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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  1) ปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
แขวงหนองแขม กรุงเทพมหานคร 6 ด้าน  2) แนวทางก าหนดกลยุทธ์การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมมากขึ้น กลุ่มตัวอย่างคือผู้ปกครองเด็กที่มารับ-ส่ง เด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพื้นที่แขวงหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
เก็บรวบรวมข้อมลูจากการสุม่ตวัอย่าง จ านวน 254 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกหลักจ านวน 5 คน แบบเฉพาะเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์สรุปอุปนัย 

ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแขวงหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร 6 ด้าน มีระดับมากที่สุด 1 ด้านคือกิจกรรมเสริมทักษะส าหรับเด็ก ส่วน 5 ด้านที่เหลืออยู่ในระดับปานกลาง
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการบริหารพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการ ด้านจัดหาทรัพยากร  
และด้านอาคารสถานที่ และ 2. แนวทางการก าหนดกลยุทธ์การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ผู้วิจัยน าผลสรุปจาก
แบบสอบถามมาสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน จ านวน 5 คน น าเนื้อหา มาวิเคราะห์สรุปอุปนัยและ
วิเคราะหก์ารเปรียบเทียบ จ าแนกวิเคราะห์เนื้อหา พบว่าศูนย์พัฒนาเด็กฯ ต้องมุ่งเน้นกิจกรรมทักษะการเรียนรู้ส าหรับเด็กควบคู่
กับการเปิดโอกาศให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือการร่วมแสดงในเทศกาลต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวันเรียน 

 

ค าส าคัญ: ปัจจัยการมสี่วนร่วม, ศนูย์พัฒนาเด็ก, ผู้ปกครอง, เด็กก่อนวัยเรียน 
 

Abstract 

The objectives of this research were to study 1) six domains of parental involvement factors affecting an 
operation of the Preschool Child Development Center (PCDC) under the supervision of the Bangkok Metropolitan 
Administration, and 2) strategic approach in management of the PCDC for greater public involvement. The samples 
were parents who took their children to and returned from the PCDC school each day. Data collection was sampled 
from 254 parents, including 5 key informants by conducting purposive sampling, in-depth interview method. 
Research tools consisted of a questionnaire and in-depth interview questions. Statistics used in data analysis 
employed frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, and inductive analysis. 

The results of the research revealed that the high domain of parental involvement. The next lower ranks 
of 5 domains were management and development, environment and safety, academics, resource acquisition, and 
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land and building. In addition, the results obtained from data analysis were analyzed to formulate strategic 
approaches in the PCDC management. The researcher applied the questionnaire results to implement the in-depth 
interview questions with 5 key informants for inclusive and comparative analyses.  The results obtained were found 
that the PCDC had to focus on learning skill activities for children in collaboration with open opportunities for 
parental involvement in the PCDC’s public activities and festival events. 
 

Keyword: involvement factor, Preschool Child Development Center, parents, preschool children. 
 

บทน า
การพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาเด็ก ซึ่งต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในการสนับสนุน 

ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กอย่างเป็นระบบ และมีครูพี่เลี้ยงท าหน้าที่ให้การดูแล โดยเน้นด้านความรู้ ความสามารถ การปฏิบัติตน
ในสังคม ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เด็กที่เติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นรากฐานส าคัญของการสร้างทรัพยากร
บุคคลที่มคีุณค่า การเรียนรู้ของมนุษย์เกิดขึ้นในวัยเด็กเล็กมากที่สุด ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการจากการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
และครูพี่เลี้ยง พ่อแม่ผู้ปกครองต้องสอนที่บ้านและครูพี่เลี้ยงสอนที่ศูนย์พัฒนาเด็กฯ  เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาอย่างเป็นระบบ
เสริมสร้างใหเ้ด็กมีพัฒนาการทุกด้านที่เหมาะกับวัย มีความสุขในการเรียนรู้  รู้คิด รู้ท าอย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ผลงาน กล้าพูด กล้า
แสดงออกและภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองท าให้มีความหวงแหนในทรัพยากรส่วนรวม หรือสิ่งที่ได้สร้างขึ้น 
แนวทางการบริหารงานศูนย์ฯ จะอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการมาจากการคัดเลือกผู้ปกครองเด็ก ผู้บริหารศูนย์ฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก
ผู้อ านวยการเขต โดยส านักพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม รัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณ เพื่อการดูแลสถานที่และงานค่าตอบแทน
อาสาสมัครครูพี่เลี้ยงผู้ดูแลเด็ก งบประมาณจะมีและไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน จึงต้องสรรหางบประมาณจากภายนอกช่วย 
เช่น จากภาค เอกชน บริษัทห้างร้าน ผู้ใหญ่ใจดี การมีส่วนร่วมจึงมุ่งเน้นผู้ปกครองเด็กและคนในชุมชนทุกคน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างชุมชน ศูนย์การพัฒนาเด็ก และองค์กรวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการตรวจสอบสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในการ และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติการด าเนินงานการศึกษาในท้องถิ่น(2546)  ก าหนดให้ทุกภาคส่วน ร่วมคิด ร่วมก าหนด
แผนงาน ร่วมด าเนินการพัฒนา แขวงหนองแขมมี จ านวนประชากร 71,042 คน (ส านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพฯ, 2557) มีศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 3 ศูนย์ คือ 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสะพาน 1 ตั้งอยู่ที่ 1102  แขวงหนอง
แขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร มีนักเรียน จ านวน 333 คน 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลวงพ่อทวีศักดิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 77 ซอยเพชรเกษม 
81 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร มีเด็กนักเรียน จ านวน 220 คน  และ 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลียบคลองหมื่นแช่ม 
หมู่ 13 ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ซอย 3/1 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร มเีด็กนักเรียน จ านวน 
215 คน มีการจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรยีน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ปรับปรงุเนื้อหา หลักเกณฑ์ และ
หนังสือสังการให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานการด้านการศึกษาด้วยการก าหนดมาตรฐาน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้าน
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4) ด้าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลกัสตูร 5) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และ 6) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันรอล เงินค า (2543) เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษา อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  กล่าวถึง การมีส่วนรวมของผู้ปกครอง คนในชุมชน และ
โรงเรียนในการจัดการศึกษา ถ้าครูคิดว่านักเรียน คือเด็กที่ผู้ใหญ่ต้องช่วยกันฟูมฟักเลี้ยงดูให้เติบโต ครูก็จะมีความคิดว่าผู้ปกครองและ
ชุมชนเป็นเพื่อนร่วมงานวิชาการพื้นฐานที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อจัดการศึกษาให้กับลูกหลานของตนที่จะเป็นเยาวชนที่มี
ประสิทธิภาพในอนาคต ทุกฝ่ายต้องตระหนักในความรับผิดชอบต่อการศึกษาของเด็ก ขณะที่ครูพี่เลี้ยงต้องพยายามปรับปรุงสภาพการ
เรียนการสอนในห้องเรียนให้น่าเรียน ครูก็จะประสบความส าเร็จในการจูงใจให้เด็กเข้าห้องเรียนมากขึ้น แต่ถ้าหากครูมองว่าผู้ปกครอง
นักเรียนไม่ใช่เพื่อนร่วมงาน ผลตามมา คือการสร้างฐานรากของมนุษย์ หรือเยาวชนเพื่อเรียนรู้ก็ไม่เกิดขึ้น ตามนโยบายรัฐบาลและแผน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2550-2559  โดยก าหนดเป้าหมายการด าเนินกิจกรรมเด็กเล็กทุกคน ต้องได้รับการพัฒนาทุก
ด้านก่อนเข้าเรียนในภาคการศึกษาภาคบังคับสอดคล้องกับองค์การยูนิเซฟ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กยังเน้นความส าคัญของการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นพิเศษพัฒนาทางร่างกาย พัฒนาสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นรากฐานของการพัฒนามนุษย์ บ่มเพาะให้
เจริญงอกงามเป็นกล้าสายพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพของการเป็นทรัพยากรมนุษย์ สิ่งเหล่านี้ยังเป็นเกราะป้องกันภัยทางสังคม ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนเพื่อน าผลไปเป็นแนวทางแก้ไขในกิจกรรม 

ความส าคัญของปัญหาปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน แขวงหนองแขม สังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการส ารวจพบว่าผู้ปกครอง มีส่วนร่วมมากในกิจกรรมเสริมทักษะส าหรับเด็กมาก ท าให้เกิดผลกระทบตรงต่อการ
พัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนในด้านการบริหารพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการ ด้านจัดหาทรัพยากร และด้าน
อาคารสถานที่ จึงต้องศึกษาปัจจัยส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนเพื่อน าผลการวิจัยไปสู่แนวทางก าหนดกลยุทธ์การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียน และน าข้อเสนอแนะมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพิจารณาเลือกใช้อย่างเหมาะสมตามแนวทางปฏิบัติจริง นโยบายรัฐบาล
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2550-2559  การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ มีศักยภาพทางการเรียนรู้ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. ศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน แขวงหนองแขม สังกัดกรุงเทพมหานคร 6 ด้าน 
 2. ศึกษาแนวทางก าหนดกลยุทธ์การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
สอดคล้องกับความต้องการในชุมชน 

 

แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก Frederic Froebel (1782-1582) กิจกรรมพัฒนาการของมนุษย์เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในตัวมนุษย์เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิไปจนตลอดชีวิต ซึ่งครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาของเด็กแต่ละคน 
 2. แนวคิดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในประเทศไทย ใช้วิธีการจัดประสบการณ์พัฒนาเด็กเล็กเป็นส าคัญ วราภรณ์ รัก
วิจัย (2542) การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
 3. แนวคิดการพัฒนาการมนุษย์ ส าหรับแม่ลูกอ่อนก่อนเข้าเรียน (Mother school) จากหนังสือ The Great Didactic   ที่
เสนอให้โรงเรียนให้การศึกษาแก่แม่ ที่ต้องเลี้ยงลูก ในเรื่อง การปฏิสนธิ การเลี้ยงดูลูกเล็ก สภาพแวดล้อม อวัยวะส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย ซึ่งเป็นความแตกต่าง ความมืด ความสว่าง รู้จักการสังเกตสภาพทั่วไปรอบข้าง รวมถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสถานการศึกษา
แห่งแรกของเด็กเล็กมาจากครอบครัว การได้รับการฝึกทางจิตใจจึงมีความส าคัญพอกับฝึกด้านสติปัญญา 
 4. แนวคิดชาวเยอรมัน ซึ่งเป็น “ต้นก าเนิดการศึกษาปฐมวัย” ที่ยอมรับและนิยมมากจนถึงปัจจุบัน กุลยา ตันติผลาชีวะ 
(2551) เห็นว่าครูต้องส่งเสริม หรือสนับสนุน การเรียนรู้ตามธรรมชาติของเด็กเล็กจนเติบใหญ่ด้วยการกระตุ้นให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์อย่างเสรีและใช้กิจกรรมที่เกิดจากการน าของเล่นมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน 
 เทิดศักดิ์ จันเสวี (2549) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนเขตเทศบาลต าบล
จอมทอง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าการมีส่วนร่วมภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาพบว่าผู้ปกครองไม่มีเวลาและโอกาส
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 1. ตัวแปรอสิระ (Independent Variable) ของการศึกษาวิจัยถึงปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ได้แก่ ด้านการบริหาร 
พัฒนา ด้านวิชาการ ด้านจัดหาทรัพยากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และด้านกิจกรรมเสริมทักษะส าหรับเด็ก
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ของการวิจัยคือปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาศูนย์เด็กก่อน 
วัยเรียน กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแขวงหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) แบบผสมผสาน (Mixed Methods) โดยวิธีวิจัยเชิงปรมิาณ 
(Quantitative Research) และวิธีวจิัยเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 
 1. วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน แขวงหนองแขมกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งประกอบด้วย 3 ศูนย์ฯ จ านวน 254 คน ดังนี้ ศูนย์พัฒนาฯ ชุมชนสะพาน 1 จ านวน 330 คน ศูนย์พัฒนาฯ หลวงพ่อทวีศักดิ์ 
จ านวน 220 คน และศูนย์พัฒนาฯ เลียบคลองหมื่นแช่ม จ านวน 215 คน โดยก าหนดสัดส่วนเด็กนักเรียน 1 คนเท่ากับผู้ปกครอง  
1 คน รวมทั้งสิ้น 765 คน (ส านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร, 2557) ก าหนดความ คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ระดับความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95 จากตารางเครจซี่และมอร์แกน(1970) ใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งช้ัน(Stratified random sampling) 
 กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ปกครองทั้ง 3 ศูนย์พัฒนาฯ ใช้ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 จากตารางเครจซี่และมอร์แกน  ได้กลุ่มตัวอย่าง
แจกแบบสอบถามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสะพาน 1 จ านวน 110 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลวงพ่อทวีศักดิ์  จ านวน 73 คน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเลียบคลองหมื่นแช่ม จ านวน 71 คน รวมเป็นจ านวน  254 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม 
มาจากเกณฑ์การจัดการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรับปรุงเนื้อหา หลักเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ตรงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แยกด้านบุคลากรออกจากการบริหารศูนย์เด็ก
เล็ก แล้วเพิ่มด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการก าหนดมาตรฐานใหม่ 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการพัฒนา  
2) ด้านวิชาการ 3) ด้านจัดหาทรัพยากร 4) ด้านอาคารสถานที่ 5) ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และ 6) ด้านกิจกรรมเสริมทักษะ
ส าหรับเด็ก แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ใช้มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 
 ตอนที ่1  สถานภาพสว่นบคุคลของผู้ปกครอง ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส ระดับการศึกษาช้ันสูงสดุ 
อาชีพในปัจจุบัน รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนโดยประมาณ และระยะเวลาพักอาศัยในเขตพื้นที่เขตหนองแขม 
 ตอนที ่2  ความคิดเห็นด้านปัจจัย การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
การพัฒนา จ านวน 7 ข้อ ด้านวิชาการ จ านวน 7 ข้อ ด้านจัดหาทรัพยากร จ านวน 7 ข้อ ด้านอาคารสถานที่ จ านวน 7 ข้อ ด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย จ านวน 7 ข้อ และด้านกิจกรรมเสริมทักษะส าหรับเด็ก จ านวน 7 ข้อ ก าหนดระดับคะแนน เป็น 5 ระดับ ค่าคะแนน 5 
หมายถึง มากที่สุด และค่าคะแนน 1 หมายถึง น้อยที่สุด และแปลผลคะแนนของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของเบสท์และคาห์น (1998) 
 ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่น เป็นแบบสอบถามปลายเปิดให้ผู้ปกครองเสนอในเรื่องข้อมูลและแนวทางการพัฒนาต่อไปการ
ทดสอบความเที่ยงตรง (validity) ของเครื่องมือใช้ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน (รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์, รศ.ดร.เพ็ญศรี 
ฉิริณัง, รศ.วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน, ดร.กรรณิกา หิรัญกสิ และ ดร.ประทีป มากมิตร) พิจารณาหาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) และตรวจสอบความถูกตอ้งของเนื้อหา ลักษณะของการใช้ภาษา และให้
ข้อเสนอแนะ จากนั้นผู้วิจัยน ามาแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความชัดเจนสมบูรณ์และครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
น าแบบสอบถามฉบับแก้ไขไปทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability try-out) กับผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบัวแก้ว 

