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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความ

พร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 2. เพื่อเปรียบเทียบ

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล 

อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ 

มส่ีวนร่วมของผู้ปกครองในการเตรยีมความพร้อมของเดก็ ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมอืง  

จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 106 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า 1. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมใน การเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน 

และด้านทีมี่ค่าเฉลีย่ต�า่สดุ คอื ด้านการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ และด้านการมส่ีวนร่วม

ในการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความ

พร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ผู้ปกครองมี

ส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัด

ร้อยเอด็ โดยจ�าแนกตามเพศ อาย ุและระดบัการศกึษา ทัง้โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั ไม่สอดคล้อง

กับสมมติฐานที่ตั้งไว้

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด
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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�าคัญของปัญหา

การศกึษาปฐมวยัเป็นการพฒันาเดก็ตัง้แต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพืน้ฐานการอบรมเลีย้งดแูละ การส่งเสริม 

กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม 

วัฒนธรรมทีเ่ดก็อาศยัอยู ่ด้วยความรกัความเอือ้อาทร และความเข้าใจของทกุคน เพือ่สร้างรากฐานคณุภาพ

ชีวิตให้้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม (ขนิษฐา เปรมพงษ์, 2550, 

หน้า 8) และเด็กปฐมวัย เป็นวัยทองของชีวิตเป็นวัยเริ่มต้นของพัฒนาการทุก ๆ ด้านการอบรมเลี้ยงดูท่ี 

ถกูต้องเป็นส่ิงจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะเป็นการส่งเสรมิให้เดก็ได้ เรยีนรูส้ิง่ต่าง ๆ  ได้ประสบการณ์ชวีติ เพือ่พฒันา

ความสามารถของตนเองในทุกๆ ด้าน ให้เป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นสมาชิกที่ดี

ของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

ผู้ใหญ่ที่จะเกี่ยวข้องกับเด็กควรจะมีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของเด็กในเรื่องการอบรมเลี้ยงดู 

บทบาทของพ่อแม่ในการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมทุก ๆ ด้านให้กับเด็ก  

เพือ่สังคมของเราจะได้คนทีม่ปีระสทิธภิาพสงู และเพือ่ความเจรญิก้าวหน้าของประเทศชาตต่ิอไป (วราภรณ์ 

รักวิจัย, 2540, หน้า 1) ส�าหรับเด็กก่อนวัยเรียนรัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริม ให้เด็กก่อนวัย

เรียนได้รับการบรกิารเตรยีมความพร้อมในรปูแบบต่าง ๆ  เช่น มกีารจดัตัง้ศนูย์ พฒันาการเดก็ สถานรบัเล้ียง 

เด็กในที่ท�างานและในสถานประกอบการ โดยด�าเนินการร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและ
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ครอบครัว

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จัดการ

ศึกษาโดยกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น เน้นเอาชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาวางแผน เสนอแนวคิด

ร่วมกบัโรงเรยีนหรอืสถานศึกษา เพือ่ให้การบรหิารจดัการศกึษามคีวามสอดคล้องกบั สภาพแวดล้อม สงัคม 

เศรษฐกิจของแต่ละท้องถิ่นโดยอาศัยวิทยากรแหล่งวิทยากรที่ส�าคัญในท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมี

ความเข้มแข็งมีการถ่ายทอดความรู้ ความช�านาญที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาอยู่ ในรูปของการจัดการศึกษาให้เป็น

ระบบโดยอาศัยสถานศึกษาในท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

การจดักระบวนการศึกษาโดยให้ประชาชนมส่ีวนร่วมถอืว่าเป็นแนวทางการแก้ปัญหาได้ตรงประเดน็ 

และสอดคล้องกับความต้องการของชมุชน (กระทรวงศกึษาธิการ, 2546 , หน้า 13 -14) ซึง่ใจทพิย์ เชือ้รตันพงษ์  

(2544, หน้า 267) ได้กล่าวว่าจากอดีตทีผ่่านมาชมุชนยงัไม่ได้เข้ามามส่ีวนร่วมเท่าทีค่วร ซึง่ ผลกระทบชมุชน 

