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บทคดัย่อ    
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดั
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
1. ศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
จงัหวดัปทุมธานีทั้ง 4  ดา้น คือ  1) ดา้นบุคลากร  2) ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 3) ดา้นวิชาการ 
และ 4) กิจกรรมตามหลกัสูตรและดา้นการมีส่วนร่วม 2. การสนบัสนุนจากชุมชนและเปรียบเทียบ
ระดบัความคิดเห็นของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี ตามประเภทของหน่วยงานและระดบัการศึกษาของ
ผูป้กครองนกัเรียน  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้กครองนักเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ร            
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 347 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี         
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าทีแบบสองกลุ่มอิสระต่อกนั  (t-test Independent) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 การศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันา          
เด็กเลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมผูป้กครองนกัเรียนมีความคิดเห็น
ต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี อยูใ่นระดบั
มาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นบุคลากร รองลงมาคือ ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 
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และดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชนส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือดา้นอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม   
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัด             
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี ตามประเภทของ
หน่วยงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เขตเทศบาลและเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีความคิดเห็นในภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั  แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ผูป้กครองท่ีอยูใ่นประเภทของหน่วยงานศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็เขตเทศบาลและเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีความคิดเห็นต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ ในดา้นบุคลากร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ แตกต่างกนั           
อยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัด           
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี ตามระดบัการศึกษา
ของผูป้กครองตํ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นในภาพรวม
และรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study parents’ opinions toward educational 
management of child development centers under Pathumthani Local Administration Organization. 
The objectives were to study levels of parents’ opinions toward educational management of child 
development centers in Pathumthani in four aspects: personnel, buildings and environment, 
academic matter and curriculum activities, and community participation and support, and to 
compare levels of parents’ opinions toward educational management of child development 
centers under Pathumthani Local Administration Organization according to organization types 
and parents’ educational levels. The sample of the study consisted of 347 parents of child 
development centers under Pathumthani Local Administration Organization. The data was 
analyzed in terms of frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-test Independent. 
 The findings of the study were as follows: 
      Overall, parents’ opinions toward educational management of child development 
centers under Pathumthani Local Administration Organization were at a high level. The aspect 
obtaining the highest mean was personnel, followed by academic matter and curriculum activities, 
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and community participation and support, respectively. The aspect obtaining the lowest mean was 
buildings and environment. 
 The results of the comparative study according to organization types showed that 
overall, opinions of parents of child development centers in municipality areas and in sub-district 
administration areas toward educational management of child development centers under 
Pathumthani Local Administration Organization were not different. Further study in each aspect 
showed that the parents had different opinions toward the aspect of personnel at a statistically 
significant level of 0.05. However, their opinions were not different toward other aspects.  
 In addition, the results of the comparative study according to parents’ educational 
levels showed that opinions of parents holding a bachelor’s degree or lower, or had higher 
degrees had the same level of opinion towards educational management of child development 
centers under Pathumthani Local Administration Organization were not different overall and in 
each aspect. 
