยองค์รวม     

งานด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองกเ็ป็นประเดน็ส าคัญเร่ืองหน่ึงที่นักศึกษาให้

ความสนใจ  ดิฉันได้อ่านเอกสารชื่อ Parents and Schools ของ Ann M. Bauer and Thomas M. Shea, 2003 
เหน็ว่ามีข้อมูลสอดคล้องกบังานของนักศึกษามาหลายคน  จึงสรุปไว้เป็นภาษาไทยเพ่ือนักศึกษาที่สนใจจะ

สามารถน าไปใช้อ้างองิได้ตามอธัยาศัย 
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ควำมเป็นมำ 
 

สถาบันอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตครูส่วนใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ จะมีรายวิชา การท างานกับ

ผู้ปกครองแต่รายวิชาที่พูดถึงผู้ปกครองของเดก็ที่มีความต้องการพิเศษมีไม่มากนัก ส าหรับนักศึกษ  วิชา

ครูทุกสถาบันจะได้รับประสบการณ์เด็กทั่วไป แต่มีเพียงส่วนน้อยที่จะได้ฝึกประสบการณ์กับสมาชิก

ครอบครัวของเดก็ที่มีความต้องการพิเศษ 
แม้ว่ารายวิชาน้ีจะเป็น รายวิชา บังคับ เรียนก็ตาม นักศึกษาส่วนใหญ่ก็ยังขาดความรู้ และ

ประสบการณ์เป็นส่วนใหญ่ ดังจะเหน็ได้ว่าครูใหม่หลายคนยังมีปัญหาในการสือ่สารติดต่อกบัผู้ปกครอง 
ในเอกสาร ผู้ปกครอง กับโรงเรียน น้ี ผู้อ่านจะได้รับความรู้  ความเข้าใจ หลักการเหตุผลของการ

ท างานร่วมกับผู้ปกครองอย่างสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือของผู้ปกครอง ครูและ

สถานศึกษา เพ่ือคุณภาพชีวิต และความก้าวหน้าทางการเรียนของเดก็ 
Thomson 1992. Sited in Bauer and  Shea, 2003,p’30 กล่าวว่า  ผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนให้ความ

สนใจกบัหลานของเขามาก  แต่ถ้าทางโรงเรียนขอให้ผู้ปกครองกลุ่มน้ีร่วมมือแต่ไม่ได้ให้แนวทางการมีส่วน

ร่วม  ผลจะพบว่าผู้ปกครองไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือ  แต่ถ้าโรงเรียนให้โอกาสผู้ปกครองกลุ่มน้ีเข้ามา

สร้างความแตกต่างอย่างจริงจังในโรงเรียน พวกเขาจะตอบสนองอย่างดี โดยการให้ความร่วมมืออย่าง

จริงจังต่อเน่ืองท าให้เกดิความแตกต่างได้จริง 
 ฐานะทางเศรษฐกจิของผู้ปกครองนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญของการให้ความร่วมมือกบัโรงเรียน จาก

การค้นหาของบริการทดสอบของสหรัฐอเมริกา, 1992 พบว่าผู้ปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับต ่า
เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ปกครองและครูเพียง 10% เท่าน้ัน จึงท าให้การติดต่อกบัผู้ปกครองจึงเป็น

เร่ืองค่อนข้างยาก 
 วิธกีารสร้างความสมัพันธก์บัผู้ปกครองกลุ่มน้ีคือการให้กลุ่มนักวิชาชีพระดับต้น para professional  
 Epstein 1993, p.32 ศึกษาพบว่า สถานภาพ คุณลักษณะของผู้ปกครองเช่น ระดับการศึกษา 

จ านวนสมาชิกของครอบครัว สถานภาพการสมรส ฐานะทางเศรษฐกจิและระดับการศึกษาของบุตรหลาน

ไม่ได้มีผลเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  แต่สิ่งที่มีผลส าคัญต่อการมีส่วนร่วมได้แก่ เจตคติ

และการปฏบิัติของโรงเรียน 
 Desker. (1996, p.32) กล่าวว่าผู้ปกครองที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนมักเป็นผู้ปกครอง
ที่มีฐานะม่ันคง  มีความมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในการเรียนของบุตรหลาน แม้ว่าการสร้างความร่วมมือของ

ผู้ปกครองเป็นเร่ืองยากแต่ ก็เป็นไปได้โดยการสร้างความมุ่งมั่นก็จะสามารถสร้างความร่วมมื อจาก

ผู้ปกครองได้ 
 Dennis and Giangreco (1996, p.33) พบว่า ผู้ปกครองจะไม่ค่อยสบายใจในการประชุมจัดท า 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แล้วไม่อยากมาร่วมมือกบัโรงเรียน 
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 Rabbin (1991) ศึกษาพบว่า พ่อแม่ของเด็กพิการมีงานผลการเรียนรู้ ของลูกจากรายงานของ
โรงเรียนจนบ่อยๆจะมีความเครียดน้อยกว่าผู้ปกครองที่ไม่ค่อยได้ติดตามผลการเรียนของลูก ดังน้ันการ

