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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึ กษา เปรี ยบ เที ยบการมีส่ วนร่ วมของ
ผู้ปกครองในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เ ล็ ก  สั ง กั ดองค์ ก า รบริห ารส่ วนต าบล
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กลุ่มตัวอย่าง เป็น
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ าเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี  ปี  2557 จ านวน 159 คน 
รูปแบบการวิจัย  คือ  การวิจัย เชิงส ารวจ 
เ ค รื่ อ ง มื อ เ ก็ บ ร ว บ ร ว มข้ อ มู ล  ไ ด้ แ ก่ 
แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ า เภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีลักษณะเป็นแบบ
จัดอันดับคุณภาพ 5  ระดับของไลเคิร์ท 
(Likert) โดยใช้สถิติค่าความถี่  ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ทดสอบที  

ผลการวิจัย พบว่า 
1. ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองโดยรวม อยู่ใน 
ระดับมาก  และรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
บุคลากร ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
ด้านวิชาการ และด้านการมีส่วนร่วมจากชุมชน 
อยู่ในระดับมาก  

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการด าเนินงานศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ า เภอมวกเหล็ ก จั งหวั ดสระบุ รี  พบว่ า
ผู้ปกครองที่มีอายุ  และระดับการศึกษาต่างกัน 
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม, การด าเนินงาน, 
ผู้ปกครอง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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ABSTRACT 
This purpose of the research was to 

study parent’s participation management in 
child development center under sub district  
administrative organization, Muaklek district, 
Saraburi province as perceived by parents  in 4 
aspects that the personnel,the building and 
environment , the academic and the community 
participation and to compare parent’s 
participation management in child development 
center in 4 aspects and classified by age and the 
education level. The sample was 159 parents in 
child development center. The data was 
collected by questionnaires with 5 rating scales 
of Likert’s method. The data analysis was used 
frequency, percentage, mean, standard 
deviation, and t-test. 
 The result of the research revealed that,  

1. Parent’s participation management 
in child development center under sub district 
administrative  organization, Muaklek district, 
Saraburi province as perceived by the opinions 
of parents , the overall and  each aspect were at 
the high level. 

2. Parent’s participation management 
in child development center under sub district 
administrative organization, Muaklek district,  
Saraburi province as perceived by the different  
age and the education leveled parents. The  
overall was the statistically significant  
difference at .05. 
 

Keywords : Participation, Parents,Operation 
of work,  Child Development Centers 
 
บทน า 

เด็กเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า จึง
ควรอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการเรียนรู้ที่ถูกวิธี 
การเรียนรู้ของเด็กควรเริ่มจากครรภ์มารดา จน
ทารกคลอดออกมา ทารกจะมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะช่วง 3 ปี
แรกของเด็กเป็นช่วงระยะที่ส าคัญที่สุด
เนื่องจากสมองของเด็กมีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการอย่างรวดเร็ว และการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 0-5 ปี เป็นช่วงอายุที่ส าคัญที่สุดของ
ชีวิตมนุษย์ เพราะร่างกายจะมีการพัฒนาทาง
อารมณ์ จิตใจ ที่จะเป็นพื้นฐานของการพัฒนา
ในวัยต่อไป เด็กแต่ละคนจะเจริญเติบโต และมี
ลักษณะพัฒนาการแตกต่างกันไปตามวัย 
เนื่องจากเด็กวัยนี้ร่างกายจะมีพัฒนาการ และ 

เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วที่สุด ทั้งในด้าน
กล้ามเนื้อต่างๆ และใยประสาท ซึ่งมีผลต่อ
ความฉลาดและการเรียนรู้ของเด็กซึ่งสามารถ
จดจ าสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็ว ประสบการณ์ที่เด็ก
ได้รับในวัยนี้จึงมีอิทธิพลเป็นพื้นฐานที่ส าคัญ
ต่อการส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมใน
การเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 31) 

เนื่องจากสภาพปัญหาเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันส่งผลให้ผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยไม่มี
เวลาดูแลบุตรของตนเอง เพราะต้องไปท างาน
นอกบ้าน ท าให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการเลี้ยง
ดูไม่ถูกสุขลักษณะและพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งเป็น
รากฐานบุคลิกภาพและพฤติกรรมของเด็กเมื่อ
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เติบโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ การ
พัฒนาเด็กท าได้โดยการให้การศึกษา การ
จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาใน
ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาความ
พร้อมของเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์  บุคลิกและสังคม เพื่ อ เตรียมรับ
การศึกษาต่อไป การจัดการศึกษาในระดับนี้
อาจจัดรูปของชั้นเด็กเล็ก อนุบาล หรืออยู่ใน
รูปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย การจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงเป็นนโยบายหนึ่งที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
รั ฐ ธ ร ร มนู ญ แห่ ง ร า ช อ าณ า จั ก ร ไ ท ย
พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 พ.ร.บ.ก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้กับ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมาตรา  30 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 41 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2537 มาตรา 67(5) ท าให้องค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ นได้ รั บภารกิ จถ่ ายโอนการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากกรมพัฒนา
ชุมชน ในปี 2544 และต้องด าเนินการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขึ้นเองในกรณีที่มีความพร้อมที่จะ
ด าเนินการได้ ท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งไม่เคยจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
ประสบปัญหาต่างๆหลายด้านโดยเฉพาะ
ปัญหาด้านการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้าน
วิชาการ และด้านอาคารสถานที่ ปัจจุบันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลมี
ปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

เป็นอันมาก พบว่าผู้ปกครองของเด็กส่วนใหญ่
ไม่เข้าใจในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพราะการบริหารการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างจากการ
บริหารการศึกษาของส่วนกลาง รวมถึงความ
แตกต่างทางด้านวิชาการและความแตกต่าง
ของแต่ละท้องถิ่น จึงท าให้ผู้ปกครองไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและขาดการมีส่วน
ร่วม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2539 : 24) 

การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในพื้นที่  จั งหวัดสระบุรี  พบว่ า  การเริ่ ม
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลได้ด าเนินการก่อนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการมาเป็นเวลา
เพียง 5 – 10 ปี ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลพบว่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบล ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
เท่าที่ควร (ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี, 2550 : 11) 

จากความเป็นมาและความส าคัญของ
ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการมีส่วน
ร่วมการด าเนินงานของผู้ปกครองในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อให้ได้
ข้อมูลส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนางาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่ อศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ตามความคิดเห็น
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ของผู้ปกครองใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร
ด้านอาคารสถานที่  และสิ่งแวดล้อม ด้าน
วิชาการ และด้านการมีส่วนร่วมจากชุมชน 

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ตามความ
คิดเห็นของผู้ปกครองท้ัง 4 ด้าน โดยจ าแนก
ตามอายุ และระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
นักเรียน 
 
ขอบเขตของปัญหา 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร เป็นผู้ ปกครอง

นักเรียน จ านวน 271 คน จากศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ประจ าปี
การศึกษา 2557 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ปกครอง
นักเรียน จ านวน 159 คน ซึ่งได้มาจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ในเขตอ า เภอมวกเหล็ก จั งหวัดสระบุรี 
ประจ าปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้มาโดยตาราง
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเคร็จซี และมอร์
แกน (Krejcie And Morgan อ้างถึงใน บุญชม 
ศรีสะอาด, 2545 : 43) และการสุ่มอย่างง่าย 

2. เนื้อหา 
งานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ใน 4 ด้าน ได้แก่  
ด้ านบุ คลากร  ด้ านอาคารสถานที่  และ

สิ่งแวดล้อม ด้านวิชาการ และด้านการมีส่วน
ร่วมจากชุมชน 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อายุ และ

ระดับการศึกษา 
3.2 ตัวแปรตาม การมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครองในการด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ตามความ
คิดเห็นของผู้ปกครอง ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
บุคลากร ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
ด้านวิชาการ และด้านการมีส่วนร่วมจากชุมชน 

4. ระยะเวลา  เดือนธันวาคม 2556  
ถึงเดือนสิงหาคม  2558 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1   ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ าเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จากจ านวน 5 ต าบล 
ในปี พ.ศ. 2557 จ านวน 271 คน 

1.2   กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จากจ านวน 5 
ต าบล ในปี พ.ศ. 2557 จ านวน 159 คน จากการ
ใช้ตารางของเคร็จซีและมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan) อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด,2545 :43 
ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัย เป็น

แบบสอบถามซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
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ส่วนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ในด้าน
เพศอายุระดับการศึกษา การมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนความต้องการในการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแบบสอบถาม
แบบส ารวจรายการ 

ส่วนที่  2 แบบสอบถามการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบรหิารส่วนต าบล
ในเขตอ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลของการ

วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
3.1 ท าหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย 

