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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

Parents’ Participation in the Management of Children Development 

Centers Prapadang District Samutprakarn Province 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินการ 
จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

2) เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 3) ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 335 คน เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยหา 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินการจัดการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ ใน 
ระดับน้อย 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองตามสถานภาพทางเพศ พบว่าไม่แตกต่างกัน ผู้ปกครอง 
ที่มีวุฒิการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการศึกษาแตกต่างกัน 3) ปัญหาพบว่า 
ผู้ปกครอง ต้องทำงาน ติดธุระ ข้อเสนอแนะคือให้สมาคมผู้ปกครองและครูจัดหาอาสาสมัครช่วยเหลือศูนย์ฯ  

Abstract 

 The purposes of this research were 1) to study the participation of parents in  
educational management in children educational development centers, Prapadang District,  
Samutprakarn Province 2) to compare the parents’ participation level. 3) to study the problems  
and suggestions of parents. The data were collected from 335 parents. The instrument used to  

collect data was a questionnaire. Data were processed by percentage, mean, standard deviation,  
t-test and one-way analysis of variance (ANOVA). 
 The results of research were found that 1) participation of parents were at the least  

level. 2) to compare the parents’ participation it was found that gender was not different, while  
the participation of parents with different vocation and education level found the difference 
3) the problems were the parents had to work and were busy. The suggestions were PTA and  
should find finding volunteers for the centers. 
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1. บทนำ 

1.1 ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา 

 จากแนวคิดการพัฒนาประเทศในแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8-9 จะ 
เห็นได้ว่าจุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนาประเทศนั้น 
เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและแผน 
พัฒนาประเทศฉบับที่ 10 ในปัจจุบันก็ยังคงเน้นคน 

เป็นศูนย์กลางเช่นเดิม ส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจ
เป็น เพียงเครื่ องมือของการพัฒนาคนและ 
คุณภาพชีวิตของคนเท่านั้น การพัฒนาประเทศให้ 
เจริญก้าวหน้ามั่นคงถาวรย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพ 
ของประชาชนในชาติ เป็นสำคัญ การสร้าง 
ประชาชนให้มีคุณภาพจะต้องเริ่มปลูกฝังมาตั้งแต่ 
วัยแรกเริ่มของชีวิต คือ วัยแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ 
ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างฐานะความพร้อมให้
แก่เด็กที่จะเจริญเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการ 
พัฒนาประเทศ การเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการ 
พัฒนา หมายถึง การให้ทุกคนในสังคมได้รับการ 
พัฒนาให้เต็มตามศักยภาพมีสติปัญญา ความคิด  
มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เป็นการพัฒนาที่มีพื้นฐานบนความเป็นไทย รู้จัก 
ตนเอง รู้จักวัฒนธรรมไทย การวางรากฐานของ 

การพัฒนาคนต้องปลูกฝังมาตั้งแต่วัยเด็ก คือ 
ตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 6 ปี ซึ่งเป็นวัยที่ต้องวาง 
รากฐานการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์  
สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ คุณธรรมและ 
จริยธรรมให้เจริญงอกงามอย่างต่อเนื่องและ 
เหมาะสม เด็กวัยนี้ ไม่สามารถดำเนินชีวิตอยู่ดี  
หากไม่ ได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากพ่อแม่ หรือ 
ผู้ปกครองที่จะตอบสนองความต้องการพื้นฐาน 
ของเด็ก ในสภาวการณ์ปัจจุบันการประกอบ 
อาชีพนอกบ้านเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวให้อยู่รอดใน 

สังคมอย่างมีสุขก่อให้เกิดปัญหาการทอดทิ้งบุตร 
หลานให้อยู่ตามลำพังกับคนเลี้ยงที่ขาดการดูแล 
เอาใจใส่อย่างถูกต้อง ดังนั้น “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”  
จึงเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการจัด 
สวัสดิการในชุมชนของรัฐ ซึ่งองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นได้มองเห็นปัญหาและความจำเป็นเพื่อช่วย 
แบ่งเบาภาระการอบรมเลี้ยงดูเด็กของพ่อแม่ 
ผู้ปกครองให้ ได้ ใช้เวลาในการประกอบอาชีพได้ 
อย่างเต็มที่ 