รายงานความก้าวหน้าของบุตรหลานส่งเสริมให้เกดิความสมัพันธท์ี่ดีกบัทางโรงเรียน 
 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองของรัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา(1992, p.65)พบว่า 89% 
พ่อแม่ไม่มีส่วนในการท างานร่วมกับโรงเรียน 32% รายงานว่าผู้ปกครองบอกว่าไม่รู้ ว่าจะร่วมมืออย่างไร 
28%ขาดความรู้ ในการดูแลเดก็ 25% รู้ สึกอายไม่สามารถร่วมงานในเวลาที่โรงเรียนก าหนด 18% และรู้ สึก
ว่าโรงเรียนไม่ต้อนรับ 9% 
 ความร่วมมือของผู้ปกครองลดลงเมื่อเดก็มีอายุมากขึ้น  
 โปรแกรมที่ประสบผลส าเร็จในการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองมักมีลักษณะป้องกันมากกว่า

การแก้ไขรูปแบบควำมร่วมมือแบบผูป้กครองเป็นหุ้นส่วน (The Partnership Model) ที่ เสนอโดย 
Swap (1991,p.67) เรียกว่า การเสริมศักยภาพด้านหลักสตูร curriculum enrichment เป้าหมายคือ การขยาย
และยืดหลักสูตรสถานศึกษาโดยการให้ครอบครัวมามีส่วนร่วม ในรูปแบบน้ีผู้ปกครองและครูอาจารย์

ท างานร่วมกนัเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของหลักสตูรทั้งวัตถุประสงค์และเน้ือหา ความสมัพันธเ์ป็นแบบการ

เคารพนับถอืกนัอย่างจริงใจ เป้าหมายของการท างานร่วมกนัคือความส าเรจ็ของเดก็ๆทุกคน ความสมัพันธ์

เป็นมิตรภาพที่แท้จริง เป็นรูปแบบของหุ้นส่วน ( a partnership Model ) รูปแบบของหุ้นส่วนน้ีมี 5 ขั้น Shea 
& Bauer, 1991,p.67 

1. การประเมินผลแรกรับ 
2. การเลือกเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
3. วางแผนเพ่ือท ากจิกรรม 
4. การประเมินผลกจิกรรม 
5. การทบทวน 

ขั้นที่ 1  การประเมินผลแรกรับ คือการพบของครูและผู้ปกครองในคร้ังแรก ในการประชุมคร้ังแรกน้ีครูจะ
สร้างสัมพันธภาพที่เป็นไปในเชิงบวก การทบทวน พูดคุยถึงโปรแกรมและความก้าวหน้าของเด็กและ

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ในขั้นน้ี ครูต้องพยายามเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัว
ของเดก็ การประเมินผลคร้ังแรกน้ีจะช่วยให้ทราบถงึศักยภาพของเดก็ ความต้องการจ าเป็นพิเศษของเดก็ 

การรวบรวมข้อมูลท าให้ทราบมุมมองของผู้ปกครอง ศักยภาพของเดก็ 
ขั้นที่  2. ครูและผู้ปกครอง ได้ร่วมกันประเมินความพร้อม ความสนใจ ความมุ่งมั่น ความสามารถของ
ผู้ปกครอง ความต้องการที่จะร่วมมือของผู้ปกครอง ขั้นน้ีท าให้ผู้ปกครองและครูได้รับทราบข้อมูลที่จ าเป็น 

เข้าใจกนั พร้อมที่จะเลือกเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
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 การต้ังเป้าหมายเฉพาะ เป็นส่วนประกอบที่ส  าคัญของรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

Trivette and Deal(1988, p.67) กล่าวว่าความล้มเหลวในการพยายามของผู้ปกครองส่วนมากจะเกดิจากการ
ขาดความตกลงร่วมกนัว่าจะท าอะไร เช่นการเลือกเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันซ่ึงต้องท าร่วมกนั พ่อ

แม่และครูต้องสงัเคราะห์ข้อมูลของเดก็ร่วมกนั เป้าหมายใดที่เดก็ยังท าไม่ได้จะต้องน ามาเป็นวัตถุประสงค์

และเป้าหมายต่อไป การก าหนดผลลัพธ์ต้องมาจากความร่วมมือกัน วัตถุประสงค์จะเป็นเป้าหมาย 

benchmark ไปสู่เป้าหมาย 
 

ขั้นที่ 1 การประเมินขั้นแรกรับ 
 
 ขั้นที่ 2 การเลือกเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 
  ขั้นที่ 3 การวางแผนและการท ากจิกรรม 
 
   ขั้นที่ 4 การประเมินผลกจิกรรม 
 
    ขั้นที่ 5 การทบทวน 

  รูปแบบที่ใช้สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง (Shea and Bauer, 1987;1991) 
 
 
 

รูปแบบน้ีจะต้องสามารถบอกพฤติกรรม ความรู้และทักษะของผู้ปกครอง ครูจะต้ังเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ร่วมกนัได้ 
ขั้นที ่3 ครูและผู้ปกครองวางแผนการท ากจิกรรมร่วมกนัแปลงวัตถุประสงค์มาเป็นกิจกรรมต่างๆ 

ซ่ึงจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตร กิจกรรมจะต้อง 1) ปรับเปล่ียนจ านวนเวลาที่เกี่ยวข้อง 2) ลักษณะส่วน

