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บทคัดย่อ

การวจัิยครัง้นีม้จีดุมุง่หมาย 1) เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบของการมสีว่นรว่มของชมุชนในการจดัการ
ศกึษาปฐมวยัในสถานศกึษา 2) เพือ่ศกึษาสภาพปจัจบัุน สภาพทีพ่งึประสงคข์องการจดัการศกึษาปฐมวัย
ในสถานศกึษา 3) เพือ่พฒันาแนวทางการมสีว่นรว่มของชุมชนในการจดัการศึกษาปฐมวยัในสถานศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ครูปฐมวัย สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
จำานวน 320 คน คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนละ 7 คน รวม 179 คน ผู้นำาชุมชนโรงเรียนละ 
1 คน รวม 63 คน กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจำานวนประชากรทั้งหมดกับตารางสำาเร็จรูปของ 
Krejcieและ Morjan แล้วทำาการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratifind Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ แบบประเมินสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา แบบประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในสถานศึกษา และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. องคป์ระกอบการมสีว่นรว่มของชมุชนในการจดัการศึกษาปฐมวัยในสถานศกึษา สงักดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 พบว่า มีองค์ประกอบจำานวน 5 ด้าน ได้แก่ การสร้าง
หลักสูตรท่ีเหมาะสม, การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก, การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก, การบูรณาการการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน,การประเมินพัฒนาการ มี
ความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. สภาพปจัจบุนัของการจดัการศกึษาปฐมวยัในสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกคือ การบูรณาการการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน 
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การประเมินพัฒนาการการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก และด้านที่ค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ 
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 

ผลการศึกษาสภาพที่พึงประสงค์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถาน
ศึกษา สังกัดนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกคือ การจัด
กิจกรรมทีส่ง่เสรมิพัฒนาการเรยีนรูข้องเดก็การประเมนิพฒันาการ การสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การ
เรียนรู้ของเด็ก และด้านที่ค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือการบูรณาการการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน

3.แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา มีทั้งหมด 5 ด้าน 
35 แนวทาง ได้แก่ การสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม มี 8 แนวทาง โดยจัดตั้งคณะทำางานเลือกบุคคลซึ่งมี
ความสามารถหรือผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน เช่น ครูปฐมวัย ผู้บริหารสถานศึกษา 
ตวัแทนจากชมุชนหรอืคณะกรรมการสถานศกึษาในการจดัทำาหลกัสตูร การสรา้งสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ตอ่
การเรียนรู้ของเด็ก มี 9 แนวทาง โดยจัดบรรยากาศของสภาพแวดล้อมให้เหมือนสภาพจริงมากที่สุดโดย
จัดเป็นสัดส่วน ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งอบายมุข ฝุ่นละออง กลิ่น เสียงรบกวน และพื้นที่เสี่ยงต่ออันตราย 
รวมทั้งถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น และสวยงามให้อบอุ่นคล้ายบ้าน
และสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมในท้องถิ่น การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 6 
แนวทาง มีการดำาเนินการจัดกิจกรรมโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองและคนในชุมชนที่จะมีส่วน
ช่วยในการวางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันโดยมีมีการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก กา
รบูรณาการการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน มี 5 แนวทาง ต้องมีการวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างครู ผู้เรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการ
ม ี7 แนวทาง ซึง่ครคูวรประสานงานกบัพอ่แมผู่ป้กครอง และพดูคยุเกีย่วกบัประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวดั
และการประเมนิพฒันาการของเด็กปฐมวยัเสมอเพือ่เป็นการแลกเปลีย่นขอ้มลูเดก็ทัง้ทีบ่า้นและทีโ่รงเรยีน
เพื่อช่วยกันพัฒนาเด็กอย่างเต็มศักยภาพ

คำ�สำ�คัญ:  การมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการศึกษาปฐมวัย

Abstract

This study aimed to 1) study the elements of community participation in the man-
agement of early childhood education in schools under the jurisdiction 2) study the current 
situation and the desirable state of early childhood education in schools under the jurisdiction 
and 3) develop guidelines for community participation in the management of early childhood 
education. The study samples included 320 early childhood teachers, a total of 179 education 
committee members (7 per school), a total of 63 community leaders (1 per school). Samples 
sizes were determined in comparison with the total population using Krejcie Morjan’s table. 
Stratefied random sampling was used. In addition to structured interview, a questionnaire 
was used to assess the current state, the desirable state, the suitability and the feasibility of 
the elements of community participation in the management of early childhood education 
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in schools. Percentage, mean, standard deviation and correlation coefficient were used for 
statistical analysis.  