วิทยาลัยนครราชสีมาเพื่อขอให้ท าหนังสือขอ
ความร่วมมือไปยังผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขต
อ าเภอมวกเหล็กแจ้งไปยังผู้ปกครองนักเรียน
ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามใน
การศึกษาครั้งนี้ 

3.2 ด าเนินการส่งแบบสอบถาม 
และนัดหมายเพื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ด้วยตนเองทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3.3 ด าเนินการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา
ด้วยตนเอง 

3.4 ตรวจสอบและรวมคะแนน
แบบสอบถามที่สมบูรณ์และวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 

ส่วน มีรายละเอียด ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์สถานภาพ

ของผู้ปกครอง ได้แก่ อายุ และระดับการศึกษา 
โดยหาค่าความถี่  และร้อยละ น าเสนอในรูป
ตารางประกอบค าบรรยาย 

ส่วนที่ 2 วิเคราะห์การมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  โดยการ
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X ) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)โดยหาค่าเฉลี่ยรายข้อ รายด้าน
ทุกด้าน  

4.2 วิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิง ใช้
สถิติทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ในเขตอ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยใช้
สถิติทดสอบค่าที (t - test) เมื่อจ าแนกตามอายุ 
และระดับการศึกษา 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก  

2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พบว่า ผู้ปกครองเด็ก
เล็กที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ปกครอง
เด็กเล็กที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป มีระดับการมีส่วน
ร่วมมากกว่าผู้ปกครองเด็กเล็กที่มีอายุต่ ากว่า 
30 ปี  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้ านพบว่าไม่
แตกต่างกัน  ส่วนผู้ปกครองเด็กเล็กที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และในด้าน
วิชาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษา
ต่ ากว่ า  ม.6 มีค่ า เฉลี่ ยมากกว่ าที่ มี ระดับ
การศึกษาตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 

1. ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในทุกด้าน มีการสร้างความสัมพันธ์และการ
จัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษา การประชุม
ร่วมกัน การสนับสนุนโครงการออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน การช่วยเหลือหรือการให้ข่าวสาร
สถานศึกษาแก่ผู้ปกครอง ให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนที่ขาดแคลน และสนับสนุนกิจกรรม

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผลการวิจัยครั้งนี้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของฮอลล์-เออร์บี 
(Hall-Irby, 2002) เรื่องการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง จ านวน 7 คน เป็นชาวเม็กซิกัน-
อเมริกันในลักษณะการมีส่วนร่วมของบ้าน
โรงเรียนและชุมชน การเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การสัมภาษณ์ การสังเกต ภาพถ่าย และข้อมูล
เชิงเอกสาร พบว่า ครอบครัวชาวเม็กซิกัน
อเมริกันมีการรับรู้การมีส่วนร่วมบางส่วน
คล้ายคลึงกัน และบางส่วนแตกต่างไปจาก
การร่วมมือกันในรูปแบบดั้งเดิม โดยโรงเรียน
รับรู้บทบาทของผู้ปกครอง โดยอาศัยการ
ท างานร่วมกันกับทีมงานหลักของโรงเรียน 
ส่วนทางบ้านผู้ปกครองมีบทบาทหลักในการ
ดูแลความประพฤติของเด็ก ทั้งระหว่างอยู่ที่
บ้าน โรงเรียน และในชุมชน นอกจากนี้
ผู้ปกครองยังสามารถช่วยเหลือให้นักเรียน
พัฒนาและใช้ทุนอยู่ที่บ้าน โรงเรียน และ
ชุมชน และสามารถช่วยเหลือให้นักเรียน
พัฒนาและใช้ทุนทางด้านมนุษย์ สังคม และ
วัฒนธรรม ส่วนในชุมชนผู้ปกครองสามารถ
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์ ท าลายก าแพงเครื่องกีดขวาง 
ท าให้สามารถไปมาหาสู่ระหว่างโรงเรียน
บ้านและชุมชนได้มากขึ้น 