แขวงหนองค้างพลู จ านวน 30 คน วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (𝛼-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค(1974) ผลการวิเคราะห์
แบบสอบถามได้ค่าสัมประสิทธิแอลฟาเท่ากับ 0.976 แสดงว่าแบบสอบถามมีความสมบูรณ์สูงมาก 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล ท าโดยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสะพาน 1 จ านวน 110 ชุด 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลวงพ่อทวีศักดิ์  จ านวน 73 ชุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลียบคลองหมื่นแช่ม เก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน  
71 ชุด ระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2559 รวมจ านวน 254 ชุด ดังนี ้
 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามน าข้อมูลลงรหัสและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Central tendency) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) 
 2. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างก าหนดแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เป็นนักวิชาการศึกษาช านาญ
การพิเศษ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขตหนองแขม หัวฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตหนองแขม 
ประธานชุมชนระดับเขตหนองแขมกลุ่มเพชรเกษมใต้ ประธานชุมชนสะพาน 1 เขตหนองแขม และตัวแทนผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียน 5 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) เป็นเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยน า
ผลการวิเคราะห์เชิงปรมิาณมาก าหนดค าถามแบบสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In-depth interviews) 
แบบสัมภาษณ์ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน เครื่องมือใข้เป็นแบบสัมภาษณ์  น าข้อมูลที่สัมภาษณ์มาจ าแนก
และจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) เพื่อจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และวิเคราะห์
เชิงตรรกะ ท าการเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ในเรื่องเดียวกันเพื่อหาข้อสรุป 
 การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ใช้ด าเนินการ 3 วิธี คือ การค้นคว้าเอกสาร (Documentary research),การสัมภาษณ์เชิงลึก 
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis) 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. สถานภาพส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง เพศหญิง 166 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.4 มีอายุอยู่ในช่วง 18-30 ปี 104 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 40.9 สถานภาพสมรส 188 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.0 ระดับการศึกษามัธยมศึกษา 144 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.7 ประกอบ
อาชีพรับจ้าง 130 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.2 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท 136 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.5 และระยะเวลา
การพักอาศัยในเขตพื้นที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 6-10 ปี 97 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.2 

 2. ปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X =3.39, 
S.D.=0.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย จะเป็นดังนี้  

 2.1  ด้านกิจกรรมเสริมทักษะส าหรับเด็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =3.54, S.D.=0.93) พิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่า

คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ผู้ปกครองยินดีร่วมจัดกิจกรรมวันส าคัญที่ศูนย์ฯ จัด ในระดับมาก (X =3.77, S.D.=1.00) 

ผู้ปกครองยินดีร่วมแสดงในกิจกรรมของเด็ก ในระดับมาก (X = 3.68, S.D.=0.99) ร่วมแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมที่จัดให้กับเด็ก ใน

ระดับมาก (X =3.54, S.D.=0.96) ได้รับโอกาสให้ร่วมเรียน/สอน ในระดับปานกลาง   (X =3.48, S.D. =0.92) ร่วมในการประเมินผลการ

เรียนรู้เด็ก ในระดับปานกลาง (X = 3.47, S.D.=0.90) ร่วมวางแผนก าหนดเป้าหมายพัฒนาการเรียนรู้ ในระดับปานกลาง (X =3.43, 

S.D.=0.87) และร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมความรู้ของเด็ก ในระดับปานกลาง (X =3.42, S.D.=0.86)  

 2.2  ด้านการบริหารพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X =3.42, S.D.=0.87) พิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่า

คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ผู้ปกครองประเมินผลบุคลากรศูนย์ฯ ในระดับมาก (X =3.50, S.D.=0.94)  ผู้ปกครองยินดีสละ

เวลาเพื่อศูนย์ฯ ในระดับปานกลาง (X =3.48, S.D.=0.92) ร่วมก าหนดในกิจกรรมการพัฒนาการของเด็ก ในระดับปานกลาง  

