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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนนิการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 

Participating of a Guardian in the Administration Manages to Study of 
Sunyphathanadeklek in Municipal District Huai Kao Kum,  

Amphur Chun, Changwat Phayao. 
 

วิชา ภิมุข1 
 

1วิทยาลัยนครราชสีมา 
 

บทคัดย่อ 
ในการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินการจัดการศึกษา

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพ้ืนที่ เทศบาลต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา  มี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา  2) เพ่ือเปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้ปกครอง
นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา จ านวน 100 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่  ความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า 
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต

พ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยาโดยรวมอยู่ในระดับน้อยและเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านบริหารทั่วไป ด้านงบประมาณ และด้าน
บริหารงานบุคคลอยู่ในระดับน้อย  
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ผู้ปกครอง  การด าเนินการจัดการศึกษา 

 
Abstract 

In free research about participating in of a guardian in the administration 
manages to study of Sunyphathanadeklek in municipal district Huai Kao Kum Amphur 
Chun Changwat Phayao.  There is objective 1) for study participating in state of a 
guardian in the administration manages to study of Sunyphathanadeklek, in 
municipality area district Huai Kao Kum Amphur Chun Changwat Phayao.  2) for 
compare with participating in of a guardian in the administration manages to study of  
Sunyphathanadeklek , in municipality area district Huai Kao Kum Amphur Chun 
Changwat Phayao . The people who use in the research this time for example, student 
guardian is whoing study in Sunyphathanadeklek municipal district Huai Kao Kum 
amphur Chun Changwat Phayao, 100 persons amounts , at simple random sampling 
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to specify. A tool that use to is the questionnaire. The statistics that use for example ,  
frequency , percentage , the average and the part deviate education standard 

The study found that : 
The participating in of a guardian in the administration manages to study of  , 

