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Abstract 

 

 This research is aimed to find out 1)  parental involvement in education to develop 

Information and Communication Technology Skills ( ICT)  of Muslim children in three southern 

border provinces, 2) parents' perceptions about conditions of the involvement in education. Fifty-

one parents ( Pattani 17 people, Yala 21 people, and Narathiwat 13 people)  were purposively 

selected from 7 Islamic private schools in southern provinces to participate in this study. 

Participatory Action Research ( PAR)  which four stages of the process including established 

relationship and shared understanding stage, planning and research design stage, planning 

implementation stage, and evaluation and planning development stage, was employed in this 

research using focus- group discussion and participated observation technique.  It was found that 

parental involvement in education to develop ICT Skills of Muslim children involved five 

categories namely 1)  parenting, 2)  home- based learning, 3)  collaborating with the school,                               

4)  community involvement, and 5)  self- Improvement and parental education.  There were nine 

conditions related to the involvement, namely, 1)  knowledge, 2)  time, 3)  family relationship,                     

4) role model, 5) continuity, 6) commitment, 7) home environment, 8) parent-school relationship, 

and 9) parent-community relationship.  
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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด 
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของเด็กมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้1 
 

มูฮัมหมัดอาฟีฟี  อัซซอลีฮีย2์  
ชนิตา รักษ์พลเมือง3  
พรรณี บุญประกอบ4 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเด็กมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 2) เพื่อศึกษาการรับรู้ของ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยเงื่อนไขในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองมุสลิม จ านวน 51 คน 
(ปัตตานี 17 คน ยะลา 21 คน และนราธิวาส 13 คน) จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด 
จ านวน 7 แห่ง การวิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งแบ่งการวิจัยออกเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย 
ระยะการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจร่วมกัน ระยะการวางแผนและออกแบบการวิจัย ระยะการน าแผนไป
ปฏิบัติ และระยะการประเมินและปรับปรุงแผน การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มและการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม จากการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเด็กมุสลิม 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) การเลี้ยงดูวิถีอิสลาม 2) การจัดการ
เรียนรู้ในบ้านบูรณาการอิสลาม 3) การร่วมมือกับโรงเรียน 4) การร่วมมือกับชุมชน 5) และการพัฒนาตนเองด้าน
การศึกษาของผู้ปกครอง ส่วนปัจจัยเงื่อนไขตามการรับรู้ของผู้ปกครองมุสลิม 9 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความรู้ด้าน
การมีส่วนร่วมและไอซีที 2) เวลา 3) ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 4) การเป็นแบบอย่างที่ดี 5) ความต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 6) ความมุ่งมั่น 7) สิ่งแวดล้อมภายในบ้าน 8) ความสัมพันธ์กับโรงเรียน 9) และความสัมพันธ์กับชุมชน 
 

ค ำส ำคัญ: การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  การสื่อสาร  เด็กมุสลิม  สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “การน าเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 

ของเด็กมุสลิมตามบริบทสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”  
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ที่มาและความส าคญั 
พ่อแม่คือครูคนแรกที่ท าหน้าที่ขัดเกลาบุตรให้สามารถเติบโตในสังคมอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นการมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของบุตรจึงเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองเช่นเดียวกัน การศึกษาที่ผ่านมาได้ยืนยันถึง
ผลด้านบวกหลายด้านจากการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เช่น สร้างความพร้อมในการเข้าศึกษา สนับสนุน
ความส าเร็จในการเรียนรู้ (Kreider, 2006) เสริมสร้างทักษะทางสังคมและอารมณ์ที่ดี (Patrikakou, 2008) และ
ป้องกันให้ห่างจากพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ (Zins, Weissberg, Wang, & Walberg, 2004) เป็นต้น พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนถึงแนวทางในการจัดการศึกษา  ซึ่งต้องมีส่วนร่วมจาก
ครอบครัวและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยสถานศึกษาต้องร่วมมือกับครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ด้วยเหตุนี้นอกจากหน้าที่ในฐานะ
ผู้ปกครองแล้ว การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษายังเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาอีกด้วย โดยผู้ปกครอง
จะต้องร่วมมือกับโรงเรียนในการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้บุตรสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ  

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการเรียนรู้และการ
ท างาน ด้วยเหตุนี้การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะการใช้ไอซีทีของเด็ก เพื่อใน
อนาคตเด็กจะได้ใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือส าหรับการเรียนรู้และการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามจาก
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะไอซีทีของเด็กนั้นยังอยู่
ในปริมาณที่จ ากัด ในขณะที่ผลส ารวจการใช้งานอินเตอร์เน็ตของเด็กส่วนมากอยู่ในช่วงเวลาที่เด็กอยู่ที่บ้าน
มากกว่าที่โรงเรียน (CISCO, 2008) และการใช้งานไอซีทีของเด็กส่วนใหญ่ก็ได้รับอิทธิพลจากบุคคลที่อยู่รอบตัวเด็ก
โดยเฉพาะผู้ปกครอง (Downey, Hayes, & O’Neill, 2007)  

การวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายในการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ 
ไอซีทีของบุตร โดยให้ความส าคัญกับการน ารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่หลากหลายรอบด้านมาปฏิบัติ 
ซึ่งแนวคิดที่น ามาใช้ได้จากการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษา สามารถแบ่งออกเป็น 5 ด้าน (Desforges & Abouchaar, 2003 ; Epstein, 2011 ; Goodall & 
Vorhaus, 2011; Hornby, 2011; Kocyigita, 2015) ประกอบด้วย การพัฒนาตนเองด้านการศึกษาของผู้ปกครอง 
การเลี้ยงดู การจัดการเรียนรู้ในบ้าน การร่วมมือกับโรงเรียน และการร่วมมือกับชุมชน การวิจัยนี้เลือกศึกษากลุ่ม
ผู้ปกครองมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะผู้ปกครองมุสลิมที่มีวัฒนธรรมเฉพาะ และแตกต่างจาก
ผู้ปกครองในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ ผลจากการวิจัยจะท าให้เข้าใจวัฒนธรรมและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองมุสลิมในบริบทของท้องถิ่นที่แท้จริง ซึ่งสามารถน าไปสู่ การพัฒนาให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของบตุรทีส่อดคล้องกับวิถีมุสลิมในภาคใต้ต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเด็กมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 2) เพื่อศึกษาการรับรู้ของ
ผู้ปกครองมุสลิมเกี่ยวกับปัจจัยเงื่อนไขของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุตร 
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การประมวลเอกสาร   
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นกระบวนการในการค้นหา (Exploration) การ
ปฏิบัติ (Action) และการสะท้อนกลับ (Reflection) (McIntyre, 2007) การวิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดของ            
ซารา คินดอน และคณะ (Kindon, Pain, & Kesby, 2007) ซึ่งแบ่งการวิจัยออกเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย        
1) ระยะการสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจและเป้าหมายร่วม 2) ระยะการวางแผนและการออกแบบการวิจัย     
3) ระยะการน าแผนไปปฏิบัติ และ 4) ระยะการพิจารณาและปรับปรุงแผนการปฏิบัติ ส าหรับแนวคิดการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของบุตร 5 ด้าน (Desforges & Abouchaar, 2003; Epstein, 2011; 
Goodall & Vorhaus, 2011; Hornby, 2011; Kocyigita, 2015) ประกอบด้วย การพัฒนาตนเองด้านการศึกษา
ของผู้ปกครอง การเลี้ยงดู การจัดการเรียนรู้ในบ้าน การร่วมมือกับโรงเรียน และการร่วมมือกับชุมชน ในส่วนนิยาม
ทักษะไอซีที โครงการ Assessment and Teaching of Twenty-first Century Skills (Binkley et al., 2012) 
ได้ระบุไว้ในกลุ่มทักษะการใช้เครื่องมือในการท างาน (Tools for working) ซึ่งโดยสรุปหมายถึง การใช้ไอซีทีอย่าง
มีวิจารณญาณและรอบรู้ การรู้เท่าทันสื่อ สามารถใช้จัดการสารสนเทศ อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ โดย Barron, 
Martin, Takeuchi, & Fithian, (2009) ได้ศึกษาพบว่าผู้ปกครองสามารถสนับสนุนทักษะไอซีทีของบุตรโดย
ผู้ปกครองควรแสดงบทบาท 6 ด้าน คือ 1) การเป็นแบบอย่างและผู้สอนในการใช้ไอซีที 2) การท ากิจกรรมด้านการ
ใช้ไอซีทีร่วมกับบุตร 3) สร้างโอกาสให้บุตรได้เรียนรู้ไอซีทีอย่างถูกต้องเหมาะสม 4) ผู้จัดเตรียมทรัพยากรการ
เรียนรู้ส าหรับบุตร 5) การสนับสนุนงบประมาณให้บุตรสามารถพัฒนาศักยภาพของตนด้านไอซีที   6) ผู้เรียน
ร่วมกับบุตรไปพร้อมกัน  

