
 
 

 

การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมเพือ่ส่งเสริมพฒันาการ                 

เด็กปฐมวยัของโรงเรียนเอกชน ในเขตเทศบาลนคร จงัหวดัปทุมธานี 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรม

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย 2) เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรม

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย จ าแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล และจ าแนกตามสถานภาพของผู้ปกครอง 

3) เพ่ือศึกษาปัญหา และแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

พัฒนาการเดก็ปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครอง และครู ของโรงเรียนเอกชน ในเขตเทศบาลนคร 

จังหวัดปทุมธานี จ านวน 126 คน จาก 7 โรงเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบบ

สัมภาษณ์ ส่วนสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบท ี(t-test) และการ

วิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test) ผลการวิจัย พบว่า 

1) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย โดย

ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ

ด้านอารมณ์ และสังคม มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และ ด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ตามล าดับ ส่วนด้านกิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาการด้านสติปัญญา มีค่าเฉล่ียต ่าสดุ  

2) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย จากการ

เปรียบเทียบโดยจ าแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลระหว่างครู กับผู้ปกครอง พบว่า ไม่แตกต่างกัน และเมื่อ

เปรียบเทียบโดยจ าแนกตามสถานภาพของผู้ปกครอง ได้แก่ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ จ านวนบุตร 

และล าดับการเกิดของบุตร พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสติถิที่ระดับ 0.01 ส่วนผู้ปกครองที่มี

สถานภาพตามตัวแปรย่อยอื่นๆนอกน้ันมีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย ไม่

แตกต่างกนั  

3) สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ                

เดก็ปฐมวัย พบว่า ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาไม่สอดคล้อง

กับวัยของเดก็ และโรงเรียนไม่ได้ร้องขอหรือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมท างานกับครู  ส่วน

แนวทางแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คือ โรงเรียนควรประชาสมัพันธ ์และโน้มน้าวให้ผู้ปกครอง

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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มีส่วนร่วมกับครูในการดูแล ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย อย่างต่อเน่ือง เช่ือมโยงระหว่างบ้านกับ

โรงเรียน 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were 1)  to study the participation of parents in activities 

management to enhance the early childhood development of private schools in municipality 

Pathumtani Province. 2) to compare the opinion towards the participation of parents in activities 

management to enhance the early childhood development in private schools in municipality 

Pathumtani Province between teachers and parents. 3) to study problems and the development of 

parental involvement in activities to promote early childhood development. 

The sample consisted of 126 teachers and parents from 7 schools under the foundation of 

the Church of Christ in Thailand. A 5-level rating scale questionnaire and interview were used to 

collect data. The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, T-test, 

F-test, and Pearson Product.  

This research results revealed that: 

1. The average number of the participation of parents in activities management to enhance 

the development of early childhood were mostly at high level.  The number in activities to enhance 

emotional and social development is at the highest level, the number of the activities to enhance moral 

and physical development consecutively. The number in the activities to enhance intellectual 

development is at the lowest. 

2. The hypothetical testing results of the participation of parents in activities management 

to enhance the early childhood development between teachers and parents are not different. Moreover, 

the participation of the parents with different educational levels, incomes, number of children and the 

order of birth of their children is different whereas the parents with different educational levels 

participated in different degrees in the physical development activity. 

3. The Results of the interview about parent’s participation in activities management to 

enhance the early childhood development show that parents had an incorrect understanding in the 

promotion of intellectual development which is incompatible with children ages. Moreover the school 

did not ask or open the opportunity for parents to take part in working with teacher. The parents 

suggested that parents should consistently engage with teachers to support student and connect home 

to school. 
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1. ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

รัฐบาลไทยได้ก าหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ส าหรับพัฒนาคุณภาพเดก็ปฐมวัยตามช่วงวัย 

ในแผนพัฒนาเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ พ .ศ. 2550 – พ.ศ. 2559 ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ช่วยกัน

ผลักดันน านโยบายเดก็ปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดย

เน้นให้ครอบครัวเป็นแกนหลักในการพัฒนาเด็ก มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาเล้ียงดูเด็กทุก