 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  
2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
มาตราที่ 22 กําหนดว่าการจัดการศึกษาต้องยึด 
หลักผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ 
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญ 
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้  
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็ม 
ศักยภาพ สิ่งสําคัญในการจัดการศึกษาตามแนว 
พระราชบัญญัตินี้ คือ ผู้ เรียนต้องได้รับการ 
สนับสนุนจากโรงเรียน บ้าน และสังคมพร้อมกัน 
ไปอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนต้องสื่อความเข้าใจให้ 

กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมไทยได้
ทราบว่าการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่และ 
ตลอดเวลาการเรียนรู้จากบ้านและโรงเรียนจะ 
สร้างพลังการเรียนรู้ทั้งทางด้านปัญญา และ
อารมณ์ควบคู่กันไป โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของ
พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการจัดและ 
พัฒนาการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาแห่งชาติ, 2544, คํานํา) 

 ดังนั้น การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการ 
ศึกษาที่เน้นการส่งเสริมพัฒนาการ รวมทั้งการ  
สร้างเสริมการเรียนรู้ซึ่งหมายความว่า การ 
จัดการศึกษา ต้องเป็นความต่อเนื่องจากบ้านสู่ 
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โรงเรียนและโรงเรียนสู่บ้าน การร่วมมือระหว่าง 
บ้านและโรงเรียนจึงมีความหมายว่าครอบครัว 
เหมือนงานการศึกษา เพราะครอบครัวเป็นแหล่ง 
สถานศึกษาแรกของคน พ่อแม่คือครูคนแรก 
ของลูก (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2544: 36)  
โรงเรียนจึงเป็นสถาบันทางสังคมหน่วยเดียว 
เท่ านั้ นที่ มี การติดต่อสัมพันธ์กันกับสถาบัน 
ครอบครัวมากกว่าหน่วยอื่น ๆ โดยเฉพาะในสถาน 
รับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียนอนุบาลซึ่งจะเห็นได้ว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับบ้านเริ่มต้นเร็ว 
กว่าในชั้นเรียนระดับอื่นซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าว 
ยังเกี่ยวข้องกับชุมชนอีกด้วย ในแง่ของการมีส่วน
ร่วมในการที่จะกําหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาเด็ก 
ให้สอดคล้องกัน (ยุพิน สุวรรณฤทธิ์ , 2535: 
129) 

 การศึกษาในระดับปฐมวัยก็เป็นการศึกษา 
อีกระดับหนึ่งที่มีความสำคัญมากเพราะเป็นการ 
ศึกษาช่วงแรกของชีวิตซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตของ 
เด็กที่จะสั่งสมประสบการณ์ต่าง ๆ อันเป็นรากฐาน 
ของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งมีอิทธิพลต่อ 
การดำรงชีวิตไปตลอดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต  
โดยเหตุนี้ เองการจัดการศึกษาให้แก่เด็กก่อน 
ประถมศึกษาจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกับศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กที่จัดการศึกษาระดับนี้ขึ้นเพื่อที่จะ 
มุ่งเน้นและส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย  
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาปลูกฝัง 
ศีลธรรมวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเพื่อเตรียม 
ความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา 
หลักสูตรก่อนประถมศึกษาเป็นการจัดการศึกษา 
ให้ครอบคลุมเด็กทุกประเภทที่มีอายุระหว่าง 3 ถึง 
6 ปีโดยจัดในลักษณะของการเตรียมความพร้อม 
ผ่านกิจกรรมการเล่นที่เหมาะสมกับวัยเพื่อให้เด็ก 

มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  
สังคม และสติปัญญาเต็มตามศักยภาพโดยยึด
หลักการอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษาเพื่อให้เด็ก
สามารถดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างมีคุณภาพ 
และมีความสุขได้รับการเตรียมความพร้อมก่อน 
เข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษา และเป็นการ
พัฒนาเด็กโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม  
(กรมวิชาการ, 2542: 2) พ่อ แม่ หรือ 
ผู้ปกครองมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อการเข้ารับ 
การศึกษาของบุตรเพราะพ่อแม่ของเด็กทุกคน 
เป็นครูคนแรกของลูก มีส่วนช่วยสนับสนุนปัจจัย 
การเรียนของเด็กในด้านต่าง ๆ ที่ โรงเรียน 
ขาดแคลน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ 
โรงเรียนจัดขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพ 
ของโรงเรียนประถมศึกษาต้องเปิดโอกาสให้ 
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียน 
การสอน ซึ่งตรงกับพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  
2 พ.ศ. 2545) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการ 
จัดการศึกษาที่บ้าน หรือการเข้ามามีส่วนร่วม 
จัดการศึกษาในโรงเรียน ในการเข้ามามีส่วนร่วม 
จัดการศึกษาจึงถือเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สําคัญอันจะ  
ส่งผลต่อความสําเร็จของการจัดการศึกษาต่อไป 