ส าหรับกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้คือผู้ปกครองมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมแตกต่างจากภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศหลายด้าน เช่น บริบทด้านศาสนา ภาษา วัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ (กิตติ รัตนฉายา, 2536; นูรีดา หะยียะโกะ, 2555) ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงควรสอดคล้องกับวิถี
การด าเนินชีวิตของมุสลิมหรือการจัดการศึกษาที่ให้ความส าคัญกับพหุวัฒนธรรมที่สร้างโอกาสและความเท่าเทียม
กันในเข้าถึงและจัดการการศึกษา โดยไร้ข้อจ ากัดในด้านเพศ สถานภาพทางสังคม ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม 
(Banks, 2004) ตามทัศนะอิสลามครอบครัวถือเป็นสถาบันที่มีความส าคัญ อิสลามจึงได้ก าหนดหน้าที่ บทบาท 
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งเครือญาติ โดยถือเป็นการบังคับในศาสนา และต้องมีความ
รับผิดชอบร่วมกันโดยการดูแลต้องครอบคลุมพัฒนาการของบุตรทุกด้าน เช่น ด้านศาสนา จริยธรรม สุขภาพ การ
ใช้สติปัญญา สุขภาพจิต การใช้ชีวิตในสังคมและเพศศึกษา (อับดุลลอฮฺ นาศิหฺ อุลวาน, 2553) ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการอิสลามที่ครอบคลุมทุกด้านของการด าเนินชีวิตหรือมุสลิมต้องพัฒนาตนเองและสมาชิกครอบให้ครอบคลุม
ทุกภารกิจทั้งต่ออัลลอฮฺ ตนเอง สติปัญญา การศึกษา ครอบครัวและสังคม (มัจญ์ดี อัล-ฮิลาลี, 2553) ในส่วนการ
ใช้ไอซีทีของมุสลิมนั้นไม่ได้เป็นสิ่งต้องห้ามในศาสนา แต่ต้องใช้ในทางที่ถูกต้องสร้างสรรค์เท่านั้น และมี
วิจารณญาณในการรับฟังข่าวสาร หรือการบริโภคสื่อ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการรับข่าวสารที่มีการบิดเบือน 
หรือมีเป้าหมายในการสร้างความเสียหายต่อสังคม ดังที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอาน (49: 6) ความว่า 
“โอ้ศรัทธาชนทั้งหลาย! หากคนชั่วน าข่าวใด ๆ มาแจ้งแก่พวกเจ้า พวกเจ้าก็จงสอบสวนให้แน่ชัด หาไม่แล้วพวก
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เจ้าก็จะก่อเคราะห์กรรมแก่พวกหนึ่งโดยไม่รู้ตัว แล้วพวกเจ้าจะกลายเป็นผู้เสียใจในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระท าไป 
(สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 2542)  
 

วิธีการวิจัย    
การวิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ ซารา คินดอน และคณะ 

(Kindon et al., 2007) ซึ่งแบ่งการวิจัยออกเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย 1) การสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ 
และเป้าหมายร่วม 2) การวางแผนและการออกแบบการวิจัย 3) การน าแผนไปปฏิบัติ และ 4) การประเมิน
ปรับปรุง และพัฒนา  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kindon et al. (2007) 
 
ผู้เข้าร่วมการวิจัย  
ผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นผู้ปกครองมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 51 คน (ปัตตานี 17 คน 

ยะลา 21 คน และนราธิวาส 13 คน) โดยผู้ปกครองมีบุตรอายุ ระหว่าง 7-15 ปี และผู้ปกครองมีอาชีพที่แตกต่าง
กัน การคัดเลือกผู้ปกครองใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงโดยมีเงื่อนไข (Palys, 2008) จากโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 7 แห่ง (ยะลา 3 โรงเรียน ปัตตานี 2 โรงเรียน และนราธิวาส 
2 โรงเรียน) โดยเงื่อนไขเบื้องต้นส าหรับการคัดเลือกผู้ปกครอง คือ 1) เป็นผู้ปกครองที่มีความกระตือรือร้นในการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนกับสถานศึกษาและมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เช่น ให้ความส าคัญต่อกา รเข้าร่วม
กิจกรรมของโรงเรียน มีจิตอาสาในการเข้าร่วมกับกิจกรรมของสถานศึกษา เป็นต้น 2) มีภูมิล าเนาอยู่ในสามจังหวัด
โดยก าเนิด 3) ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย โดยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มและสามารถเข้าร่วมใน

ระยะที่ 1
Action 1
Reflection 1

• ขั้นสร้างความสัมพันธ์ และ
ก าหนดเป้าหมายร่วม

ระยะที่ 2
Action 2
Reflection 2

• ขั้นการร่วมกันวางแผนและ
ออกแบบการวิจัย

ระยะที่ 3
Action 3
Reflection 3

• ขั้นการน าแผนไปปฏิบัติ

ระยะที่ 4
Action 4
Reflection 4

• การประเมินและ
ปรับปรุงแผน
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กระบวนการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง 4) ผู้ปกครองอยู่ในครอบครัวที่ สมาชิกอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันและมี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ผู้วิจัยน าเกณฑ์การคัดเลือกให้โรงเรียนพิจารณาและคัดเลือกผู้ปกครองที่มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายของการวิจัย  

 

เครื่องมือที่ใช้และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) ประเด็นค าถามส าหรับการสนทนากลุ่ม 