ขั้นตอน ให้มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา และเติบโต เป็นคนดี คนเก่ง และคน

ที่มีความสขุ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ 

จากการประเมินสถานการณ์ และทดสอบพัฒนาการการคัดกรองในเดก็ปฐมวัย (อายุ 0- 5 

ปี) พบว่า โดยภาพรวมเด็กปฐมวัย มีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้าในด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม 

สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม และจากการศึกษาแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี 2557-2560 จะเหน็ได้

ว่าจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทั้งการเป็นศูนย์กลางการศึกษา เป็นเขตเศรษฐกิจที่

ส าคัญ เป็นจังหวัดปริมณฑลอยู่ใกล้ความเจริญจึงท าให้เกดิการเรียกร้อง ต้องการรับบริการ และแก้ปัญหา

ความเดือดร้อนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสูง จากสภาพปัญหาของจังหวัดปทุมธานี อาจกล่าวได้ว่า

ผู้ปกครอง และเดก็ปฐมวัยที่ก  าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาจังหวัดปทุมธานีก าลังเจอผลกระทบจากสภาพ

ความเปล่ียนแปลงของสังคมเมืองดังกล่าว ปัญหาการขาดความร่วมมือกันพัฒนาเดก็ปฐมวัยอย่างถูกต้อง

ต่อเน่ืองจากบ้านสู่โรงเรียน ดังน้ันเพ่ือให้การพัฒนาเดก็ปฐมวัยในสถานศึกษาจังหวัดปทุมธานีมีคุณภาพ 

สถานศึกษาควรทราบข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเดก็

ปฐมวัย เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเดก็ปฐมวัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาเดก็ให้มีคุณภาพอย่าง

ต่อเน่ืองระหว่างทางบ้านกบัโรงเรียนต่อไป 

ด้วยความส าคัญ และสภาพปัญหาดังกล่าว การที่จะท าให้เดก็ปฐมวัยมีพัฒนาการทุกๆ ด้าน   

ได้อย่างสมบูรณ์ ผู้ปกครองจึงมีส่วนส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเดก็ปฐมวัยในทุกๆด้าน อย่างมีคุณภาพ 

ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ

เดก็ปฐมวัย ของโรงเรียนเอกชน ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี ที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษา

ปฐมวัย ซ่ึงการวิจัยดังกล่าวน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา สถานศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนที่จัด

การศึกษาระดับปฐมวัย สามารถน าไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย พัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และสามารถน าไปเป็นแนวทางให้ผู้ปกครองเข้ามามี

ส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย และเจริญเติบโตไปเป็น

ผู้ใหญ่หรือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสงัคม และประเทศชาติต่อไป  

 

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

2.1 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ

เดก็ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามกล่มผู้ให้ข้อมูล และ

สถานภาพของผู้ปกครอง 
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2.3 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด

กจิกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี 

 

3. สมมติฐานของการวิจยั 

3.1 ครู และผู้ปกครอง รับรู้การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ              

เดก็ปฐมวัยของผู้ปกครองโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกนั 

3.2 ผู้ปกครองที่มีสถานภาพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ               

เดก็ปฐมวัยของผู้ปกครองโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกนั 

 

4. วิธีการด าเนนิการวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

โรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ที่จัด

การศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย จ านวน 13 โรงเรียน ส่วนกลุ่มตัวอย่าง คือโรงเรียนเอกชนในเขต

เทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ที่จัดการศึกษาในระดับ

การศึกษาปฐมวัย ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก มาจ านวน 

7 โรงเรียน โดยผู้ให้ข้อมูล (Key Performance) ได้แก่ 1)กลุ่มครู เป็นครูประจ าช้ันอนุบาล มีจ านวน 82 

คน และ 2) กลุ่มผู้ปกครอง จ านวนผู้ปกครอง 105 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์ผู้ปกครองเครือข่าย

ของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบ 3 

(2554 – 2558) จากส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านปฐมวัย อยู่ในระดับ ดีมาก จ านวน 3 โรงเรียน จ านวนผู้ปกครอง 3 คน  

เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้าง

ข้ึนจากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตาม

แบบ ลิเคิร์ท ( Likert Scale) ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือสอบถามความคิดเหน็ต่อแนวทางการ

มีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย จากผลการตรวจสอบคุณภาพ

แบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.60 -1.00 และจากการทดลองใช้ 

(Try Out) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.975 ส่วนการเกบ็ข้อมูลด าเนินการโดย

ทางไปรษณีย์ และเกบ็ด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามคืน 118 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 93.65 การประมวลผล 

และวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

ทดสอบท ี(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test) 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย

ของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัย ดังน้ี 
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1. ผลการวิเคราะหก์ารมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจัดกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมพฒันาการ 

เด็กปฐมวยัของโรงเรียนเอกชน ในเขตเทศบาลนคร จงัหวดัปทุมธานี ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือ

ส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัยโดยภาพรวม  
  

 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ

มาก ( X =4.32 , S.D. = .49) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ กิจกรรม

ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ และสังคม ( X =4.39 , S.D. = .52) รองลงมา คือ กิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.33, S.D. = .52) และ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้าน

ร่างกาย ( X =4.28 , S.D. = 52) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ

ด้านสติปัญญา ( X =4.26, S.D. = .70) 

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

พฒันาการเด็กปฐมวยัของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวดัปทุมธานี จ าแนกตามกลุ่มผูใ้ห้

ขอ้มูลระหว่างครู กบัผูป้กครอง และสถานภาพผูป้กครอง ดังตารางที่ 2-3 

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทยีบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็

ปฐมวัย ระหว่างครู กบัผู้ปกครอง 
 

รายการ 

 

ครู  ผู้ปกครอง t Sig 

X  S.D X  S.D 

1.กจิกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  4.44 .55 4.25 51 1.56 .90 

2.กจิกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ ์และสงัคม 4.52 .50 4.37 .52 1.22 .53 

3.กจิกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสตปัิญญา 4.21 .60 4.27 .72 -.38 .84 

4.กจิกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.37 .61 4.32 .50 .38 .17 

รวม 17.54 2.12 17.21 1.95 .69 .78 

 

รายการ 
 

S.D. ความหมาย ล าดบั 

1.กจิกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  4.28 .52 มาก 3 

2.กจิกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ ์และสงัคม 4.39 .52 มาก 1 

3.กจิกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสตปัิญญา 4.26 .70 มาก 4 

4.กจิกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.33 .52 มาก 2 

รวม 4.32 .49 มาก - 

X
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จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทยีบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริม

พัฒนาการเดก็ปฐมวัย ของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามกลุ่มผู้ให้

ข้อมูล ระหว่างครู กบัผู้ปกครอง พบว่า ในภาพรวม และรายด้าน มีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็

ปฐมวัย ของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามสถานภาพของผู้ปกครอง 
 

รายการ อาชีพ ระดับ

การศึกษา 

รายได้ จ านวนบุตร ล าดับการ

เกดิของบุตร 

F sig t sig F sig t sig t sig 

1.กจิกรรมส่งเสริม

พัฒนาการด้านร่างกาย  

1.76 .18 -.17 .01 .66 .52 -.24 .61 -.25 .46 

2.กจิกรรมส่งเสริมพัฒนา 

การด้านอารมณ ์และสงัคม 

2.03 .14 .22 .44 .45 .64 .17 .97 -.20 .54 

3.กจิกรรมส่งเสริม

พัฒนาการด้านสตปัิญญา 

.19 .84 -.53 .74 1.39 .25 -1.13 .18 .12 .28 

4.กจิกรรมส่งเสริมพัฒนา 

การด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.21 .30 -.51 .74 .93 .40 .45 .61 .47 .64 

  รวม .66 .52 -.30 .22 1.07 .35 -.32 .90 .05 .33 

 

จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทยีบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริม

พัฒนาการเดก็ปฐมวัย ของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามสถานภาพของ

ผู้ปกครอง ได้แก่ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ จ านวนบุตร และล าดับการเกดิของบุตร พบว่า ผู้ปกครอง

ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสติถิที่ระดับ 0.01 ส่วนผู้ปกครองที่มีสถานภาพตามตัวแปรย่อยอื่นๆนอกน้ันมีส่วน