The research results were as follows.

1. Participation in the management of early childhood education in schools under 
the jurisdiction of Sisaket Educational Service Area 3 on 5 aspects including curriculum 
construction, an environment conducive to learning, child activities that promote learning 
development of children, integration of learning, teaching, andassessment of development 
was highly appropriate.   

2. The current state of the management of early childhood education in schools  
under the jurisdiction of Sisaket Educational Service Area 3 was highly satisfactory overall. The 
top three aspects that received the highest scores include integration of learning, teaching 
management and an environment that is conducive to the child’s learning. 

The study found the overall characteristics of community participation in management 
of early childhood education in schools in the service area to be at the highest level. The top 
three aspects include activities that promote learning, child development assessment and 
creating an environment conducive to the child’s learning. 

3. Community participation in management of early childhood education in  
schools can be done in 5 areas totaling 35 approaches. These include 8 approaches for 
appropriate curricula by selecting ability person or professional and work hard such as  
childhood teacher,director, school boards, community leaders in a school, 9 approaches 
for conducive environment by setting authentic environment, establish far from source, dust, 
smell, noise, dangerous area, tidy, clean, safe, shady, beautiful and consistent with local  
culture, 6 approaches for child learning development activities by parent and community  
help to plan and create activity, resources, local wisdom is in and out school. for develop 
childhood learning, 7ways to Integrate learning management. Plan Activity with teacher 
and parent, 5 approaches for integration of learning and teaching, and 7 approaches for  
development evaluation Teacher should coordinate with parent and always talk about 
measurement and Evaluation for sharing school and home information develop them to be 
efficiently student.

Keywords:	 community participation, management of early childhood educatio
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บทนำา 

โรงเรียนถือเป็นตัวแทนของสถาบันการ
ศึกษาตัวแทนหนึ่งซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์
กบัสถาบนัอืน่และเกีย่วข้องกับชมุชน อีกทัง้ทีต่ัง้ของ
สถาบนัทัง้หมดจะต้องตัง้อยูใ่นชมุชนหรอืเปน็ส่วน
หนึง่ของชมุชน และสว่นใหญช่มุชนจะตอ้งมสีว่นชว่ย
เหลอืสนบัสนนุโรงเรยีนดว้ยจนกระทัง่ชมุชนถอืวา่
โรงเรยีนเปน็ของชมุชน ดงันัน้ โรงเรยีนจงึตอ้งมกีาร
ติดต่อสัมพันธ์กันโดยธรรมชาติอยู่แล้ว ซึ่งภารกิจ
หลักของโรงเรียนคือการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ให้การศึกษาแก่สมาชิกของชุมชนและโรงเรียน จึง
ตอ้งรว่มมอืประสานกันเพือ่ใหก้ารเรยีนการสอนนัน้
สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของท้องถิน่ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2540: 707) 
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน ต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม สติ
ปัญญาความรู้ และมีวัฒนธรรมในการดำาเนินชีวิต 
สามารถอยูร่ว่ม กับผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ ใหส้งัคม
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคคล ครอบครัว สังคม ชุมชน เอกชน องค์กร
เอกชน องคก์รชมุชน องคก์รวชิาชพี องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีการแสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสาร
และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ
เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความสอดคล้องกับปัญญา
และความต้องการของชุมชน รวมทั้งหาวิธีการ
สนบัสนนุใหม้กีารแลกเปล่ียนเรยีนรู ้ประสบการณ ์
การพฒันาระหวา่งชมุชน โรงเรยีนตอ้งมสีว่นรว่มใน
การพัฒนาชุมชนให้ข่าวสารกับชุมชน ชุมชนต้องมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสนับสนุนโรงเรียนในเวลา
เดียวกัน การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนจะทำาให้
ไดม้าซึง่ความรว่มมอืในการจดัการศกึษาในรปูแบบ
ต่างๆ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 4)

โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3 ส่วนใหญ่ขาดการจัดสภาพ
แวดล้อมท่ีกระตุ้นให้ชุมชน เกิดความรู้สึกมีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษา การท่ีชุมชนจะเข้ามา
ให้การสนบัสนนุชว่ยเหลือและมส่ีวนร่วมในกจิกรรม
ของสถานศึกษาจึงเป็นไปได้ยาก สถานศึกษาจึง
ต้องสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์กับชุมชน
ให้มาก ต้องออกไปให้บริการ ประชาสัมพันธ์ให้
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้และความเคลื่อนไหวของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงถือเป็นความ
จำาเป็นและภาระ หน้าที่ของสถานศึกษา ที่ต้องมี
การจดัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความ
ต้องการของชุมชน ผู้บริหารและครูในสถานศึกษา
คอืบคุคลสำาคญัทีจ่ะต้องประสานงานใหอ้งคก์รทอ้ง
ถิน่และผูน้ำาดา้นตา่งๆไดเ้ขา้มารว่มกนัเรยีนรูแ้ละมี
ส่วนร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มากท่ีสุด 
(สำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการ
ศึกษา (องค์กรมหาชน). 2557: 8) จากเหตุผลดงั
กล่าว ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูจัดประสบการณ์เด็ก
ปฐมวัยได้เล็งเห็นความสำาคัญของการมีส่วนร่วม
ในการจดัการศกึษาปฐมวยั หากทกุฝา่ยเหน็ความ
สำาคัญและเข้าใจหลักการจัดการศึกษาสำาหรับเด็ก
ปฐมวยัแลว้กจ็ะสง่ผลใหเ้ดก็เรยีนรูอ้ย่างมคีวามสขุ 
โรงเรียนและชุมชนให้ความช่วยเหลือและดูแลซึ่ง
กันและกัน อีกทั้งมีความประสงค์ที่จะศึกษาการ
พัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เพื่อให้
ผู้ปกครองและชุมชนตระหนักถึงความสำาคัญของ
การจดัการศกึษา ซึง่จะเปน็ประโยชนต์อ่การจดัการ
ศึกษาของครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน ตลอดจนผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการมีส่วน
รว่มของชมุชนในการจดัการศกึษาปฐมวยัในสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
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ประสงค์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3

วิธีการดำาเนินการวิจัย

ระยะที่	 1 การศึกษาองค์ประกอบการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ดำาเนินการดังนี้

1. ศึกษาเอกสาร ตำารา งานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง

2. สงัเคราะหอ์งคป์ระกอบการมสีว่นรว่มใน
การจัดการศึกษา/ การจดัศกึษาสำาหรับเดก็ปฐมวยั

3. ประเมินความเหมาะสมขององคป์ระกอบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน

ระยะท่ี	2 การศกึษาสภาพปจัจุบนั สภาพ
ทีพ่งึประสงค์การมีสว่นรว่มของชมุชนในการจดัการ
ศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา ดำาเนินการดังนี้

1. นำาองค์ประกอบทีไ่ดจ้ากระยะที ่1 มาส
รา้งเปน็แบบสอบถามเพือ่ถามสภาพปจัจบัุน สภาพ
ทีพ่งึประสงค ์และแบบตรวจสอบรายการเพ่ือถาม
การพัฒนาแนวการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการศกึษาปฐมวยัในสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3

2. เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู
ปฐมวยั สงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถม
ศึกษาศรีสะเกษเขต 3 จำานวน 119 คน กำาหนด
ขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยเทยีบจำานวนประชากรทัง้หมด
กบัตารางสำาเรจ็รูปของ Krejcieและ Morgan (บุญ
ชม ศรสีะอาด. 2554: 43-44) แลว้ทำาการสุม่แบบ
แบ่งชั้น (Stratifind Random Sampling) ให้ได้มา
ซึง่กลุม่ตวัอยา่ง คณะกรรมการสถานศกึษา โรงเรยีน
ละ 7 คน รวม 179คน ผู้นำาชุมชนโรงเรียนละ 1 