 

ความสําคญัของปัญหา 
 การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ของบุคคลและสังคม การถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม 
การสืบสารทางวฒันธรรม การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวิชาการ การสร้างอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 2) การศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญั
ของสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและสังคม ระบบการศึกษาต้องมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับระบบอ่ืน ๆ ด้วย ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัในการเปล่ียนแปลงทางสังคม และทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
และต่อการดาํรงชีวิตความเป็นอยูว่ฒันธรรมและค่านิยมของคนในชาติอยา่งมาก 
 เด็กเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งของประเทศ และยงัเป็นความหวงัของประเทศในอนาคต             
เด็กก่อนวยัเรียนท่ีมีอายุ 3-5 ปี เป็นวยัท่ีสาํคญัยิ่งในการวางรากฐานความเป็นพลเมืองท่ีดีการจดั
การศึกษาสาํหรับเด็กก่อนวยัเรียนจึงนับว่ามีความสําคญัเพราะประสบการณ์ท่ีไดรั้บในช่วงอายุน้ี
เป็นการสร้างพื้นฐานความพร้อม ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และยงัเป็นพื้นฐาน
สาํหรับช่วงอายตุ่อไป 
 องคก์ารสหประชาชาติไดป้ระกาศใชอ้นุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of 
the Child) ในปีพุทธศกัราช 2533 และประเทศไทยไดล้งนามในภาคยานุวติัสารนบัอนุสัญญา เม่ือ
วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2535 (กรมการปกครอง, 2545 : 1) ซ่ึงมีสาระสาํคญัมุ่งปกป้องและส่งเสริม 
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เด็ก รวมถึงตระหนักในคุณค่าและความสาํคญัของเด็ก โดยประเทศท่ีลงนามในอนุสัญญาจะตอ้ง
ปกป้องและส่งเสริมสิทธิพื้นฐานของเดก็ 4 ประการ คือ 
 1. สิทธิในการอยู่รอด ได้แก่ สิทธิจะได้รับบริการด้านสาธารณสุข สิทธิท่ีจะได้รับ            
การจดทะเบียน และมีช่ือทนัทีตั้งแต่แรกเกิด 
 2. สิทธิในการไดรั้บการพฒันา ไดแ้ก่ การพฒันาทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และอารมณ์ 
 3. สิทธิท่ีจะไดรั้บการคุม้ครอง ไดแ้ก่ การคุม้ครองจากการทาํร้าย ทารุณกรรม ทอดท้ิง
การแสวงหาประโยชน์ การลกัพา ฯ 
 4. สิทธิในการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเสนอความคิดเห็น การได้รับข้อมูลข่าวสาร              
การแสดงออกทางศาสนาหรือความเช่ือของเด็ก รวมถึงการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่หนงัสืออ่ืนๆ 
เพื่อเดก็ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 จึงไดบ้ญัญติัในมาตรา 30 ใหเ้ด็ก    
มีฐานะเท่าเทียมกบับุคคลอ่ืนในสงัคม ในการไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย และมาตรา 43 ใหเ้ด็ก
ทุกคนมีสิทธิเสมอกนัในการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 12 ปี โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายรวมทั้ง
บญัญติัมาตรา 53  คุม้ครองถึงเดก็ท่ีไม่มีผูดู้แล ใหไ้ดรั้บการเล้ียงดูและศึกษาอบรมจากรัฐดว้ย 
 แมว้่าคณะรัฐมนตรีจะไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2542 กาํหนดใหก้ารศึกษาขั้นพื้นฐาน 
12 ปี หมายถึง การศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมการศึกษาปีท่ี 6 และการศึกษาปฐมวยั          
มิใช่การศึกษาภาคบงัคบั แต่คณะรัฐมนตรีไดมี้มติตั้งขอ้สังเกตใหก้ารจดัทาํแผนปฏิบติัการ นโยบาย
และมาตรการการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ครอบคลุมการพฒันาเด็กปฐมวยั (0-5 ปี) ทาํให ้        
การจดัการศึกษาปฐมวยัเป็นบริการสาธารณะท่ีรัฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนควบคุมไปกบัการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2545 : บทนาํ) 
 ในโลกปัจจุบนัมีความรู้มากมายท่ีเกิดข้ึนใหม่และไม่หยุดอยู่กับท่ี โดยมีการพฒันา            
ในดา้นต่างๆ ทั้งทางดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรมใหม่ท่ีนาํเขา้สู่ตวัเรา และเรานําเขา้มาสู่
ตวัเองตลอดชีวิตในการเจริญเติบโตและพฒันาการท่ีเขา้สู่ตวัเรา การจดัการศึกษาเป็นส่ิงท่ีสาํคญัต่อ
การพฒันาการดา้นต่างๆ โดยเร่ิมตั้งแต่อายุ 3 ปีข้ึนไป ให้มีประสบการณ์ในการดาํเนินชีวิต              