ร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัด

ปทุมธานีไม่แตกต่างกนั  

 

3.สภาพปัญหา และแนวทางพฒันาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

พฒันาการเด็กปฐมวยัของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จงัหวดัปทุมธานี 

ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน

การจัดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี 

โดยการสมัภาษณ์ผู้ปกครอง และการวิเคราะห์เน้ือหาจากแบบสอบถามปลายเปิด สรุปเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

3.1 ดา้นกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย พบว่า สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองที่ส าคัญ ได้แก่ ในช่วงเวลาเร่งรีบผู้ปกครองจัดหาอาหารให้เดก็รับประทานไม่ถูกหลักอนามัย 

ได้รับโภชนาการไม่สมบูรณ์ มีโอกาสส่งเสริมให้ออกก าลังกายน้อย ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้กับบุตรหลานใน
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การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย และ ผู้ปกครองไม่มีความรู้ที่จะส่งเสริมพัฒนาการ             

ที่เหมาะสม ให้เดก็เล่นมือถือ แทบเลต ใช้สายตานานมากเกนิไป ตามล าดับ 

ส่วนแนวทางแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้าน

ร่างกายของเดก็ปฐมวัย ได้แก่ ผู้ปกครองร่วมมือกับครู และโรงเรียนให้เดก็รับประทานอาหารเช้า และ

กลางวันที่โรงเรียนจัดให้ ส่วนม้ือที่ผู้ปกครองดูแลที่บ้านส่งเสริมพัฒนาการให้ได้รับโภชนาการที่สมบูรณ์ 

ถูกหลักอนามัย โดยท าอาหารให้เดก็รับประทาน ให้เดก็มีส่วนร่วมท าอาหารด้วยกนั และสอนให้ระมัดระวัง

ความปลอดภัย ดูแลสุขภาพ สุขอนามัย ส่งเสริมให้เดก็ออกก าลังกาย เล่นกีฬา ผู้ปกครองร่วมมือกับครู

สังเกต เฝ้าระวังการเจริญเติบโต ประเมินพัฒนาการ และจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของ

เดก็ปฐมวัยร่วมกนั  

3.2) ดา้นกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้นอารมณ ์และสงัคม พบว่า สภาพปัญหาการมีส่วน

ร่วมของผู้ปกครองที่ส าคัญ ได้แก่ ผู้ปกครองไม่มีเวลา ขาดความรู้ ในการมีส่วนร่วมส่งเสริมพัฒนาการด้าน

อารมณ์ และสังคมอย่างเหมาะสม ผู้ปกครองส่วนมากมีบุตรคนเดียว ไม่มีเพ่ือนเล่น ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้อื่น เล่นมือถือ แทบเลต โรงเรียนไม่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

ส่วนแนวทางแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้าน

อารมณ์ และสังคมของเด็กปฐมวัย ได้แก่ ผู้ปกครองควรดูแลเอาใจใส่ ให้ค าชมเชย ส่งเสริมการกล้า

แสดงออก แนะน าในการเรียนรู้สังคม เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกบัคนอื่น ท ากิจกรรมร่วมกันได้ ผู้ปกครองควรมี

ส่วนร่วมสนับสนุนให้เดก็ท ากิจกรรมที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้เดก็ได้มีส่วนร่วมทุกๆกิจกรรมที่ทาง

โรงเรียนจัดขึ้น โรงเรียนควรให้ความรู้ผู้ปกครอง และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมคิดวางแผน 

ร่วมท า และสนับสนุนกจิกรรมต่างๆ 

3.3) ดา้นกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้นสติปัญญา พบว่า สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองที่ส าคัญ ได้แก่ ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาไม่

เหมาะสมกบัวัย เร่งเรียน เขียน อ่าน ผู้ปกครองไม่มาร่วมกจิกรรมประชุมผู้ปกครอง เพ่ือทราบแนวทางการ

จัดกจิกรรมการเรียนรู้ ให้กบัเดก็ปฐมวัย  

ส่วนแนวทางแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้าน

สติปัญญาของเดก็ปฐมวัย ได้แก่ ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมกับครูในการดูแล ส่งเสริมพัฒนาการอย่าง

