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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
GUARDIANS’ PARTICIPATION IN PREPARING CHILDREN’S READINESS AT
TAMBON NON TAN MUNICIPALITY’S PRESCHOOL CHILD DEVELOPMENT
CENTRE IN MUANG ROI ET DISTRICT, ROI ET PROVINCE
ลัดดาวัลย์ อาจสด1
LADDAWAN ATSAD
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความ
พร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 2. เพื่อเปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล
อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
มีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 106 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test)
ผลการศึกษาพบว่า 1. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมใน การเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน
และด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด คือ ด้านการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และด้านการมีสว่ นร่วม
ในการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความ
พร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยจ�ำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา ทัง้ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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ABSTRACT
Objectives of the research were: 1) to study guardians’ participation in preparing
children’s readiness at Tambon Non Tan Municipality’s preschool child development
centre in Roi Et province’s Muang district, 2) compare the former’s participation in preparing
the latter’s readiness at its preschool child development centre, resting on variables of
the former’s genders, ages and working experiences. The sampling group employed for this
study comprised. The research instrument was five rating scale questionnaires. The
statistics utilized for data analyses embraced frequencies, percentage, arithmetic mean,
standard deviation and t-test.
Outcomes of the research findings: 1) Guardians’ participation in preparing
children’s readiness at its preschool child development centre mentioned above was
rated ‘high’ in the overall aspect. When taking into account of a single aspect, it revealed
that the aspect with the highest mean was planning while the next two aspects with the
lower means included resource allocation and evaluation, whereas the last aspect with
the lowest mean was liaison. 2) The comparative results of their participation in
educational management at its schools indicated that variables of the sampling groups’
genders, ages and working experiences showed no significant differences in their participation
in educational management at its schools.
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตัง้ แต่แรกเกิดถึง 5 ป บนพืน้ ฐานการอบรมเลีย้ งดูและ การส่งเสริม
กระบวนการเรียนรูที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม
วัฒนธรรมทีเ่ ด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรักความเอือ้ อาทร และความเข้าใจของทุกคน เพือ่ สร้างรากฐานคุณภาพ
ชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสูความเป็นมนุษย์สมบูรณเกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม (ขนิษฐา เปรมพงษ์, 2550,
หน้า 8) และเด็กปฐมวัย เป็นวัยทองของชีวิตเป็นวัยเริ่มต้นของพัฒนาการทุก ๆ ด้านการอบรมเลี้ยงดูที่
ถูกต้องเป็นสิง่ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะเป็นการส่งเสริมให้เด็กได เรียนรูส งิ่ ต่าง ๆ ไดประสบการณชวี ติ เพือ่ พัฒนา
ความสามารถของตนเองในทุกๆ ด้าน ให้เป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
ผู้ใหญ่ที่จะเกี่ยวข้องกับเด็กควรจะมีความรูความเข้าใจธรรมชาติของเด็กในเรื่องการอบรมเลี้ยงดู
บทบาทของพ่อแม่ในการส่งเสริมประสบการณการเรียนรู เพื่อเตรียมความพรอมทุก ๆ ด้านให้กับเด็ก
เพือ่ สังคมของเราจะไดคนทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง และเพือ่ ความเจริญก้าวหนา ของประเทศชาติตอ่ ไป (วราภรณ์
รักวิจัย, 2540, หน้า 1) ส�ำหรับเด็กก่อนวัยเรียนรัฐบาลไดมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริม ให้เด็กก่อนวัย
เรียนไดร บั การบริการเตรียมความพรอ มในรูปแบบต่าง ๆ เช่น มีการจัดตัง้ ศูนย์ พัฒนาการเด็ก สถานรับเลีย้ ง
เด็กในที่ท�ำงานและในสถานประกอบการ โดยด�ำเนินการร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559 371
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ครอบครัว
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จัดการ
ศึกษาโดยกระจายอ�ำนาจสูทองถิ่น เน้นเอาชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาวางแผน เสนอแนวคิด
ร่วมกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพือ่ ให้การบริหารจัดการศึกษามีความสอดคลองกับ สภาพแวดล้อม สังคม
เศรษฐกิจของแต่ละท้องถิ่นโดยอาศัยวิทยากรแหล่งวิทยากรที่ส�ำคัญในท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งมีการถ่ายทอดความรู ความช�ำนาญที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาอยู่ ในรูปของการจัดการศึกษาให้เป็น
ระบบโดยอาศัยสถานศึกษาในท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู
การจัดกระบวนการศึกษาโดยให้ประชาชนมีสว่ นร่วมถือว่าเป็นแนวทางการแกปญ
ั หาไดตรงประเด็น