และ 2) แบบสังเกตอย่างมีส่วนร่วม โดยประเด็นค าถามส าหรับการสนทนากลุ่ม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1) ค าถาม
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาทักษะการใช้ไอซีทีของบุตร 5 ด้าน คือ ด้านการเลี้ยงดูวิถีอิสลาม 
ด้านการจัดการเรียนรู้ในบ้านบูรณาการอิสลาม ด้านการร่วมมือกับโรงเรียน ด้านการร่วมมือกับชุมชน และด้านการ
พัฒนาตนเองด้านการศึกษาของผู้ปกครอง และ 2) ประเด็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยเงื่อนไขของการมีส่วนร่วม การ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยใช้การสนทนากลุ่ม โดยหลังจากที่ผู้ปกครองได้น าแผนที่ได้พัฒนาร่วมกัน
จากระยะที่ 2 ไปปฏิบัติแล้ว ผู้วิจัยและผู้ปกครองได้ท าการประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการในการมีส่วนร่วมที่
แต่ละครอบครัวได้ปฏิบัติ ผู้วิจัยตั้งค าถามแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะการใช้ไอซีทีของ
บุตรทีละประเด็น ดังตัวอย่าง “ท่านมีวิธีการในการเลี้ยงดูอย่างไรเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ไอซีทีของบุตร” “ท่านคิด
ว่าอะไรคือปัจจัยเงื่อนไขที่ท าให้ท่านสามารถเลี้ยงดูบุตรตามวิถีอิสลาม” นอกจากการสนทนากลุ่มผู้วิจัยใช้การ
สังเกตในทุกระยะของการวิจัยเพื่อบันทึกเหตุการณ์ บรรยากาศ และบุคคล ทั้งแบบตีความและไม่ตีความ
สถานการณ์ (สุภางค์ จันทวานิช, 2557) โดยการประชุมได้มีการบันทึกเทป ภาพถ่าย และจดบันทึกโดยผู้วิจัยและ
ผู้ช่วยผู้วิจัยเพื่อให้การบันทึกครอบคลุมประเด็นให้มากที่สุด  

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยข้อมูลที่ได้จากประเด็นค าถาม

ได้น ามาจัดระเบียบและวิเคราะห์โดยจัดจ าแนกข้อมูลประเภทหลัก (Categories) และประเภทย่อย (Themes)   
ที่สอดคล้องกับประเด็นค าถามและกรอบแนวคิดของการวิจัย (สุภางค์ จันทวานิช, 2557) การตราวจสอบข้อมูล
โดยการพิจารณาว่าข้อมูลเพียงพอ ครอบคลุม และตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือไม่ และได้ให้ผู้ปกครอง 
(Member Checks) ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล และการตรวจสอบการด าเนินการจาก
ผู้เชี่ยวชาญ (Peer Debriefing) โดยให้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิพากษ์วิจารณ์ แสดงข้อคิดเห็น การตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ
ข้อมูล ข้อค้นพบต่าง ๆ และข้อสรุปเพื่อดูว่าข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้องเหมาะสมและตรงประเด็นค าถามการวิจัย
หรือไม่อย่างไร 

 

ขั้นตอนการวจิัยตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ   
ขั้นตอนการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย 1) ระยะการสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจและ

เป้าหมายร่วม 2) ระยะการวางแผนและการออกแบบการวิจัย 3) ระยะการน าแผนไปปฏิบัติ และ 4) ระยะการ
พิจารณาและปรับปรุงแผนการปฏิบัติ การด าเนินการแต่ละระยะมีรายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี  
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ตาราง 1 ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kindon et al. (2007) 
ระยะที่ ปฏิบัติการ กิจกรรม วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ 

1 

 A1 

ผู้วิจัยและทีมงานเข้าสู่สนามโดยการประชุมร่วมกับผู้ปกครอง จ านวน 51 
คน ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ด้วยการแนะน าตนเอง
ของผู้เข้าร่วม การแสดงความรู้สึก และความคาดหวังจากการเข้าร่วม 
ผู้วิจัยได้เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ความตระหนักในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษา การเลี้ยงดูบุตรในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น 
และร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อก าหนดขอบเขตความร่วมมือและเวลาในการ
ด าเนินการเบื้องต้น  

ก า ร ส น ท น า ก ลุ่ ม /
ประเด็นค าถาม, แบบ
สังเกต 

 R1 

ผู้เข้าร่วมมีความสัมพันธ์ที่ดี และเข้าใจในเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญของการวิจัยแบบมีส่วนร่วม นอกจากนี้ผู้ปกครองมีความตระหนัก
และมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย และมีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตนส าหรับการเข้าร่วมในกระบวนการวิจัย 

2 

 A2 

การประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดข้อตกลง และบทบาทในการด าเนินการวิจัย 
และเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเบื้องต้น ผู้วิจัยปรึกษาหารือกับ
ผู้ปกครองในประเด็นข้อตกลง และบทบาทในการด าเนินการวิจัยร่วมกัน 
กรอบระยะเวลาในการด าเนินการการก าหนดรูปแบบ และก าหนดการใน
การประชุม กลไกในการขับเคลื่อนโครงการ โครงสร้างการด าเนินการ และ
การประสานงานการพิจารณาสภาพ และการฉายภาพความคาดหวังใน
อนาคต การประชุมให้ความส าคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้ปกครอง
เป็นส าคัญ โดยผู้ปกครองสามารถก าหนดแนวทางและกิจกรรมตามความ
ต้องการของผู้ปกครอง 

 R2 
ผลจากการสะท้อนกลับที่ได้จากการปฏิบัติ (A2) คือ แผนปฏิบัติการ แบบ
แผนการวิจัย เครื่องมือการวิจัย และข้อมูลที่ต้องการตามเป้าหมายของ
แผนการด าเนินการ 

3 

 A3 
การน าแผนจากระยะที่  2 ไปปฏิบัติและการร่วมด าเนินการตาม
กระบวนการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การสนับสนุนระหว่างผู้เข้าร่วม
ระหว่างการปฏิบัติ  

 R3 

ผลจากการสะท้อนกลับที่ได้จากการปฏิบัติ (A3) คือ ข้อมูลจากการปฏิบัติ
ตามกระบวนการวิจัย การประเมินผู้เข้าร่วม แลกเปลี่ยนความรู้และการ
แสดงความเห็นต่อกัน รวมถึงการวิเคราะห์ความต้องการในการวิจัยครั้ง
ต่อไปหรือสิ่งที่ต้องมีการปฏิบัติเพิ่มเติม  

4  A4 

การปรับปรุงและพัฒนาแผนการปฏิบัติ การร่วมพิจารณาถึงสิ่งที่ต้องมีการ
ด าเนินการเพิ่มเติม และน าแผนที่ได้ปรับปรุงไปปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง ตาม
วงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
ระยะที่ ปฏิบัติการ กิจกรรม วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ 

 
 R4 

การประเมินผลการปฏิบัติและกระบวนการในภาพรวม การร่วมกัน
วิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติ และให้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการวิจัยในอนาคต  

 

 

หมายเหตุ:  1. A1 หมายถึง ปฏิบัติการ 1 (Action 1), R1 หมายถึง การสะท้อนกลับ 1 (Reflection 1) 
    2. จากระยะที่ 4 มีการด าเนินการซ้ าในระยะท่ี 3 ในลักษณะเป็นวงจร 
 

ผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยจากการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังน้ี 
 

1. ผลจากการปฏิบัติตอน 1 (Action 1)  
จากการปฏิบัติการในขั้นตอนที่ 1 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับผู้เข้าร่วม และระหว่างผู้เข้าร่วม 