อยา่งต่อเน่ือง ใหมี้ประสิทธิภาพต่อสงัคมและประเทศชาติ 
 การจดัการศึกษาของทอ้งถ่ินในระดบัปฐมวยั อยู่ในรูปแบบศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจึงเป็น
ทางเลือกท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้กครองท่ีอาศยัอยู่ในทอ้งถ่ินเขตความรับผิดชอบเทศบาลตาํบล 
ต่างๆ ซ่ึงมีการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในทอ้งถ่ิน   
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ดงันั้น ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จึงตอ้งมีจุดเด่นท่ีแตกต่างเพื่อก่อใหเ้กิดความพึงพอใจสาํหรับ   ผูป้กครอง
ท่ีจะสรรคส์ร้างบุตร หลานให้เป็นตามความตอ้งการของผูป้กครองและทอ้งถ่ินในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ต่าง ๆ  
 ความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ จึงมี
ความสําคญั เพื่อเป็นแนวทางสําหรับผูบ้ริหารงาน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจะได้นําไปใช้ในการจัด              
การปรับปรุงการบริหาร การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและการพฒันาคุณภาพ             
ส่ือ อุปกรณ์ ให้มีมาตรฐานตรงตามความคิดเห็นของผูป้กครอง และสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใหค้รู 
เป็นฐานขอ้มูลในการจดัการเรียนการสอน เพื่อพฒันาเดก็เลก็ไดต้รงตามเป้าหมาย 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัในฐานะท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในดา้นการบริหารและมีหนา้ท่ีจดัการศึกษาของ 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลเมืองรังสิต ศูนยท่ี์ 2 จึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาความคิดเห็นของ         
ผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดัปทุมธานี เพื่อประโยชน์ในการใชข้อ้มูลใหเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง เปล่ียนแปลงพฒันา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในทุก ๆ ดา้น และเพื่อเป็นแนวให้การดาํเนินงาน
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมืองรังสิต ศูนยท่ี์ 2 มีประสิทธิภาพในการพฒันาเดก็ต่อไป  
  
คาํสําคญั 
 ความคิดเห็นของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี                     
 

คาํถามการวจัิย 
 ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีระดบัของการศึกษา  และประเภทของหน่วยงานต่างกนัมีความคิดเห็น
ของท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี 
เป็นอยา่งไร 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี  
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานีตามประเภทของหน่วยงาน และ
ระดบัการศึกษาของผูป้กครองนกัเรียน 
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วธีิดําเนินการวจัิย   
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี ท่ีศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นปฐมวยัปีท่ี 1 - 3 ปีการศึกษา 2550  
จาํนวน 47 ศูนย ์ จาํนวน 2,647  คน 
  1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ผูป้กครองนกัเรียนศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 347 คน  ซ่ึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
ของกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรทาโร ยามาเน่ การสุ่มตวัอย่างใชว้ิธีสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified 
random sampling)   
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือเป็นแบบสอบถามซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
โดยศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยศึกษาแบบทดสอบของ  ธิดา แสงเนตร (2549) และพฒันา
เป็นของตนเอง แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูป้กครอง  
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผู ้ปกครองต่อการจัด
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี ใน 4 ดา้น คือ 1) ดา้น
บุคลากร  2) ดา้นอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดลอ้ม 3) ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร และ             
4) ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน  