ต่อเน่ือง เช่ือมโยงที่บ้านกับโรงเรียน เป็นวิทยากรให้ความรู้เดก็ปฐมวัยร่วมกับโรงเรียนในการส่งเสริมการ

เรียนรู้ต่างๆ มีส่วนร่วมกับครูในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวัย และร่วมกับครูจัด

กจิกรรมที่หลากหลาย ให้สนุกได้ความรู้ เหมาะสมกบัวัย ไม่เร่งเรียนเขียนอ่าน 

3.4) ดา้นกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้นคุณธรรม จริยธรรม พบว่า สภาพปัญหาการมี

ส่วนร่วมของผู้ปกครองที่ส าคัญ ได้แก่ ผู้ปกครองไม่มีเวลามาร่วมประชุมพบปะกับครูเพ่ือแลกเปล่ียน

ข้อคิดเหน็เร่ืองพัฒนาการ และพฤติกรรมของเดก็ปฐมวัย  

ส่วนแนวทางแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้าน

คุณธรรม จริยธรรมของเดก็ปฐมวัย ได้แก่ ผู้ปกครองควรร่วมมือกับครูในการดูแล แลกเปล่ียนพูดคุยถึง

พฤติกรรมของเดก็ปฐมวัย ป้องกนัแก้ปัญหาร่วมกบัครูในพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

เป็นแบบอย่างที่ดี อบรมบ่มนิสยั ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
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6. อภิปรายผลการวิจยั  

จากผลการวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็

ปฐมวัย ของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี มีข้อค้นพบที่ส าคัญ ที่ควรน ามาอภิปราย 

มีดังน้ี 

1) จากผลการวิจัยซ่ึงพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

พัฒนาการเดก็ปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และสังคม ด้านสติปัญญา และด้าน

คุณธรรม จริยธรรม โดยภาพรวม และรายด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ซ่ึงผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ สุภาภรณ์ สุวรรณศรีนนท์ (2549) ที่วิจัยเร่ืองบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน

การสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในเขตบางกอกน้อย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 3 ซ่ึงพบว่า บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเดก็

ปฐมวัย ใน 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และสังคม ด้านสติปัญญา และด้านคุณธรรมจริยธรรม 

โดยภาพรวม และรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก นอกจากน้ีผลการวิจัยดังกล่าวยังสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ สุภาวิณี ลายบัว (2554) ที่วิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองกบั

ความรู้ของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัยในสถานศึกษา เขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี พบว่า ความรู้ของผู้ปกครองในการเสริมสร้างพัฒนาการเดก็ปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการ

ด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์-สังคม พัฒนาการด้านสติปัญญา และพัฒนาการด้านคุณธรรม

จริยธรรม ของผู้ปกครองในภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาผลการวิจัยตามค่าเฉล่ียสูงสุดกับค่าเฉล่ียต ่าสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 

ด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ และสังคม ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่า ผู้ปกครองให้ความส าคัญใน

การอบรมเล้ียงดู เอาใจใส่ ให้ความรัก ความอบอุ่น ให้ก าลังใจ ฝึกให้เดก็มีความเช่ือมั่น กล้าแสดงออก ให้

ค าชมเชยยกย่องในความสามารถของเดก็ปฐมวัย และส่งเสริมให้ท ากจิกรรมร่วมกับผู้อื่น ซ่ึงสอดคล้องกับ 

สภุาพร สวุรรณศรีนนท ์(2549) กล่าวไว้ว่า พัฒนาการทางด้านอารมณ์ และสงัคมเป็นผลมาจากการเล้ียง

ดูอย่างถูกต้อง ได้รับความรัก ความอบอุ่น ให้ก าลังใจ ความอบอุ่นในครอบครัวจะช่วยให้เด็กสร้าง

มิตรภาพกับผู้อื่น นอกจากน้ีผลการวิจัยดังกล่าวยังสอดคล้องกับผลสรุปการด าเนินงานโครงการส่งเสริม