บุคคล 3) ความทุ่มเทและความร่วมมือของแต่ละคน เช่น การส่งใบเตือน เช่น ความร่วมมือที่น้อยกว่าการ

ประชุมปรึกษาหารือที่ผู้ปกครองเข้าร่วมกจิกรรมอาจจะเป็น 
1) กจิกรรมการให้ข้อมูลข่าวสารกนั เช่น จดหมายข่าวการฝากข้อความ ให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูล 

ข่าวสารระหว่างพ่อแม่กบัครู ในกรณีน้ีพ่อแม่เป้นเพียงผู้รับข่าวสาร 
2) กจิกรรมการแลกเปล่ียนข้อมูล เช่น การประชุมของครูและผู้ปกครองที่มีการแลกเปล่ียนข้อมูล

ข่าวสารกนั  กรณีน้ีพ่อแม่ร่วมกจิกรรมมากขึ้น 
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3) โปรแกรมการสนับสนุนความร่วมมือของโรงเรียนที่ เน้นให้สมาชิกผู้ปกครองร่วมกันน า
เป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือท ากจิกรรมการศึกษากบัเดก็ที่บ้าน 

4) ความร่วมมือของชุมชนของโรงเรียน ซ่ึงกรณีน้ีมีสมาชิกของครอบครัวเป็นอาสาสมัคร เป็นติว
เตอร์หรือผู้เตรียมสือ่วัสดุการสอน 

5) การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครอง กิจกรรมดังกล่าวน้ีจัดท าขึ้ นเพ่ือเพ่ิมความรู้ และทักษะให้
ผู้ปกครอง 

6) ภาวะผู้น าของผู้ปกครอง นโยบายและความพยายาม พิทกัษ์สทิธ ิดังแผนภาพ 
ขั้นตอนที่ 4  
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนและความเชื่อมโยงของ กจิกรรมความร่วมมือของผู้ปกครอง 

(ดัดแปลงจาก Anne M.Bauer and Thomas M.Shea, 2003. p.69) 
 

 

กจิกรรม การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ปกครอง 

กจิกรรมแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร 

การร่วมมือสนับสนุนโปรแกรมต่างๆของโรงเรียน 

ความร่วมมือการสนับสนุนของชุมชน 

ของโรงเรียน 

การให้ความรู้ผู้ปกครอง 

ภาวะผู้น า  

นโยบาย การพิทักษืสิทธิ์ 

ส่วนบุคคล 

ผู้น า 

สาธารณะ 

ผู้ตาม น้อย 

มาก 

ผู้ปกครอง

ส่วนใหญ่ 

ผู้ปกครอง

ส่วนน้อย 
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ระยะที ่4  ตามรูปภาพที่น าเสนอน้ีเป็น ขั้นตอนของการประเมินกจิกรรม 
ค าถามพ้ืนฐานในการประเมินผลมักจะรวมถงึค าถามเหล่านี้ ไว้เสมอ 

1. มี กจิกรรมเหล่านี้หรือไม่ 
2. มีการจัดกจิกรรมตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและเหน็ด้วยกบัขั้นตอนต่างๆ หรือไม่ 

 ค าถามทั้ง 3 ข้อน้ีจะเป็นหลักฐานยืนยันการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของครูและผู้ปกครอง เช่น 
ถ้าไม่ได้จัดกิจกรรมก าหนดไว้ทุกคนต้องรับทราบถงึสาเหตุ ความขัดข้อง อย่างชัดเจน ทั้งสองฝ่ายจะต้อง

ตกลงกันว่าครูจะต้องเป็นผู้ชี้ แจง และให้ทุกคนทราบให้ชัดเจนในท านองเดียวกันถ้ามีการจัดกจิกรรมตาม

ก าหนดแต่ผู้ปกครองไม่ได้มาร่วมงาน ประเดน็น้ีผู้ปกครองไม่รับผิดชอบจึงต้องชี้แจงให้หุ้นส่วน คือ ทาง

โรงเรียนอย่างชัดเจนเช่นกนั 
หากเป็นการประเมินผลในระดับ การประเมินด้าน เน้ือหา ซ่ึงจะเหน็ได้จาก ข้อค าถาม ที่ถามซ ้า 

ท่านให้ความรู้  เร่ืองอะไร และได้ฝึกทกัษะอะไร ในการประชุม/กจิกรรมน้ี  ในกจิกรรมนี้  ครูอาจจะจัดการ

ประชุมกลุ่มย่อยแล้วสังเกต ปฏิกิริยาของผู้ปกครองกับบุตรหลานเพ่ือจะดูว่าผู้ปกครองได้เรียนรู้ และมี

ทกัษะอะไรเพ่ิมขึ้นตามวัตถุประสงค์ของกจิกรรมที่จัดให้หรือไม่ 
ขั้นสุดท้ายของรูปแบบน้ี คือ กำรทบทวน กิจกรรมน้ีจะจัดในรูปแบบของการประชุมครู – 

ผู้ปกครองโดยทั่วไป กจิกรรมความร่วมมือของผู้ปกครองจะสิ้นสดุต่อเมื่อผู้ปกครองสิ้นสุดสภาพการเป็น

ผู้ปกครองของนักเรียนเท่านั้น  ซ่ึงอาจจะหมายถึงการที่บุตรหลานส าเร็จการศึกษาหรือย้ายไปสถานศึกษา

อื่น การทบทวน กิจกรรมความร่วมมือต่างๆ มักจะทบทวนเป็นประจ าทุกปี การทบทวนความร่วมมือน้ี 

เป็นประโยชน์ต่อการตั้งเป้าหมาย และก าหนดวัตถุประสงค์ใหม่ ตลอดจน การให้ความร่วมมือ การศึกษา

ความต่อเน่ือง 
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ตัวอย่าง รายงานการประชุมผู้ปกครอง – ครู แต่ละคนจะมีการบันทกึ ตาม แบบฟอร์ม ข้อตกลงครู  
ผู้ปกครองเป็นรายบุคคล 

 
 

วนัที ่................................... 
 