(X =3.47, S.D.=0.90) ร่วมก าหนดวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ ในระดับปานกลาง (X =3.39, S.D.=0.83)  ร่วมก าหนดทิศทาง วางแผน 
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การด าเนินตามวัตถุประสงค์ ในระดับปานกลาง (X =3.37, S.D.=0.81) ร่วมก าหนดแนวทางการเรยีนรูต้ามภมูิปัญญาท้องถิ่น ในระดับ

ปานกลาง (X =3.37, S.D.=0.81) และร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับศูนย์ฯ ในระดับปานกลาง (X =3.33, S.D.=0.78) ประโยชน์ที่ได้รับ 
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาฯ ควรก าหนดช่องทางให้ผู้ปกครองประเมิลผลบุคลากรศูนย์ฯ เข้าไปมีส่วนร่วม 

 2.3  ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X =3.41, S.D.=0.85) พิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าผู้ปกครองร่วมกับครูประชาสัมพันธ์พื้นที่รับ ส่งเด็กอย่างปลอดภัย ในระดับมาก  

(X =3.56, S.D.=0.96) ไม่ส่งเสียงหรือท ากิจกรรม รบกวน การเรียนการสอน ในระดับมาก (X =3.52, S.D.=0.95) ร่วมแก้ปัญหา ที่

เกิดกับเด็กทุกชนิด ในระดับปานกลาง (X =3.42, S.D.=0.86) ร่วมจัดท าสิ่งป้องกันเสียงดังจากภายนอก ระดับปานกลาง (X =3.41, 

S.D.=0.85) ร่วมน าสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้กับการพัฒนาศูนย์ ในระดับปานกลาง (X =3.34, S.D.=0.79) ร่วมจัดท า

สัญลักษณ์ ป้ายข้อควรระวังบริเวณศูนย์ฯ ในระดับปานกลาง (X =3.33, S.D.=0.79) และร่วมจัดการสภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอกศูนย์ ในระดับปานกลาง (X =3.32, S.D.=0.77) 

 2.4  ด้านวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X =3.35, S.D.=0.80) พิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย พบว่าผู้ปกครองร่วมให้ข้อมูลส าคัญเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรวดเร็ว ในระดับมาก (X =3.56, S.D.=0.96) ร่วมพัฒนาสื่อ และ

อุปกรณ์การศึกษาของศูนย์ฯ ในระดับปานกลาง (X =3.43, S.D.=0.87) มีความพร้อมและความรู้ที่จะเป็นครูผู้ช่วยสอนเด็ก ในระดับ

ปานกลาง (X =3.37, S.D.=0.81)  ร่วมส่งเสริม น าวัสดุอุปกรณ์มาใช้ประกอบการเรียนการสอน ในระดับปานกลาง (X =3.34, 

S.D.=0.79) สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาความรู้สูงเพิ่มยิ่งขึ้น ในระดับปานกลาง (X =3.29, S.D.=0.74) ร่วมสนับสนุนเอกสาร

วิชาการหรือหนังสือให้กับศูนย์ฯ ในระดับปานกลาง  (X =3.29, S.D.=0.74) และร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน

ระดับปานกลาง (X =3.16 S.D.=0.96) 

 2.5  ด้านจัดหาทรัพยากร โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (X =3.32, S.D.=0.77) พิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าคะแนน

เฉลี่ยจากมากไปหาน้อยพบว่า ผู้ปกครองร่วมหาของเล่น ช่วยกระตุ้นการพัฒนาการของเด็ก ในระดับปานกลาง (X =3.44, S.D.=0.88) 

สนับสนุนการสร้างขวัญก าลังใจครูผู้สอน  ในระดับปานกลาง (X =3.35, S.D.=0.80)  ร่วมสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกทุกชนิดใน

กิจการศูนย์ฯ ในระดับปานกลาง (X =3.32, S.D.=0.77) ร่วมช้ีแนะการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ในระดับปานกลาง    (X =3.31, 

S.D.=0.76)  ให้ค าปรึกษา แนะน า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศูนย์ฯ ในระดับปานกลาง (X =3.30, S.D.=0.75) ร่วมก าหนดจ านวน

และสรรหาบุคลากรศูนย์ฯ ในระดับปานกลาง (X =3.29, S.D.=0.74)  และร่วมหาผู้มีความรูผู้้มปีระสบการณ์มาให้ความรูบุ้คลากรศูนย์ฯ 

ในระดับปานกลาง (X =3.25, S.D.=0.80) 

 2.6  ด้านอาคารสถานที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X =3.28, S.D.=0.74) เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อเรียงล าดับค่า
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ผู้ปกครองร่วมใช้ประโยชน์อาคารเพื่อให้ตรงตามความต้องการของชุมชน ในระดับปานกลาง  

(X =3.42, S.D.=0.86) ผู้ปกครองร่วมสนับสนุน จัดหาสิ่งอ านวย-ความสะดวกใช้กับอาคารเรียน ในระดับปานกลาง  (X =3.34, 