พัฒนาการเดก็เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2558) ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิารด าเนินโครงการประเมินพัฒนาการนักเรียน ที่จบ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในภาพรวมของประเทศย้อนหลัง3 ปี ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2551 2553 และ2555 แบบปีการศึกษา

เว้นปีการศึกษา พบว่า ค่าร้อยละของผลการประเมินพัฒนาการด้านสังคม และด้านอารมณ์จิตใจสูงสุด มี

ค่าร้อยละมากกว่า 95  

ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ซ่ึงอาจเป็น

เพราะว่า ผู้ปกครองส่วนหน่ึงอาจไม่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดประสบการณ์ที่

ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ตลอดจนความอ่อนแอของสถาบันครอบครัวในการท าหน้าที่อบรมเล้ียง

ดูเดก็ปฐมวัยที่ไม่เหมาะสม ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพ่ือ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวัยที่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการที่ส าคัญตามช่วงวัยของเดก็ 
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ส่งเสริมสนับสนุนที่ไม่เหมาะสมกับธรรมชาติของวัยเร่งเรียนเขียนอ่านเกินพัฒนาการของเด็ก ใช้สื่อ

เทคโนโลยีในการเล้ียงดูเดก็ เช่น ไอแพต โทรศัพทมื์อถือ หรือโทรทศัน์ กมี็ส่วนส าคัญที่ท  าให้เดก็มีความ

บกพร่องในการเรียนรู้มากย่ิงขึ้น ดังน้ันจึงควรเพ่ิมการด าเนินการต่างๆเพ่ือให้ผู้ปกครองเกิดความรู้ความ

เข้าใจอย่างถ่องแท้ในกระบวนการพัฒนาเดก็ปฐมวัย สอดคล้องกับณัฏฐพัชร์ อคัรวสวัุฒน์ (2558) ที่วิจัย

เร่ือง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ พบว่า การมีส่วนร่วมในการ

วางแผน และด้านการมีส่วนร่วมในกจิกรรมที่บ้านน้ันมีส่วนร่วมของผู้ปกครองอยู่ในระดับน้อย นอกจากน้ี

ผลการวิจัยดังกล่าวยังสอดคล้องกับสรุปการด าเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเดก็เฉลิมพระเกียรติ

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2558) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการด าเนินโครงการประเมินพัฒนาการนักเรียน ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใน

ภาพรวมของประเทศย้อนหลัง3 ปี ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2551 2553 และ2555 แบบปีการศึกษาเว้นปีการศึกษา พบว่า ค่าร้อยละ

ของผลการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาต ่าสดุ มีค่าร้อยละ 74  

2) จากผลการวิจัยเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

พัฒนาการเดก็ปฐมวัย ของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามกลุ่มผู้ให้

ข้อมูล ระหว่างครู กบัผู้ปกครอง โดยภาพรวม และรายด้าน มีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนั  

เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบ จ าแนกตามสถานภาพของผู้ปกครอง ได้แก่ อาชีพ ระดับ

การศึกษา รายได้ จ านวนบุตร และล าดับการเกิดของบุตร พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน     

มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสติถิที่

ระดับ 0.01 ซ่ึงผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กิตติ กรทอง (2552) ศึกษาการมีส่วน

ร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในเขต

อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วม

ในการด าเนินการจัดการศึกษาแตกต่างกัน ซ่ึงปัญหาที่พบ คือ ผู้ปกครองต้องท างาน ติดธุระ ส่วน

ผู้ปกครองที่มีสถานภาพตามตัวแปรย่อยอื่นๆนอกน้ันมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ

เดก็ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานีไม่แตกต่างกัน ซ่ึงผลการวิจัยดังกล่าว

สอดคล้องกับ จีรนันท์ ปลูกกลาง (2552) อ้างถึงใน เพญ็ศรี ไชยสลี (2559) ได้ศึกษา และเปรียบเทยีบ

การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย พบว่า 1) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยโดยภาพรวมมี

พัฒนาการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีพัฒนาการอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ 

พัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ และพัฒนาการด้าน

สงัคม 2) ผู้บริหาร ครูผู้ดูแลเดก็ และผู้ปกครองที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกนั มีความ

