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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการสร้างเสริมการพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 2) ศึกษาระดับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้
ความรู้แก่ผู้ปกครองกับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในสถานศึกษา เขตอ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธาน ี
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ปกครองนักเรียนในระดับปฐมวัย ในสถานศึกษา เขตอ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การฝึกอบรม ด้านการประชุมผู้ปกครอง ด้านการให้การปรึกษา ด้านห้องสมุดส าหรับผู้ปกครอง ด้านการเยี่ยมบ้าน และความรู้
ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้าน
สติปัญญา ละพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการสร้างเสริมการพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 5 ด้าน ของโรงเรียน
ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าที่มีค่าสูงสุดคือ การฝึกอบรม และการประชุมผู้ปกครอง 
อยู่ในระดับมาก 2) ความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย ท้ัง 4 ด้าน ของผู้ปกครองในภาพรวมและ
รายด้าน อยู่ในระดับมาก และ 3) การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองกับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมการพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ในสถานศึกษา เขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธ์กันทั้งทางบวกทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
ค ำส ำคัญ:  การให้ความรู้แกผู่้ปกครอง ความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 

Abstract 
 
 The purposes of this research were as follow: 1) Study the level of parents education for the 
early childhood development. 2) Study the level of parents knowledge for the early childhood 
development. And 3) Study the level the relationship between parents education and the parents 
knowledge for the early childhood development of the schools in Klongluang district, Pathumthani 
Province. 



 
 
 The samples used in this research were parents of children of the schools in Klongluang district, 
Pathumthani Province. The instruments used in research were question which were related to parents 
education in five areas: training, meeting the parents, aspects of counseling, the library for parents and 
house visitting and knowledge of parents in four ares: physical development, emotional and social 
development, intellectual development, and ethics the development. The data analyzed that the 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s Correlation Coefficient. 
 The results were as follows: 1) The parents education for the early childhood development five 
aspects of early. In School as a whole at medium level. Once considered the issue have found the Max is 
training and parent meetings at a high level. 2) Knowledge of parents in early childhood development 
four aspects of parents in School and the whole at a high level. 3) Parent education and knowledge of 
parents in early childhood and development in School Klongluang District Pathumthani Province was also 
rated at medium level in all aspects at the significant of .01  
 
Keywords: Parents Education, Knowledge of the parents education early childhood development  
 

บทน า 
 การพัฒนาประเทศในปัจจุบันให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนไปพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยจะเน้นให้คนเป็น
แกนกลางของการพัฒนา แผนการศึกษาแห่งชาติ(พ.ศ.2545-2559) ได้มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและการเตรียม
ความพร้อมของเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้ในการเลี้ยงดูลูกแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ใน
ต่างประเทศก็เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครองเช่นกัน 
 การพัฒนาเด็กที่ดีเริ่มต้นจากครอบครัว เด็กจะเติบโตและมีคุณภาพชีวิตและบุคลิกภาพอย่างไร จะเป็นคนดีมุ่งท า
ประโยชน์แก่สังคมหรือจะเป็นคนด้อยศักยภาพ สร้างปัญหาแก่ตนเองและสังคม ส่วนหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับครอบครัว และวิธีการ
อบรมเลี้ยงดูจากบุคคลในครอบครัวเป็นส าคัญ (เยาวนุช ทานาม,2545:1) จะเห็นได้ว่าแหล่งการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยที่
ส าคัญที่สุด คือ ครอบครัว ได้แก่ ผู้ปกครองและบุคคลในครอบครัว ท้ังนี้เด็กต้องอาศัยสถานการณ์ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนเป็น
องค์ประกอบในการพัฒนา (นภเนตร บวรธรรม, 2540:136) 
 เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาเพราะทั้งร่างกาย จิตใจ และอุปนิสัยของบุคคลจะสร้างและหล่อหลอม
ได้ดีในเด็กวัยนี้ เด็กปฐมวัยจะมีธรรมชาติและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากวัยอื่นๆ ซึ่งหากผู้เกี่ยวข้องสามารถสร้างแบบแผน
ทางพฤติกรรมและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากวัยอื่นๆ และเจตคติที่ดีให้แก่เด็กปฐมวัยได้แล้ว เด็กปฐมวัยจะสามารถ
เติบโตและมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข เด็กปฐมวัยเป็นวัยท่ีอยู่ในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ส าคัญที่สุด
ของการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และบุคลิกภาพ เป็นวัยที่เรียกว่า ช่วงพลังแห่งการเจริญเติบโต
ของชีวิต (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 2544:149) โดยเฉพาะช่วง 3 ปีแรกสมองของเด็กมีการเปลี่ยนแปลงทั้งปริมาณสมองและ
จุดเชื่อมต่อสารเคมีในสมองรวมทั้งรอยหยักที่พ้ืนผิวสมอง ซึ่งล้วนส่งผลต่อสติปัญญาและความฉลาดของเด็ก ถ้าเด็กได้รับการ
พัฒนา ได้รับการกระตุ้นด้วยวิธีการที่ถูกต้องแล้วจะช่วยพัฒนาเซลล์สมองเจตคติต่อการเรียนรู้พื้นฐานการเรียน และช่วยให้
ทักษะการเรียนรู้สามารถพัฒนาไปได้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผู้ปกครองมีความส าคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมเด็กในทุกๆด้าน แม้ว่าเด็กจะมาโรงเรียนแล้วก็ตาม ความรักความ
เอาใจใส่ ความสนใจซักถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กท าที่โรงเรียน การอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟังก่อนนอน หรือการท ากิจกรรม
ต่างๆร่วมกับลูก จะท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวที่จะน าไปสู่การพัฒนาเด็กในด้านอื่นๆด้วย เพราะพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และครูเปรียบเสมือนหุ้นส่วนในการดุแลสร้างเสริมและพัฒนาเด็ก และเป็นแบบอย่างที่ในการเรียนรู้ของเด็ก  
นอกจากน้ัน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ยังมีหน้าท่ีในการอบรมเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตแข็งแรง และมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและ



 
 
จิตใจ ฉะนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครองจะต้องรู้หน้าท่ีของตนในการที่จะช่วยให้เด็กเกิดการพัฒนาในทุกๆด้าน โดนเฉพาะในเด็กปฐมวัย 
ซึ่งเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ และต้องการการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง (สุภาพร สุวรรณศรีนนท์,2549:2) 
 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองกับ
ความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน 4 ด้าน คือ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์และ
สังคม พัฒนาการด้านสติปัญญา และพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยผู้วิจัยคาดว่า ผลการวิจัยจะท าให้ทราบว่า การให้
ความรู้แก่ผู้ปกครองกับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยมีความสัมพันธ์กันเพียงใด ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลในการที่จะมาเป็นข้อมูลในการให้ความรู้เพิ่มเติม หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริม
ให้ผู้ปกครองสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนเพื่อให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวยั 
เพื่อให้บรรลุผลตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่า งกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต และสามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด รูปแบบ จากเอกสารประกอบการสอนวิชาการศึกษาส าหรับผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย ของ ผศ.ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ การให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 5 ด้าน คือ การฝึกอบรม, การประชุมผู้ปกครอง, การให้
การปรึกษา, ห้องสมุดส าหรับผู้ปกครอง, การเยี่ยมบ้าน และผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีพัฒนาการมนุษย์ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎี
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ในพัฒนาการด้านร่างกาย, พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม, พัฒนาการด้านสติปัญญา และพัฒนาการ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (กุลยา ตันติผลาชีวะ,2542) ผู้วิจัยจึงได้น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองกับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย ใน
สถานศึกษา เขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดังนี้ 
    

ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
 
 การให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง            ความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริม     
                                                                                 พัฒนาการเด็กปฐมวัยใน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. การฝึกอบรม             1. พัฒนาการด้านร่างกาย 
2. การประชุมผู้ปกครอง            2. พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม 
3. การให้การปรึกษา            3. พัฒนาการด้านสติปัญญา  
4. ห้องสมุดส าหรับผู้ปกครอง           4. พัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม 
5. การเยี่ยมบ้าน       

 
การให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง หมายถึง การที่โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้ปกครองในเรื่องเกี่ยวกับ

การอบรมเลี้ยงดู พัฒนาการ และการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ด้าน ดังน้ี 
1. การฝึกอบรม หมายถึง รูปแบบการให้ความรู้โดยตรงแก่ผู้ปกครองโดยจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้นเจาะจงเนื้อหาที่