S.D.=0.79) ร่วมปรับภูมิทัศน์อาคาร ห้องเรียน อย่างเหมาะสม ในระดับปานกลาง (X =3.28, S.D.=0.73) ให้ข้อเสนอแนะและ

ประสานงานหน่วยงานซ่อมภายในและนอก ในระดับปานกลาง (X =3.25, S.D.=0.71) ร่วมก าหนดพื้นที่ การใช้พื้นที่อาคารศูนย์ฯ 

อย่างเหมาะสม ในระดับปานกลาง (X =3.25, S.D.=0.71) ร่วมปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ของศูนย์ฯ ในระดับปานกลาง   

(X =3.20, S.D.=0.70)  และร่วมตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในศูนย์ฯ ในระดับปานกลาง (X =3.19, S.D.=0.68) 
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 3. แนวทางก าหนดกลยุทธ์การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
สอดคล้องกับความต้องการในชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยน าข้อมูลที่ได้มาจัดกลุ่ม เนื้อหา
คล้ายกันมากที่สุดมาไว้ด้วยกัน แล้วน าข้อมูลกลุ่มลักษณะเดียวกันใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนเพื่อให้ตรงตามความต้องการของชุมชน สรุปได้ดังนี้ 
 4. สรุปการสัมภาษณ์ ปัจจัยที่เป็นแนวทางก าหนดกลยุทธ์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน
กรุงเทพมหานคร ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ที่ประชาชนหรือผู้ปกครองยอมรับมีความน่าเชื่อถือของชุมชน ดังนี ้
 4.1  ฝ่ายการศึกษาเขตหนองแขม 
  ด้านการพัฒนา มีส่วนร่วมน้อย, ด้านวิชาการ คัดเลือกประชาชนในพื้นที่ มาเป็นวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น, ด้านจัดหา
ทรัพยากร ส านักพัฒนาชุมชนฯ เป็นผู้ด าเนินการจัดหาครูพี่เลี้ยงและจัดสรรงบประมาณมาจาก กทม. มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กฯ, ด้าน
อาคารสถานที ่ศูนย์พัฒนาฯด าเนินการเองได้ แล้วแจ้งการปรับปรุงให้ส านักพัฒนาชุมชนฯ ทราบ, ด้านสิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัย 
ชุมชนโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยดี, ด้านกิจกรรมเสริมทักษะ
ส าหรับเด็ก วันส าคัญฯ เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม 
 4.2 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตหนองแขม 
  ด้านการพัฒนา ไม่มีส่วนร่วม, ด้านวิชาการ เป็นครูพี่เลี้ยงก่อน เปิดโอกาส ให้บุคคลทั่วไปมาสมัครเป็นครูพี่เลี้ยงในชุมชน, ด้าน
จัดหาทรัพยากร ส านักพัฒนาชุมชนฯ เป็นผู้ด าเนินการจัดหาครูพี่เลี้ยงและจัดสรรงบ ประมาณมาจาก กทม. มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
วัยเรียน, ด้านอาคารสถานที่ ศูนย์พัฒนาฯด าเนินการเองได้ แล้วแจ้งการปรับปรุงให้ส านักพัฒนาชุมชนฯ ทราบ, ด้านสิ่งแวดล้อม/ความ
ปลอดภัยอาสาสมัครชุมชนเป็นผู้ดู แลเด็ก มีหน้าที่ช่วยรับเด็ก  เข้าศูนย์ฯ และช่วยเหลือส่งเด็กมอบให้ผู้ปกครองตอนกลับบ้าน, ด้าน
กิจกรรมเสริมทักษะส าหรับเด็กวันส าคัญฯ เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม 
 4.3  ประธานชุมชนนาคสถาพร เขตหนองแขม 
  ด้านการพัฒนา ไม่มีส่วนร่วม, ด้านวิชาการ เป็นวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น, ด้านจัดหาทรัพยากรส านักพัฒนาชุมชนฯ เป็น
ผู้ด าเนินการจัดหาครูพี่เลี้ยงและจัดสรรงบ ประมาณมาจากกรุงเทพมหานคร มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, ด้านอาคาร
สถานที่ เปิดโอกาสให้ คณะกรรมการชุมชน หรือผู้ปกครองใช้สถานที่จัดกิจกรรมเพื่อชุมชน, ด้านสิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัย
อาสาสมัครชุมชนเป็นผูดู้ แลเด็ก มีหน้าที่ช่วยรับเด็ก เข้าศูนย์ฯ และช่วยเหลือส่งเด็กมอบให้ผู้ปกครองตอนกลับบ้าน, ด้านกิจกรรม
เสริมทักษะส าหรับเด็กวันส าคัญฯ เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม 
 4.4  ประธานชุมชนสะพาน 1 เขตหนองแขม 
  ด้านการพัฒนา มีส่วนร่วมน้อย, ด้านวิชาการ คัดเลือกประชาชนในพื้นที ่มาเป็นครูพี่เลี้ยงก่อน เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป
มาสมัครเป็นครูพี่เลี้ยงในชุมชน, ด้านจัดหาทรัพยากร ส านักพัฒนาชุมชนฯ เป็นผู้ด าเนินการจัดหาครูพี่เลี้ยงและจัดสรรงบ 
ประมาณมาจาก กทม. มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรยีน, ด้านอาคารสถานทีเ่ปิดโอกาสให้คณะกรรมการชุมชน หรือผู้ปกครองใช้
สถานที่จัดกิจกรรมเพื่อชุมชน, ด้านสิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัยอาสาสมัครชุมชนเป็นผู้ดู แลเด็ก มีหน้าที่ช่วยรับเด็กเข้าศูนย์ฯ และ
ช่วยเหลือส่งเด็กมอบให้ผู้ ปกครองตอนกลับบ้าน, ด้านกิจกรรมเสริมทักษะส าหรับเด็กวันส าคัญฯ เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม 
 4.5  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก สถานสะพาน 1 เขตหนองแขม 
  ด้านการพัฒนา มีส่วนร่วมน้อย, ด้านวิชาการ คัดเลือกประชาชนในพื้นที่มาเป็นครูพี่เลี้ยงก่อน เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปมา
สมัครเป็นครูพี่เลี้ยงในชุมชน, ด้านจัดหาทรัพยากร ส านักพัฒนาชุมชนฯ เป็นผู้ด าเนินการจัดหาครพูี่เลีย้งและจัดสรรงบ ประมาณมาจาก 
กทม. มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กฯ, ด้านอาคารสถานที่ เปิดโอกาสให้ คณะกรรมการชุมชน หรือผู้ปกครองใช้สถานที่จัดกิจกรรมเพื่อชุมชน, ด้าน
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สิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัยอาสาสมัครชุมชนเป็นผู้ดู แลเด็ก มีหน้าที่ช่วยรับเด็ก เข้าศูนย์ฯ และช่วยเหลือส่งเด็กมอบให้ผู้ปกครองตอนกลับ
บ้าน, ด้านกิจกรรมเสริมทักษะส าหรับเด็ก วันส าคัญฯ เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม 
 สรุปการสัมภาษณ์บุคคล 5 ท่าน เชิงลึกพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในด้านการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเขตหนองแขม ใน
ด้านการพัฒนาฯ การมีส่วนร่วมภาพรวมมสี่วนรว่มน้อยและไม่มีส่วนร่วม ด้านวิชาการปัจจัยการมีส่วนร่วมพบว่าควรคัดเลือกประชาชน
ในพื้นที่มาเป็นวิทยากร เป็นครูพี่เลี้ยงก่อนเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปมาสมัครเป็นครูพี่เลี้ยงในชุมชน ด้านจัดหาทรัพยากรพบว่าส านัก
พัฒนาชุมชนฯ เป็นผู้ด าเนินการเรื่องบุคลากร งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการศึกษา ด้านอาคารสถานที่ พบว่า ศูนย์พัฒนาฯ สามารถ
ด าเนินการปรับปรุงอาคาร จัดกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาฯ การด าเนินการดังกล่าวต้องแจ้งให้ส านักพัฒนาชุมชนฯ ทราบ ด้าน
สิ่งแวดล้อม พบว่า ได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี และด้านกิจกรรมเสริมทักษะส าหรับเด็ก พบว่า 
ผู้ปกครองให้ความส าคัญในกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กฯ จัดเข้าร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