 3. การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  3.1 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัความคิดเห็นจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความคิดเห็นของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาเพื่อนาํมาสร้างและพฒันาเป็นแบบสอบถาม 
          3.2 ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามและกาํหนดขอบเขตของเน้ือหาจะสร้าง
แบบสอบถามรวมทั้งสดัส่วนจาํนวนขอ้คาํถามในแต่ละดา้น 
  3.3 สร้างแบบสอบถามท่ีกาํหนดในขอ้ 2 แลว้นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ขอความเห็น
จากอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแกไ้ขความเหมาะสม ความครอบคลุมของเน้ือหาและการใชภ้าษา 
 3.4 นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ให้ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ดว้ยวิธี IOC (Index of Item-Objective Congruence) 
พบวา่ค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.6 - 1.0  
       3.5 นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการวิเคราะห์หาความเท่ียงตรงแลว้ไปทดลองใช ้(Try out)  
กบัผูป้กครองนกัเรียน จาํนวน 30 คน ซ่ึงไม่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง นาํผลการทดลองมาวิเคราะห์หาค่าความ 
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เช่ือมัน่ (Reliability) แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟา โดยวิธีของ ครอนบคั (อา้งถึงใน ชิดชนก เชิงเชาว,์ 2535 

: 133)  ไดค่้าความเช่ือมัน่ (∝)  0.91 และจดัพิมพเ์คร่ืองมือฉบบัสมบูรณ์เพื่อนาํไปเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 
 4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  4.1 ขอหนงัสือจากศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี 
ถึงผูป้กครองนักเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี เพื่อขอ           
ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
  4.2 ผูว้ิจยันาํส่งแบบสอบถามกบัผูป้กครองและนดัหมายการเกบ็แบบสอบถามคืน 
  4.3 นาํแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ตามสูตรโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 
 5.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

  เ ม่ือนําแบบสอบถามท่ี รับกลับคืนดํา เ นินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามพร้อมนาํมาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ ดงัน้ี 
  5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้
ค่าความถ่ี  ร้อยละ 
  5.2 การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของผูป้กครองใชค่้าเฉล่ีย ( X) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
  5.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี ตามประเภทของหน่วยงานและระดบั            
การศึกษาของผูป้กครอง โดยใชค่้าทีแบบสองกลุ่มอิสระต่อกนั (t-test Independent)  
 
ผลการวจัิย   
 1. การศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมผูป้กครองนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อ
การจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี อยูใ่นระดบัมาก 
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  ดา้นบุคลากร รองลงมาคือ ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร  และ
ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากชุมชน  ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือดา้นอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดลอ้ม และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่     
  1.1 ด้านบุคลากร ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ครูมีการปลูกฝังลักษณะท่ีดีให้กับเด็ก 
รองลงมาคือ ครูมีความรู้ความเขา้ใจในดา้นพฒันาการของเด็กเป็นอยา่งดี ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด
คือ มีจาํนวนครูพี่เล้ียงเดก็เพียงพอในการปฏิบติังานของศูนยพ์ฒันาเดก็  ตามลาํดบั  
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                          1.2 ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สภาพอาคารเรียนมี