เป็นไปในทางที่ดี ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความกระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นกันเอง 
“วันนี้ผมกับภรรยำได้รับควำมรู้ใหม่ ๆ จำกวิทยำกรหลำยเรื่อง ผมชอบบรรยำกำศกำรประชุมแบบนี้ เพรำะมันไม่
เครียดมำก ผมเอง และผู้เข้ำร่วมคนอื่น ๆ สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้” ผู้ปกครองยังได้สะท้อนถึงความต้องการ
ในการพบปะกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงดูบุตร “ถ้ำเป็นไปได้คืออยำกให้มีกิจกรรม
แบบนี้บ่อย ๆ แบบให้ผู้ปกครองได้มำพบปะกัน ก๊ะ (พี่) รู้สึกว่ำเวลำเรำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เลี้ยงลูกแล้ว ท ำให้
มีก ำลังใจ และพัฒนำให้เรำสำมำรถเลี้ยงลูกได้ดียิ่งขึ้น” สรุปโดยภาพรวมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม
เป็นไปในทิศทางที่ดี ผู้ปกครองมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมของการพัฒนา และมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  

 

2. ผลจากการปฏิบัติตอน 2 (Action 2)  
จากการวางแผนและการออกแบบการวิจัยพบว่า กรอบระยะเวลาของการศึกษาอย่างน้อย 6 เดือน และ

สามารถขยายเวลาได้ตามความเหมาะสม โดยกลไกในการขับเคลื่อน การประสานงาน คือ รูปแบบ INN โดย I 
หมายถึง หัวหน้าทีม หรือ ผู้ประสานงานของแต่ละ N (Node) หรือกลุ่มผู้ปกครองในแต่ละจังหวัด โดยก าหนดให้ 
จังหวัดปัตตานี เป็น Node A ยะลา เป็น Node B  และนราธิวาส เป็น Node C โดยทั้ง 3 Node รวมกันแล้วเป็น
เครือข่าย (Network) โดยใช้ชื่อ Twenty-first-century parents หรือชื่อย่อว่า 21CP ในส่วนปัจจัยที่สนับสนุน
การด าเนนิการในครั้งนี้มี 2 ส่วน คือ 1) ปัจจัยภายใน คือ 1.1) ผู้เข้าร่วมในการวิจัย หมายถึง ผู้วิจัย และผู้ปกครอง 
1.2) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการซึ่งต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจนทั้ง
ในด้านกระบวนการและเป้าหมาย 1.3) งบประมาณ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในครั้งนี้ เช่น ค่าอาหาร 
ค่าประสานงาน และเดินทาง เป็นต้น 1.4) ทรัพยากรในการด าเนินการ หมายถึง เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการ
ด าเนินการ รวมถึงสถานที่ส าหรับการประชุม 2) ปัจจัยภายนอก คือ 2.1) สถานการณ์ในพื้นที่ หมายถึง เหตุการณ์
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ที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น สถานการณ์ความไม่สงบที่อาจส่งผลต่อการด าเนินการวิจัย ภัย
ธรรมชาติ เป็นต้น 2.2) สภาพเศรษฐกิจ หมายถึง ปัจจัยทางเศรษฐกิจสามารถส่งผลต่อการด าเนินการได้ 
โดยเฉพาะผู้เข้าร่วมวิจัย 2.3) นโยบายของรัฐ หมายถึง นโยบายที่ก าหนดโดยภาครัฐ โดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัด
อาจส่งผลต่อการด าเนินการโครงการ เช่น นโยบายความมั่นคง เป็นต้น  

การศึกษานี้น ารูปแบบการวิจัยแบบงานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to research) โดยค าถามในการวิจัย
เพื่อน าไปสู่การหาค าตอบของการวิจัยในครั้งนี้ คือ 1) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะไอซีทีของบุตรเป็นอย่างไร 2) ปัจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ของบุตรเป็นอย่างไร ค าถามข้างต้นใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ปกครองในการค้นหาค าตอบ โดยผู้ปกครองใช้กรอบ
การมีส่วนร่วม 5 ด้าน ที่ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเลี้ยงดู การจัดการเรียนรู้ในบ้าน การร่วมมือกับโรงเรียน 
การร่วมมือกับชุมชน และการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาของผู้ปกครอง  

 

3. ผลจากการปฏิบัติตอน 3 (Action 3)  
ในขั้นตอนนี้เป็นผลจากการปฏิบัติ การประเมิน การน าผลจากการประเมินไปปฏิบัติซ้ าและปรับปรุงการ

ปฏิบัติ ผลการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะไอซีทีของเด็กมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 5 ด้าน ดังนี้  

3.1 การเลี้ยงดูวิถีอิสลาม มีดังนี้ 1) การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรในการใช้ไอซีทีในทางที่ดีและ
เวลาที่เหมาะสม “ก่อนอื่นพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่ำงให้ลูกดูก่อน พ่อแม่บำงคนใช้เวลำทั้งวันอยู่กับมือถือแบบนี้ลูกก็
จะเห็นแบบอย่ำงที่พ่อแม่ท ำ” 2) การจัดตารางเวลาที่เหมาะสมส าหรับการใช้ไอซีทีของบุตร “ต้องมีกฎและเวลำใน
กำรใช้เน็ตหรือคอมพิวเตอร์” 2) การติดตามและเข้มงวดในการใช้ไอซีทีของบุตรในทางที่สร้างสรรค์ เช่น เฟสบุ๊ค ยู
ทูบ หรือไลน์ เป็นต้น“ก็จะคอยสังเกตเขำตลอดว่ำเล่นอะไร คุยอะไรกับเพื่อน แต่บำงครั้งก็ไม่ทันเพรำะอุมมี (แม่) 
มีงำนและภำระต้องท ำหลำยอย่ำง ต้องให้อำบี (พ่อ) และพี่ ๆ ที่โตแล้วช่วยดูแลน้องด้วย” 3) การใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารเป็นช่องทางในการสื่อสารกับบุตร “เรำสำมำรถใช้สื่อออนไลน์เลี้ยงดูลูกได้ บำงครั้งพ่อแม่ควรใช้ประโยชน์
จำกสิ่งเหล่ำนี้” 4) อบรมสั่งสอนถึงหลักการอิสลามที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป้าหมายที่ดี และไม่ใช้
ในทางที่ผิด และการไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่นด้วยการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง การมีวิจารณญาณใน
การรับหรือส่งข้อมูล การมีอามานะฮฺ (ความรับผิดชอบ) ต่อการเผยแพร่ข้อมูลของตน “เทคโนโลยีทุกอย่ำงอิสลำม
ไม่ได้ห้ำมแต่ต้องใช้ให้ถูก ใช้ในทำงที่ดี เด็กต้องให้เขำตระหนักและรู้ว่ำควรใช้อย่ำงไรให้เกิดประโยชน์”  