ชือ่นกัเรียน ......................... 
ชือ่ผูป้กครอง    นางติว๋  
 

ชือ่ครู      ครูเร 
 

สรุปผลกำรประชมุครั้งแรก  
นางติ๋ว คุณแม่ของนายปัง กบัครูเร เข้าร่วมประชุมพูดคุย คร้ังน้ีทั้งสองได้ร่วมกันจัดท า แผน

กิจกรรมพัฒนานายปังร่วมกัน มีการสัมภาษณ์  นางติ๋ ว ได้มีการร่วมกันจัดท าเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ร่วมกนัขึ้น 
 

เป้ำหมำยและวตัถุประสงค ์
ลดความว่อกแว่กของนาย ปัง ที่บ้าน เพ่ิมสมาธ ิ

 

กิจกรรม 
- นายปัง จะต้องบันทึก ว่า รายการงานที่ท าส าเร็จ ทั้งหมดหลังจากการเตือน คร้ังที่ ๒ หากไม่ท า 

รางวัลที่ก าหนดว่าจะได้จะต้อง งด 
ถ้านายปัง ท างาน เสรจ็ด้วยตนเองโดยคุณแม่เตือนคร้ังแรก คุณแม่จะพานายปัง ไปเที่ยวบิ๊กซี 

- นางติ๋ว จะต้องส่งแบบสอบถาม ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เน่ืองจากนางติว๋ต้องไปสอนวันเสาร์

เป็นประจ า กจิกรรมอืน่ๆ จะน ามาพูดคุยกนั ในการประชุมคร้ังต่อไป 
 

กำรประเมินผล 
หลังจาก การท าแบบสอบถาม 3 คร้ัง ครูเวรจะติดต่อนางติ๋วเพ่ือหยุดคุยเร่ืองความก้าวหน้า

ของนายปัง! 
 

 
แบบบันทึกโปรแกรมความร่วมมือของ ครู – ผู้ปกครองน้ีจะช่วยให้มีหลักฐานการประสาน      

ความร่วมมือของผู้ปกครองที่เป็นรูปธรรม สะดวกแก่การทบทวนกจิกรรมในขั้นที่  4 
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ยุทธวธีิในกำรสมัภำษณผู์ป้กครองครั้งแรก 
1. สร้างความสมัพันธเ์ชิงบวกระหว่างครูและสมาชิกของครอบครัวของเดก็ 
2. ทบทวนและปรึกษาหรือเร่ืองโปรแกรมการเรียนของเดก็ 
3. ทบทวนและปรึกษาหารือเร่ือง บริการอืน่ใดที่เดก็ต้องใช้ และการจัดบริการที่เหมาะสม 
4. ทบทวนและปรึกษาหารือ เร่ืองบทบาทของผู้ปกครอง 
5. แนะน าวิธกีารที่ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในเร่ืองการศึกษาของเดก็ 

ตัวอย่างแบบบันทกึพฤติกรรมของเดก็ที่บ้าน 
ชื่อนักเรียน นายปัง 
ชือ่คนสมัภาษณ์ นางติว๋ 
ค าสั่ง ให้บันทกึกจิกรรมสถานการณ์ที่เกดิขึ้นในครอบครัว 
ตั้งแต่ตืน่นอน นายปังต่ืนช้า แต่งตัวช้า 

หวีผมแล้วหวีผมอกี ตัดสนิใจไม่ได้ว่าจะแต่งชุดไหน 
     อำหำรเชำ้ เรียกคร้ังแรก นายปังไม่มา 
ลืมกระเป่านักเรียน รถโรงเรียนต้องรอบ่อยๆ  
นายปัง น่ารักสดุๆ 
ขึ้นรถ วิ่งตลอด อาหารเช้าต้องไปทานในรถประจ า 
กลับบ้าน  ให้เวลาพัก 15 นาท ีท าการบ้าน ด่ืมน า้ส้ม ท าการบ้านต่อ คุยกบันางสมศรี 

ตอนอาหารเยน็  
ตอนเตรียมอาหารเยน็    นายปังช่วยจัดโตะ๊ 
   คุยกบันางสมศรีเร่ือง รร.เพ่ือนๆ เสื้อผ้า ผม ฯลฯ 
ทานข้าวเยน็  ไม่ค่อยทานข้าว ชอบขนม ต้องเตือนว่าอย่ากนิขนมมาก 
หลังอาหารเยน็ ท าการบ้าน ด่ืมน า้ ท าการบ้านต่อ เปิดวิทยุ เล่นกบัแมว การบ้านที่ควรจะเสรจ็ใน 