และสอดคลองกับความต้องการของชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 , หนา 13 -14) ซึง่ ใจทิพย์ เชือ้ รัตนพงษ์
(2544, หน้า 267) ไดกล่าวว่าจากอดีตทีผ่ า่ นมาชุมชนยังไมไดเข้ามามีสว่ นร่วมเท่าทีค่ วร ซึง่ ผลกระทบชุมชน
จึงก่อให้เกิดปัญหาผู้ปกครองไมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน โดย ธีรภัทร เจริญดี
(2542, หน้า 3) ไดอธิบายถึง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองไววา การสร้างพัฒนาการเด็กให้มีความเจริญ
งอกงามและการเรียนรูที่ดี การที่ผู้ปกครองเข้าไปมีส่วนร่วมย่อมเป็นโอกาสที่ดี ที่ผู้ปกครองจะไดเรียน
รูบทบาทหน้าที่ที่ควรจะเป็น นอกจากนั้นเด็กเล็ก ๆ ก็ชอบที่ให้ผู้ปกครองมาเยี่ยมที่โรงเรียน เพราะฉะนั้น
โรงเรียนจึงควรเป็นผู้ที่เริ่มหรือช่วยให้ผู้ปกครองเขา มามีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือการเรียนการสอนและ
กิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรียนอีกด้วย และสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ โรงเรียนจะต้องเป็นผู้เริ่มต้นน�ำผู้ปกครองมาที่
โรงเรียน และชั้นเรียนด้วยความนับถือและเป็นกันเอง ซึ่งถือเป็นนโยบายระหว่างการช่วยเหลือจากชุมชน
และผูป้ กครอง อันจะส่งผลช่วยให้กจิ กรรมต่าง ๆ ทัง้ โรงเรียนมีผลดียงิ่ ขึน้ ผูป้ กครองเป็นผูท้ มี่ บี ทบาทส�ำคัญ
ในการส่งเสริมการเรียนของเด็กเมื่อเด็กอยู่ที่บ้านและต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการเรียนของเด็กด้วย
สว นบทบาทหน้าทีข่ องผูป้ กครองในการสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลานของตน คือ การสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ซึง่ จะช่วยสร้างความมัน่ คงทางอารมณ์ และความมัน่ ใจของเด็ก และเยาวชน
การจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านที่ส่งเสริมการใฝ่รู เช่น การซื้อหนังสือวารสารต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการ
อ่าน และในปัจจุบันอาจต้องรวมไปถึงคอมพิวเตอร์ด้วย การพาไปทัศนะศึกษา การเอาใจใสดูแลสุขภาพ
อนามัย โภชนาการ การถ่ายทอด วัฒนธรรม และการอบรมให้เป็นคนดี บทบาทต่าง ๆ เหล่านีข้ องผูป้ กครอง
จึงมีสว่ นช่วยโรงเรียนในการพัฒนาเด็กให้เจริญงอกงาม ผูป้ กครองและชุมชนจึงควรจะต้องเข้ามามีสว่ นร่วม
กับโรงเรียน
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาให้ผปู้ กครองมีสว่ นส�ำคัญทีจ่ ะช่วยส่งเสริม และพัฒนา
เด็กร่วมกับคณะผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยของทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยไดศึกษาเกี่ยวกับบทบาท
ปัญหา และแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการส่งเสริมการเรียนรูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 3 ด้าน คือ 1. ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. ด้านการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างประสบการณ์แกนักเรียน และ 3. ด้านการมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เพือ่ น�ำผลการวิจยั ไปพัฒนาบทบาทการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองใน
การส่งเสริมการเรียนรูข องศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และไดแนวทางการวางแผนปรับปรุงการท�ำงานร่วมกันระหว่าง
ผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อันส่งผลถึงการพัฒนาศักยภาพของ
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ผู้เรียน และเป็นการพัฒนาการศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา
3. สมมติฐานของการวิจัย
1. ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
2. ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3. ผูป้ กครองทีม่ รี ะดับการศึกษา ต่างกัน มีสว่ นร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล
อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2556 รวมทั้งหมด 120 คน
4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีขอบเขตของการวิจัยจ�ำแนก
เป็น 3 ด้าน คือ
1) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2) ด้านการมีส่วนร่วมใน การเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน
3) ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ทราบสภาพการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
5.2 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยน�ำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และ
เป็นประเด็นในการแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนก่อนหรือหลังในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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5.3 ผลการวิจยั จะน�ำไปใช้เป็นสารสนเทศในการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการเตรียมความพร้อม
ของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นต่อไป
5.4 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด
6. วิธีด�ำเนินการวิจัย
6.1 ประชากร (Population) ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2556 ซึง่ เป็นผูป้ กครอง
รวมทั้งหมด 120 คน
6.2 กลุม่ ตัวอย่าง (Sample) ได้แก่ ผูป้ กครองนักเรียน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล
อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 106 คน ได้จากการก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้การ
เทียบจากตารางส�ำเร็จรูปของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 103)