3.2 การจัดการเรียนรู้ในบ้านบูรณาการอิสลาม มีดังนี้ 1) การพูดคุยกับบุตรอย่างสม่ าเสมอเพื่อ
สร้างพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับสื่อที่มีประโยชน์ และให้โทษ และการใช้ไอซีทีในทางที่ถูกต้องเหมาะสม สอนให้ลูกรู้จัก
สิ่งฮาลาล (อนุมัติ) และหะรอม (ห้าม) ในหลักการศาสนา โดยเฉพาะในเรื่องการชมสื่อที่หะรอม หรือไม่เกิด
ประโยชน์ “ต้องหมั่นพูดคุยกับลูกว่ำสื่อแบบใหนฮำลำล (อนุมัติ) แบบใหนฮำรอม (ห้ำม) ในอิสลำม” 2) การชมสื่อ
หรือสื่อออนไลน์พร้อมกับบุตรและอธิบายแบบอย่างที่เห็นที่ดีหรือไม่ดี แนะน าบทเรียนจากการชมสื่อให้ลูกได้
ตระหนักในโทษ “พ่อแม่มักปล่อยให้ลูกดูทีวีหรือสื่อออนไลน์คนเดียว เรำต้องดูกับลูกด้วยจะได้อธิบำยให้ลูกได้ว่ำ
อันใหนดีหรือไม่ดีโดยเฉพำะที่ห้ำมในศำสนำ” 3) จัดเตรียมสื่อทางเลือกที่ฮาลาล และเหมาะสมส าหรับบุตรที่
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เพียงพอเพื่อให้บุตรได้บริโภคสื่อที่เป็นประโยชน์ “จะห้ำมไม่ให้เด็ก ๆ ดูเลยก็เป็นไปไม่ได้ แต่เดี๋ยวนี้มีสื่อฮำลำล 
(อนุมัติในอิสลำม) มำกขึ้น เช่น ละครจำกช่องไวท์แชนแนล อำนำชีด รำยกำรทีวี เป็นต้น พ่อแม่ควรเตรียมให้ลูกได้
ดูสื่อเหล่ำนี้แทน” 4) ตั้งโจทย์จากสื่อที่รับชมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ในครอบครัว “ท ำอย่ำงไรให้ลูกรู้จักวิเครำะห์ใน
สิ่งที่เขำรับชม พ่อแม่ควรมีบทบำทโดยอำจตั้งค ำถำมกับลูกบ่อย ๆ ว่ำได้บทเรียนอะไรบ้ำงในสิ่งที่ เขำได้รับชม” 5) 
สื่อสารหรือพูดคุยกับบุตรอย่างสม่ าเสมอถึงข้อมูลจากสื่อออนไลน์ที่สามารถก่อให้เกิดผลเสีย หรืออันตรายต่อบุตร 
เช่น ข้อมูลที่หลอกลวง สื่อที่มีความรุนแรง หรือการไม่เคารพสิทธิของบุคคล เป็นต้น “เดี๋ยวนี้คนเรำชอบแชร์ชอบ
โพสต์แบบไม่คิดอะไรเลย อันใหนจริงไม่จริง ต้องพูดคุยกันในครอบครัวเรื่องกำรรับข้อมูลในปัจจุบัน ไม่อย่ำงนั้น
อำจท ำบำปโดยไม่รู้ตัว อิสลำมสอนไว้ชัดเจนว่ำห้ำมเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นควำมจริง” 6) แนะน าแหล่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อบุตร เช่น YouTube เพื่อเรียนรู้ภาษา ละครสอนคนที่เป็นประโยชน์ การ์ตูนเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น 
“ต้องเตรียมและหำแหล่งเรียนรู้ที่มีประโยชน์ให้มำก ๆ ให้ลูกได้เรียนรู้ สื่ออิสลำมที่มีประโยชน์มีมำกมำยแต่พ่อแม่
ต้องมีเวลำให้กับลูกด้วย” 7) ให้ใช้อินเตอร์เน็ตในที่เปิดเผย ส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตให้ถูกทาง และให้บุตรได้
เรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองมากกว่าความบันเทิง “ไม่ควรให้เขาใช้ในห้องคนเดียวโดยพ่อแม่
ไม่เห็น เราควรอยู่กับเขาตลอดตอนเขาใช้สื่อออนไลน์” 8) จัดเตรียมแอพลิเคชันในลักษณะการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อให้ลูกใช้ไอซีทีเพื่อพัฒนาทักษะการคิด และการสร้างนวัตกรรม “ที่บ้ำนก๊ะ (พี่) จะหำโปรแกรมหรือสื่อกำร
เรียนรู้บูรณำกำรอิสลำมให้ลูกได้ฝึกและพัฒนำควำมคิดของเขำ เดี๋ยวนี้หำไม่ยำกมีแอพดี ๆ ทั้งของฟรีและแบบต้อง
ซื้อ”  

3.3 ด้านการร่วมมือกับโรงเรียน มีดังนี้ 1) การสื่อสารกับโรงเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้
หรือการใช้ไอซีที พัฒนาการด้านต่าง ๆ 2) การมีส่วนร่วมในแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน เช่น ร่วม
น าเสนอนโยบายของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะไอซีทีของเด็ก การเป็นกรรมการสถานศึกษา การ
พัฒนาหลักสูตร หรือกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้น 3) การเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมของโรงเรียน เช่น ช่วยครู
ในกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรม ทัศนศึกษา กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน เป็นต้น โดยผู้ปกครองที่มีประสบการณ์
หรือความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์หรือไอซีที หรือในด้านที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นอาสาสมัครในการจัดการเรียนการ
สอน หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “พ่อแม่ต้องมีส่วนร่วมในกำรน ำเสนอแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนด้วย ถ้ำเรื่องสื่อและกำรใช้เทคโนโลยีก็ต้องเสนอให้โรงเรียนมีหลักสูตรที่พัฒนำลูก ๆ ของเรำให้เท่ำทันกับ
สังคมปัจจุบัน”  

3.4 ด้านการร่วมมือกับชุมชน1 มีดังนี้ 1) การสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อให้
ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุน การก าหนดนโยบาย และวางแผนการจัดกิจกรรมส าหรับการพัฒนา
ทักษะไอซีทีของบุตร 2) การสนับสนุนและพาบุตรเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อ
พัฒนาทักษะของบุตร เช่น ค่ายคอมพิวเตอร์ อบรมเรื่องสื่อ ห้องสมุดชุมชน ทีเคพาร์ค (TK park) เป็นต้น 3) การ
สนับสนุนองค์กรภายในชุมชนในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะส าหรับเด็ก เช่น ค่ายคอมพิวเตอร์ ค่ายพัฒนาทักษะ

                                                 
1 ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่รวมตัวกันในหมู่บ้าน หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ใกล้เคียงกับชุมชนที่ผู้ปกครองอาศัยอยู่ เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล ศูนย์เยาวชน สถาบันการศึกษา เป็นต้น และภาคเอกชน เช่น บริษัท ห้างร้าน สมาคม มูลนิธิ เป็นต้น  
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ไอซีที การผลิตสื่อ เป็นต้น “ชุมชนที่นี่ค่อนข้ำงเข้มแข็ง ก๊ะ (พี่) จะเข้ำร่วมประชุมกับผู้น ำชุมชนเสมอ เพรำะก๊ะเป็น
ครูด้วยเขำจึงให้ควำมเคำรพ และรับฟังควำมเห็นของเรำ” 4) การเป็นอาสาสมัครในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในชุมชนตามศักยภาพของผู้ปกครอง 5) จัดตั้งและเข้าร่วมในเครือข่ายครอบครัวเพื่อร่วมกับครอบครัว
อื่น ๆ ในการพัฒนาบุตร “ที่บ้ำนไปเที่ยวบ่อยกับญำติ ๆ ครอบครัวเพื่อนอำบี (พ่อ) จะพำลูก ๆ ไปด้วยเพื่อให้ลูก ๆ 
รู้จักกัน อย่ำงน้อยเขำได้รู้จักกำรอยู่ร่วมกับผู้อื่น ส่วนอำบี (พ่อ) กับอุมมี (แม่) ก็ได้พูดคุยกับเพื่อน ๆ เรื่องกำรเลี้ยง
ดูลูกด้วย”  

3.5 การพัฒนาตนเองด้านการศึกษาของผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองมี 2 ลักษณะ 
คือ การศึกษาแบบเป็นทางการ และการศึกษาแบบไม่เป็นทางการ ดังนี ้

