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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจำแนกตามอายุและระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ 

ในการวิจัย คือ ผู้ปกครองเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง 

อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 63 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 

ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ปกครองท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก และ 2) ผู้ปกครองท่ีมีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมแตกต่างกันอย่าง 

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง, การบริหารจัดการ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to study parents’ participation in the 

management and compare parents' participation in the management of Huadong 

Municipahty Child Development Center of Huadong Municipality, Na Dun District, Maha 

Sarakham Province classified by age and educational level. The sample group used in the 

research was the 63 parents of young children in the Child Development Center under 

Huadong Subdistrict Municipality. The instrument used in data collection was a 5-level 

rating scale questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, 

percentage, mean, and standard deviation. and t-test. 

The results showed that: 1) Parents’participation in the management of the Child 

Development Center of Huadong Subdistrict Municipality under the Huadong Municipality, 

Na Dun District, Maha Sarakham Province was at a high level. 2) Parents with different ages 

had different participation in the management of the Child Development Center of 

Huadong Subdistrict Municipality. under the Huadong Municipality, Na Dun District, Maha 

Sarakham Province with statistically significant at the level of .05.  

 

Keywords: Parents Participation, Management, Child Development Center 

 

บทนำ   

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ได้กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุก

คนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดย 

ไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหน่ึง

เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วยวรรคสอง กำหนดว่า  

“รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนเข้ามี

ส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย” มาตรา 258 ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศให้เกิดผล  ด้านการศึกษา (1) ให้

สามารถเร่ิมดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามมาตรา 54 วรรคสอง 

เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บ

ค่าใช้จ่าย อีกท้ังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 (ฉบับท่ี 2) พ .ศ.2545 และ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 ได้กำหนดหลักการจัดการศึกษา  

โดยเน้นการมีส่วนร่วมตามมาตรา 8 ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มาตรา 58 ให้บุคคลครอบครัว 
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ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถาบันสังคมอ่ืนระดมทรัพยากร 

เพ่ือการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอ่ืนให้แก่

สถานศึกษา รับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและจำเป็น และพระราชบัญญัติการพัฒนา

เด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 กำหนดให้ (1) ให้มารดาได้รับการดูแลในระหว่างต้ังครรภ์เพ่ือให้บุตรท่ีอยู่ในครรภ์มี

สุขภาวะและพัฒนาการท่ีดี (2) ให้เด็กปฐมวัยอยู่รอดปลอดภัยและได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากการล่วง

ละเมิดไม่ว่าในทางใด (3) ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านท้ังทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือให้เกิดทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้

อย่างสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลและความต้องการจำเป็นพิเศษ (4) สร้าง

คุณลักษณะให้เด็กปฐมวัยมีอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถซึมซับ

สุนทรียะและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายได้ (5) บ่มเพาะเจตคติของเด็กปฐมวัยให้เคารพคุณค่าของบุคคลอ่ืน  

มีจิตวิญญาณของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาค และมีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

(6) ให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยได้รับความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดีในการพัฒนาเด็กปฐมวัย นอกจากน้ีมาตรา 6  

ให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวข้อง มีภารกิจ

ร่วมกันดำเนินการเพ่ือให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัย และดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ีดี

เก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามท่ีคณะกรรมการกำหนด รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยจัดให้เด็ก

ปฐมวัย ซ่ึงอยู่ในความดูแลได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการพัฒนาเด็ก                                            

ปฐมวัยดังกล่าวอีกท้ังมาตรา 7 บิดามารดาและผู้ปกครองมีหน้าท่ีจัดให้เด็กปฐมวัยซ่ึงอยู่ในความดูแลได้รับ

การพัฒนาตามแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยและมาตรา 8 การจัดการเรียนรู้ของสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยต้องเป็นไปเพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัย แต่ต้องไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้น

การสอบแข่งขันระหว่างเด็กปฐมวัย การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กต้ังแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์  

อย่างเป็นองค์รวมบนพ้ืนฐานการอบรมเล้ียงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและ

พัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู่ 

ด้วยความรักความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคนเพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่

ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (หลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนรัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้

เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการบริการ เตรียมความพร้อมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น มีการจัดต้ังศูนย์พัฒนาการเด็ก 

สถานรับเล้ียงเด็กในท่ีทำงาน และในสถานประกอบการ โดยดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 

ชุมชนและครอบครัว  

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงเป็นการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหน่ึงท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

สามารถจัดการศึกษา ได้จัดให้เด็กท้ังชายและหญิงท่ีมีอายุระหว่าง 2-4 ขวบ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเตรียม

ความพร้อมของเด็กเล็ก ก่อนท่ีจะเข้าสู่การศึกษาในระดับสูงข้ึนต่อไปเพ่ือเป็นการเตรียม ความพร้อมของ

เด็กในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา การท่ีจะจัด
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้น้ันต้องข้ึนอยู่กับความพร้อม และการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครอง ความสำเร็จของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกจากมีอาคารและส่ิงแวดล้อม ท่ีออกแบบมาสร้างเสริม

การเรียนรู้แล้ว ส่ิงหน่ึงท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องกระทำคือ การให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนรับรู้และมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงการให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมส่งผลให้เกิด ประโยชน์

หลายประการ ได้แก่ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถพัฒนาได้ตามทิศทางท่ีชุมชนต้องการ ครูสามารถ

เข้าใจเด็กและสามารถแก้ไขปัญหาของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ผู้วิจัยในฐานะตำแหน่งครูผู้ดูแล

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จึงมีความต้องการท่ี

จะศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลหัว

ดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือนำผลจากการศึกษาไปพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินของตนเอง รวมท้ังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าท่ี เพ่ือให้เกิด 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยให้ได้ มาตรฐาน

มากย่ิงข้ึนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล 

หัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามอายุ และระดับ

การศึกษา 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
      1. ผู้ปกครองท่ีมีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง 

สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน 

    2. ผู้ปกครองท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามแตกต่างกัน 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง“การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล

หัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม” คร้ังน้ี ผู้วิจัยศึกษาและเปรียบเทียบ

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาล

ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตาม อายุ และระดับการศึกษา ในภาระงาน 5 ด้าน 

ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 ผู้วิจัย ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง 

สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 5 ด้าน ตามแนวคิดของการบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการท่ัวไป (2) การบริหารจัดการด้านวิชาการและกิจกรรม

ตามหลักสูตร (3) การบริหารงานจัดการด้านบุคลากร (4) การบริหารจัดการด้านงบประมาณ และ  

(5) การบริหารจัดการด้านความสัมพันธ์และเครือข่าย 

ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ ผู้ปกครองเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัด

เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 63 คน 

 เคร่ืองมือ และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
       เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 

            ตอน ท่ี  1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพ ท่ัวไปของค รู ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ในสถานศึกษา แบบสอบถามน้ีเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) จำแนกตาม ระดับการศึกษา และ

ประสบการณ์การทำงาน  

             ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 35 ข้อ ใน 5 ด้าน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ

บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 

5 ด้านประกอบด้วย 
(1) การบริหารจัดการท่ัวไป 

(2) การบริหารจัดการด้านวิชาการ 

     และกิจกรรมตามหลักสูตร  

(3) การบริหารจัดการด้านงานบุคลากร  

(4) การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 

(5) การบริหารจัดการด้านความสัมพันธ์ 

    และเครือข่าย 
 

 

1. อายุ 

    - ต่ำกว่า 20 ปี 

    -  20 ปีข้ึนไป                                                                                                             

2. ระดับการศึกษา 

    - ต่ำกว่าปริญญาตรี 

    - ปริญญาตรีข้ึนไป 
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(Rating scale) 5 ระดับ โดยเรียงลำดับจากมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังน้ี 

1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ค่าความถ่ี อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

โดยการทดสอบค่าที (t-test) 

 

ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 อายุ 20 ปี 

ข้ึนไป 41 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 

และระดับปริญญาตรีข้ึนไป จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 

   2. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาล

ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน

สามารถสรุปได้ดังน้ี 

   2.1 การบริหารจัดการท่ัวไป ผู้ปกครองท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม การบริหาร

จัดการท่ัวไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x#= 4.72) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ปกครองมีส่วน

ร่วมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ การกำหนด

แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์ (x#= 4.94)  รองลงมาได้แก่ การดำเนินงาน

พัฒนาศูนย์ (x#= 4.92) และการนำเสนอความต้องการในการจัดการ มีค่าเฉล่ียต่ำสุด (x#= 4.60)  

             2.2 การบริหารจัดการด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ผู้ปกครองท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนา

ดูน  จังหวัดมหาสารคามการบริหารจัดการด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร โดยภาพรวม อยู่ในระดับ

มากท่ีสุดทุกข้อ (x#= 4.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ การให้ใช้บ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ของ

เด็ก (x#= 4.95) รองลงมาได้แก่ การนำเสนอเน้ือหาประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครูจะต้องจัดให้แก่เด็ก 

(x#= 4.92) และการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และส่ือท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก มีค่าเฉล่ียต่ำสุด (x#= 4.52)   