2. ผู้ปกครองเด็กเล็กที่มีอายุต่างกันมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ผู้ปกครองเด็กเล็กที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป มีระดับ
การมีส่วนร่วมมากกว่าผู้ปกครองเด็กเล็กที่มี
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อายุต่ ากว่า 30 ปี  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้ปกครองที่มีอายุต่ ากว่า 30 ปี ส่วนใหญ่เป็น
ญาติซึ่งไม่ใช้พ่อแม่ของเด็ก เช่น พี่ น้า อา 
ที่มารับเด็กซึ่งเป็นหลานกลับบ้านแทนพ่อ
และแม่ ส่วนผู้ปกครองที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป 
ส่วนใหญ่เป็นพ่อแม่ หรือเป็นลุง ป้า ที่เป็น
ผู้ปกครองที่มีหน้าที่ดูแลส่งเสียบุตรหลาน
โดยตรง เมื่อมีการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ 
ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก  ผู้ปกครองกลุ่ม
ดังกล่าว จึงเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ในด้านต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง
สม่ า เสมอ จึงท าให้ระดับการมีส่วนร่วม
มากกว่าผู้ปกครองที่มีอายุต่ ากว่า 30 ปี จึงเป็น
ผลให้ผู้ปกครองทั้ งสองกลุ่มมีส่วนร่วม
แตกต่างกัน สอดคล้องกับวิจัยของชมพู อุป
การ (2549)เรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการจัดการศึกษาโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ภาคใต้ 
พบว่า ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกิตติ กรทอง (2552) เรื่องการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินการจัด
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตอ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ พบว่า เปรียบเทียบการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองตามสถานภาพทางเพศ
พบว่าไม่แตกต่างกัน  

ผู้ปกครองเด็กเล็กที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีส่วนร่วมในการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ในภาพรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ปกครอง
เด็กเล็กที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า ม.6 มีระดับ
การมีส่วนร่วมมากกว่าผู้ปกครองเด็กเล็กที่มี
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป สอดคล้อง
กับงานวิจัยของกิตติ กรทอง (2552) เรื่องการ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินการ
จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเขตอ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ พบว่า  ผู้ปกครองที่มีวุฒิ
การศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมการด าเนินการจัด
การศึกษาแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของปาริฉัตต์ กล่อมสกุล (2552)เรื่องสภาพ
และแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การจัดการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนท้าย
พิกุล (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) 
พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน 
โดยภาพรวมมีสภาพการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้  

1.1  ควรขอรับข้อเสนอแนะจาก
ผู้ปกครองในการด าเนินงานด้านบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในการพิจารณาความดีความชอบ
ตามความเหมาะสมในการพิจารณาทางคุณงาม
ความดีของบุคลากรเป็นหลัก  

1.2  ควรให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นผู้พิจารณาในส่วนของผลงานทางด้าน
วิชาการ และน าผลการพิจารณาแสดงให้
ผู้ปกครองได้รับทราบถึงคุณสมบัติทางด้าน
วิชาการดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมอย่างไร  

1.3 ควรมีการปรับปรุ งอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดสร้าง
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ห้องน้ าให้เพียงพอ และควรมีสัญลักษณ์แยก
หญิงชายให้ชัดเจน เพื่อเป็นการฝึกการปฏิบัติ
ตนของเด็กในการอยู่ร่ วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ถูกต้อง  

1.4  ควรพัฒนาด้านวิชาการ โดย
ให้ผู้ปกครองที่มีความรู้ความสามารถในทักษะ
อาชีพ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์
ชาวบ้านร่วมให้ความรู้แก่ครูและเด็ก เพื่อเป็น
การสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ปกครอง ครู 
และเด็ก ในการร่วมกันพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และยังช่วยให้เด็กเห็นคุณค่า และร่วม
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง  

1.5  ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วม โดย
การจัดกิจกรรมการสืบสานจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องจากเป็นกิจกรรม
ที่ท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินงานกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งในทางตรงและทางอ้อม 
ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชนได้เป็นอย่างดี 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองและชุมชนในการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในทุกอ าเภอของจังหวัดสระบุรี เพื่อศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้ปกครอง และประชาชนใน
ชุมชนในเขตอ าเภออื่นๆ ในจังหวัดสระบุรี 
เพื่อให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้น 

2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ตามความ
คิดเห็นของครู ผู้ปกครอง และประชาชนใน
ชุมชน 

2.3 ควรมีการศึกษาความคาดหวัง
ของผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
เพื่อศึกษาว่าผู้ปกครองมีความคาดหวังในการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในด้านใดบ้าง 

2.4 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ
ความคาดหวั งต่อการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
ตามความคิดเห็นของครู และผู้ปกครอง 

2.5 ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้น าชุมชน
ในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี โดยใช้วิธีการวิจัยกลุ่ม โดยการ
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล เพื่อให้หาข้อมูลเชิง
คุณภาพจากคณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้น าชุมชนว่ามีข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะใน
ด้านใดบ้าง 
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