คน รวม 63 คน รวมทั้งหมด 361 คน

3. วเิคราะหห์าคา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐานสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงคก์าร
มส่ีวนรว่มในการจดัการศกึษาปฐมวยัในสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษเขต 3

ระยะที่	3 การพัฒนาแนวทางการมีส่วน
รว่มของชมุชนในการจดัการศกึษาปฐมวยัในสถาน
ศึกษา ดำาเนินการ ดังนี้

1. นำาผลการวิจัยที่ได้จากระยะที่ 2 มา
วิเคราะห์หาค่าดัชนีความต้องการจำาเป็นและจัด
ลำาดับความต้องการ

2. ศึกษา Best Practices หน่วยงานที่มี
วธีิทีด่ใีนการพฒันาการมส่ีวนรว่มของชมุชนในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา 3 แห่ง

3. ร่างแนวทางการพัฒนาแนวทางการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
สถานศึกษา

4. ประเมนิแนวทางการพฒันาแนวทางการ
มสีว่นรว่มของชมุชนในการจัดการศกึษาปฐมวยัใน
สถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1.ประเมนิความเหมาะสมขององคป์ระกอบ
การมสีว่นร่วมของชุมชนในการจัดการศกึษาปฐมวัย
ในสถานศึกษา เป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำานวน 5 
ด้าน 43 ข้อ

2.แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพ
ทีพ่งึประสงคข์องการจัดการศกึษาปฐมวยัในสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษาศรสีะเกษ เขต 3 จำานวน 5 ดา้น 43 ขอ้ โดย
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 ข้อคำาถามสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษาปฐมวัย



156 Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University  Volume 8 Number 1 January – April 2017

ในสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

3. แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จำานวน 
5 ด้าน 20 ข้อ

4. แบบประเมนิความเหมาะสมและความ
เปน็ไปไดข้องการพฒันาแนวทางการมสีว่นรว่มของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3 จำานวน 35 ข้อ

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ระยะที ่1	วเิคราะหค์ะแนนจากแบบประเมนิ
องคป์ระกอบการมสีว่นรว่มของชมุชนในการจัดการ
ศกึษาปฐมวยัในสถานศกึษา โดยวเิคราะหค์า่เฉลีย่ 
(Mean) และความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) แลว้นำาไปเทยีบกบัเกณฑก์ารแปลความ
หมาย (บุญชม ศรีสะอาด. 2554: 67)

ระยะที ่2 วเิคราะหข้์อมูลจากแบบสอบถาม
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป เพือ่วเิคราะห์
หาค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) สภาพปัจจุบันสภาพที่พึง
ประสงค์การจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3 และแปลค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรี
สะอาด. 2553: 67)

ระยะที่ 3 

1. นำาขอ้มลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณท์ัง้ 3 ทา่น 
มาดำาเนนิการวเิคราะหเ์นือ้หา (Contest Analysis) 
เพือ่สรปุเปน็ใจความสำาคญัและนำาเสนอเปน็ความ
เรียง เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาแนวทางการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

2. ข้อมลูทีไ่ดจ้ากแบบประเมนิความเหมาะ
สมและความเป็นไปไดข้องแนวทางการพฒันาแนวทาง
การมีสว่นรว่มของชุมชนในการจดัการศกึษาปฐมวัย
ในสถานศึกษา ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำาไปใช้ที่มี
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป แสดงว่าผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความเห็นชอบให้สามารถนำาแนวทางการพัฒนา
แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาไปใช้งานได้

สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. สถิติพื้นฐานได้แก่

1.1 ร้อยละ (Percentage)

1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)

1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Devition)

2. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

สรุปผล

1. องค์ประกอบการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาศรสีะเกษ 
เขต 3 พบว่า องค์ประกอบจำานวน 5 ด้าน ได้แก่ 
การสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม, การสร้างสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก, การจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กการบู
รณาการการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน,การ
ประเมินพัฒนาการ มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด

2. สภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( 	 = 3.78) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกคือ การบูรณาการการ
เรียนรู้การจัดการเรียนการสอน ( 	= 4.01) การ
ประเมินพัฒนาการ ( 	= 4.01) การสร้างสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ( 	= 3.79) 
และด้านที่ค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ การจัดกิจกรรมที่ส่ง
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เสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ( 	= 3.46) 

ผลการศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ของการ
จัดการศกึษาปฐมวยัในสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( 	 = 4.88) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุทกุดา้น
โดยดา้นทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุสามอนัดบัแรกคอื การจดั
กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ( 	= 
4.97) การประเมินพัฒนาการ ( 	= 4.96) การ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก (
	= 4.83) และด้านทีค่า่เฉลีย่ต่ำาสุด คือการบรูณา

การการเรยีนรูก้ารจดัการเรยีนการสอน ( 	= 4.82)

3. การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา 
มีทั้งหมด 5 ด้าน 35 แนวทาง ได้แก่ การสร้าง
หลกัสตูรทีเ่หมาะสม ม ี8 แนวทาง การสรา้งสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก มี 9 แนวทาง 
การจัดกจิกรรมทีส่ง่เสริมพฒันาการเรียนรู้ของเดก็ 
6 แนวทาง การบรูณาการการเรยีนรูก้ารจดัการเรยีน
การสอน มี 5 แนวทาง การประเมินพัฒนาการมี 
7 แนวทาง 

อภิปรายผล

ผลการวิจัยการพัฒนาแนวทางการมีส่วน
รว่มของชมุชนในการจดัการศกึษาปฐมวยัในสถาน
ศกึษา มปีระเดน็สำาคญัทีน่ำามาอภปิรายตามลำาดบั 
ดังต่อไปนี้

1. การสังเคราะห์องค์ประกอบการมีส่วน
รว่มของชมุชนในการจดัการศกึษาปฐมวยัในสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

องค์ประกอบการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา ประกอบ
ด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การสร้างหลักสูตร
ที่เหมาะสม 2)การสร้างสภาพแวด ล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของเด็ก 3)การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม

พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 4)การบูรณาการการ
เรียนรู้การจัดการเรียนการสอน 5)การประเมิน
พฒันาการ ซึง่ องคป์ระกอบของการมสีว่นรว่มของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา
ทัง้ 5 ด้านน้ี นับว่าเปน็ปจัจัยสำาคญัอยา่งยิง่ในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและผู้เรียนได้เรียนรู้ 
อย่างมีความสุข และเหมาะสมกับพัฒนาการตาม
วัย ดังที่ กรมวิชาการ (2546: 39-42) ได้สรุปว่า
แนวทางในการจัดประสบการณ์แนวทางการจัด
ประสบการณ ์สำาหรบัเดก็ปฐมวยั ประกอบดว้ย 1) 
จัดประสบการณ์ใหส้อดคล้องกับจิตวทิยาพัฒนาการ 
2) จดัประสบการณใ์หส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของการ
เรียนรู้ของเด็กวัยนี้ คือ เด็กได้ลงมือกระทำาเรียนรู้
ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เคล่ือนไหว สำารวจ 
เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง 3) จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ 
4) จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน 
ตดัสนิใจ ลงมอืกระทำา 5) จดัประสบการณใ์หเ้ดก็มี
ปฏสิมัพนัธก์บัเดก็คนอืน่ 6) จดัประสบการณท์ีส่ง่
เสรมิลกัษณะนสัิยทีด่ ีและทกัษะการใชช้วีติประจำา
วนัตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม 7) ใหผู้้
ปกครองและชุมชนมส่ีวนร่วมในการจดัประสบการณ์ 
ทั้งการวางแผน การสนับสนุนสื่อการสอน การเข้า
ร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 