   2.3 การบริหารจัดการด้านบุคลากร ผู้ปกครองท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการบริหารจัด 

การศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

การบริหารจัดการด้านบุคลากร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x#= 4.41) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ 

การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร (x#= 4.23) รองลงมา ได้แก่  
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การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (x#= 4.13) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในศูนย์ มีค่าเฉล่ียต่ำสุด (x#= 3.76) 

   2.4 การบริหารจัดการด้านงบประมาณ ผู้ปกครองท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

การบริหารจัดการด้านงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x#= 3.85) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด

ได้แก่ การสนับสนุนส่ิงของ งบประมาณ (x#= 4.16) รองลงมาได้แก่ การระดมทรัพย์เพ่ือใช้ในกิจกรรม 

ต่าง ๆ ในศูนย์ (x#= 3.98) และการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาอาคารสถานท่ีของศูนย์ มีค่าต่ำสุด  

(x#= 3.52) 

   2.5 การบริหารจัดการด้านความสัมพันธ์และเครือข่าย ผู้ปกครองท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง  สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง  อำเภอนาดูน  

จังหวัดมหาสารคาม การบริหารจัดการด้านความสัมพันธ์และเครือข่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

(x#= 4.67) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ การทำหน้าท่ีเป็นตัวแทนของสถานศึกษาประสานชุมชนและ

องค์กรภายนอกให้เป็นแหล่งบริการชุมชน (x#= 4.86) รองลงมาได้แก่ การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย (x#= 4.83) และการจัดกิจกรรมการเย่ียมบ้าน มีค่าเฉล่ียต่ำสุด (x#= 4.59) 

3. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามอายุ  

และระดับการศึกษาเป็นดังน้ี 

   3.1 ผู้ปกครองท่ีมีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล

หัวดง  สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมแตกต่างกัน ดังน้ันจึง

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองท่ีมีอายุต่างกันมีส่วนร่วมใน 

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม ในด้านการบริหารจัดการท่ัวไป การบริหารจัดการด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 

การบริหารจัดการด้านบุคลากร การบริหารจัดการด้านงบประมาณ  และการบริหารจัดการด้าน

ความสัมพันธ์และเครือข่าย แตกต่างกัน    

   3.2 ผู้ปกครองท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเล็กเทศบาล

ตำบลหัวดง สั งกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอเด็กนาดูน  จังห วัดมหาสารคาม  โดยภาพรวม 

ไม่แตกต่างกัน ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้ปกครองท่ีมีระดับ

การศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาล

ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม การบริหารจัดการท่ัวไป การบริหารจัดการด้านวิชาการ และ
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กิจกรรมตามหลักสูตร การบริหารจัดการด้านบุคลากร การบริหารจัดการด้านงบประมาณ และการบริหาร

จัดการด้านความสัมพันธ์และเครือข่าย ไม่แตกต่างกัน 

 

อภิปรายผล 

 1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัด

เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมพบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน 

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองมี

ส่วนร่วมในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับมากทุกด้าน เช่นกัน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนในการจัดการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกด้านและ

ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเน่ือง ในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้ามาสนับสนุนการบริหาร

จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดงทุกด้าน ท้ังการบริหารจัดการท่ัวไป การบริหารจัดการด้าน

วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร การบริหารจัดการด้านบุคลากร การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 

และการบริหารจัดการด้านความสัมพันธ์และเครือข่าย เพ่ือให้การเรียนรู้ของบุตรหลานมีคุณภาพ เน่ืองจาก

ผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของการศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ

ธรรมรัตน์ พงษ์ทอง (2559) ซ่ึงพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยในเขตอำเภอ

แก่งหางแมว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน

การเรียนรู้ท่ีบ้าน ด้านการเล้ียงดู ด้านการให้ความร่วมมือกับชุมชน ด้านอาสาสมัคร ด้านการส่ือสาร และ

ด้านการตัดสินใจ และสนับสนุนผลการวิจัยของกาญจนา เอียดสุย (2560) ซ่ึงพบว่าระดับการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองในภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษามากท่ีสุด คือ ด้านกิจกรรมนักเรียนรองลงไป ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านประกันคุณภาพ และด้าน

งบประมาณ ตามลำดับ และสนับสนุนผลการวิจัยของนันท์ เสียมไหม (2559) ซ่ึงพบว่า ผู้ปกครองนักเรียน 

มีความต้องการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และสนับสนุนผลการวิจัยของ 

เบญจวรรณ ชาวส้าน (2559) ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารวิชาการโรงเรียน

วัดคลองขวาง (จรูญชนม์ ราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซ่ึงตรงกับผลการวิจัย