3.5.1 แบบเป็นทางการ เป็นการเรียนรู้ของผู้ปกครองที่จัดขึ้นโดยองค์กรหรือหน่วยงาน
สนับสนุนหรือองค์กรพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครองในด้านต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงดู การจัดการเรียนรู้ในบ้าน การ
จัดการภายในครอบครัว เป็นต้น โดยการเรียนรู้มีหลักสูตร ก าหนดเวลา การประเมินผลอย่างเป็นขั้นตอนหรือเป็น
ระบบ  

3.5.2 แบบไม่เป็นทางการ เป็นการเรียนรู้ของผู้ปกครองที่ไม่มีก าหนดหลักสูตร และเวลาที่
ชัดเจน ผู้ปกครองสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระตามความต้องการและความพร้อมของตน จากการศึกษาพบว่ามี 5 
ประเภท คือ 1) การเรียนรู้ด้วยการอ่าน เช่น การอ่านหนังสือ วารสาร บทความ เป็นต้น การอ่านครอบคลุมหนังสือ
ทั้งที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและสามัญ “ส่วนมำกจะเรียนรู้วิธีกำรเลี้ยงลูกจำกกำรอ่ำนหนังสือ เพรำะเป็นวิธีกำรที่ง่ำย
ส ำหรับกำรพัฒนำตนเอง อีกอย่ำงกำรอ่ำนหนังสือจะเป็นกำรสร้ำงวัฒนธรรม และแบบอย่ำงให้สมำชิกในบ้ำนได้อีก
ด้วย” 2) กลุ่มศึกษาของผู้ปกครอง คือ ชุมชนเรียนรู้ของผู้ปกครองที่มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 
กับผู้ปกครองท่านอื่น ๆ โดยสามารถสร้างกลุ่มเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครองในชุมชน สถานที่ท างาน หรือกลุ่มผู้ปกครอง
ในโรงเรียนของบุตร “กิจกรรมกลุ่มศึกษำอัลกุรอำนที่เข้ำร่วมอย่ำงน้อยเดือนละหนึ่งครั้งมักมีกำรน ำบทเรียนจำก 
อัลกุรอำน และค ำสอนอิสลำมไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรครอบครัว รวมถึงกำรเลี้ยงดู และพัฒนำศักยภำพของ
บุตร รวมถึงสมำชิกอื่น ๆ ในครอบครัว” 3) การเรียนรู้จากสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 
สังคมออนไลน์ เป็นต้น “ปัจจุบันสำมำรถหำควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลี้ยงดูบุตรได้ง่ำย ใช้เน็ต และหำข้อมูลจำก กูเกิล 
บำงครั้งก็ติดตำมเพจกำรเลี้ยงดูลูกจำกผู้มีประสบกำรณ์” 4) การฟังบรรยายความรู้ทั้งศาสนาและสามัญ 
โดยเฉพาะในด้านศาสนา ผู้ปกครองสามารถน าหลักการและค าสอนจากศาสนามาประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงดูบุตรได้ 
“ทุกครั้งที่มีกำรบรรยำยศำสนำอุมมี (แม่) จะเข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยเฉพำะกำรบรรยำยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรพัฒนำครอบครัว กำรเลี้ยงลูก อุมมี (แม่) สำมำรถน ำไปใช้ในครอบครัวได้” 5) การเข้าร่วมสัมมนาหรือการ
อบรม ที่จัดขึ้นโดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาหรือการพัฒนาครอบครัว 
โดยจัดขึ้นในบางโอกาส ปัจจุบันกิจกรรมสัมมนาและอบรมได้มีการจัดโดยหลายหน่วยงานและมีเนื้อหาที่
หลากหลาย การบรรยายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวมีการจัดทุกปี โดยโรงเรียน สถาบันอุมดมศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาครอบครัว “เคยเข้ำร่วมกิจกรรมสัมมนำ
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บทบำทสตรีที่ มอ. ปัตตำนี โครงกำรจัดโดย อบจ. ปัตตำนี และร่วมกับหลำยองค์กรทั้งองค์กรสตรี และ
สถำบันกำรศึกษำหลำยแห่ง”  

การรับรู้ของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยเงื่อนไขของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะไอซีที
ของเด็กมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่ามีปัจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวกับผู้ปกครอง 9 ด้าน ดังนี้ 1) ความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับการใช้ไอซีที หมายถึง ผู้ปกครองต้องมีความรู้และพัฒนาตนเองให้มีทักษะด้านไอซีที รวมถึงความรู้
และทักษะในการเลี้ยงดูบุตร “ตอนที่อุมมีมีลูกคนแรกมักจะลองผิดลองถูกในกำรเลี้ยงลูก ไม่ค่อยมีควำมรู้มำก แต่
ก่อนควำมรู้ก็เข้ำถึงยำกไม่เหมือนสมัยนี้” 2) เวลา หมายถึง การจัดการเวลาของผู้ปกครอง เพื่อให้สามารถมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา และใช้เวลาร่วมกับบุตร “ปัญหำหลักก็คือเรื่องเวลำเพรำะภำระงำนที่ท ำงำนมีมำกบำงครั้ง
ก็ไม่ทันที่จะติดตำมหรือดูแลลูก ๆ” 3) การสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว หมายถึง การให้ความส าคัญกับ
การแสดงความรัก การเอาใจใส่ การสื่อสาร และการใช้เวลาร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว  “ที่บ้ำนจะต้องมี
เวลำที่ท ำกิจกรรมร่วมกันเสมอ อย่ำงน้อยเวลำทำนข้ำว หลังละหมำดอีชำทุกคนก็จะใช้เวลำพูดคุยกัน ก่อนที่จะเข้ำ
นอน” 4) แบบอย่างที่ดี หมายถึง การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ปกครองแก่บุตรในทุกด้าน  5) ความสม่ าเสมอ 
หมายถึง ความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมหรือการเอาใจใส่ ติดตามการเรียนรู้ และพัฒนาการในด้าน  ต่าง ๆ ของ
บุตรอย่างต่อเนื่อง 6) การสร้างความมุ่งมั่นและพยายามหาแรงบันดาลใจในการพัฒนาการเรียนของบุตร            
7) สิ่งแวดล้อมภายในบ้านที่ดี หมายถึง การจัดหรือสร้างบรรยากาศภายในบ้านให้เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ของ
บุตร หรือขจัดสิ่งแวดล้อมที่ท าลายสมาธิหรืออารมณ์ที่ดีของบุตร 8) ความสัมพันธ์กับโรงเรียน หมายถึง การสร้าง
ความสัมพันธ์ การสื่อสารกับโรงเรียน และสร้างทัศนคติที่ดีต่อครูหรือบุคลากรของโรงเรียนเพื่อสร้างความร่วมมือ
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุตร “ครูไม่ค่อยแจ้งข่ำวสำรให้ผู้ปกครองทรำบ...โรงเรียนควรเปิดโอกำสให้ผู้ปกครอง
ได้เสนอควำมคิดเห็นบ่อย ๆ ด้วย” 9) ความสัมพันธ์กับชุมชน หมายถึง การการสร้างความสัมพันธ์ การสื่อสารกับ
ชุมชน และสร้างทัศนคติที่ดีต่อชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุตร 

 

