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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด

การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา  2)  ศึกษาแนวทางให้ผู้ปกครองเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุรณาวาส  โดยประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็น

ผู้ปกครองนักเรียนท่ีเรียนอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุรณาวาส มีจำนวน 180 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้สถิติพ้ืนฐานในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าคะแนนเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเท่าน้ัน โดยเม่ือพิจารณาในรายด้าน 

พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ การร่วมดำเนินการ และการร่วมประเมินผล ส่วน ด้านการ

ร่วมคิดและตัดสินใจ และ การร่วมวางแผน มีส่วนร่มอยู่ในระดับน้อย   2) แนวทางในการทำให้

ผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุรณาวาสมากข้ึน 

โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองทราบด้วยวิธีการต่าง คณะกรรมการ

บริหารควรมาจากหลายอาชีพ มีผู้ปกครองเป็นกรรมการเครือข่าย ควรมีการจัดประชุมผู้ปกครองก่อน

เปิดและปิดภาคเรียน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ควรให้ตรงกับวันหยุด ให้คณะกรรมการเครือข่าย

ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมสรุปผลหลังการจัดกิจกรรม ควรเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุก

คร้ัง พร้อมท้ังแจ้งผลการประเมินในวันประชุมก่อนปิดภาคเรียน   

คำสำคัญ : การพัฒนา / การมีส่วนร่วม / การจัดการศึกษา  
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were: 1 )  to investigate a degree of participation 

among parents in management of Watpuranavas Child Development Center 

Taweewathana District Office, Bangkok.  2 )  to formulate the guidelines for parents’ 

participation in management of Watpuranavas Child Development Center. The 

population used in this study was 1 8 0  parents of students who were studying at 

Watpuranavas Child Development Center.  The tool used for collecting data was a 5-

level rating scale questionnaire.  The statistics used to  data analysis were  mean, and 

standard deviation.  

 

The findings of the study reveal that 1 ) The overall parents’ participation in 

management of Watpuranavas Child Development Center was at the moderate level. 

Considering by each aspects, it was found that there were 2 aspect at a moderate 

level such as the operating participation and  participation in evaluation; whereas the 

aspect of participation in thinking and making a decision and of participation in 

planning were at the low level.  2)  The guidelines for parents’ participation in 

management of Watpuranavas Child Development Center can be concluded as 

follows:  the school is required to inform parents about school affairs through diverse 

methods, to have members of educational institution committee coming from 

different careers, to have a parental network committee, to hold a meeting of 

parents both before opening and closing the academic semester, to arrange various 

activities on the weekends, to have a parental network committee participate in a 

meeting for concluding the result after the activities arrangement, to invite parents to 

participate in activity offered in anytime, and to inform parents of the evaluation 

result in the day of meeting among the parents before closing the semester.   
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กิตติกรรมประกาศ 

 

รายงานการวิจัยฉบับน้ีสำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์จากผู้มีส่วนเก่ียวข้องหลายฝ่าย 

โดยเฉพาะจากท่านผู้เช่ียวชาญท่ีให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย รวมท้ัง

ข้อแนะนำต่าง ๆ ได้แก่ ดร.ภาสกร ภูแต้มนิล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กาฬสินธ์ุ เขต 3 อำเภอห้วยผ้ึง จังหวัดกาฬสินธ์ุ  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  นาควิบูลวงศ์ จาก

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  ศรีมกุฎพันธ์ จาก

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณ

เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ีด้วย  

ขอขอบคุณท่าน ผู้อำนวยการศูนย์ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุรณาวาส คณะครู 

และผู้ปกครองเด็กทุกท่าน ท่ีให้ความอนุเคราะห์ ตลอดจนอำนวยความสะดวก ให้ข้อมูลในการตอบ

แบบสอบถามท้ังหมด เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารจัดการต่อไป 

และสุดท้ายผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ท่ีสนับสนุนทุนในการทำวิจัย รวมท้ังเจ้าของงานวิจัยท่ีใช้อ้างอิง 

ทุก ๆ ท่าน   
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