15 นาท ีอาจต้องท าทั้งคืนกย็ังไม่เสรจ็ ! 
เตรียมเข้านอน  อาบน า้นอน เตรียมชุดนักเรียน เป็นเร่ืองวุ่นวายมากเหมือนกบัการจัดแฟชั่นโชว์ 
การเข้านอน  ยากมาก ลุกขึ้นน่ังคุยกบัแม่ ลงไปในครัวบ้าง ฯลฯ 
 
กิจวตัรของเด็ก 
แบบบันทกึการสมัภาษณ์ผู้ปกครอง 

การพูดคุยหรือการประเมินแรกรับ อาจนับเป็นการประเมินได้ การพูดคุยสัมภาษณ์คร้ังน้ี ถอืเป็น

จุดเร่ิมต้นที่จะต้องพูดคุยให้ชัดเจน พ่อแม่ต้องการความช่วยเหลือ บริการ การศึกษากอ็าจผสมผสานกัน

ได้ พ่อแม่อาจบอกถงึ สิ่งที่เป็นห่วง กังวล ถึง อนาคตของบุตรหลาน ครู อาจทราบถึง ล าดับความส าคัญ

ก่อนหลังของผู้ปกครอง ในการพูดคุยคร้ังน้ี 

ทางของให้บันทกึพฤติกรรมของเดก็ขณะ

มีกจิกรรม/สถานการณ์น้ัน 
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               กุมาร แพทย์ + + 

+  

+ + ++ นักสหวิชาชีพ นักสื่อสาร 

             นักแก้ไขพูด 

จากการพูดคุยคร้ังแรก ครูอาจใช้เทคนิค การท าแผนที่ความคิดที่แสดงให้เหน็ว่า ความสัมพันธ์

ของครอบครัวมี ใครบ้างที่ครอบครัวให้ความส าคัญ หรือใครที่ครอบครัว เคารพ นับถอืใกล้ชิด 
Barnett , Carey , and Hall, (1993, p.72)  เสนอให้ท า 

Ecomap   แผนภาพสภาพแวดล้อมของครอบครัว 

   แผนที่ความสมัพันธข์องครอบครัว 

ตวัอย่ำง 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

ส่วนกำรบนัทึกกิจกรรมทีเ่ห็นของเด็ก จะช่วยให้ ครูทราบว่า ใครเป็นคนดูแลเดก็ สภาพความเป็นไป

ของสมาชิกในบ้าน ใครเป็นคนต้ังกฎเกณฑท์ี่บ้านกบัเดก็ พฤติกรรมใดที่เดก็ท าแล้วผู้ปกครองอยากให้ครู

ช่วยแก้ไข เป็นต้น 

 

 

 

                   นางติว๋        นาง

สมศรี 

     

 

                 นายปัง 

อ.จ.ใหญ่รร.สาธติเกษตร 

ป้าบลและครอบครัว 

ป้าเจือ (เพ่ือนบ้าน) 

วัดร่มโพธิ์ธรรม 

แม่หนิง 

Ecomap จะช่วยให้ครูทราบว่า ครอบครัวของนายปัง เกี่ยวข้องกบัใครบ้าง ใช้เวลาส่วนใหญ่กบัใครบ้าง 
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วนัที.่......................................... 

ชือ่นกัเรียน............................... 

ชือ่ผูป้กครอง........................... 

ค ำสัง่ รายงานต่างๆ ข้างล่างน้ี อาจจะเกี่ยวข้องกับท่านในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง กรุณากรอกข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกบัท่าน ข้อมูลน้ีจัดท าขึ้นเพ่ือจะใช้ในการช่วยเหลือท่านเท่าน้ัน และทาง รร. จะเกบ็เป็นความลับ 
1. อ่านข้อความแต่ละข้ออย่างละเอยีด 
2. ท าเคร่ืองหมาย O ล้อมรอบข้อความที่มีความส าคัญกบัท่าน 
3. ให้เลือกข้อความที่เป็นแนวทางการช่วยเหลือที่ท่านต้องการได้รับ 2 ข้อ จาก 4 ข้อ 
4. ท่านสามารถเขียนข้อมูลเพ่ิมเติมลงในกระดาษที่แนบไว้ให้ 

 
1. ฉันอยากจะหยุดคุยเร่ืองปัญหาของลูกและเร่ืองการเรียนของลูกกบัคนที่จะให้ค าแนะน าได้   

(ส าคัญ / ไม่ส าคัญ) 

............นักวิชาชีพ 

............พ่อแม่ที่มีปัญหาเหมือนกบัลูกของฉัน 

............อยากให้ส่งต่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานแนะแนว 

............อยากให้บอกหนังสอืที่เกี่ยวข้องที่ควรอ่าน 

............อยากให้.................................................................................................... 
2. ฉันอยากเรียนรู้ เพ่ิมเติมเกี่ยวกบัลูกที่เป็นเดก็พิเศษ (ส าคัญ / ไม่ส าคัญ) 

............ฉันอยากได้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อกัษร 

............ฉันอยากสงัเกตการณ์ที่ขณะที่ผู้เชียวชาญทดสอบลูกและอยากหยุดพูดกบัผู้เช่ียวชาญ 