ของ นิตยา โนจิต (2556) ซ่ึงพบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ในการตัดสินใจ การปฏิบัติ และ 

การประเมินผล ภายใต้การบริหารงานท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน

งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป และเม่ือพิจารณาแต่ละด้าน 

มีรายละเอียด ดังน้ี ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานท่ัวไป พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
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ในการประเมินผลมากท่ีสุด รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม และการมีส่วนร่วม 

ในการตัดสินใจ ส่วนการบริหารงานด้านงบประมาณ พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ส่วนด้าน 

การบริหารงานบุคคล พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมมากท่ีสุด รองลงมาคือ การมีส่วน

ร่วมในการประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นรายด้านพบว่า และไม่สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของกันรญาณี ศรีสุรักษ์ (2559) ท่ีพบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารวิชาการ

โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปาน

กลาง โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือด้านบริหารงานวิชาการการ ด้านการบริหารงานบุคคล 

ด้านการบริหารงานท่ัวไปและด้านการบริหารงานงบประมาณ ตามลำดับ 

 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการศูนย์พัฒนาเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอเด็กนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

จำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และสามารถนำมาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี 

2.1 อายุ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองท่ีมีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กแตกต่างกัน ท้ังโดยภาพรวมและรายด้าน คือการบริหารจัดการท่ัวไป การบริหารจัดการด้านวิชาการ 

และกิจกรรมตามหลักสูตร การบริหารจัดการด้านบุคลากร การบริหารจัดการด้านงบประมาณ และการ

บริหารจัดการด้านความสัมพันธ์และเครือข่าย ซ่ึงอาจเป็นเพราะผู้ปกครองท่ีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต่างมี

ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบมากกว่าผู้ปกครองท่ีมีอายุ 20 ปีข้ึนไป จึงทำให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

น้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญณภัทร์ เดือนกลาง (2552) ท่ีพบว่าผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีอายุต่างกันมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 แต่แตกต่างจากงานวิจัยของกาญจนา เอียดสุย (2560) ซ่ึงพบว่าผู้ปกครองท่ีมี

อายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท้ังโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน คือด้านวิชาการ 

ด้านงบประมาณ ด้านกิจการนักเรียน และด้านประกันคุณภาพ ไม่แตกต่างกัน  

2.2 ระดับการศึกษา จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองทีมีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีเน่ืองจากผู้ปกครอง

ทุกระดับการศึกษาต่างเห็นประโยชน์ของการร่วมมือร่วมใจและระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาโดยมุ่ง

ให้สถานศึกษามีความเลิศ สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ ชาวส้าน (2559) ท่ีพบว่าผู้ปกครองท่ีมีวุฒิ

การศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณา 

รายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.5  

ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของนันท์ เสียมไหม (2559) ท่ีพบว่าผู้ปกครองท่ีมี

วุฒิการศึกษาต่างกันมีความต้องการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณา 

เป็นรายด้านพบว่า รายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 คือ ด้านการจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตร แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของกันรญาณี ศรีสุรักษ์ (2559) ท่ีพบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
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ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.5 ยกเว้นรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 

              1.1 การบริหารจัดการท่ัวไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง 

อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ควรให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือการ

พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกด้านอย่างเท่าเทียมกันและนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

1.2 การบริหารจัดการด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล

หัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองในชุมชนได้มี

ส่วนร่วมในการสนับสนุนจัดต้ังห้องสมุดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.3 การบริหารจัดการด้านบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาล

ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ควรให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ

รวบรวมข้อเท็จจริงเม่ือมีปัญหาการผิดวินัยของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยหมุนเวียนให้ผู้ปกครอง

ทุกคนได้มีโอกาสเป็นกรรมการเท่าเทียมกัน 

1.4 การบริหารจัดการด้านงบประมาณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาล

ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ควรให้เครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการ 

ในการจัดซ้ือจัดจ้างครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือความโปร่งใส ตลอดจนการมีส่วนร่วมใน 

การตรวจสอบสภาพใช้งานของมีส่วนร่วมในการตรวจสอบสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์เพ่ือให้เกิดความ

คุ้มค่าได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพ 

1.5 การบริหารจัดการด้านความสัมพันธ์และเครือข่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง 

สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ควรให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริม

สนับสนุนการและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในแต่ละด้านอย่างละเอียด เพ่ือเป็นแนวทาง 

ในการนำไปใช้ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2.2 ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กอ่ืน ๆ สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือให้การบริหารเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและตรงวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาต่อไป 
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