Sunyphathanadeklek in municipal district Huai Kao Kum amphur Chun Changwat 
Phayao generally is in the a little level and when , consider lay a side , meet that ,the 
academic is in the average , side part administrates general , budget side , and a side 
administrates a person is in the a little level. 
Keywords: participating, Sunyphathanadeklek, Guardian, Administration Manages 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ก้าวแรกของเด็กนับเป็นก้าวส าคัญเพราะเรามักจะพูดกันเสมอว่าเด็กเป็นอนาคตที่ส าคัญของ
ชาติ และยังจะมีบทบาทที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไป ดังนั้น การให้การศึกษา และการอบรม
เลี้ยงดูที่เหมาะสม เด็กจะต้องเริ่มเรียนรู้ จากสิ่งแวดล้อม เช่น พ่อ แม่ ครู และญาติผู้ใหญ่ รวมทั้ง เด็ก
ต้องมีการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ มีความส าคัญ และเป็นช่วงที่
ผู้ปกครอง จ าเป็นต้องวางรากฐานการศึกษา การเรียนรู้เบื้องต้น ให้แก่เด็ก ในระยะเริ่มต้น เพราะเด็ก
วัยนี้เป็นวัยที่จะได้รับการพัฒนาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญา ขณะเดียวกันเป็นระยะที่ร่างกาย
ต้องการการเสริมสร้างความเจริญเติบโต ทางร่างกาย และมีความต้องการความรัก ความอบอุ่น 
ตลอดจน การเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเด็กหรือเยาวชนเมื่อเติบโตขึ้นก็จะเป็นประชากรที่เปี่ยม
ไปด้วยความรู้ คุณธรรม  
 เด็กก่อนวัยเรียน จึงนับว่าเป็นวัยที่มีความส าคัญ ในการวางพ้ืนฐานของชีวิต เนื่องจาก เป็น
วัยที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ มีการเจริญเติบโต และมีการพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีการพัฒนาการเรียนรู้ การรับรู้ความคิด และการมีเหตุผล เด็กที่ จะ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนั้น ต้องมีทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ควบคู่กันไป การอบรมเลี้ยงดู และจัด
สิ่งแวดล้อม ให้เด็กตั้งแต่แรกเกิด มีส่วนส าคัญในการสร้างรากฐานของคุณภาพของคนในสังคม เด็ก
ทุกคนจึงสมควร และจ าเป็นที่จะต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดู อย่างถูกวิธี เหมาะสม แต่ในปัจจุบัน 
เนื่องจาก พ่อแม่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลานของตน สถานบริบาลเด็กก่อนวัย
เรียน จึงมีความส าคัญ และมีบทบาทมากขึ้น เนื่องจาก เป็นสถานที่ดูแล และรับเลี้ยงเด็กเล็กที่อยู่ใน
วัยเจริญเติบโต แทนพ่อ-แม่ ผู้ปกครอง อีกท้ัง ยังเป็นสถานที่จัดประสบการณ์ให้เด็กมีโอกาสได้เรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ทางบ้านให้ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, น.7) 
 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นสถานศึกษาที่ให้บริการแก่เด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นวัยที่ จะต้องได้รับ
การดูแลอย่างใกล้ชิด การจัดการศึกษาปฐมวัยให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ จ าเป็นต้องอาศัย 
ความร่วมมือจากทางบ้านเป็นอย่างมาก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงมีความผูกพัน กับสถาบัน
ครอบครัวอย่างลึกซึ้ง ดังนั้น การสร้างความสัมพันธ์ กับผู้ปกครองเป็นวิธีที่ดีที่จะท าให้โรงเรียน และ
ผู้ปกครองร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก ไปสู่เป้าหมายอย่างถูกต้อง และเหมาะสมที่สุด 
การจัดการศึกษาที่บรรลุวัตถุประสงค์ คือ การน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพตามจุดหมายของหลักสูตร ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรในระบบ
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สถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้สอน พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง และชุมชน มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อ การ
พัฒนาคุณภาพของ ผู้ปกครองถือได้ว่า เป็นบุคคลที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัย 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องสร้างความร่วมมือ ระหว่างผู้ปกครอง เพ่ือพัฒนาเด็กไปในแนวทาง
ที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ โดยถือว่าความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายเป็นจุด มุ่งหมายประการหนึ่งของ
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ซึ่งผู้ปกครอง กับโรงเรียนมีจุดหมายร่วมกันที่จะช่วย ให้เด็กปรับตัว
เข้ากับ สังคม และสภาพ แวดล้อม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีความต้องการ ให้เด็กมี
อนาคตที่ดี และมีความส าเร็จในชีวิต กล่าวคือ เด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการที่ถูกต้องเมื่อ
ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุน เป็นแรงเสริมทางบ้านด้วยก็จะน าเด็กไปสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี
พัฒนาการทางสังคมดีสุขภาพจิตดี และเรียนได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล
เอกชน เพ่ือเปิดการเรียน การสอน ในจังหวัดพะเยา ได้เพ่ิมปริมาณมากขึ้น จึงมีผลท าให้ผู้ปกครอง
สามารถพิจารณาเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมเพ่ือให้บุตรหลานเข้าเรียน หรือได้รับการดูแล โดยอาจจะ
พิจารณาจากหลายด้าน อาทิเช่น ด้านอาคารสถานที่ ครูผู้สอน ความสะอาด ความปลอดภัย 
สภาพแวดล้อมต่างๆตลอดจน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ด้านการพัฒนาการต่างๆ ของเด็กในแต่ละวัน 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน จึงจ าเป็นที่
จะต้องมุ่งเน้นคุณภาพ ในด้านต่างๆ เพ่ือให้ได้มาตรฐานสามารถตอบสนองความต้องการ และคาดหวัง
ของผู้ปกครองให้ได้มากที่สุด อันเป็นแนวทางท าให้ผู้ปกครองเกิดความเชื่อถือ ความเชื่อมั่น ความ
ศรัทธา และเกิดการยอมรับในที่สุด ขณะเดียวกัน ยังมีโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในจังหวัดมหาสารคาม 
ยังขาดการบริหารจัดการ ศึกษาที่มีคุณภาพ และยังต้องได้รับการเสนอแนะ อันเป็น แนวทาง
ด าเนินการ ในการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้น 
 ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยาเพ่ือ
น าผลเป็นแนวทางในการ ประยุกต์ ปรับปรุง การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ และ
มีมาตรฐานอย่างสมบูรณ์แบบ ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยท าการก าหนด กลุ่มตัวอย่างจาก
กลุ่มประชากรทั้งหมดคือ 100 ตัวอย่าง ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  โดยพิจารณาเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้ยึด
แนวทางการด าเนินงานด้านบริหารงาน 4 งาน เป็นแนวในการสร้างเครื่องมือแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่   
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบส ารวจรายการ เพ่ือสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ เพศ ระดับ
การศึกษา อายุ และอาชีพของผู้ปกครอง 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน 
จังหวัดพะเยา ในงาน 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงาน
บุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบส ารวจรายการ และปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ปกครองตอบและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เพ่ือให้การวิจัยด าเนินไปอย่างราบรื่นและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการผู้วิจัยจึงได้ 
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. เสนอขอหนังสือจากผู้อ านวยการโครงการบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยราชสีมา ถึงหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์ เพ่ือขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 