 ผู้วิจัยจึงเห็นความจําเป็นในการศึกษา 
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ 
ดำเนินการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการอันจะเป็นแนวทางในการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ 
ปกครองในการดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับ 
ก่อนประถมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต 
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วม 
ของผู้ปกครองในการดำเนินการจัดการระดับก่อน 
ประถมศึกษาจำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา  
และอาชีพของผู้ปกครอง 

 3. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของ 
ผู้ปกครองในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับ 
ก่อนประถมศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต 
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ผู้ปกครองที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับการ 
มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับ 
ก่อนประถมศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต 
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
แตกต่างกัน 

 2. ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง 

กันมีระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการ 
ศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
แตกต่างกัน 

 3. ผู้ปกครองที่มีอาชีพแตกต่างกันมีระดับ 
การมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการศึกษา 
ระดับก่อนประถมศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต 
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
แตกต่างกัน 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 1. การวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาระดับการมี 
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินการจัดการ 
ศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
ในด้านการบริหารงาน 4 ด้าน โดยยึดแนวทาง 
การบริหารงานโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ  
(2546: 33-64) ได้แก่ ด้านบริหารงานวิชาการ  
ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล  
และด้านบริหารงานทั่วไป 

 2. การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ ใช้ประชากรใน 
การวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนที่กำลังศึกษา 
อยู่ ในระดับชั้นอนุบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 
เขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  
จำนวน 2,670 คน 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. นำผลการวิจัยที่ ได้ ไปเป็นแนวทางในการ 
พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้ดีขึ้น 

 2. นำแนวคิดจากระดับของปัจจัยต่าง ๆ 
ต่อการมีส่วนร่วมไปใช้ ในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริม 
ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมและสร้างเสริม 
ศรัทธาในการดำเนินงานในรูปแบบการจัดการ 
ศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น 

2. วิธีการศึกษา 

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 1. ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
ผู้ปกครองของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ ในระดับ 
ชั้นก่อนประถมศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 
เขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 



วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2553  50

จำนวน 2,670 คน  

 2. กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ 
ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ ใน 
ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  
ซึ่งผู้วิจัยได้ ใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และ 
มอร์แกน (Krejce & Morgan, 1970: 608- 
609) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 335 คน ทำการ 
สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบจับสลาก 

2.2 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย  

 เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 
การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้ยึด 
แนวทางการดำเนินงานด้านบริหารงาน 4 งาน 
ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแนวในการสร้าง 
เครื่องมือแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ได้แก่  

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบสํารวจ 
รายการ เพื่อสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ เพศ  
ระดับการศึกษา และอาชีพของผู้ปกครอง 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วม 
ของผู้ปกครองในการดำเนินการจัดการศึกษา 
ระดับก่อนประถมศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต  

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการในงาน 
4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหาร 
งานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้าน 
บริหารงานทั่วไป ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา 
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ  
คือ 5, 4, 3, 2, 1 

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบสำรวจ 
รายการ และปลายเปิดเพื่อให้ผู้ปกครองตอบ  
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และ 

ข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 เพื่อให้การวิจัยดำเนินไปอย่างราบรื่นและ 
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการผู้วิจัยจึงได้ 
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1. เสนอขอหนั งสื อจากผู้ อ ำนวยการ 
โครงการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ถึงหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกภาคชั้น จํานวน  
20 ศูนย์ เพื่อขอความร่วมมือในการแจกแบบ 
สอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 

 2. ผู้วิจัยนําหนังสือจากโครงการบัณฑิต 
ศึกษา และแบบสอบถามถึงหัวหน้าศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและขอความอนุเคราะห์ 
จากครูประจําชั้นให้แจกแบบสอบถามถึงผู้ปกครอง 
โดยฝากไปกับนักเรียนในปกครอง และกําหนด 
วันส่งแบบสอบถามคืน จำนวน 335 ฉบับ  

 3. การเก็บแบบสอบถามคืนผู้วิจัยไปขอรับ 
แบบสอบถามคืนจากครูประจําชั้นแต่ละศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กด้วยตนเอง และเก็บคืนแบบ 
สอบถามได้ทั้งหมด 335 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ  
100 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถาม 
ที่ ได้รับคืนมาวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ดำเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้  