คิดเหน็ในการจัดการศึกษาส าหรับเดก็ปฐมวัยในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 

3) จากผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร 

จังหวัดปทุมธานี โดยการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และการวิเคราะห์เน้ือหาจากแบบสอบถามปลายเปิด พบว่า 

ผู้ปกครองไม่มีโอกาสในการมีส่วนร่วมท างานกับครู อาสาสมัครมาช่วยงาน เป็นวิทยากรให้ค าแนะน า 

สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวัยที่โรงเรียน ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่าทางโรงเรียนไม่ได้ร้องขอหรือ
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เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมท างานกับครู อาสาสมัครมาช่วยงาน เป็นวิทยากรให้ค าแนะน า 

สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวัยที่โรงเรียน และผู้ปกครองส่วนมากต้องท างานไม่สามารถลา

งานได้ ซ่ึงเป็นข้อจ ากัดเร่ืองเวลาที่จะเข้ามามีส่วนร่วม ถึงแม้ว่าจะมีความสนใจ และต้องการจะมีส่วนร่วม

ในการจัดกจิกรรม ซ่ึงผลวิเคราะห์สภาพปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกบั เบล Bell (1992) อ้างถึงใน เพญ็ศรี 

ไชยสลี (2559) ได้ศึกษาเร่ืองการตัดสนิใจของผู้ปกครองในการเข้าร่วม และไม่เข้าร่วม ในการจัดกจิกรรม

การศึกษาของโรงเรียน พบว่า เหตุผลของผู้ปกครองที่เข้ามามีส่วนร่วม คือผู้ปกครองเช่ือว่า การมีส่วนร่วม

เป็นการช่วยเหลือครู และกิจกรรมที่ท  าน้ันท าให้เด็กมีพัฒนาการไปในทางที่ ดีข้ึน ส่วนเหตุผลของ

ผู้ปกครองที่ไม่เข้าร่วม คือ โรงเรียนไม่ได้เรียกร้องขอความร่วมมือ และไม่มีเวลาให้ นอกจากน้ียังมีปัจจัย

อื่น ๆ ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คือ การศึกษา และอาชีพ แต่ปัจจัยด้านเช้ือชาติไม่มีผลต่อ

การเข้ามามีส่วนร่วม นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์ดังกล่าวยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กิตติ กรทอง 

(2552) ที่วิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ในเขตอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าปัญหาผู้ปกครองไม่ค่อยมีเวลา 

ต้องท างาน ติดธุระ คิดว่าไม่จ าเป็น ข้อเสนอแนะคือให้จัดหาอาสาสมัครมาช่วยเหลือ  

 

7. ขอ้เสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเดก็

ปฐมวัย ของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1) จากผลการวิจัยที่พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ

เดก็ปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และสังคม ด้านสติปัญญา และด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ด้านที่มีค่าเฉล่ียต ่าสดุ คือ ด้านกจิกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1.1) สถานศึกษาควรมีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมท างานกบัครู อาสาสมัคร

มาช่วยงานในโรงเรียน เช่นเป็นวิทยากรมาพูดคุยกบัเดก็ เล่านิทาน ช่วยจัดกจิกรรม ช่วยสงัเกตเดก็ บันทกึ

พัฒนาการ และอื่นๆ 

1.2) นักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ควรจัดกิจกรรมให้

ความรู้ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่งเสริมการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวัยที่

ถูกต้อง เปิดโอกาสให้เด็กลงมือปฏิบัติจริง จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก จัด

สภาพแวดล้อมในบ้านกระตุ้นให้เดก็เกดิการเรียนรู้  

2) จากผลการวิจัยที่พบว่า ด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ข้อที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

คือ ครู และผู้ปกครองมีส่วนร่วมคิดวางแผนในการจัดกิจกรรมกลางแจ้งให้เด็กปฐมวัยได้ออกก าลัง

เคล่ือนไหวร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเน้ือใหญ่ และกล้ามเน้ือเลก็ มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

2.1) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอนุบาลทุกแห่ง ควรมีนโยบายเปิดโอกาสให้ ครู และ