ความแขง็แรงปลอดภยั รองลงมา คือ การจดัอาคารเรียนและห้องเรียนมีขนาดพอเหมาะกบัจาํนวน
นกัเรียน ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด  คือเคร่ืองเล่นในสนามมีจาํนวนเพียงพอกบัเดก็  ตามลาํดบั  
  1.3 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  กําหนด
จุดมุ่งหมายในการพฒันาเด็กทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาชดัเจน รองลงมา ไดแ้ก่ 
การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้ งด้านร่างกาย อารมณ์สังคมและ
สติปัญญา  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด  ไดแ้ก่  ส่ือของเล่นตามมุมต่างๆ  ช่วยส่งเสริมความคิด
สร้างสรรคแ์ก่เดก็  ตามลาํดบั 
  1.4 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการ
ตอ้นรับผูป้กครองและชุมชนท่ีมาเยือนดว้ยความเตม็ใจดว้ยไมตรีจิตท่ีดี รองลงมามีค่าเฉล่ียเท่ากนั  
2 ขอ้ คือศูนยมี์การจดัปฐมนิเทศช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารเรียนการสอนให้ผูป้กครองและชุมชน
รับทราบและ ศูนยเ์ชิญผูป้กครองและชุมชนเขา้มาร่วมกิจกรรมของศูนย ์ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด 
ไดแ้ก่ การใชส้ถานท่ีศูนยเ์ป็นท่ีเผยแพร่วฒันธรรมและกิจกรรมหลากหลายให้แก่ผูป้กครองและ
ชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ  ตามลาํดบั 
 2. การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัด         
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี ตามประเภทของ
หน่วยงานและระดบัการศึกษาของผูป้กครอง   
  2.1 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดั
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี ตามประเภทของ
หน่วยงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขตเทศบาลและเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีความคิดเห็นในภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั  แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ผูป้กครองท่ีอยูใ่นประเภทของหน่วยงานศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็เขตเทศบาลและเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีความคิดเห็นต่อการจดัการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ ในดา้นบุคลากร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่
แตกต่างกนั 
  2.2 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดั
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี ตามระดบัการศึกษา
ของผูป้กครองตํ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นในภาพรวม
และรายดา้นไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น   
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดั
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี มีประเดน็น่าสนใจท่ี
นาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. ผลการวิจยัพบว่า  การศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษา
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี  อยู่ในระดบัมากทุกด้าน            
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่   
 1.1  ดา้นบุคลากร พบว่าผูป้กครองมีความคิดเห็นดว้ยมากเป็นอนัดบัแรกคือ  การปลูกฝัง
ลกัษณะท่ีดีใหก้บัเด็ก แสดงใหเ้ห็นว่า ผูบ้ริหารและบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เป็นตวัอยา่งหรือ
แบบอยา่งท่ีดีให้กบัเด็ก มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างและปลูกฝังให้ความรัก ความเอาใจ
ใส่ อบรมและดูแลเด็กเป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคลอ้งกับเยาวพา เตชุคุปต์ (2542 : 31-37)  กล่าวว่า             
การพฒันาเด็กระดับประถมศึกษาให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข ตอ้งมีความสมดุลในการจดั
กระบวนการเรียนการสอน บรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มโดยใหเ้ดก็ไดส้นุกสนานกบักิจกรรมการ
เรียนการสอนและเสริมสร้างประสบการณ์ท่ีสร้างสรรค ์ เช่นเดียวกบั พฒันา ชชัพงษ ์(2532 : 113) 
ไดก้ล่าวว่าการพฒันาเด็กให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดีตามท่ีพ่อแม่และครูตอ้งการ มิใช่เพียงแต่จะ
สอนใหเ้รียนเก่ง ท่องเก่ง จาํเก่งเพียงอยา่งเดียว แต่เด็กจะตอ้งมีสุขภาพจิตท่ีดี มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มี