 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของ 
กลุ่มตัวอย่าง โดยหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ 

 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพการมี 
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินการจัดการ 
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การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา โดยหาค่า 
เฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของ 
ผู้ปกครองที่มีเพศ วุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีส่วน 
ร่วมในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับก่อน 
ประถมศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอ  
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยการ
ทดสอบค่าที (t-test) ส่วนผู้ปกครองที่มีอาชีพ 
แตกต่างกัน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ทางเดียว (One-way ANOVA) 

 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา  
และข้อเสนอแนะของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วม 
ของผู้ปกครองในดำเนินการจัดการศึกษาระดับ 
ก่อนประถมศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต  
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดย 
การแจกแจงความถี่ และจัดลำดับ 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

3.1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ปกครองนักเรียนใน 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอพระประแดง  

 จังหวัดสมุทรปราการ 

 พบว่า ผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัด 
สมุทรปราการ ส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็น 
ร้อยละ 59.10 ทางด้านวุฒิการศึกษา พบว่า 
ผู้ปกครองส่วนมากมีการศึกษาต่ำกว่าอนุปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 74.93 และอาชีพของผู้ปกครอง 
ส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 68.96  
รองลงมา คือ ทำธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ  
11.94 

ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละจำแนกตามเพศ วุฒิการ 
 ศึกษา และอาชีพ 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

137

198

335



251

84

335
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231

40

13
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335

40.90

59.10

100.00



74.93

25.07

100.00



8.65

68.96

11.94

3.88

6.57

100.00

งานบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
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3.2 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ 

 ดำเนินการจัดการศึกษาระดับก่อนประถม 

 ศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอ 

 พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 3.2.1 ด้านบริหารงานวิชาการ 

 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ 
ดำเนินการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการในด้านบริหารงานวิชาการ 

พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โดยรวมค่า 
เฉลี่ยอยู่ที่ระดับน้อย (X # = 2.39) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายข้อโดยเรียงลำดับโดยมีค่ามากสุดและค่า 
ต่ำสุด ระดับที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมซึ่งมีค่ามากสุด 
ได้แก่ การร่วมส่งเสริม ปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรม 
และประเพณีอันดี งามของไทยอยู่ ในระดับ 
ปานกลาง (X # = 3.01) การร่วมหรือส่งเสริมใน 
การจัดกิจกรรมวันสำคัญและกิจกรรมทางวิชา
การเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อยู่ ในระดับปานกลาง 
(X # = 2.83) การร่วมหรือส่งเสริมให้มีการพัฒนา 
ระบบประกันคุณภาพอยู่ ในระดับปานกลาง 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเพศที่ 
 แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 
 จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
 ที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีส่วนร่วมใน 
 การดำเนินการจัดการศึกษาระดับก่อน 
 ประถมศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ตารางที่ 5 วิเคราะห์เปรียบเทียบโดยภาพรวมการมี 
 ส่วนร่วมของผู้ปกครองในดำเนินการ 
 จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
 ในด้านบริหารงานวิชาการ ด้านงาน 
 งบประมาณด้านบริหารงานบุคคล ด้าน 
 บริหารงานทั่วไป โดยจำแนกตามอาชีพ  
 คือ ทำการเกษตร รับจ้าง ทำธุรกิจ 
 ส่วนตัว รัฐวิสาหกิจ รับราชการ 
 

* p < . 05 

* p < . 05 

4.21

62.03

66.24

4

330

334

1.05

.18
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(X # = 2.53) และระดับที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมซึ่งมี 
ค่าน้อยสุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมประสานงานให้ 
หน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนช่วยเหลืองาน 
ด้านวิชาการแก่ศูนย์อยู่ในระดับน้อย (X# = 2.16)  
การมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ  
เป้าหมายภายในศูนย์ฯ อยู่ในระดับน้อย (X# = 2.21) 
การร่วมหรือเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอนภายในศูนย์ฯ อยู่ ในระดับน้อย 
(X# = 2.23) 