............อยากจัดประชุมครูผู้ปกครองเป็นรายบุคคล 

............อยากเข้าร่วมประชุมครู – ผู้ปกครองแบกลุ่ม 

............อยากจะ..................................................................................................... 
3. ฉันอยากเรียนรู้ เพ่ิมเติมในเร่ืองว่าจะพัฒนาการเรียนรู้ของลูก  (ส าคัญ / ไม่ส าคัญ) 

............อยากได้รับ ความรู้ เป็นลายลักษณ์อกัษร 

............อยากจะมีส่วนร่วมในการสอนอย่างเป็นทางการ 

............อยากมีส่วนร่วมในการอภิปรายของครู-ผู้ปกครอง 

............อยากพบกบัผู้เช่ียวชาญ 

............อยากจะ..................................................................................................... 
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4. ฉันอยากจะเรียนรู้ เกี่ยวกบัวิธกีารจะช่วยเหลือเดก็ที่บ้าน  (ส าคัญ / ไม่ส าคัญ) 

............อยากจะสงัเกตลูกที่โรงเรียน 

............อยากเข้าร่วมการประชุมที่เสนอวิธสีอนต่างๆ 

............อยากท างานกบัครูในห้องเรียนของลูก 

............อยากให้อ่านวารสารและรับจดหมายข่าวสารของโรงเรียน 

............อยากจะ......................................................................................................... 
5. ฉันอยาก.....................  (ส าคัญ / ไม่ส าคัญ) 

ข้อมูลเหล่าน้ีจะเกี่ยวข้องกับผู้ปกครองเด็กพิเศษและเด็กทั่วไปหากข้อใดที่ ท่านสนใจ หรือ

เกี่ยวข้อง กบัท่านขอให้ท่านท าเคร่ืองหมาย √ 
............1. การช่วยลูกของฉันในการเรียน 
............2. การสร้างความเชื่อมั่นให้เดก็ 
............3. การช่วยเลือกหนังสอื เกม ของเล่น ประสบการณ์ที่จะช่วยให้เดก็เรียนดีขึ้น 
............4. การสอนให้ลูกท าตามค าสั่งให้ดีขึ้น 
............5. การช่วยให้ลูกชอบเรียน 
............6. การช่วยเหลือทางพัฒนาการทางภาษา 
............7. ให้เดก็เรียนรู้ เร่ืองการแก้ปัญหา 
............8. วิธกีารเป็นพ่อแม่ที่ดี 
............9. วิธป้ีองกนัอนัตรายที่จะเกดิกบัเดก็ 
............10. วิธกีารดูแลเดก็เวลาเจบ็ป่วย หรือประสบอบุัติเหตุ 
............11. วิธกีารสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสม 
............12. วิธกีารจัดการพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
............13. วิธกีารสอนให้ลูกแสดงพฤติกรรมที่สงัคมยอมรับ 
............14. วิธกีารสอนให้ลูกเข้ากบัสมาชิกในครอบครัว 
............15. วิธกีารสร้างมิตรภาพ สมัพันธภาพที่ดีกบัลูก 
............16. วิธกีารเพ่ิมทกัษะ การแก้ปัญหาของพ่อแม่ 

 

ฉันสนใจที่จะเรียนรู้ เพ่ิมเติมในเร่ือง ต่อไปน้ี 
............ศิลปะ การเคล่ือนไหวอสิระ ดนตรี กจิกรรมส าหรับเดก็เกมการศึกษาและกจิกรรม 

การออกก าลังกาย สขุภาพ การอยู่ดีมีสขุ โภชนาการ – การลดน า้หนัก 
............นันทนาการ และ งานอดิเรก 
............การนอนหลับ 
............อืน่ๆ............................................................................................................... 
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Powell  (1989,p.77) กล่าวว่า ให้โรงเรียนให้ ผู้ปกครองแสดงความจ านงในการรับบริการ 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือบอกเป้าหมายและวัตถุประสงค์มากขึ้น โรงเรียนควรให้ความส าคัญ

ในเร่ืองการกรอกแบบฟอร์มน้ี และจัดบริการให้จริงจังต่อเน่ือง และน าข้อเสนอมาคุยแลกเปล่ียนกันใน

วาระการประชุมผู้ปกครอง กจ็ะเป็นประโยชน์ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเดก็แต่ละคนควรจะ

ขอดูได้ตลอดเวลา การประชุมผู้ปกครองกลุ่มย่อยเฉพาะห้องเรียนควรมีบรรยากาศแบบกันเอง Dennise 
and Giangreco (1996,p.77) เสนอแนะสิ่งที่ควรให้ความส าคัญในการประชุมกบัผู้ปกครอง 

- ให้ความส าคัญกบัเอกลักษณ์ของแต่ละครอบครัว 
- ระมัดระวังในบทบาทตนเองว่าเป็นนักวิชาชีพ ครู 
- ระมัดระวังความล าเอยีงความเชื่อส่วนบุคคลของตนเองไม่ให้เป็นอปุสรรค 
- หาความรู้ เพ่ิมเติมเร่ืองวัฒนธรรมของผู้ปกครองถ้ามีพร้อมทั้งเรียนรู้จากครอบครัวต่างๆ 
ข้อเสนอแนะในการท างานกับผู้ปกครองคร้ังแรก ควรให้ความส าคัญกับความจ าเป็นของ