ความคิดสร้างสรรค ์มีความสามารถเชิงวิจิตรศิลป์อีกดว้ย   
 1.2  ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม พบว่าผูป้กครองเห็นดว้ยมากเป็นอนัดบัแรก
คือ สภาพอาคารเรียนมีความแข็งแรงปลอดภัย  แสดงให้เห็นว่าการจัดอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอ้มของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ทางศูนยไ์ดค้าํนึงถึงความสาํคญัของการสร้างอาคารสถานท่ีใหมี้
ความแข็งแรงสําหรับเด็กมากท่ีสุด เพื่อให้เด็กได้ทาํกิจกรรมการเล่นต่างๆ อย่างปลอดภัย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั สุดาวลัย ์ ลีลากุศล (2548 : 105) พบว่าผูป้กครองมีความเห็นดว้ยมากเป็นอนัดบัแรก
คือเร่ืองสภาพอาคารมีความแข็งแรงและปลอดภยั สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ เยาวพา เดชุคุปต ์
(2542 : 164-165) ท่ีกล่าวว่าหลกัในการพิจารณาการจดัอาคารสถานท่ีสาํหรับศูนยเ์ด็กปฐมวยัใน        
ขอ้ 4  กล่าวว่าตวัอาคารตอ้งแขง็แรง ปลอดภยั สะอาด มีอากาศถ่ายเทไดดี้มีแสงสว่างเพียงพอ เช่น
เดียงกบั  ธิดา แสงเนตร (2549 : 59) กล่าวว่า สภาพอาคารเรียนมีความแข็งแรง มัน่คง ปลอดภยั        
อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากผูป้กครองไดม้องเห็นว่าการจดัอาคารสถานท่ีของโรงเรียนมีความมัน่คง 
แขง็แรง สะอาด ร่มร่ืน และมีความปลอดภยัเหมาะสมในการจดัเป็นสถานท่ีในการดูแลเด็กระดบั
ปฐมวยั 
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                           1.3  ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร พบวา่ผูป้กครองเห็นดว้ยมากเป็นอนัดบัแรก
คือ มีการกาํหนดจุดมุ่งหมายในการพฒันาเด็กทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาชดัเจน ท่ีเป็น
เช่นน้ีก็เพราะว่า ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้ความสาํคญักบัดา้นวิชาการและการจดักิจกรรมและการจดั
หลกัสูตรต่างๆ เป็นอย่างมาก  โดยมีการกาํหนดจุดมุ่งหมายในการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรท่ี
ส่งเสริมการพฒันาเด็กทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของนักเรียนให้ผูป้กครองไดเ้ห็น
อย่างชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นิภารัตน์  ร่ืนสุข (2546 : 75) พบว่าผูป้กครองนักเรียนมีความพึงพอใจ
เก่ียวกบัดา้นการจดักิจกรรมการเยนการสอนมาก โรงเรียนจดักิจกรรมศิลปะสาํหรับเด็ก จดัส่ือ และ
อุปกรณ์ สนบัสนุนใหเ้ดก็เล่นและทาํกิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น เช่นเดียวกบัแนวคิดของ ราศี  ทองสวสัด์ิ 
(2542 : 2) กล่าวว่าขอบข่ายหลกัการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษานั้นตอ้งมุ่นพฒันาเด็กโดย
องคร์วมทั้งร่างกายและจิตใจ สังคมและสติปัญญา ยดึปรัชญาการศึกษาจดัใหส้อดคลอ้งกบัจิตวิทยา
พฒันาการของเดก็ตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล จดัประสบการณ์ในรูปกิจกรรมท่ีบูรณา
การมีการจดักิจกรรมอยา่งสมดุลและประเมินพฒันาการโดยการทาํควบคู่กบัการจดักิจกรรม 
 1.4 ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน พบว่าผูป้กครองเห็นดว้ยมาก
เป็นอนัดบัแรกคือ  มีการตอ้นรับผูป้กครองและชุมชนท่ีมาเยือนดว้ยความเตม็ใจดว้ยไมตรีจิตท่ีดี  
แสดงให้เห็นว่า  ผูบ้ริหารและบุคลากรภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้ความสาํคญัในเร่ืองท่ีจะทาํให้
ผูป้กครองเกิดความพึงพอใจและประทบัใจเม่ือโรงเรียนให้การตอ้นรับผูป้กครองดว้ยไมตรีจิตท่ีดี  
ทาํให้เกิดความไวว้างใจในการท่ีจะส่งบุตรหลานเขา้มาเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดว้ยความมัน่ใจ  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชุลีพร  อนะมาน (2539) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของผูป้กครองท่ีส่งเด็กเขา้เรียนใน
โรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัสระบุรี พบว่าผูบ้ริหารและครูตอ้นรับผูป้กครองดว้ยไมตรีจิตท่ีดี 
เช่นเดียวกบั  สุดาวลัย ์ ลีลากุศล (2548 : 106) กล่าวว่าการท่ีโรงเรียนจดักิจกรรมต่างๆ ข้ึนเพื่อให้
ผูป้กครองไดท้ราบถึงศกัยภาพของโรงเรียนและรับรู้ข่าวสารของโรงเรียนก็ยิ่งทาํให้ผูป้กครองมี
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัโรงเรียนยิง่ข้ึน และผูป้กครองส่วนใหญ่นั้นตอ้งการใกลชิ้ดสนิทสนม เป็นกนัเอง