2. การศึกษาสภาพปัจจบัุนของการจดัการ
ศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 โดย
รวมอยู่ในระดับมาก ( 	= 3.78)เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุดสามดันดับแรกคือ การบูรณาการการ
เรียนรู้การจัดการเรียนการสอน ( 	= 4.01) การ
ประเมินพัฒนาการ ( 	= 4.01) การสร้างสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ( 	= 3.79) 
ท้ังนีเ้นือ่งจาก ครูปฐมวยัใหค้วามสำาคัญกับการจดั
ประสบการณส์ำาหรับเดก็ปฐมวยัใหผู้เ้รียนมพีฒันาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
เหมาะสมกับวัย แต่ยังไม่ตระหนักถึงความสำาคัญ
ในการใชช้มุชนเขา้มามส่ีวนร่วมในการวางแผนการ



158 Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University  Volume 8 Number 1 January – April 2017

จัดการศกึษา การประเมนิผลการจดักจิกรรมตา่งๆ
ของทางโรงเรยีน ชมุชนยงัไม่มีความตระหนักถึงการ
เปน็สว่นหนึง่ของโรงเรยีนหรอืยงัไมม่คีวามรูสึ้กเปน็
เจ้าของโรงเรียน รวมทั้งยังไม่มีส่วนร่วมในการทำา
กิจกรรมต่างๆเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับ อธิพงษ์ 
ดาวเวยีงกนั (2555: 56) ไดศึ้กษา การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการศกึษาของโรงเรยีนบา้นแม่
หงานหลวง อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบ
ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
ในด้านการวางแผน ส่วนใหญ่กลุ่มที่มีส่วนร่วมคือ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีส่วน
ร่วมในการวางแผนวิชาการมีการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน กำาหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ ส่วน
ด้านงบประมาณชมุชนส่วนใหญไ่มม่สีว่นรว่มในการ
วางแผนโดยชุมชนไว้วางใจใหท้างโรงเรยีนเปน็ฝา่ย
ดำาเนนิงาน การวางแผนดา้นบรหิารบุคคลนัน้ ชุมชน
ไมม่สีว่นรว่มในการวางแผนพจิารณากำาหนดหน้าที ่
การทำางานของบคุลากร ตลอดจนการวางแผนเพือ่
แก้ปัญหาเกี่ยวกับตัวบุคลากร การวางแผนบริหาร
ทั่วไปโดยให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับงานอาคาร สถาน
ที่ สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ด้านการประสาน งาน 
ชมุชนส่วนใหญ่มีส่วนรว่มโดยทำาหนา้ทีป่ระสานงาน
ดา้นวชิาการ สว่นใหญจ่ะเปน็คณะกรรมการสถาน
ศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยร่วมประชุมประจำาเดือนเพื่อ
พบปะพดูคยุกนั มกีารประสานงานดา้นงบประมาณ 
ในการจดัซือ้จดัจา้งคา่รับเหมาและแรงงาน ในการ
ประสานงานดา้นบรหิารทัว่ไป ชมุชนมสีว่นรว่มใน
การเสนอปราชญช์าวบา้นภมูปิญัญาทอ้งถิน่ มาเปน็
วทิยากร ใหค้วามรว่มมอืในการประชาสมัพนัธ ์และ
สอดคล้องกับ กนกวรรณ์ คงสอดทรัพย์ (2555: 
81-86) ไดศึ้กษาการมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา
ปฐมวัยโรงเรียนเอกชนในเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม
ศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้
ปกครองในการจัดการศกึษาปฐมวยัโรงเรยีนเอกชน
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับน้อย ผู้
ปกครองไม่กล้าแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ
เพราะคิดว่าครูเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ 

ตอ้งการมส่ีวนรว่มในการระดมทรพัยากรและจดัหา
แหลง่ทรพัยากรเพือ่สนบัสนนุการศกึษา ควรสง่เสรมิ
ใหบ้คุลากรในโรงเรยีนไดร้บัการพัฒนาศกัยภาพใน
การจัดการศึกษาอย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่องและ
ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเห็นความสำาคัญ
ของการจัดการศึกษา