 

การอภิปรายผล 

 ปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X =3.39, S.D.=0.83) 
ผลการวิจัยพบว่าผู้ปกครองสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะส าหรับเด็กมากที่สุด สอดคล้องกับเทิดศักดิ์ จันเสวี (2549) ศึกษาการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนเทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยพบว่าผู้ปกครองสนใจมีส่วนร่วมในการอบรมเลี้ยงดูเด็กมากที่สุด สมาพร พันธ์วิไล (2550) 
ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชนในโรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน สุธี เมียน (2551) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในจังหวัด
เสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดอาคารสถานที่ศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เป็นไปตามมาตรฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2553) แตกต่างกับ กมล เข็มนาจิตร์ (2557) ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีสว่น ร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัย
พบปัจจัยด้านชุมชนร่วมแรงร่วมใจท ากิจกรรมของชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ จารุณี ทองจันทร์เทพ 
และวรัญญา กันทะ (2554) ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการพัฒนากิจกรรมถนนคนเดินวัวลาย อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่าภาพรวมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการ
ติดตามประเมินผล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าไปเป็นแนวทางการใช้ประโยชน์ 
 1.1  ด้านการบริหารพัฒนา ผู้ปกครองสนใจมีส่วนร่วมในการประเมินผลบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมากที่สุดปัจจัยใน
การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผู้ปกครองสนใจมีส่วนร่วมน้อยที่สุด  ควรแต่งตั้งผู้ปกครองที่มีความรู้
เป็นคณะกรรมการประเมินผลบุคลากรที่ท าหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยง ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นร่วมพิจารณาแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นกับศูนย์พัฒนาเด็กฯ ทีม่ีผลกระทบต่อเด็กโดยตรงควรเชิญผู้ปกครองทุกคนร่วมแก้ไขและเตรียมการป้องกันทีจ่ะเกิดในอนาคต 
 1.2  ด้านวิชาการ ผู้ปกครองสนใจให้ข้อมูลส าคัญเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรวดเร็วมากที่สุดและสนใจร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้
ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมน้อยที่สุด  ควรใหผู้้ปกครองร่วมให้ข้อมูลพื้นฐานของการเรียนรู้ของเด็กเพื่อเป็นการสนับสนุนครู
พี่เ ลี้ยง ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพี่เลี้ยงได้รับการพัฒนาด้านวิชาการในระดับที่สูงขึ้น และควรใช้รูปแบบคณะกรรมการ
วิชาการโดยมีผู้ปกครองเป็นกรรมการร่วมพิจารณา 
 1.3  ด้านจัดหาทรัพยากร ผู้ปกครองสนใจหาของเล่น ช่วยกระตุ้นการพัฒนาการของเด็กมากที่สุด และสนใจหาผู้มีความรู้  มี
ประสบการณ์มาให้ความรู้สนับสนุนบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนน้อยที่สุด  ควรให้ผู้ปกครองร่วมจัดหาของเล่นเด็กพัฒนาตาม
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วัยมาไว้ประจ าที่ศูนย์พัฒนาฯ หรือขอสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้รับผิดชอบตรงจากภาครัฐบาล
ในการปกครองส่วนท้องถิ่น และควรจัดกิจกรรมนอกสถานที่ให้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองช่วยสรรหา
บุคลากรมาเป็นครูพี่เลี้ยง โดยผู้บริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน พิจารณาคัดเลือกคนที่มี
ความรู้และประสบการณ ์
 1.4  ด้านอาคารสถานที่ ผู้ปกครองสนใจร่วมใช้ประโยชน์อาคาร เพื่อให้ตรงตามความต้องการของชุมชนมากที่สุด ส่วนปัจจัยการ
ร่วมตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ควรให้ผู้ปกครองใช้ประโยชนอ์าคารและสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ชุมชนลดภาระการใช้งบประมาณ ผู้ปกครองช่วยซ่อมบ ารุงและตั้งเป็นคณะกรรมการดูแลอาคารสถานที่ตามความรู้ ความช านาญ ซึ่งเป็น
การปลูกจิตส านึกการเป็นเจ้าของส่วนร่วมกัน 
 1.5  ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ผู้ปกครองสนใจร่วมกับครูพี่เลี้ยง ประชาสัมพันธ์พื้นที่รับ/ส่ง เด็กอย่างปลอดภัยมากที่สุด 
และการร่วมจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนน้อยที่สุด ควรมอบหมายให้ผู้ปกครองก าหนดความ
รับผิดชอบพื้นที่ช่วยเหลือครูพี่เลี้ยงในการรับ/ส่ง ตามพื้นที่ก าหนดไว้  ใช้วิธีการตีเส้นสีเพื่อเดินแถวมายังจุดรับ/ส่งเด็กนักเรียน มีครูพี่เลี้ยง
ก ากับดูแลรับผิดชอบตามหน้าที่ตามมาตรฐานภายในและภายนอกตัวอาคาร จัดท าสัญลักษณ์ ป้ายข้อควรระวังเพื่อเป็นการเน้น กระตุ้น
เตือนเรื่องความปลอดภัยต่อเด็ก 
 1.6  ด้านกิจกรรมเสริมทักษะส าหรับเด็ก ผู้ปกครองสนใจร่วมจัดกิจกรรมวันส าคัญในเทศกาลต่างๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
วัยเรียนจัดมากที่สุด และสนใจร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมความรู้ของเด็กน้อยที่สุด ควรจัดกิจกรรมทุกเทศกาล แล้ว
เชิญผู้ปกครองเด็กทุกคนเข้าร่วมแสดงกับเด็ก  ช่วยแสดงความคิดเห็นน าไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรมครั้งต่อไป และควรเริ่มจากจัด
คณะท างานสร้างกิจกรรมเสริมความรู้ผู้ปกครองร่วมกับครูพี่เลี้ยง 
 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 2.1  ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซี่ยน 
 2.2  ศึกษาประสิทธิผลและประสิทธิภาพของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
 2.3  ศึกษารูปแบบการบริหารศูนย์ที่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น  
 2.4  ศึกษาโครงสร้างและรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
 2.5  ศึกษาเชิงลึกจากผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในกรุงเทพมหานคร 
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