2. ผู้วิจัยน าหนังสือจากโครงการบัณฑิตศึกษา และแบบสอบถามถึงหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและขอความอนุเคราะห์จากครูประจ าชั้นให้แจกแบบสอบถามถึงผู้ปกครองโดย
ฝากไปกับนักเรียนในปกครอง และก าหนดวันส่งแบบสอบถามคืน  

3. การเก็บแบบสอบถามคืนผู้วิจัยไปขอรับแบบสอบถามคืนจากครูประจ า ชั้นแต่ละศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กด้วยตนเอง และเก็บคืนแบบสอบถามได้ทั้งหมด 100 % 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาวิเคราะห์ข้ อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง โดยหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยข้าว
ก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบระดับการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองที่มี วุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการศึกษา โดยการ
ทดสอบค่าท ี(t-test)  
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สรุปผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคิดเห็นของผู้ปกครอง ต่อการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการด าเนินการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยข้าวก่ า 
อ าเภอจุน จังหวัดพะเยาโดยรวม ทั้ง 4 ด้าน 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนนิการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่

เทศบาลต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 
ค่าเฉลี่ย S.D. 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

 
ล าดับ 

วิชาการ 2.56 .82 ปานกลาง 1 
งบประมาณ 1.84 .83 น้อย 3 

บริหารงานบุคคล 1.70 .82 น้อย 4 
บริหารทั่วไป 2.03 .86 น้อย 2 

รวมเฉลี่ย 2.30 .73 น้อย  
  

จากตารางที ่ 1 พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยาโดยรวมอยู่ในระดับน้อย
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านบริหารทั่วไป ด้าน
งบประมาณ และด้านบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับน้อย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
ร้อยละ 56.00 และเพศหญิง ร้อยละ 44.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 
30.00 รองลงมาคือ 21 – 30 ปี ร้อยละ 20.30  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรีร้อยละ 76.00 รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 16.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ ต่ า
10,000 บาท ร้อยละ 68.00 รองลงมามีรายได้ระหว่าง 10,001 -  20,000 บาท ร้อยละ 18.00 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพสภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา โดย
หาค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยาโดยรวมอยู่ในระดับน้อยและเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านบริหารทั่วไป 
ด้านงบประมาณ และด้านบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับน้อย 
 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
พ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ในด้านวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน  4 ข้อ ได้แก่ ร่วมพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของเด็ก (ค่าเฉลี่ย 3.20) ร่วมในการแนะแนวการศึกษาแก่เด็ก (ค่าเฉลี่ย 2.98)
สนับสนุนหรือร่วมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการสอน (ค่าเฉลี่ย 2.68) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนและการศึกษานอกสถานที่ (ค่าเฉลี่ย 2.64) ส่วนอีก 6 ข้อ อยู่ในระดับน้อย โดยข้อที่มีส่วน
ร่วมน้อยที่สุด คือ ร่วมท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 2.22) 

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



573 
 

 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
พ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ในด้านงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับน้อยทุกข้อ เรียงล าดับการมีส่วนร่วมอันดับสูงสุด คือ การ
มีส่วนสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 2.16) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมใน
การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนและร่วมตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณของโรงเรียน (ค่าเฉลี่ย 
1.85) ส่วนการมีส่วนร่วมอันดับต่ าสุด คือ การแนะน าหรือร่วมในการออกแบบและจัดท าระบบบัญชี
ของโรงเรียน (ค่าเฉลี่ย 1.67) 
 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
พ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ในด้านบริหารงานบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับ
น้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับน้อยทุกข้อ ข้อที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอันดับสูงสุด คือ 
การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของบุคลากร (ค่าเฉลี่ย 1.83) รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมวินัยบุคลากรในโรงเรียน ส่วนการมีส่วนร่วมอันดับต่ าสุด คือ 
การมีส่วนร่วมในการถอดถอนครูและบุคลากร (ค่าเฉลี่ย 1.61) 
 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
พ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ในด้านบริหารงานทั่วไปโดยรวมอยู่ในระดับ
น้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ ร่วมในการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมนักเรียน (ค่าเฉลี่ย 2.60) ส่วนข้ออ่ืนๆ อยู่ในระดับน้อยทุกข้อ โดยข้อที่มีส่วนร่วมน้อย
ที่สุด คือ ร่วมในการบริหารงานธุรการและงานเลขานุการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าเฉลี่ย 1.71) 
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