 3.2.2 ด้านบริหารงานงบประมาณ 

 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ 
ดำเนินการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการในด้านบริหารงานงบ 
ประมาณพบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โดย 
รวมค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับน้อย (X # = 2.26) เมื่อ 
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลำดับโดยมีค่ามาก 
สุดและค่าต่ำสุด ระดับที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมซึ่งมี 
ค่ามากสุด ได้แก่ การร่วมหรือสนับสนุนในการ 
จัดหารายได้ ในการดำเนินงานของศูนย์ฯ เช่น 
ทอดผ้าป่า หรืองานกุศลต่าง ๆ อยู่ในระดับปานกลาง 
(X # = 2.59) การร่วมหรือเสนอแนะให้มีกองทุน 
เพื่อการศึกษาอยู่ ในระดับปานกลาง (X # = 2.52)  
การร่วมหรือเสนอแนะให้มีการจัดสวัสดิการเพื่อ 
การศึกษาอยู่ ในระดับน้อย (X # = 2.42) และ 
ผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมระดับน้อยสุด ได้แก่ การ 
ร่วมในการวิเคราะห์แผนพัฒนานโยบายทาง 
การศึกษาและของบประมาณอยู่ ในระดับน้อย 
(X # = 2.06) การร่วมหรือให้คำแนะนำให้มีการจัด 
ทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษาอยู่ ใน 
ระดับน้อย (X # = 2.10) การร่วมหรือแนะนำให้มี 
การประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินการ 

ภายในศูนย์ฯอยู่ในระดับน้อย (X# = 2.11) 

 3.2.3 ด้านบริหารงานบุคคล 

 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนิน 
การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัด 
สมุทรปราการ ในด้านบริหารงานบุคคลพบว่า  

โดยรวมค่าเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ระดับน้อย (X # = 2.29)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลำดับโดยมีค่า 
มากสุดและค่าต่ำสุด ระดับที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
ซึ่งมีค่ามากสุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการประชุม 
ผู้ปกครองเพื่อให้ขอเสนอแนะแก่ผู้บริหารและครู 
อยู่ ในระดับปานกลาง (X # = 2.59) การร่วมหรือ 
ส่งเสริมในการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรให้มีการ 
จัดการเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
อยู่ ในระดับปานกลาง (X # = 2.53) การร่วมหรือ 
แนะนำให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำมา 
จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับน้อย (X# = 2.39)  
และผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมระดับน้อยสุด ได้แก่  
การร่วมหรือแนะนำในการวางแผนกำหนด 
เป้าหมายและทิศทางการบริหารงานบุคลากร 
ภายในศูนย์อยู่ในระดับน้อย (X# = 2.12) การร่วม 
หรือแนะนำในการกำหนดทิศทางในการบริหาร 
งานด้านบุคลากรอยู่ ในระดับน้อย (X # = 2.13)  
การร่วมหรือเสนอแนะในการวิเคราะห์และวางแผน 
อัตราในการจัดสรรหาครูมาปฏิบัติงานในศูนย์ฯ 
อยู่ในระดับน้อย (X# = 2.14) 

 3.2.4 ด้านบริหารงานทั่วไป 

 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนิน 
การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัด 
สมุทรปราการในด้านบริหารงานทั่วไปพบว่า โดย 
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รวมค่าเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ระดับน้อย (X# = 2.42) เมื่อ 
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลำดับโดยมีค่ามาก 
สุดและค่าต่ำสุด ระดับที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมซึ่งมี 
ค่ามากสุด ได้แก่ การร่วมสนับสนุนและส่งเสริม 
กิจกรรมนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (X# = 2.71)  
การร่วมหรือเสนอแนะโครงการเพื่อเสริมสร้าง 
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนอยู่ ในระดับ 
ปานกลาง (X # = 2.69) การร่วมประชาสัมพันธ์
หรือส่งข่าวสารให้ผู้อื่นได้รับทราบอยู่ในระดับปาน 
กลาง (X # = 2.56) และผู้ปกครองที่มีส่วนร่วม 
ระดับน้อยสุด ได้แก่ การร่วมในการแต่งตั้งคณะ 
กรรมการของศูนย์อยู่ ในระดับน้อย (X # = 2.11) 
การร่วมเสนอแนะในการจัดทำประวัตินักเรียน 
ให้เป็นระบบถูกต้องและทันสมัยอยู่ ในระดับน้อย 
(X # = 2.23) การร่วมหรือให้ข้อเสนอแนะในการ 
พัฒนาเครือข่ายและข้อมูลข่าวสารสนเทศที่ 
ทันสมัยอยู่ในระดับน้อย (X# = 2.24) 