4. ผลจากการปฏิบัติตอน 4 (Action 4)  
การประเมินผลจากการปฏิบัติตามแผนการด าเนินการ พบว่าการปฏิบัติของผู้ปกครองพบว่าผู้ปกครองมี

การระบุกิจกรรมการมีส่วนร่วมจากการปฏิบัติแต่ละด้าน และผู้ปกครองยังได้ระบุปัจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง เห็นได้จากการสะท้อนระหว่างการสนทนากลุ่ม ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายของการด าเนินการ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและจากการประชุมผู้ปกครองทั้งในระดับสามจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด 
จ านวน 3 ครั้งพบว่าภาพรวมจ านวนการเข้าร่วมการประชุมของผู้ปกครองมีจ านวน ร้อยละ 89.50 โดยจ านวน
ผู้ปกครองที่เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 1 จ านวน ร้อยละ 100 ครั้งที่ 2 จ านวน ร้อยละ 79.62 และครั้งที่ 3 จ านวน 
ร้อยละ 88.8 โดยภาพรวมของการประเมินผลเกินเป้าหมายจากที่ได้ก าหนดในแผนซึ่งระบุว่ามีผู้ปกครองเข้าร่วม
การประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 จากจ านวนผู้ปกครองทั้งหมด 
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อภิปรายผล  
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อบุคคลเพื่อใช้

ในการเรียนรู้ การท างานและการใช้ชีวิต ไอซีทีจึงเป็นหนึ่งใน “ทักษะในศตวรรษที่ 21” ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการใช้ชีวิตของบุคคลในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการพัฒนาเด็กให้มีทักษะไอซีทีของสถานศึกษายังคงมีการ
ถกเถียงว่าสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ เนื่องจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งทรัพยากร บุคลากร ครู แนว
ทางการจัดการเรียนการสอนหรือหลักสูตร ดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุตรให้มีทักษะไอซีทีที่
สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากสามารถสนับสนุนและส่งเสริมได้ทันที ที่ส าคัญการใช้งานสังคม
ออนไลน์ของเด็กในปัจจุบันส่วนมากก็อยู่ในช่วงที่เด็กอยู่ที่บ้านมากกว่าที่โรงเรียน (CISCO, 2008) ซึ่งยิ่งตอกย้ าถึง
ความจ าเป็นของผู้ปกครองในการดูเอาใจใส่และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไอซีทีมากยิ่งขึ้น  
  ประเด็นที่ควรน ามาพิจารณาคือการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนั้นมีความหลากหลายและครอบคลุมหรือไม่ 
และการมีส่วนร่วมในบริบทสังคมและวัฒนธรรมเฉพาะควรมีวิธีการปฏิบัติ อย่างไรจึงจะสามารถน าเสนอแนว
ทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของบุคคล การศึกษาครั้งนี้จึงให้ความส าคัญต่อการน ารูปแบบการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองที่มีความหลากหลายรอบด้านมาใช้ ซึ่งมี 5 ด้าน ประกอบด้วย การเลี้ยงดูวิถีอิสลาม การจัดการ
เรียนรู้ในบ้านบูรณาการอิสลาม การร่วมมือกับโรงเรียน การร่วมมือกับชุมชน และการพัฒนาตนเองด้านการศึกษา
ของผู้ปกครอง ซึ่งแม้มีความสอดคล้องกับรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่ถูกน ามาใช้ในประเทศไทยอย่าง
แพร่หลาย อย่างแนวคิดของ เอพสติน (Epstein, 2011) ทีมี 6 ด้าน ประกอบด้วย การอบรมเลี้ยงดู การท าหน้าที่
สื่อสารกับโรงเรียน การจัดการเรียนรู้ในบ้าน การเป็นอาสาสมัคร การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการร่วมมือกับ
ชุมชน แต่การศึกษานี้มีจุดเด่นในด้านการน าการศึกษาของผู้ปกครองมาเป็นประเด็นหนึ่งในรูปแบบของการศึกษา
ครั้งนี้  
 ส าหรับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองพบว่าผู้ปกครองมุสลิมให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุตรในด้านทักษะ
การใช้ไอซีทีเนื่องจากเห็นว่ามีความส าคัญส าหรับการเรียนรู้และการท างานในอนาคตของบุตร ตามหลักการ
อิสลามการใช้เทคโนโลยีไม่ได้ห้ามในศาสนาแต่ต้องใช้อย่างมีวิจารณญาณ ใช้ในทางที่ถูกตอ้งและสร้างประโยชน์ต่อ
สังคมโดยรวม จากการศึกษาพบว่าผู้ปกครองมีวิธีการในการเลี้ยงดูวิถีอิสลาม และการจัดการเรียนรู้ในบ้าน    
บูรณาการอิสลาม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ด ารงอยู่ ดังนั้นแนวทางการพัฒนาหรือสนับสนุนผู้ปกครองควรให้
ความส าคัญต่อการน าความเชื่อหรือวัฒนธรรมของผู้ปกครองมาบูรณาการให้เข้ากับแนวทางการพัฒนาเพื่อให้การ
ปฏิบัติสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ปกครองที่แท้จริง ส าหรับข้อค้นพบจากการศึกษานี้ผู้ปกครองมีวิธีการปฏิบัติที่
หลากหลาย ซึ่งบทบาทของผู้ปกครองมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ Barron et al. (2009) ที่ศึกษาพบว่า
ผู้ปกครองควรแสดงบทบาท ประกอบด้วย การเป็นครูและเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ไอซีทีให้เหมาะสม การร่วม
ท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไอซีทีร่วมกับบุตร การเป็นผู้คอยแสวงหาโอกาสให้บุตรได้เรียนรู้ไอซีทีอย่างถูกต้อง
เหมาะสม การเป็นผู้จัดเตรียมทรัพยากรการเรียนรู้ส าหรับบุตร การเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนให้บุตรสามารถท า
กิจกรรมหรือพัฒนาศักยภาพของตนด้านไอซีที และการเป็นผู้เรียนร่วมกับบุตรไปพร้อมกัน ซึ่งผู้ปกครองมีศักยภาพ
ที่จะพัฒนาศักยภาพของบุตรได้ อย่างไรก็ตามการศึกษาพบว่ามีปัจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
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ผู้ปกครองที่ต้องตระหนักและพิจารณาเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ความรู้และ
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไอซีที เวลา การสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว แบบอย่างที่ดี ความสม่ าเสมอ 
ความมุ่งมั่น สิ่งแวดล้อมภายในบ้าน ความสัมพันธ์กับโรงเรียน และความสัมพันธ์กับชุมชน ปัจจัยเงื่อนไขข้างต้น
สอดคล้องกับการศึกษาของ Pena (2000) ที่ได้ศึกษาพบว่าการศึกษาของผู้ปกครองสามารถส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองได้ และการศึกษาของ Blazer (2005) ที่พบว่าข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาที่อาจเป็นเงื่อนไขที่
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมได้ และเงื่อนไขความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ตามข้อค้นพบจากการศึกษาของ Patrikakou 
(2008) ที่สามารถส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองได้เช่นเดียวกัน  
 

ข้อเสนอแนะ 
การน าผลการศึกษาไปปฏิบตัิ  
1. ผู้ปกครองและผู้สนใจโดยเฉพาะผู้ปกครองมุสลิมสามารถน าผลจากการศึกษานี้ไปปรับใช้ในการจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะไอซีทีของบุตร โดยมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการเลี้ยงดู การจัดการเรียนรู้ใน
บ้าน การร่วมมือกับโรงเรียน การร่วมมือกับชุมชน และการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาของผู้ปกครอง  