ของผูบ้ริหารและบุคลากรในโรงเรียนระหวา่งการทาํกิจกรรมต่างๆ 
 2. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจดั
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี ตามประเภทของ
หน่วยงานและระดบัการศึกษาของผูป้กครอง ผลการวิจยัพบวา่ 
  2.1 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการ
จดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี  ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นบุคลากร ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร และดา้น
การมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน โดยจาํแนกตามประเภทของหน่วยงาน ผลการ   
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เปรียบเทียบความความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจังหวดัปทุมธานี ท่ีอยู่ในประเภทของหน่วยงานเขตเทศบาลและ           
เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญั  แต่เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่  ผูป้กครองท่ีอยูใ่นประเภทของหน่วยงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในดา้นบุคลากร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองมาจากผูป้กครองท่ีอยูใ่นประเภทของ
หน่วยงานเขตเทศบาลและเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลมีความคิดเห็นเหมือนกันว่า  การจัด    
การศึกษาด้านบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตเทศบาลหรือเขตองค์การบริหาร         
ส่วนตาํบล ต้องให้ความสําคญั ในด้านบุคลากรและการบริหารจัดการให้มากข้ึน ควรจัดจ้าง
บุคลากรท่ีมีวฒิุการศึกษาดา้นปฐมวยัโดยตรงเขา้มาปฏิบติังานเพ่ือการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2.2 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดั
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี  ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นบุคลากร ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร และดา้น
การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน โดยจาํแนกตามระดบัการศึกษาของผูป้กครอง ผลการ
เปรียบเทียบความความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี ท่ีระดบัการศึกษาของผูป้กครองตํ่ากว่าปริญญาตรี 
และปริญญาตรีและสูงกว่า  มีความคิดเห็นในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสาํคญั
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะเพ่ือนาํผลการวิจยัไปใช ้
 1. ดา้นบุคลากร จาํนวนครูพี่เล้ียงเด็กในการปฏิบติังานของศูนยพ์ฒันาเด็กยงัไม่เพียงพอ
ดังนั้ นผู ้บริหารควรจัดจ้างบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาปฐมวัยโดยตรงเข้ามาปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพในการจดัการศึกษา 
 2. ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม เคร่ืองเล่นในสนามมีจาํนวนไม่เพียงพอกบัเด็ก 
ผูบ้ริหารควรสาํรวจดูความเหมาะสมของเคร่ืองเล่นในสนามว่ามีความเหมาะสมและเพียงกบัจาํนวน
เด็กนักเรียนหรือไม่  ควรเพิ่มเติมเคร่ืองเล่นเพื่อการพกัผ่อนและพฒันาทกัษะของเด็กไปพร้อม  ๆ           
กนัได ้
 3. ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ควรเพิ่มส่ือของเล่นตามมุมต่างๆ ท่ีช่วย
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ก่เดก็ใหม้ากข้ึนและมีเพียงพอกบัความตอ้งการของเดก็  
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 4. ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน การใช้สถานท่ีศูนยเ์ป็นท่ี เผยแพร่
วฒันธรรมและกิจกรรมหลากหลายใหแ้ก่ผูป้กครองและชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอยงัมีหรือเกิดข้ึนนอ้ยไป 
ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรส่งเสริมกิจกรรมน้ีให้อยู่ในกิจกรรมบงัคบัในการเรียนการสอนหรือเป็น
กิจกรรมท่ีบริการชุมชนเพื่อใหมี้ส่วน 
   ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการวิจยัการใชท้กัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจยัวา่มีความแตกต่างกนั หรือไม่ 
 2. ควรมีการวิจยัความคิดเห็นของครูผูส้อนต่อภาวะผูน้ําในการบริหารงานของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี   
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