ผู้ปกครองก่อนความจ าเป็นของครู ซ่ึงอาจสอดแทรกได้ภายหลัง ครูต้องเคารพในความเชื่อ วัฒนธรรม 

ของแต่ละครอบครัวให้ความส าคัญกับครอบครัว ว่า เขาเป็นผู้รู้ เร่ืองเด็กมากที่สุด ครูต้องแสดงความ

จริงใจในการให้การสนับสนุน 
- กจิกรรมวิพากษ์ เร่ือง กรณีศึกษาจาก ecomap ว่าจะท าอย่างไร 
 

กำรประเมินควำมพยำยำมในกำรทีด่ึงพ่อแม่มำใหร่้วมมือ 
 ในการประเมินความร่วมมือของผู้ปกครอง ควรประเมินอะไรบ้าง Kreider (1998,p.78) 

 จากสถาบันวิจัย ครอบครัว ของมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด เสนอว่า พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรถามตนเองในเร่ือง
ต่อไปนี้  

 ความสมัพันธข์องตนเองกบัครูประจ าชั้นของลูกเป็นอย่างไร 
 ท าอย่างไรจึงจะรู้ ว่าโรงเรียนคาดหวังอะไรจากตน และผู้ปกครองให้อะไรกับโรงเรียน

เกี่ยวกบัลูกบ้าง 
 ท าอย่างไรเราจะช่วยให้การเรียนของลูกที่โรงเรียน 
 เร่ืองที่ผู้ปกครองควรบอกให้ครูรู้ เกี่ยวกบัลูก 
 ท าอย่างไรผู้ปกครองจึงจะเป็นประโยชน์กบัโรงเรียน 
 ผู้ปกครองจะให้ข้อมูลกบัครูได้อย่างไร 
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ตัวชี้วัดการให้ความร่วมมือของผู้ปกครองและครู คือ 
 ระดับความร่วมมือ มีมากน้อยแค่ไหน 
 จ านวนกจิกรรมที่ผู้ปกครองสนใจมาร่วม 
 จ านวนคร้ังที่ครูติดต่อผู้ปกครอง 
 จ านวนคร้ังที่ผู้ปกครองเป็นผู้ริเร่ิมการติดต่อกบัทางโรงเรียน 

นอกจากน้ัน การประเมินการติดต่อของ ครอบครัว ตัวอย่างค าถาม 
การสือ่สาร:  เป็นการสนทนาแบบเปิด มีการพูดคุยต่อเน่ืองหรือไม่ 
ความยั่งยืน:  ความร่วมมือ ต่อเน่ืองคงทนหรือไม่ ทรัพยากรมีหรือไม่ 
วิธแีละประเมินผล: มีการสอบถามความต้องการจ าเป็นหรือไม่ ข้อมูลที่ได้เป็นประโยชน์ 

ในการต้ังเป้าหมายก าหนดวัตถุประสงค์หรือไม่ 
บรรยากาศทางการเมือง: มีการกดดัน หรือบังคับผู้ปกครองหรือไม่ 

 ทรัพยากร สภาพแวดล้อม งบประมาณ คน มี หรือ ไม่ 
 จุดเน้น  มีการสรุป ปัญหา วิธกีารเหมาะสมใช่ไหม 
 ประวัติ  มีประวัติของความร่วมมือ การแก้ปัญหามาก่อนหรือไม่ 
 ภาวะผู้น า มีการสนับสนุนการสร้างทีมงานหรือไม่ เคารพความแตกต่าง ใช้จุดแขง็

ของบุคคลหรือไม่ 
 ความเข้าใจ ผู้ร่วมงานเข้าใจชุมชน คน วัฒนธรรม คุณค่า อปุนิสยัหรือไม่ 

 
สรุปกิจกรรมทีค่วรจัดคือ 

 การประเมินแรกรับเดก็และผู้ปกครอง เพ่ือสร้างเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการเรียน

ของเดก็ร่วมกนั แล้ววางแผนการพัฒนาโดยวางแผนกจิกรรม ประเมินผลการจัดกจิกรรม 

และทบทวน 
 กิจกรรมของผู้ปกครอง เปล่ียนแปลงไปตาม จ านวนเวลาที่ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ 

ความต้ังใจ ในการให้ความร่วมมือ 
 การสัมภาษณ์เป็น เคร่ืองมือและเป็นเทคนิคการหาข้อมูลควรท าด้วยความระมัดระวัง

ความรู้สกึของผู้ปกครอง 
 ความพยายามในการให้ความร่วมมือ ต้องได้รับการประเมินเพราะเป็นการแสดง/บอก

ระดับของความร่วมมือของผู้ปกครอง 
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ควำมร่วมมือและกำรสือ่สำร 
การศึกษาพิเศษควรจะเป็นงานที่ท าร่วมกันระหว่างครอบครัวและครู (Spinelli , 1999,p.83) ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีมาตรฐานของการให้ความร่วมมือของผู้ปกครองและครอบครัวไว้อย่างชัดเจนใน