การศกึษาสภาพทีพ่งึประสงคข์องการจดัการ
ศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 โดย
รวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( 	= 4.88) เมือ่พิจารณา
เปน็รายด้านอยู่ในระดับมากทีส่ดุทกุด้านโดยด้านที่
มคีา่เฉลีย่สงูสดุสามดนัดบัแรกคอื การจดักิจกรรมที่
สง่เสรมิพฒันาการเรยีนรูข้องเดก็ ( 	= 4.97) การ
ประเมินพัฒนาการ ( 	= 4.96) การสร้างสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ( 	= 4.83) 
ซึง่แสดงให้เห็นวา่ คณะกรรมการสถานศกึษา ผูน้ำา
ชุมชน ครูปฐมวัย เห็นความสำาคัญของการจัดการ
ศกึษาปฐมวยั ด้านการประเมินพัฒนาการด้านการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของและ
ด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
ของเดก็โดยใหชุ้มชนเข้ามามส่ีวนรว่มในการจดัการ
ศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ ชนนิดา พรมทอง (2556: 
94) ได้ศึกษา สภาพ ความต้องการและแนวทาง
พฒันาการมีสว่นรว่มของชมุชนในการจดัการศกึษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำาบลจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า แนวทางการ
พฒันาการมีสว่นรว่มของชมุชนในการจดัการศกึษา 
ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล 
จังหวัดอุบลราชธานี จากการสัมภาษณ์ พบว่า 1) 
ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนมีแนวทางการ
พัฒนา 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ
มแีนวทางการพฒันา 3) ดา้นการมสีว่นรว่มในการ
ติดตามและประเมินผลมีแนวทางการพัฒนา คือ 
ร่วมติดตามทั้งก่อนปฏิบัติ ระหว่างปฏิบัติ และ
หลังการปฏิบัติ 4) ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ 
มีแนวทางการพัฒนาคือ มีส่วนร่วมในการชื่นชม
ยินดีและการให้รางวัล 
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3. การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3 พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการศึกษาปฐมวัย มีทั้งหมด 5 ด้าน การ
สร้างหลักสูตรที่เหมาะสม มี 8 แนวทาง การสร้าง
สภาพ แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก มี 9 
แนวทาง การจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิพฒันาการเรยีน
รูข้องเดก็ 6 แนวทาง การบรูณาการการเรยีนรูก้าร
จัดการเรียนการสอน มี 5 แนวทาง การประเมิน
พฒันาการม ี6 แนวทาง และผลการประเมนิแนวทาง
การมีสว่นรว่มของชุมชนในการจดัการศกึษาปฐมวัย
ในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 พบว่า โดยรวมมี
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มากทีส่ดุ เมือ่พิจารณาเปน็รายดา้น พบวา่ทุกดา้น
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มากที่สุดเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่ีประเมินความเหมาะสมละความเป็นไปได้ของ
การพฒันาแนวทางการมสีว่นรว่มของชมุชนในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
ผูบ้รหิาร ครทูีม่คีวามรู้ดา้นการทำาวจิยั ผูท้ีม่คีวามรู้
ด้านการวดัและประเมนิผล เมือ่ผูท้รงคณุวุฒพิจิารณา
การพฒันาแนวทางการมสีว่นรว่มของชมุชนในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นแล้วนั้น พบว่า ผู้วิจัยมีการนำาเอาข้อมูลจากผล
การศึกษาในระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ผนวกกับผลการ
สังเคราะห์ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ในตารางการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย มา
เปน็ขอ้มลูในการสรา้งคูม่อืการพฒันาแนวทางการ
มสีว่นรว่มของชมุชนในการจัดการศกึษาปฐมวยัใน
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 อีกทั้งเมื่อเห็นองค์
ประกอบการดำาเนินงาน วิธีดำาเนินการ และผล
ดำาเนินงาน ทำาให้สามารถตัดสินใจที่จะประเมิน
ออกมาว่า การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา 

มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มากทีส่ดุ สอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของการพัฒนา
แนวทางการมสีว่นรว่มของชมุชนในการจดัการศกึษา
ปฐมวัยในสถานศึกษา เผียน วงศ์ทองดี (2554: 
97-110) ไดศ้กึษาการมสีว่นรว่มของชมุชนในการ
จัดการศกึษาโรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำานักงาน
สลากกนิแบง่สงเคราะห์ 128) สังกดัสำานักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาเพชรบุร ีเขต 2 พบว่า
สภาพการมส่ีวนรว่มของชมุชนในการจัดการศึกษา
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเปน็
รายด้าน พบวา่ ทุกด้านอยูใ่นระดับปานกลาง เรียง
ตามลำาดับได้ดังนี้ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการ
บริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ และ
ด้านการบริหารงานบุคคล ส่วนความคิดเห็นเกี่ยว
กับข้อเสนอและแนะแนวทางแก้ไขปัญหา พบว่า
เสนอแนะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
วิชาการให้มากขึ้นควรมีการพัฒนาบรรยากาศ สิ่ง
แวดล้อม อาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และ
เนน้การสนบัสนนุกิจกรรมของผูเ้รียน และการสรา้ง
ความสัมพนัธก์บัชมุชนอยา่งต่อเน่ืองและสอดคล้อง
กบัผลการวจิยัของ พัชรยีาภรณ ์พิมพาเรอื (2556: 
115) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในโรงเรยีนสงักัดสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 
พบว่า 1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้น
พืน้ฐานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั “มาก”ในดา้นการ
บริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน
การบริหารวิชาการ ตามลำาดับ ส่วนการบริหารงบ
ประมาณ อยู่ในระดับ “ปานกลาง” 2. การศึกษา
แนวทางการเสรมิสรา้งการมีสว่นรว่มของชุมชนใน
การจัดการศกึษา พบว่า ควรสือ่สารให้ชมุชนเขา้ใจ
เกีย่วกบัหน้าทีข่องชุมชนทีม่ตีอ่โรงเรยีน เปดิโอกาส
ให้ชุมชนเข้ามาร่วมวางแผนพัฒนาหลักสูตร ร่วม
เป็นวิทยากรให้ความรู้และจัดการเรียนรู้ร่วมกับ
คณะครู ร่วมวางแผนการระดมทรัพยากรทางการ
ศึกษาท้ังส่วนท่ีเป็นทุนทรัพย์ อุปกรณ์การเรียน 
และทรัพยากรบุคคลร่วมเป็นกรรมการพิจารณา
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน ประชุม
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วางแผนพฒันา อาคารสถานที ่รว่มประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ดูแลพฤติกรรมและการ
เรียนของนักเรียน และร่วมใช้สาธารณะประโยชน์
จากทางโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ

แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จดัการศกึษาปฐมวยัในสถานศกึษาสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาไปใช้ ดังนี้

1.	ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1จากผลการวิจัย พบว่า การมีส่วน
รว่มของชมุชนในการจดัการศกึษาปฐมวยัในสถาน
ศึกษา ในด้าน การสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม การ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
การจัดกจิกรรมทีส่ง่เสริมพฒันาการเรียนรู้ของเดก็ 
การบูรณาการการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน 
การประเมินพัฒนาการ มีผลต่อ การร่วมวางแผน 
การร่วมปฏิบัติ การร่วมรับผลประโยชน์ การร่วม
ประเมินผล ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรใหค้วามสำาคญั
ในด้านนี้ เพราะจะทำาให้การจัดการศึกษาปฐมวัย
ประสบความสำาเร็จ

1.2 จากผลการวิจัย พบว่า การมีส่วน
รว่มของชมุชนในการจดัการศกึษาปฐมวยัในสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ชุมชนยังไม่มีบทบาทใน
การจัดการศึกษาเท่าที่ควร ผู้บริหารสถานศึกษา
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรเร่งรัดและปรับปรุงให้
ครูผู้สอนได้ทดลองใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของ
การจัดการศึกษา การสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม 
การสรา้งสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรูข้องเดก็ 
การจัดกจิกรรมทีส่ง่เสรมิพฒันาการเรยีนรู้ของเด็ก 
การบูรณาการการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน 
การประเมินพฒันาการ จะทำาให้ประสทิธิภาพของ
การจัดการศึกษาปฐมวัยเพิ่มมากขึ้น

2.	ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยคร้ังต่อไป

2.1 ควรมกีารวจิยัเกีย่วกบัประสทิธผิลของ
การพฒันาแนวทางการมสีว่นรว่มของชมุชนในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา 

2.2 ควรศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
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