3.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองในการ 

 ดำเนินการจัดการศึกษาระดับก่อนประถม 

 ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอ 

 พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 จากการวิจัยพบว่าปัญหาการมีส่วนร่วมของ 
ผู้ปกครองในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับ 
ก่อนประถมศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต 
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดย 
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ (1) ต้อง 
ทำงาน = 247 (2) ไม่ค่อยมีเวลา = 217 (3) ด้าน 
การเงิน = 83 (4) ไม่ ได้รับเอกสาร = 66 ข้อ 
เสนอแนะโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่  
(1) จัดทำข้อมูลที่คิดว่าจำเป็นสำหรับผู้ปกครองไว้ 
ในศูนย์เพื่อให้เห็นและเกิดความสำคัญสำหรับเด็ก 
= 213 (2) ทำแผ่นพับหรือเอกสารทุก ๆ 1 เดือน  

เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข่าวสาร = 183 (3)  
กำหนดวันปฐมนิเทศไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ปกครอง 
ได้เตรียมตัว = 145 (4) จัดหาอาสาสมัครช่วย 
เหลือศูนย์ฯ = 133 

4. สรุป 

4.1 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 1. จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับก่อนประถม
ศึกษาในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับน้อย 
ทั้ งนี้น่ าจะเนื่ องมาจากข้อแตกต่างระหว่าง 
ผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในสังคมเมือง และผู้ปกครอง 
ที่อาศัยอยู่ ในสังคมชนบท กล่าวคือ ผู้ปกครอง 
นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  
ส่วนใหญ่อยู่ในสังคมชนบท อาจมีทัศนคติต่อเรื่อง  
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาว่าเป็นหน้าที่ 
หลักของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่มีความจำเป็นที่ 
ผู้ปกครองต้องเข้าไปแสดงความคิดเห็นเนื่องจาก 
สังคมชนบทไม่มีการแข่งขันกันในเรื่องพัฒนาการ 
ของบุตรหลานมากเท่ากับสังคมเมือง อีกทั้ง 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการประกอบ 
อาชีพทำการเกษตร ธุรกิจส่วนตัวและรับจ้าง 
รับจ้างเอกชน เป็นลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
เป็นหลักจึงไม่มีเวลาว่างพอที่จะให้ความร่วมมือ 
กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงสถานภาพทาง 
เศรษฐกิจที่ ไ ม่ ดี เหมือนผู้ ปกครองในสั งคม 
เมืองหลวงหรือเมืองขนาดใหญ่ นอกจากนี้ สาเหตุ 
ทั่วไปอีกประการน่าจะมาจากความไม่สะดวกใน 
การเดินทางระยะทางจากบ้านหรือที่ทำงานของ 
ผู้ปกครองอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน ซึ่งนักเรียน 
ส่วนใหญ่เดินทางมาโรงเรียน โดยอาศัยรถบริการ  
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รับ-ส่ง นักเรียนที่บุคคลทั่วไปหรือโรงเรียนเป็น 
ผู้ ให้บริการ ไม่มีรถประจำทางหรือบริการด้าน 
คมนาคมที่สะดวกสบายเหมือนสังคมเมือง จาก 
เหตุผลข้างต้นมีบางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2540) ที่พบว่าปัจจัย 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนกับ 
โรงเรียน คือ กลุ่มปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ  
ได้แก่ โครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม  
ที่ทำให้คนไม่มีเวลาว่าง กลุ่มปัจจัยที่ เกี่ยวกับ 
โรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารและครูขาดความสัมพันธ์ 
ที่ดีกับชุมชน ครูมีทัศนคติที่ ไม่ถูกต้องต่อการ 
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน ความเอาใจใส่ต่อ 
นักเรียนน้อยลง ข่าวลบของโรงเรียน การขาด 
บุคลากรที่จะเชื่อมโยงกับชุมชน และการขาดทีม 
งานที่ดี การขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง 
ผู้ปกครองกับโรงเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
และผู้ปกครองไม่มีความใกล้ชิดกับผู้บริหารสถาน 
ศึกษา น่าจะเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้การมีส่วนร่วม 
ของผู้ปกครอง ในการจัดการศึกษาระดับก่อน 
ประถมศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยู่ ใน 
ระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเมตต์  
เมตต์การุณ์จิต (2541) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่เป็น 
อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของกรรมการศึกษาที่ 
เกี่ยวกับโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารขาดความเป็น 
ผู้นำ ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ ไม่เป็นคนในท้องถิ่นโดย 
กำเนิด และการที่ ให้ชุมชนและผู้ปกครองมีส่วน  
ร่วมและมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาตามพระราช- 
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้นจำเป็น 
ต้องสร้างความเข้าใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนใน 
สังคมไทยได้ทราบให้เกิดความตระหนักและรับผิด 
ชอบร่วมกัน ดังนี้ 