ต้องการให้แก่ผู้ปกครอง 
2. การประชุมผู้ปกครอง หมายถึง การประชุมกลุ่มใหญ่ ส าหรับผู้ปกครองทั้งหมด ได้เข้ามาร่วมชุมนุมเพื่อพบปะ

สังสรรค์ระหว่างกันและกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับรู้เรื่องของโรงเรียน 
3. การให้การปรึกษา หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือและการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคล โดยใช้พื้นฐาน

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้เกิดความเข้าใจปัญหา พัฒนาการอย่างมีเหตุผล 



 
 

4. ห้องสมุดส าหรับผู้ปกครอง หมายถึง การจัดห้องสมุดส าหรับผู้ปกครองที่ผู้ปกครองใช้ในทางค้นคว้าหาความรู้ได้ 
5. การเยี่ยมบ้าน หมายถึง การพบปะผู้ปกครอง หรือมีการจัดส่งเอกสารถึงบ้าน โดยเน้นที่การศึกษาสภาวะ

แวดล้อมของเด็ก รวมถึงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 
ความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย หมายถึง ความรู้ของผู้ปกครองในการปฏิบัติและ

ดูแลเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่บ้านเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ใน 4 ด้าน ดังน้ี 
1. พัฒนาการด้านร่างกาย หมายถึง การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก การพัฒนาประสาท 

สัมพันธ์ระหว่างมือ ตา การพัฒนาด้านสุขอนามัย 
2. พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม หมายถึง การควบคุมอารมณ์ตนเองในการท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การ

มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง การมีระเบียบวินัย การเล่นหรือท างานเป็นกลุ่ม 
3. พัฒนาการด้านสติปัญญา หมายถึง การรับรู้ทางสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การดู ฟัง ดม ชิม และการสัมผัสทางผิวหนัง 

การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การจ า การเข้าใจค าศัพท์ และการฝึกพูด การยืดระยะความสนใจ 
4. พัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การฝึกอบรม สั่งสอน และส่งเสริมให้เด็กประพฤติทั้งทางกาย วาจา 

ใจ รวมทั้งการกระท าตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่เด็กได้ประพฤติปฏิบัติตาม 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ 3 ประการ ดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาระดับการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา เขตอ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

2. เพื่อศึกษาระดับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา เขตอ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองกับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยในสถานศึกษา เขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ระดับช้ันอนุบาล 1 ถึง
อนุบาล 2 ปีการศึกษา 2553 ในสถานศึกษา เขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 1,575 คน โดยถือว่านักเรียน 1 
คน มีผู้ปกครอง 1 คน  
  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองนกัเรียนที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 2 ปีการศึกษา 
2553 ในสถานศึกษา เขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยการใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นโรงเรียน
ที่มีผู้เรียนตั้งแต่ 600 คนขึ้นไป จ านวน 9 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวันครู 2502 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน โรงเรียน
คลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร) โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) โรงเรียนสังข์อ่ าวิทยา โรงเรียน
คลองสอง โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บ ารุง และโรงเรียนวัดเกิดการอุดม จ านวน 306 คน ซึ่งได้มาโดยใช้ตารางเครซีและมอร์แกน 
ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน(Multistage sampling)  
 

 



 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามผู้ปกครองที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้น

ตามแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อาชีพ วุฒิการศึกษา และรายได้ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 5 ด้าน การฝึกอบรม, 

การประชุมผู้ปกครอง, การให้การปรึกษา, ห้องสมุดส าหรับผู้ปกครอง, การเยี่ยมบ้านในสถานศึกษา เขตอ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธาน ี

ตอนที่ 3 แบบสอบถามความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์และสังคม ด้านสติปัญญา และด้านคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา เขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดในการสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 
  

การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ผู้ปกครอง 
2. สร้างแบบสอบถามโดยก าหนดประเด็นให้ครอบคลุมขอบเขตที่ก าหนด ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา 
3. น าร่างแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
4. น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาแก้ไข 
5. น าเครื่องมือแต่ละฉบับให้ผู้เช่ียวชายด้านเนื้อหา ด้านการวัดผลประเมินผลจ านวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณา

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ 
6. น าแบบสอบถามมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
7. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงไปทดลองใช้กับผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
8. ปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ 
9. ได้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอน ผู้วิจัยขอหนังสือราชการรับรองจากคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถึงผู้บริหารโรงเรียน ในเขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อ
ความอนุเคราะห์ในการส่งแบบสอบถามให้ผู้ปกครองในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ จากนั้นน าหนังสือรับรอง และ
แบบสอบถามไปให้ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง นัดวันไปรับแบบสอบถามคืน แล้วรับแบบสอบถามคืนจาก
โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับ และผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้ไปท า
การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปประมวลผลสถิติ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 306 ฉบับ แล้ว

น าข้อมูลทั้งหมดมาด าเนินการ ดังน้ี  
1. น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิด

เลือกตอบ ( Check List ) น ามาแจกแจงความถี่  ( Frequency ) เป็นรายข้อใช้วิธีวิเคราะห์ค านวณหาค่าร้อยละ ( 
Percentage ) cและน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง  



 
 

2. น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2  เกี่ยวกับการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น  ซึ่งเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วน  ประมาณค่า  ( Rating Scale ) น้ ามามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์น้ าหนัก  5  ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  

3. น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่  3 เกี่ยวกับความรู้ของผู้ปกครอง  ในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วน  ประมาณค่า ( Rating Scale ) มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์น้ าหนัก  5 ระดับ จากนั้นน าไปบันทึก
และวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  เพื่อทราบว่ าความรู้ของ
ผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับใด  

4. น าข้อมูลที่ได้แปลความหมายของระดับความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองกับความรู้ของผู้ปกครองใน
การสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

5. สถติิที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม และวัตถุประสงค์ ค่า  IOC 
6. สถิติที่ใช้ในการหาค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามโดยสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาค 
7. สถิติพื้นฐานที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
8. สถิติที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองกับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้การทดลองสอบด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประกอบอาชีพ

รับจ้าง และมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 10,000 บาท 
2. การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา ในสถานศึกษา เขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่าที่มีค่าสูงสุดคือ การประชุมผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ การฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การให้การปรึกษาอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ การเยี่ยมบ้าน
อยู่ในระดับปานกลาง และห้องสมุดส าหรับผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลาง 

3. ความรู้ของผู้ปกครองในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในสถานศึกษา เขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธาน ีโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่าท่ีมีค่าสูงสุดคือ พัฒนาการด้านร่างกายอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ พัฒนาการด้านสติปัญญา อยู่ในระดับมาก และ
พัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมาก 

4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองกับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ในสถานศึกษา เขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการให้ความรู้แก่
ผู้ปกครอง กับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาพรวมพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับ
ปานกลาง  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การศึกษาการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ในสถานศึกษา เขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยข้อที่ค่าเฉลี่ยการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในด้านนี้ระดับสูงสุด คือ โรงเรียนได้เคยมีการเยี่ยมบ้าน
ผู้ปกครองและโรงเรียนได้มีการจัดตารางการเยี่ยมบ้านผู้ปกครองและก าหนดระยะเวลาการเยี่ยมบ้านหรือแจ้งวันเยี่ยมบ้านให้
ผู้ปกครองทราบก่อนล่วงหน้าซึ่งสอดคล้องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542:41) กล่าวว่า การเยี่ยมบ้าน โรงเรียนจะจัด 2 ครั้งต่อ
ปี โดยการไปเยี่ยมเพื่อสร้างความคุ้นเคยและให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวของเด็ก เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน
และผู้ปกครอง รวมไปถึงการปรึกษาหารือปัญหาอื่นๆด้วย 



 
 

2. การศึกษาความรู้ของผู้ปกครองในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา เขตอ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี พบว่า การสอนให้นักเรียนช่วยเหลือตนเองเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย รองลงมาคือ 
พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม เนื่องจากพ่อแม่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ เห็นถึงความส าคัญของพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
ซึ่งจะท าให้เด็กมีจิตใจที่ดีงามไม่ก้าวร้าวและเป็นเด็กเกเร ท าให้เด็กสามารถด าเนินชีวิตไปได้ในอนาคต  พัฒนาการด้าน
สติปัญญา อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา กิจเกื้อกุล (2550:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความต้องการของผู้ปกครอง
ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1 พบว่า ผู้ปกครองมีความ
ต้องการในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านสติปัญญาอยู่ในระดับมาก และด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมาก ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับ อ าไพพรรณ ปัญญาโรจน์ (2545:36) กล่าวว่า ผู้ปกครองควรสอนให้เด็กละเว้นในสิ่งที่ควรละ
เว้น ได้แก่ ศีล 5 และสอนให้เด็กปฏิบัติสิ่งที่ดีงามอันควรยึดถือและปฏิบัติ   

3. ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองกับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ในสถานศึกษาเขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลคือ  

3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในด้านการฝึกอบรม พบว่า มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกกับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกด้านในระดับปานกลาง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.01  

3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในด้านการประชุมผู้ปกครอง พบว่า มีความสัมพันธ์
กันทางบวกกับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกด้านในระดับปานกลาง ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.01  

3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในด้านการให้ปรึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกกับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกด้านในระดับปานกลาง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.01  

3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในด้านห้องสมุดส าหรับผู้ปกครอง พบว่า มี
ความสัมพันธ์กันทางบวกกับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกด้านในระดับปานกลาง ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01  

3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในด้านการเยี่ยมบ้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกกับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกด้านในระดับปานกลาง ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.01  

3.6 ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย พบว่า มี
ความสัมพันธ์กันทางบวกกับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกด้านในระดับปานกลาง ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01  

3.7 ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม
พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกด้านในระดับปานกลาง ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01   

3.8 ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา พบว่า มี
ความสัมพันธ์กันทางบวกกับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกด้านในระดับปานกลาง ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01  

3.9 ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับความรู้ของผู้ปกครองใน
การสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกด้านในระดับปานกลาง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 

 



 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยพบว่า การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียน จึงควรมีการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเพิ่มขึ้น เพื่อให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครองได้รู้และเข้าใจในหน้าท่ีของตนเองในการอบรมเลี้ยงดูและสร้างเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กปฐมวัยใน 4 ด้าน คือ ด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์และสังคม ด้านสติปัญญา และด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองใส่ใจในความส าคัญของ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เพิ่มมากขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกด้านให้สูงขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองกับความรู้ของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัยระหว่างโรงเรียนอนุบาลเอกชนกับโรงเรียนอนุบาลของรัฐบาล 
2.2 ควรมีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ที่มาจากกการวางแผน

ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนในการจัดการศึกษาส าหรับผู้ปกครอง โดยให้สอดคล้องกับเง่ือนไของค์ประกอบพื้นฐาน
ของผู้ปกครอง สภาพท้องถิ่น และวัฒนธรรม 

2.3 ควรมีการศึกษาปัญหา อุปสรรค และผลจากการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น 
2.4 ในการวิจัยครั้งนี้ ตัวแปรการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนั้น ผู้วิจัยได้เน้นเรื่องของรูปแบบการให้ความรู้แก่

ผู้ปกครอง ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปอาจจะศึกษาในเรื่องของสาระความรู้ที่ทางโรงเรียนจัดให้แก่ผู้ปกครอง 

 
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ส าเร็จได้ด้วยดีด้วยความช่วยเหลือแนะน าอย่างดียิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญส่ง 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็น ตลอดจนการเอาใจใส่ ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เป็นข้อบกพร่อง 
กรุณาดูแลให้ความช่วยเหลือด้วยความเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ท าให้ผู้วิจัยได้รับแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และ
ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งน้ี ส่งผลให้วิทยานิพนธ์น้ีส าเร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณไว้ 
ณ ท่ีนี้ด้วยความเคารพยิ่ง 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ดร.พรทิพย์ สุริยาชัยวัฒนะ ประธานกรรมการควบคุมการสอบวิทยานิพนธ์ ดร.จิรศักดิ์ 
สาระรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและรองศาสตราจารย์ ดร.ค ารณ สิระธนกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ที่กรุณา
เป็นคณะกรรมการร่วมพิจารณาตลอดจนให้ค าแนะน า นับว่าเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการปรับปรุงวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และให้ค าแนะน าในการ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนในเขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ที่อนุญาตให้ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยกับผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัยในโรงเรียนจ านวน 9 โรงเรียน รวมถึงผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี  

คุณค่าอันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบเพื่อบูชาพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่
กรุณาวางรากฐานการศึกษาให้แก่ผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา 
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