จึงก่อให้เกิดปัญหาผู้ปกครองไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน โดย ธีรภัทร์ เจริญดี 

(2542, หน้า 3) ได้อธิบายถึง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองไว้ว่า การสร้างพัฒนาการเด็กให้มีความเจริญ

งอกงามและการเรียนรู้ที่ดี การที่ผู้ปกครองเข้าไปมีส่วนร่วมย่อมเป็นโอกาสท่ีดี ท่ีผู้ปกครองจะได้เรียน

รู้บทบาทหน้าที่ที่ควรจะเป็น นอกจากนั้นเด็กเล็ก ๆ ก็ชอบที่ให้ผู้ปกครองมาเยี่ยมที่โรงเรียน เพราะฉะนั้น 

โรงเรียนจึงควรเป็นผู้ที่เริ่มหรือช่วยให้ผู้ปกครองเขา้มามีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือการเรียนการสอนและ

กิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรียนอีกด้วย และสิ่งที่ส�าคัญที่สุดก็คือ โรงเรียนจะต้องเป็นผู้เริ่มต้นน�าผู้ปกครองมาที่

โรงเรียน และช้ันเรียนด้วยความนับถือและเป็นกันเอง ซ่ึงถือเป็นนโยบายระหว่างการช่วยเหลือจากชุมชน

และผูป้กครอง อนัจะส่งผลช่วยให้กจิกรรมต่าง ๆ  ทัง้โรงเรยีนมผีลดยีิง่ขึน้ ผูป้กครองเป็นผูท่ี้มีบทบาทส�าคญั

ในการส่งเสริมการเรียนของเด็กเมื่อเด็กอยู่ที่บ้านและต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการเรียนของเด็กด้วย  

ส่วนบทบาทหน้าท่ีของผูป้กครองในการสนับสนนุการศกึษาของบุตรหลานของตน คอื การสร้างความสมัพนัธ์ 

อนัดรีะหว่างสมาชกิในครอบครวั ซึง่จะช่วยสร้างความมัน่คงทางอารมณ์ และความมัน่ใจของเด็ก และเยาวชน 

การจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านที่ส่งเสริมการใฝ่รู้ เช่น การซื้อหนังสือวารสารต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการ

อ่าน และในปัจจุบันอาจต้องรวมไปถึงคอมพิวเตอร์ด้วย การพาไปทัศนะศึกษา การเอาใจใส่ดูแลสุขภาพ

อนามัย โภชนาการ การถ่ายทอด วฒันธรรม และการอบรมให้เป็นคนดี บทบาทต่าง ๆ  เหล่าน้ีของผูป้กครอง

จงึมส่ีวนช่วยโรงเรยีนในการพฒันาเดก็ให้เจรญิงอกงาม ผูป้กครองและชมุชนจงึควรจะต้องเข้ามามส่ีวนร่วม

กับโรงเรียน

จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาให้ผูป้กครองมส่ีวนส�าคญัทีจ่ะช่วยส่งเสรมิ และพฒันา

เด็กร่วมกับคณะผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยของทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยได้ศึกษาเก่ียวกับบทบาท 

ปัญหา และแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 3 ด้าน คือ 1. ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. ด้านการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน และ 3. ด้านการมีส่วน

ร่วมในการสนับสนนุศนูย์พฒันาเดก็เลก็ เพือ่น�าผลการวจิยัไปพฒันาบทบาทการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองใน

การส่งเสรมิการเรียนรูข้องศูนย์พฒันาเด็กเลก็ และได้แนวทางการวางแผนปรบัปรุงการท�างานร่วมกนัระหว่าง 

ผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อันส่งผลถึงการพัฒนาศักยภาพของ
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ผู้เรียน และเป็นการพัฒนาการศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

2.  เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา

3. สมมติฐานของการวิจัย

1.  ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

2.  ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.  ผูป้กครองทีม่รีะดับการศกึษา ต่างกนั มส่ีวนร่วมในการเตรยีมความพร้อมของเดก็ ศนูย์พฒันา