 1.1 ด้านบริหารงานวิชาการ จากการศึกษา 
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินการ 
จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัด 
สมุทรปราการ ด้านบริหารงานวิชาการอยู่ ใน 
ระดับน้อย ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าผู้ปกครองคิดว่า 
งานวิชาการในส่วนต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของครูและ 
ทางภาครัฐที่จะต้องกระทำอยู่แล้วแต่ในความเป็น 
จริงงานบริหารงานวิชาการถือเป็นหัวใจสำคัญ 
ของการบริหารการศึกษา โดยทุกฝ่ายต้องให้ 
ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพราะผู้บริหารไม่ 
สามารถจัดการเองโดยลำพัง จึงจำเป็นต้องอาศัย 
การมีส่วนร่วม ซึ่งการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
ได้รับการยอมรับและนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย 
ในการบริหารงานและเป็นหัวใจสำคัญนำไปสู่ 
ความสำเร็จในการบริหารงาน จะเห็นได้ว่าการ 
บริหารงานวิชาการต้องการพลังขับเคลื่อนจาก 
ทุกฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรืออีกประการหนึ่ง 
คือ ผู้ปกครองมีภาระหน้าที่ในการประกอบอาชีพ  
โรงเรียนขาดการประชาสัมพันธ์และการสำรวจ 
ข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการและความสนใจของ 
ผู้ปกครอง จึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างบ้านกับ 
โรงเรียน ผู้ปกครองจึงไม่กล้าและไม่มีโอกาสเข้า 
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่ง นงรัตน์  
ศรีพรหม (2544: 21-24) พบว่าโรงเรียน 
ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามี 
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมีกิจกรรม 
หลากหลายที่ โรงเรียนสามารถจัดให้ผู้ปกครอง 
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ศึกษาได้ เช่น จัดทำธรรมนูญ แผนพัฒนา 
โรงเรียน จัดหาทุนการศึกษา การพัฒนาอาคาร 
สถานที่สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
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โรงเรียน และการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย  
เช่น การจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม และ 
การกีฬา ข้อเสนอแนะคณะกรรมการและครู 
ควรประชาสัมพันธ์ ในส่วนต่าง ๆ ให้ผู้ปกครอง 
ได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมระหว่างครู 
ผู้ปกครอง ภาครัฐ และเอกชนเพื่อพัฒนา 
ด้านบริหารงานวิชาการ 

 1.2 ด้านบริหารงานงบประมาณ จากการ 
ศึกษาวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน 
การดำเนินการจัดการศึกษาระดับก่อนประถม 
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ ด้านบริหารงานงบประมาณ 
อยู่ในระดับน้อย อาจเป็นเพราะว่า ผู้ปกครองต้อง 
ทำงาน และไม่มีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมทาง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพราะต้องออกไปทำงานนอก 
บ้าน และถ้ามีวันหยุดก็อาจจะไม่ตรงกับเวลาเปิด 
เรียนหรือบางท่านอาจมีความรู้น้อยและคิดว่างาน 
ด้านบริหารงบประมาณเป็นของทางราชการอยู่ 
แล้วพร้อมกับมีภาครัฐเป็นผู้ตรวจสอบ และด้าน 
ของผลประโยชน์จึงไม่สมควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยว 
เพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหาซึ่งสอดคล้องกับ 
จันรอล เงินคำ (2543) ศึกษาการมีส่วนร่วมของ 
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถม 
ศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
พบว่าส่วนใหญ่ผู้ปกครองไม่มีเวลา ไม่มีความรู้ 
ความสามารถ ฐานะทางบ้านยากจน และ 
สอดคล้องกับโคเฮน และ อัฟออฟฟ์ (Cohen and  
Uphoff, 1977: 7-9) ที่ ได้กล่าวถึงการมีส่วน 
ร่วมในการตัดสินใจควบคู่กับเรื่องของผลประโยชน์  

และการประเมินผลในกิจกรรมของประชาชน 
ดังนั้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงไม่เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดสรรงบประมาณ 