ระดับชาติ ( Lockett , 1999.p.83) มาตรฐานน้ีเน้นความร่วมมือ ระหว่างบ้านกับโรงเรียน การส่งเสริมและ
สนับสนุนทกัษะการเป็นพ่อแม่ บทบาทของพ่อแม่ในการศึกษาของลูก และกล่าวถึง บทบาทของพ่อแม่ใน

ฐานะหุ้นส่วนใหญ่ในการตัดสนิใจและพิทกัษ์สทิธิ์ลูก 
Bauer , Joseph and Zwicker (1998,p.83) เปรียบเทียบความร่วมมือของพ่อแม่กับครูเหมือนกับคู่

เต้นร า ที่จะต้องเรียนรู้ จังหวะของกันและกัน หากทั้งคู่เต้นสัมพันธ์กัน ภาพที่ออกมากจ็ะสวยงาม ในการ

เต้นร าบางคร้ัง มีการแยกแสดงเด่ียวให้เป็นจุดเด่นของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง บางคร้ังกแ็สดงความสามารถ

ร่วมกนั 
ดังน้ันความร่วมมือของผู้ปกครองและครูจึงต้องอาศัยทักษะต่าง ๆ และจะต้องบูรณาการทักษะ

ของแต่ล่ะฝ่ายเข้าด้วยกนั 
โรงเรียนจะต้องค านึงถึง ภูมิหลังของผู้ปกครองและรู้ ว่าผู้ปกครองมีศักยภาพด้านใดบ้าง โรงเรียน

ต้องการต้ังเป้าหมายและวัตถุประสงค์จะจัดกิจกรรมอะไรที่จะน าความรู้ ความสามารถและทักษะของ

ผู้ปกครองมาใช้อย่างบูรณาการเพ่ือความก้าวหน้าทางการเรียนของบุตรหลาน ตราบใดที่ลูกยังอยู่ใน

โรงเรียน ความสมัพันธแ์ละความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องเจริญเติบโตไปตามอายุของเดก็ 
ในเร่ืองของความร่วมมือ ควรค านึงถงึ 

1. ธรรมชาติของการให้ความร่วมมือ และการเป็นหุ้นส่วนกบัก่อแม่ 
2. การสือ่สารกบัครอบครัวที่มีประสทิธภิาพ 
3. อปุสรรคของการให้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 

 
ควำมร่วมมือ  (Collaboration)  

เป็นกระบวนการที่คนที่มีความแตกต่างกันในเร่ืองประสบการณ์ ต่างๆ มาท างานร่วมกัน          

เพ่ือร่วมกนัระดมความคิดและแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้น 
 ความร่วมมือเกดิขึ้นเม่ือคนในกลุ่มได้ร่วมกนัแลกเปล่ียนอ านาจและบทบาทหน้าที่กนั  

เพ่ือให้ทุกคนรับรู้ และร่วมกันก าหนด วิธกีารที่จะแก้ปัญหาร่วมกันซ่ึงปัญหาที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ได้โดย

ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเท่าน้ันการร่วมมือของครูและผู้ปกครองจะส่งผลดีต่อผลการเรียนของเดก็และความสขุของ

ครอบครัวและครู 
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Bruner, Kunesch,  &Knuth (1992, p.84 )  กล่าวว่า ลักษณะของการสือ่สารที่ส่งผลต่อความร่วมมือ
ที่ดี  ได้แก่ 

1. ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทุกคน ให้ความร่วมมือ 
2. ยุทธศาสตร์ที่ใช้ต้องเป็นไปได้และทุกคนเหน็พ้องต้องกนั 
3. ต้องก าหนดวิสยัทศัน์ร่วมกนั 
4. การร่วมมือต้อง………………………………………. 
5. ให้ค าสมัภาษณ์กนัแล้วต้องรักษาสญัญา ค าพูด 
6. ต้องท าให้ดีที่สดุ ไม่ท างานแบบเช้าชามเยน็ชาม ไม่ยอมให้ความเหน็ต่าง มาเป็นอปุสรรค

ในการที่จะมุ่งม่ันไปให้ถงึเป้าหมาย 
7. สร้างความเป็นเจ้าของในทุกระดับ 
8. ริเร่ิมและปฏบิัติยกย่องความส าเรจ็ 
9. ประชาสมัพันธค์วามส าเรจ็ 

 
มิติของความร่วมมือ เกี่ยวข้องกบั 4 มิติ 
มิติที่ 1  การสร้างความสมัพันธแ์ละการเป็นหุ้นส่วน 
มิติที่ 2 บริการด้านการประสานงานบริการและอธบิายตัวเลือกของการให้บริการตามล าดับ 
มิติที่ 3  ให้ความเคารพ 

มิติที่ 4 ความยืดหยุ่น 
จากมิติต่างๆ ทั้ง 4 มิติน้ี นักวิชาชีพ สามารถช่วยครอบครัวให้ช่วยเหลือเดก็และช่วยเหลือ 

ผู้ปกครองให้เสริมสร้างความเข้มแขง็ในบทบาทของพ่อแม่ 
เป้าหมายของการร่วมมือ คือการรักษาไว้ซ่ึงศักด์ิสิทธิ์ของหน่วยของครอบครัว และให้การ

สนับสนุนพ่อแม่ที่อยู่สภาวะล าบากในบางสถานการณ์เพ่ือความอยู่รอด 
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