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมคิดวางแผนในการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ให้เด็กปฐมวัยได้ออกก าลังเคล่ือนไหว

ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเน้ือใหญ่ และกล้ามเน้ือเลก็  
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2.2) นักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ควรจัดกิจกรรมให้

ความรู้ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สนับสนุนให้ครู และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ

คิดวางแผนในการจัดกจิกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายร่วมกนั 

3) จากผลการวิจัยที่พบว่า ด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ และสังคม ข้อที่มี

ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ครู และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสรีโดยการร่วมคิดวางแผน จัดมุมเล่น

กับสื่อ มุมประสบการณ์ ให้กับเดก็ปฐมวัยได้เล่นกับสื่อต่างๆอย่างเพียงพอเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ 

มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

3.1) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอนุบาลทุกแห่ง ควรมีนโยบายเปิดโอกาสให้ ครู 

และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสรีโดยการร่วมคิดวางแผน จัดมุมเล่นกบัสื่อ มุมประสบการณ์ 

ให้กบัเดก็ปฐมวัยได้เล่นกบัสื่อต่างๆอย่างเพียงพอเหมาะสมกบัระดับพัฒนาการ 

3.2) นักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ควรจัดกิจกรรมให้

ความรู้ผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเสรี จัดมุมเล่นกับสื่อต่างๆที่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ โดย

สนับสนุนให้ครู และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้าน

อารมณ์ และสงัคม ร่วมกนั 

4) จากผลการวิจัยที่พบว่า ด้านกจิกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ข้อที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

คือ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการท างานกับครูอาสาสมัครมาช่วยงานในโรงเรียน เช่นเป็นวิทยากรมาพูดคุย

กับเดก็ เล่านิทาน ช่วยจัดกิจกรรม ช่วยสังเกตเดก็ บันทึกพัฒนาการ และอื่นๆที่ก่อประโยชน์แก่เด็ก

ปฐมวัย มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

4.1) สถานศึกษาที่ จัดการศึกษาระดับอนุบาลทุกแห่ง ควรมีนโยบายเปิดโอกาสให้ 

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการท างานกับครูอาสาสมัครมาช่วยงานในโรงเรียน เช่น เป็นวิทยากรมาพูดคุยกับ

เดก็ เล่านิทาน ช่วยจัดกจิกรรม ช่วยสงัเกตเดก็ บันทกึพัฒนาการ และอื่นๆที่ก่อประโยชน์แก่เดก็ปฐมวัย 

4.2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ควร จัดกิจกรรมให้ความรู้

ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 

5) จากผลการวิจัยที่พบว่า ด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อที่มี

ค่าเฉล่ียต ่าสดุ คือ ผู้ปกครองร่วมฝึกเดก็ปฐมวัยให้รู้จักวิธปีระเมินตนเอง วิธแีก้ปัญหา ปรับปรุงด้วยตนเอง 

มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

5.1) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอนุบาลทุกแห่ง ควรมีนโยบายส่งเสริมด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และขอความร่วมมือผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมฝึกเดก็ปฐมวัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม  

5.2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ควร จัดกิจกรรมให้ความรู้

ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือน าไปฝึกให้เดก็ปฐมวัยรู้จักวิธีประเมิน

ตนเอง วิธแีก้ปัญหา ปรับปรุงด้วยตนเอง  

ด้านอื่นๆ ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การจัด

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน และท ากิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนมากขึ้ น เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจด้าน

การศึกษา ความสมัพันธท์ี่ดีระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน 
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ดังน้ันสถานศึกษาควรจัดท าคู่มือบทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง การสนับสนุนเครือข่ายผู้ปกครอง 

เพ่ือให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีส่วนร่วมกับครูในการดูแล ส่งเสริมพัฒนาการ

อย่างต่อเน่ือง เช่ือมโยงที่บ้านกบัโรงเรียน 

 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ  เด็ก

ปฐมวัย ในกลุ่มของผู้ปกครองทั่วไป  

2. ควรศึกษาการให้ความรู้ผู้ปกครองที่มีต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเดก็ปฐมวัย 

3. ควรมีการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริ ม

พัฒนาการของเดก็ปฐมวัย 
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