2. สถานศึกษาสามารถน าผลจากการศึกษาครั้งนี้ไปปรับใช้ส าหรับการพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมผู้ปกครอง 
หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง การพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนให้
มีทักษะที่สามารถสนับสนุนผู้ปกครองในการพัฒนาบุตร การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรสนับสนุนผู้ปกครอง  

3. ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนครอบครัวทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถน าผลจากการศึกษา
ในครั้งนี้ไปก าหนดนโยบายส าหรับการพัฒนาเด็กและครอบครัว การพัฒนาหลักสูตร หรือโปรแกรมการเรียนรู้
ส าหรับผู้ปกครอง รวมถึงการสนับสนุนทรัพยากรส าหรับครอบครัว 

4. ผู้ก าหนดนโยบายทางการศึกษาควรพิจารณาน าผลจากการศึกษาครั้งนี้ไปพัฒนาหรือก าหนดนโยบาย
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของบุตรที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
และส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการปฏิบัติและร่วมมือในการพัฒนาผู้ปกครองให้มากยิ่งขึ้น  

การวิจัยในครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเงื่อนไขกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในลักษณะการวิจัยเชิง

ปริมาณที่สามารถยืนยันถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องในเชิงสถิต ิ
2. การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง 

โรงเรียน และชุมชน และพัฒนาหลักสูตรที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของครอบครัว เพื่อสามารถ
พัฒนาครอบครัวให้มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมส าหรับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในอนาคต  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากโครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

 



Journal of Behavioral Science for Development  ISSN 2228-9453 | 95 

Vol.9   No.1, January 2017    

รายการอ้างองิ 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา. 
กิตติ รัตนฉายา. (2536). ดับไฟใต้. นครศรีธรรมราช: กองกิจการพลเรือนกองทัพภาค 4. 
สมาคมนักเรียนเกาอาหรับประเทศไทย. (2542). พระมหำคัมภีรอัล-กุรอำน พรอมควำมหมำยภำษำไทย. มาดีนะฮฺ 

: ศูนยกษัตรฟะฮัดเพ่ือการพิมพอัลกุรอานอัล.  
นูรีดา หะยียะโกะ. (2555). อัตลักษณ์ทางภาษาของชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูปัตตานี. ใน สุเนตร ชุตินธรานนท์ 

และคณะ, หลำกมิติมุมมองมุสลิมในแผนดินไทย (หน้า. 209-224). กรุงเทพฯ: ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบัน
เอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

พร้อมพิไล บัวสุวรรณ. (2554). ครอบครัวและโรงเรียนหุ้นส่วนเพื่อคุณภำพของผู้เรียน. กรุงเทพฯ:             
ส านักพิมพ์แสงดาว.  

มัจญ์ดี อัล-ฮิลาลี. (2553). ภำรกิจคนหนุ่มสำวมุสลิม (อนัส แสงอาร,ี แปล). สงขลา: ส านักพิมพ์อาลีพาณิชย์. 
สุภางค์ จันทวานิช. (2557). วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ. (พิมพ์ครั้งที่ 22). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
อับดุลลอฮฺ นาศิหฺ อุลวาน. (2553). เลี้ยงลูกด้วยอิสลำม (อัล-มุสลีมาต, แปล). กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่องทางธรรม. 
Banks, J. A. (2004). The nature of multicultural education (7ed. Vol. 3). USA: John Wiley & 

Sons, Inc. 

Barron, B., Martin, C. K., Takeuchi, L., & Fithian, R. (2009). Parents as Learning Partners in the 

Development of Technological Fluency.  International Journal of Learning and Media, 

1(2), 55-77.  

Binkley, M. , Erstad, O. , Herman, J. , Raizen, S. , Ripley, M. , Miller- Ricci, M. , & Rumble, M. 

(2012). Assessment and teaching of 21st century skills. In P. Griffin, B. McGaw & E. Care 

(Eds.): Springer. 

Blazer, C.  ( 2005 ) .  Literature Review on Family Involvement:  The Home- School Partnership. 

Suite: Miami-Dade County Public Schools. 

CISCO. (2008). Equipping Every Learner for the 21st Century: Cisco Systems, Inc. . 

Desforges, C., & Abouchaar, A. (2003). The impact of parental involvement, parental support and 

family education on pupil achievement and adjustment:  a liturature reviews:  Queen’ s 

Printer. 

Downey, S. , Hayes, N. , & O’ Neill, B.  ( 2007 ) .  Play and Technology for children aged 4 - 12 . 

Dublin: Centre for Social and Educational Research, Dublin Institute of Technology. 

Epstein, J.  L.  ( 2011 ) .  School, family, and community partnerships:  Preparing educators and 

improving schools (2nd ed.). Suite: Westview Press. 

Goodall, J. , & Vorhaus, J.  ( 2 0 1 1 ) .  Review of best practice in parental engagement.   UK: 

Department for Education (DFE). 

Hornby, G. (2011). Parental involvement in childhood education: Building effective school-family 

partnerships: Springer Science & Business Media. 

Kindon, S., Pain, R., & Kesby, M. (2007). Participatory action research approaches and methods: 

Connecting people, participation and place. NY: Routledge. 

Kocyigita, S.  ( 2015 ) .  Family Involvement in Preschool Education:  Rationale, Problems and 

Solutions for the Participants. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(1), 1-17.  

McIntyre, A. (2007). Participatory action research (Vol. 52). California: Sage Publications. 



96 | ISSN 2228-9453  Journal of Behavioral Science for Development 

  Vol.9   No.1, January 2017 

Palys, T. (2008). Purposive Sampling. In L. M. Given (Ed.), The Sage encyclopedia of qualitative 

research methods Sage Publications. 

Patrikakou, E. N. (2008). The power of parent involvement: evidence, ideas, and tools for student 

success. Illinois: Center on Innovation and Improvement. 

Pena, D.  C.  (2000) .  Parent involvement:  Influencing factors and implications.  The Journal of 

Educational Research, 94(1), 42-54.  
 

Translated Thai References (ส่วนที่แปลรายการอ้างอิงภาษาไทย) 
Alhilali, M.  ( 2010) .  Young Muslim Mission.  ( Anas Sengaree, tran. ) .  Songkhla:  Ali Panich 

Publishing. 

Arab Universities Alumni Association.  ( 1999) .  Holy Quran translation in Thai versions. 

Maddinah:  king Fahd Glorious Quran Printing Complex.  

Buasuwan, P. (2011). Family and school, a partnership for student quality. Bangkok: Saengdao 

Publishing.  

Chantavanich, S.  (2014).  Qualitative research methods.  22nd Edition.  Bangkok:  Chulalongkorn 

University Press.  

Nasihulwan, A. (2012). Raising Muslim Children (Almuslimat, tran.). Bangkok: Songtangtham 

Center. 

Nureeda Hayiyakoh, N.  ( 2 0 1 2 ) .  The language identity of Malay Muslim Pattani.  In Sunait 

chutinatharanon, the diversity of Muslim in Thailand (pp. 209-224). Bangkok: Center for 

Muslim Studies, Asian Studies institution, Chulalongkorn University. 

Ministry of Education. (1999). National Education Act of B.E. 2542 (1999). Bangkok: Office of 

National Education Commission. 

Ratanachaya, K. (1993). Stop the fire in the south. NakhonsritNakhon Si Thammarat: Directorate 

of Civil Affairs 4 

 