6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended Questionnaire)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended Questionnaire) แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) สอบถามข้อมูลเกีย่ วกับ
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล
อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
6.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) คือ ความถี่ (Frequency)
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิง
อนุมาน คือ การทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One – way ANOVA) หรือ (F-test)
7. ผลการวิจัย
7.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มี
ค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ ด้านการมีสว่ นร่วมในการเสริมสร้างประสบการณ์แก่นกั เรียน และด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด
คือ ด้านการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และด้านการมีสว่ นร่วมในการสนับสนุนศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก ตามล�ำดับ
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เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้
1) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เข้าร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และเข้าร่วม
กิจกรรมการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีไทย เช่น วันลอยกระทง รองลงมาคือ เข้าร่วมกิจกรรมวันกีฬาสี และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ เข้าร่วมการประชุมครูและผู้ปกครอง
2) ด้านการมีสว่ นร่วมใน การเสริมสร้างประสบการณ์แก่นกั เรียน พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ช่วยเสริมความรู้ ความคิดที่เด็กได้จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ถ้าเด็กได้เรียนเกี่ยวกับสัตว์ ผู้ปกครองอาจพาเด็กไปสวนสัตว์ในวันหยุด รองลงมา
คือ ส่งเสริมให้เด็กหยิบหนังสือมาอ่านในยามว่าง ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุดคือ กระตุน้ หรือเตือนให้เด็กท�ำกิจกรรม
ตามที่ครูได้มอบหมาย
3) ด้านการมีสว่ นร่วมในการสนับสนุนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก รองลงมา คือ ช่วยซ่อมแซมเครื่องเล่นสนาม โต๊ะ เก้าอี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ช่วยควบคุมดูแลเด็ก
ในเรื่องความปลอดภัยของเด็กขณะออกไปทัศนศึกษา
7.2 ผลการเปรียบเทียบการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
สมมติฐานที่ 1 ผู้ปกครอง ที่มีเพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ปกครอง ที่มีเพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
สมมติฐานที่ 2 ผู้ปกครอง ที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
สมมติฐานที่ 3 ผูป้ กครอง ทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีสว่ นร่วมในการเตรียมความพร้อมของ
เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ กครอง ทีม่ รี ะดับการศึกษา ต่างกัน มีสว่ นร่วมในการเตรียมความพร้อม
ของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
8. อภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจยั มีการน�ำผลการวิจยั ทีน่ า่ สนใจและน�ำมาอภิปรายผลเพิม่ เติมตามประเด็น
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ต่างๆ ดังนี้
8.1 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ ด้านการมีสว่ นร่วมใน การเสริมสร้างประสบการณ์
แก่นักเรียน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และด้าน
การมีสว่ นร่วมในการสนับสนุนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจาก ผูป้ กครองเล็งเห็นถึงความส�ำคัญใน
การมีสว่ นร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ดังที่ ธีรภัทร์ เจริญดี (2542 , หน้า 3) กล่าวว่า การมีสว่ นร่วม
ของผู้ปกครอง หมายถึง การสร้างพัฒนาการเด็กให้มีความเจริญงอกงามและการเรียนรู้ที่ดี การที่
ผูป้ กครองเข้าไปมีสว่ นร่วมย่อมเป็นโอกาสทีด่ ี ทีผ่ ปู้ กครองจะได้เรียนรูบ้ ทบาท หน้าทีท่ คี่ วรจะเป็น นอกจาก
นั้นเด็กเล็ก ๆ ก็ชอบที่ให้ผู้ปกครองมาเยี่ยมที่โรงเรียน เพราะฉะนั้น โรงเรียนจึงควรเป็นผู้ที่เริ่มหรือช่วยให้
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรียนอีกด้วย และ
สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ โรงเรียนจะต้องเป็นผู้เริ่มต้นน�ำผู้ปกครองมาที่โรงเรียน และชั้นเรียนด้วยความนับถือ
และเป็นกันเอง ซึ่งถือเป็นนโยบายระหว่างการช่วยเหลือจากชุมชนและผู้ปกครอง อันจะส่งผลช่วยให้
กิจกรรมต่าง ๆ ทัง้ โรงเรียนมีผลดียงิ่ ขึน้ ผูป้ กครองเป็นผูท้ มี่ บี ทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมการเรียนของเด็กเมือ่
เด็กอยู่ที่บ้าน และต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการเรียนของเด็กด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เยาวนุช
ทานาม (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนสอนภาษาจีนผลการวิจยั พบว่า ความต้องการของผูป้ กครอง
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ วารี กติกา (2540, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการรับรู้และแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
นักเรียนในการจัดการศึกษาในโรงเรียนเอกชน อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่าผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่
สามารถมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับอนุบาล ทั้ง 6 ด้าน และสามารถมีส่วนร่วมในระดับมาก
8.2 ผลการเปรียบเทียบการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า
ผูป้ กครองมีสว่ นร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล
อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจ�ำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตก
ต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กิจกรรมต่างๆที่ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมกับ
ทางศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เป็นสิง่ ทีผ่ ปู้ กครองปฏิบตั เิ ป็นประจ�ำ จึงท�ำให้ผปู้ กครอง ทีม่ เี พศ อายุ และระดับการ
ศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ไม่แตกต่างกัน ดังที่ นภเนตร ธรรมบวร (2541,
หน้า 31) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันเพื่อ
ประโยชน์ของเด็กและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนัน้ ถึงแม้วา่ ผูป้ กครองจะมีเพศ อายุ และระดับการศึกษา
ต่างก็มสี ว่ นร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เยาวนุช ทานาม
(2545, บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง การศึกษาความต้องการของผูป้ กครองเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมในการจัดการ
ศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนสอนภาษาจีนผลการวิจัย พบว่า ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
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ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม และด้านการประสานสัมพันธ์
ระหว่างบ้านและโรงเรียนผูป้ กครองมีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก ส�ำหรับด้านการจัดหลักสูตรตามปกติใน
โรงเรียน และด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผู้ปกครองมีความต้องการระดับปานกลาง และผู้ปกครอง
ทีม่ อี าชีพ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความต้องการเกีย่ วกับการจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัยแตกต่าง
กัน แต่ผปู้ กครองทีม่ ฐี านะทางเศรษฐกิจต่างกัน มีความต้องการเกีย่ วกับการจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัย
ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มณเทียน ทุมพันธ์ (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาท
การมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองเด็กปฐมวัยทีใ่ ช้การบ้านแบบมีสว่ นร่วม ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ กครองเด็กปฐมวัย
ทีใ่ ช้การบ้านแบบมีสว่ นร่วมมีระดับการปฏิบตั ใิ นบทบาทการมีสว่ นร่วมหลังการทดลองมาก และเมือ่ เปรียบเทียบ
ระดับการปฏิบัติในบทบาทแบบมีส่วนร่วมในภาพรวมพบว่า ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันเมื่อ
จ�ำแนกตามข้อมูลพืน้ ฐาน ได้แก่ ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และอาชีพของผูป้ กครองไม่แตกต่างกัน
รวมทั้งผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่า รูปแบบการบ้านเหมาะสมมาก และการท�ำการบ้านแบบมีส่วนร่วม
มีประโยชน์มาก
9. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ
สรุปผลโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
9.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จากการวิจัย พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงควรคง
สภาพไว้และด�ำเนินการพัฒนาให้สูงขึ้น ส่วนในด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำนั้น ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ควรที่จะหาแนวทางพัฒนาด้านนี้ให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป
9.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป
จากผลการวิจัย “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด” มีประเด็นที่ผู้วิจัย จะเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจ
จะวิจัยต่อยอด ดังต่อไปนี้ จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย ดังนี้
1) ควรศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ควรศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
3) ควรศึกษาปัญหาการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
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11. ค�ำขอบคุณ
สารนิพนธ์เรื่อง “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด” ส�ำเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทาง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ให้ค�ำแนะน�ำเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ ดร.กุศล ศรีสารคาม อาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก และดร.สัมฤทธิ์ แก้วสมบัติ อาจารย์ทปี่ รึกษาร่วม ทีก่ รุณาให้คำ� ปรึกษาและเอาใจใส่ดว้ ยดีเสมอมา
ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทกุ ท่าน ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่กรุณาให้ความรู้ ให้ค�ำปรึกษา ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงาน ท�ำให้งานวิจัยมีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำแก้ไข
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ปกครองทุกคนในตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยท�ำให้
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส�ำเร็จได้ด้วยดี
ขอขอบคุณครอบครัว ตลอดจนญาติพี่น้องที่เป็นก�ำลังใจ ให้การสนับสนุนผู้วิจัยตลอดมา คุณค่า
และเป็นประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่บุพการี บูรพาจารย์ และผู้มี
พระคุณทุกท่าน ทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั ทีท่ ำ� ให้ขา้ พเจ้าเป็นผูม้ กี ารศึกษาและประสบความส�ำเร็จมาจนตราบ
เท่าทุกวันนี้
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