เด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล 

อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2556 รวมทั้งหมด 120 คน

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีขอบเขตของการวิจัยจ�าแนก

เป็น 3 ด้าน คือ

 1)  ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 2)  ด้านการมีส่วนร่วมใน การเสริมสร้างประสบการณ์แก่่นักเรียน 

 3)  ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่

  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

  

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1  ทราบสภาพการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองในการเตรยีมความพร้อมของเดก็ ศนูย์พฒันาเดก็เลก็

เทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

5.2 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยน�าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน

การเตรยีมความพร้อมของเด็ก ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ และ

เป็นประเด็นในการแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนก่อนหรือหลังในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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5.3  ผลการวจัิยจะน�าไปใช้เป็นสารสนเทศในการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการเตรียมความพร้อม

ของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมาก 

ยิ่งขึ้นต่อไป

5.4 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง 

จังหวัดร้อยเอ็ด

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1  ประชากร (Population) ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน 

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวดัร้อยเอด็ ปีการศึกษา 2556 ซึง่เป็นผูป้กครอง 

รวมทั้งหมด 120 คน

6.2  กลุม่ตวัอย่าง (Sample) ได้แก่ ผู้ปกครองนกัเรยีน ศูนย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต�าบลโนนตาล  

อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 106 คน ได้จากการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้การ

เทียบจากตารางส�าเร็จรูปของ 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

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) สอบถามข้อมลูเกีย่วกับ 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล 

อ�าเภอเมือง 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  ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองในการเตรยีมความพร้อมของเดก็ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มี

ค่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด คอื ด้านการมส่ีวนร่วมในการเสรมิสร้างประสบการณ์แก่นกัเรยีน และด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ 

คอื ด้านการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ และด้านการมส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุศนูย์พฒันา

เด็กเล็ก ตามล�าดับ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

 1)  ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เข้าร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และเข้าร่วม

กิจกรรมการอนรุกัษ์วฒันธรรมประเพณีไทย เช่น วนัลอยกระทง รองลงมาคอื เข้าร่วมกจิกรรมวนักฬีาส ีและ

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ เข้าร่วมการประชุมครูและผู้ปกครอง 

 2)  ด้านการมส่ีวนร่วมใน การเสรมิสร้างประสบการณ์แก่นกัเรยีน พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ช่วยเสริมความรู้ ความคิดที่เด็กได้จาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ถ้าเด็กได้เรียนเกี่ยวกับสัตว์ ผู้ปกครองอาจพาเด็กไปสวนสัตว์ในวันหยุด รองลงมา 

คอื ส่งเสริมให้เดก็หยบิหนงัสอืมาอ่านในยามว่าง ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุคอื กระตุ้นหรอืเตอืนให้เดก็ท�ากจิกรรม

ตามที่ครูได้มอบหมาย

 3) ด้านการมส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุศนูย์พฒันาเดก็เลก็ พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก รองลงมา คือ ช่วยซ่อมแซมเครื่องเล่นสนาม โต๊ะ เก้าอี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ช่วยควบคุมดูแลเด็ก 

ในเรื่องความปลอดภัยของเด็กขณะออกไปทัศนศึกษา

7.2  ผลการเปรยีบเทยีบการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองในการเตรยีมความพร้อมของเดก็ ศนูย์พฒันา

เด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 สมมติฐานที่ 1 ผู้ปกครอง ที่มีเพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ปกครอง ที่มีเพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก 

ศนูย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั 

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานที่ 2 ผู้ปกครอง ที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก 

ศนูย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั 

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

  สมมตฐิานที ่3 ผูป้กครอง ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มส่ีวนร่วมในการเตรยีมความพร้อมของ

เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวจิยั พบว่า ผูป้กครอง ทีม่รีะดบัการศกึษา ต่างกนั มส่ีวนร่วมในการเตรยีมความพร้อม

ของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน  

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

8. อภิปรายผล

จากการสรปุผลการวจิยั มกีารน�าผลการวจิยัทีน่่าสนใจและน�ามาอภปิรายผลเพิม่เตมิตามประเด็น
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ต่างๆ ดังนี้ 

8.1  ผลการวิจัย พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อ

พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูทีส่ดุ คอื ด้านการมส่ีวนร่วมใน การเสรมิสร้างประสบการณ์

แก่นักเรียน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และด้าน

การมส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก ผูป้กครองเลง็เหน็ถงึความส�าคญัใน

การมส่ีวนร่วมในการเตรยีมความพร้อมของเดก็ ดงัที ่ธีรภทัร์ เจรญิด ี(2542 , หน้า 3) กล่าวว่า การมส่ีวนร่วม 

ของผู ้ปกครอง หมายถึง การสร้างพัฒนาการเด็กให้มีความเจริญงอกงามและการเรียนรู ้ท่ีดี การท่ี 

ผูป้กครองเข้าไปมีส่วนร่วมย่อมเป็นโอกาสท่ีด ีทีผู่ป้กครองจะได้เรยีนรูบ้ทบาท หน้าทีท่ีค่วรจะเป็น นอกจาก

นั้นเด็กเล็ก ๆ ก็ชอบที่ให้ผู้ปกครองมาเยี่ยมที่โรงเรียน เพราะฉะนั้น โรงเรียนจึงควรเป็นผู้ที่เริ่มหรือช่วยให้ 

ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรียนอีกด้วย และ

สิ่งที่ส�าคัญที่สุดก็คือ โรงเรียนจะต้องเป็นผู้เริ่มต้นน�าผู้ปกครองมาท่ีโรงเรียน และช้ันเรียนด้วยความนับถือ

และเป็นกันเอง ซึ่งถือเป็นนโยบายระหว่างการช่วยเหลือจากชุมชนและผู้ปกครอง อันจะส่งผลช่วยให้ 

กิจกรรมต่าง ๆ  ทัง้โรงเรยีนมผีลดียิง่ขึน้ผูป้กครองเป็นผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัในการส่งเสรมิการเรยีนของเดก็เมือ่

เด็กอยู่ที่บ้าน และต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการเรียนของเด็กด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เยาวนุช 

ทานาม (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน

การจดัการศกึษาส�าหรบัเด็กปฐมวยั ในโรงเรยีนสอนภาษาจนีผลการวิจยัพบว่า ความต้องการของผูป้กครอง

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ วารี กติกา (2540, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการรับรู้และแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

นักเรียนในการจัดการศึกษาในโรงเรียนเอกชน อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่าผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่

สามารถมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับอนุบาล ทั้ง 6 ด้าน และสามารถมีส่วนร่วมในระดับมาก 

8.2  ผลการเปรยีบเทยีบการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองในการเตรยีมความพร้อมของเดก็ ศนูย์พฒันา

เด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า 

 ผูป้กครองมส่ีวนร่วมในการเตรยีมความพร้อมของเดก็ ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต�าบลโนนตาล  

อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจ�าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตก

ต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กิจกรรมต่างๆที่ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมกับ

ทางศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ เป็นสิง่ทีผู่ป้กครองปฏบิตัเิป็นประจ�า จงึท�าให้ผูป้กครอง ทีม่เีพศ อาย ุและระดบัการ

ศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ไม่แตกต่างกัน ดังที่ นภเนตร ธรรมบวร (2541, 

หน้า 31) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันเพื่อ

ประโยชน์ของเดก็และพฒันาคณุภาพการศกึษา ดังนัน้ ถงึแม้ว่าผูป้กครองจะมเีพศ อาย ุและระดบัการศกึษา 

ต่างกม็ส่ีวนร่วมในการเตรยีมความพร้อมของเด็ก ไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวจิยัของ เยาวนชุ ทานาม 

(2545, บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเรือ่ง การศกึษาความต้องการของผูป้กครองเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมในการจดัการ

ศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนสอนภาษาจีนผลการวิจัย พบว่า ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับ

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
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ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม และด้านการประสานสัมพันธ์

ระหว่างบ้านและโรงเรยีนผูป้กครองมคีวามต้องการอยูใ่นระดบัมาก ส�าหรบัด้านการจดัหลกัสตูรตามปกตใิน

โรงเรียน และด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผู้ปกครองมีความต้องการระดับปานกลาง และผู้ปกครอง

ทีม่อีาชีพ และระดับการศึกษา ต่างกนั มคีวามต้องการเกีย่วกบัการจดัการศกึษาส�าหรบัเดก็ปฐมวยัแตกต่าง

กนั แต่ผูป้กครองทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิต่างกนั มคีวามต้องการเกีย่วกบัการจดัการศกึษาส�าหรบัเดก็ปฐมวยั

ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มณเทียน ทุมพันธ์ (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาท

การมส่ีวนร่วมของผูป้กครองเด็กปฐมวยัทีใ่ช้การบ้านแบบมส่ีวนร่วม ผลการวจิยัพบว่า ผูป้กครองเดก็ปฐมวยั

ทีใ่ช้การบ้านแบบมส่ีวนร่วมมรีะดบัการปฏบิตัใินบทบาทการมีส่วนร่วมหลงัการทดลองมาก และเม่ือเปรียบเทยีบ 

ระดับการปฏิบัติในบทบาทแบบมีส่วนร่วมในภาพรวมพบว่า ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันเมื่อ 

จ�าแนกตามข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ระดบัการศกึษา ฐานะทางเศรษฐกจิ และอาชพีของผูป้กครองไม่แตกต่างกนั  

รวมทั้งผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่า รูปแบบการบ้านเหมาะสมมาก และการท�าการบ้านแบบมีส่วนร่วม  

มีประโยชน์มาก

9.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ 

สรุปผลโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

9.1  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

 จากการวิจัย พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงควรคง

สภาพไว้และด�าเนินการพัฒนาให้สูงขึ้น ส่วนในด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ

ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่านั้น ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเก่ียวข้อง  

ควรที่จะหาแนวทางพัฒนาด้านนี้ให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป 

9.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป

 จากผลการวิจัย “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด” มีประเด็นท่ีผู้วิจัย จะเสนอแนะให้ผู้ท่ีสนใจ  

จะวิจัยต่อยอด ดังต่อไปนี้ จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย ดังนี้

 1)  ควรศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 2)  ควรศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองในการเตรยีมความพร้อมของเดก็ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 3)  ควรศึกษาปัญหาการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองในการเตรยีมความพร้อมของเดก็ ศูนย์พฒันา

เด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
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สารนิพนธ์เรื่อง “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด” ส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทาง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  

ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ให้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ ดร.กุศล ศรีสารคาม อาจารย์ที่

ปรกึษาหลกั และดร.สมัฤทธิ ์แก้วสมบติั อาจารย์ทีป่รกึษาร่วม ทีก่รณุาให้ค�าปรึกษาและเอาใจใส่ด้วยดเีสมอมา 

ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทกุท่าน ในสาขาวชิาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยัมกฏุราชวทิยาลยั 

วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่กรุณาให้ความรู้ ให้ค�าปรึกษา ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงาน ท�าให้งานวิจัยมีความ

สมบูรณ์ยิ่งข้ึน และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ รวมท้ังให้ค�าแนะน�าแก้ไข
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ นอกจากน้ียังได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ปกครองทุกคนในตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยท�าให้ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จได้ด้วยดี

ขอขอบคุณครอบครัว ตลอดจนญาติพ่ีน้องท่ีเป็นก�าลังใจ ให้การสนับสนุนผู้วิจัยตลอดมา คุณค่า

และเป็นประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่บุพการี บูรพาจารย์ และผู้มี

พระคณุทกุท่าน ทัง้ในอดีตและปัจจบุนั ทีท่�าให้ข้าพเจ้าเป็นผูม้กีารศึกษาและประสบความส�าเรจ็มาจนตราบ

เท่าทุกวันนี้