 1.3 ด้านบริหารงานบุคคล จากการศึกษา 
วิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ 
ดำเนินการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ ด้านบริหารงานบุคคลอยู่ใน 
ระดับน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ปกครอง 
ยังไม่เข้าใจบทบาทและกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง 
สอดคล้องกับจันรอล เงินคำ (2543) ศึกษาการมี 
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับ 
ก่อนประถมศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย พบว่าส่วนใหญ่ผู้ปกครองไม่มี
เวลา ไม่มีความรู้ความสามารถ ฐานะทางบ้าน 
ยากจนแต่ ไม่สอดคล้องกับสุรชัย ภิญโญชีพ  
(2547) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นต่อการมีส่วน 
ร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานจากโรง เรียนสั งกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1  
ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านงานวิชา 
การ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงาน 
บุคคล และด้านบริหารงานทั่วไปอยู่ ในระดับปาน 
กลาง 

 1.4 ด้านบริหารงานทั่วไปจากการศึกษา 
วิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ 
ดำเนินการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ ด้านบริหารงานบุคคลอยู่ใน 
ระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ปกครองไม่ 
ค่อยมีเวลา ต้องทำงาน และไม่เข้าใจกฎหมายว่า 
ด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
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ศึกษาเท่าที่ควรจึงไม่มีส่วนร่วมในการสรรหา 
บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและมีส่วนร่วม 
ในการบริหารงานทั่วไปจึงอยู่ ในระดับน้อยซึ่งไม่ 
สอดคล้องกับสุรชัย ภิญโญชีพ (2547) ได้ศึกษา 
เรื่องความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐานจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาปทุมธานีเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานด้านงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบ
ประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหาร
งานทั่วไปอยู่ในระดับปานกลาง 

 2. เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของ 
ผู้ปกครองในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับ 
ก่อนประถมศึกษา จำแนกตามเพศ ระดับการ 
ศึกษา และอาชีพของผู้ปกครอง 

 2.1 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเพศ 
ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการ 
ศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่ 
มีอาชีพรับจ้างและธุรกิจส่วนตัว และเพศ ชาย  
หญิง จำนวนใกล้เคียงกันความคิดเห็นเลยไม่ 
แตกต่างกัน 

 2.2 เปรี ยบ เที ยบการมี ส่ วนร่ วมของ 
ผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีส่วนร่วม 
ในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับก่อนประถม 
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบว่าแตกต่างกันทั้ง 4  
ด้าน โดยวุฒิการศึกษาต่ำกว่ามีส่วนร่วมมากว่า  
อาจเป็นเพราะว่าผู้ที่มีวุฒิสูงกว่ามีงานประจำ 
และหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 2.3 เปรี ยบ เที ยบการมี ส่ วนร่ วมของ 
ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกันในภาพรวมทุก ๆ ด้าน  

พบว่าอาชีพรับจ้างแตกต่างจากรัฐวิสาหกิจ อาจ 
เป็นเพราะว่าอาชีพรับจ้างมีเวลามากกว่า จึงมี 
ส่วนร่วมได้มากกว่า 

4.2 ข้อเสนอแนะ 

 1. ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการประสาน 
กับหน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนในการ 
พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 

 2. ควรมีวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องการมีส่วน 
ร่วมเพื่อเปรียบเทียบกับการวิจัยเชิงปริมาณ 

 3. ควรทำการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของ 
คณะกรรมการพัฒนาเด็กเล็กในการดำเนินงาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลังจากที่ ได้มีการถ่ายโอนให้ 
กับองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเปรียบเทียบ 
ปัญหาและแนวทางแก้ ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพ 
ความเป็นจริง 

5. กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยสำเร็จได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์
อย่างดีในการให้คำปรึกษาแนะนำจาก ดร.สุรางคนา 
มัณยานนท์ รศ.ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา และ  
ผศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ ที่กรุณาตรวจแก้ ไข 

ข้อบกพร่องต่าง ๆ จนสมบูรณ์ จึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ 
ในครั้งนี้ และขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ 
อุษณีย์ ขำดวง อาจารย์นพดล อารมณ์สุขโข 
อาจารย์สุธี ขันธ์ประสิทธิ์ ที่แนะนำเกี่ยวกับการ
สร้างเครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
และขอกราบขอบพระคุณ ผศ.สุนันทา แก้วสุข 
ที่ถ่ายทอดความรู้ ในการวิจัยและขอขอบพระคุณ
คณาจารย์คณะครุศาสตร์ สาขาการบริหารการ
ศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏธนบุรีทุกท่านที่กรุณาอบรมสั่งสอนและให้
ความรู้ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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