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บทคดัย่อ 
 การวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดั
การศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัสุพรรณบุรี ตามมาตรฐาน
การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรและ
การบริหารจดัการ ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ดา้นวิชาการและกิจกรรมตาม
หลกัสูตร ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชนและเพ่ือเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจ
ของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบล  
จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํแนกตามวุฒิการศึกษา อาชีพ และสถานภาพสมรสของผูป้กครอง กลุ่มตวัอยา่ง   
ท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูป้กครองนักเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบล  
จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 381 คน ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  
และสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายตามสัดส่วนของประชากรตามอาํเภอ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล  
คือ แบบสอบถามแบบประมาณค่า มีค่าความเช่ือมัน่ 0.97 ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน จาํนวน 381 ชุด  
คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ANOVA (One Way Analysis  
of  Variance)  ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ 
 1. ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ            
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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  2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัสุพรรณบุรี  โดยรวมไม่แตกต่างกนัเม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า ผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ในดา้นอาคารสถานท่ี  
ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study levels of parents’ satisfaction with early 
childhood education management of Child Development Centers of Supanburi Sub-district 
Administrative Organizations based on operational standards of the Child Development Center of 
the Local Administrative Organization, and to compare the levels of parents’ satisfaction with 
early childhood education management of Child Development Centers of Supanburi Sub-district 
Administrative Organizations. The comparative study was classified according to education 
levels, careers, and marital status of the parents. The sample of the study consisted of 381 parents 
of students of Child Development Centers of Supanburi Sub-district Administrative 
Organizations, which were obtained from stratified random sampling in the districts and simple 
random sampling according to population proportion in the districts. The instrument employed to 
collect the data was a set of rating scale questionnaires with a reliability level of 0.97. Three-
hundred and eighty one copies of the questionnaires were returned which was 100% of the 
questionnaires. The statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard deviation, 
and t-test. The findings of the study were as follows: 
 1.  Overall, the parents were satisfied with early childhood education management of 
Child Development Centers of Supanburi Sub-district Administrative Organizations at a high 
level. 
      2.  The comparative study classified according to education levels revealed that the 
satisfaction with early childhood education management of Child Development Centers of 
Supanburi Sub-district Administrative Organizations was not different overall and in each aspect. 
Next, the comparative study classified according to careers showed that the satisfaction was not 
different overall. However, further study revealed that it was different at a statistically significant 
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level of 0.05 in the aspects of buildings, environment, and security. In addition, the parents’ 
satisfaction was not different in other aspects. Finally, the comparative study classified according 
to marital status showed that the satisfaction was not different overall and in each aspect. 
 
คาํสําคญั 
 ความพึงพอใจ  การศึกษาปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 
ความสําคญัของปัญหา 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ .ศ . 2545-2559) ได้กําหนดวัตถุประสงค์ประการแรก  
คือ  พฒันาคนอย่างรอบด้านและสมดุล เพื่อเป็นฐานหลักของการพฒันา โดยมีแนวนโยบายเพ่ือ
ดําเนินการคือ  การพัฒนาทุกคนตั้ งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตให้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้  
ไดต้ั้งเป้าหมายให้เด็กปฐมวยัอาย ุ 0-5  ปี  ทุกคนไดรั้บการพฒันาและเตรียมความพร้อมทุกดา้น
ก่อนเขา้สู่ระบบการศึกษา  พร้อมทั้งไดว้างกรอบการดาํเนินงานการพฒันาและเตรียมความพร้อม
เดก็ปฐมวยัไวด้งัน้ี 
 1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาและการเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวยัในรูปแบบท่ี
หลากหลาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการให้ความรู้ในการเล้ียงดูลูกแก่พ่อแม่ ผูป้กครอง รวมทั้งผูท่ี้เตรียม
ตวัเป็นพอ่แม่ 
 2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาปฐมวยัให้มีคุณภาพครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อ
พฒันารากฐานพฒันาการของทุกชีวิตอยา่งเหมาะสม 
  เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละแนวนโยบายเพ่ือดาํเนินการของแผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงไดก้าํหนดนโยบายการจดัการศึกษา
ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2545-2559 โดยมีนโยบายในดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยั คือ  
จัดการศึกษาให้เด็กปฐมวยัได้เข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริม
สนบัสนุนใหบุ้คคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน  องคก์รเอกชน  องคก์รวิชาชีพ  สถาบนัศาสนา  
สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืนในทอ้งถ่ินมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ปฐมวยั 
  จากนโยบายการจดัการศึกษาในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทาํให้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เทศบาล มีภารกิจหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ดา้นการพฒันาเด็กและมีบทบาทสําคญัในการบริหารจดัการเก่ียวกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซ่ึงเป็น
สถานท่ีดูแลและใหก้ารศึกษาเด็กอายรุะหว่าง 3-5 ปี  (เด็กปฐมวยั) และในปีการศึกษา  2544 สาํนกังาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติไดส้ั่งการให้โรงเรียนในสังกดังดรับเด็ก 3 ขวบเขา้เรียน  
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กระทรวงมหาดไทยจึงมีมติท่ีประชุมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับผดิชอบจดัการศึกษาปฐมวยั
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  (อนุบาล  3  ขวบ)  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2544  เป็นตน้มาแต่ดว้ยในปัจจุบนัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ยงัไม่ทราบบทบาทหนา้ท่ีในการจดัการศึกษาตามอาํนาจหนา้ท่ีของ
ตนเอง ยงัขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการศึกษา  ยงัไม่ให้ความสาํคญัต่อการพฒันาความรู้ท่ี
สาํคญัประชาชนยงัขาดความรู้  ความเขา้ใจ  ในเร่ืองบทบาทหนา้ท่ีของตนเองต่อการจดัการศึกษาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทาํให้การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดบัตํ่า ขาดการตรวจสอบ
ภาคประชาชน (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, ม.ป.ป)  และนบัตั้งแต่องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
จงัหวดัสุพรรณบุรี ไดด้าํเนินการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ เม่ือปี พ.ศ. 2544  เป็น
ตน้มา  ยงัไม่มีการศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษา
ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี  เพื่อนาํผลการศึกษา
ไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ให้สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
  
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 ผูป้กครองท่ีมีวุฒิการศึกษา  อาชีพ  และสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อ
การจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี  
แตกต่างกนั 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวยั         
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํแนกตามวุฒิการศึกษา  
อาชีพ  และสถานภาพสมรสของผูป้กครอง  
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วธีิดําเนินการวจัิย   
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี  ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 221 แห่ง เด็กนักเรียนในศูนย์
พฒันาเดก็เลก็จาํนวน  7,849  คน  โดยกาํหนดวา่  นกัเรียน  1  คน  มีผูป้กครอง  1  คน 
  1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนในศูนยพ์ฒันา 
เดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี  จาํนวน  381 คน โดยใชเ้กณฑต์ามตาราง
ของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967 : 886-887)  ไดม้าจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามอาํเภอ (Stratified  
Random Sampling) และสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายตามสดัส่วนของประชากรตามอาํเภอ  
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม
จาํนวน  1 ฉบบั ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยอาศยัขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษา
ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  แบ่งออกเป็น  2  ตอน  คือ 
  ตอนท่ี  1 เป็นคําถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบสาํรวจรายการ  (Check  List) 
  ตอนท่ี 2  เป็นคาํถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยั         
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงสร้างโดยอาศยักรอบ
มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ดา้น ไดแ้ก่ มาตรฐาน 
ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ มาตรฐานดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั  
มาตรฐานดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร และมาตรฐานดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุน
จากชุมชน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
 3. การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  3.1 ศึกษาคน้ควา้จากตาํรา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทางในการ
สร้างคาํถามในแบบสอบถาม 
  3.2 นําขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาประมวลเป็นกรอบแนวความคิดเก่ียวกับการจัด         
การศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลและสร้างแบบสอบถามซ่ึง
ครอบคลุมขอบเขตของการวิจยั มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
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  3.3 หลงัจากผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามและนาํแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้เสนอ
อาจารย ์ท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบรายละเอียด ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แกไ้ข เสนอแนะ
และปรับปรุงเคร่ืองมือ  ใหเ้กิดความถูกตอ้งเหมาะสมครอบคลุมเร่ืองท่ีศึกษา 
  3.4 นาํแบบสอบถามท่ีทาํการปรับปรุงแลว้เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบ
และใหข้อ้เสนอแนะเพื่อใหมี้ความตรงเชิงเน้ือหา โดยใชว้ิธีหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index 
of Item  Objective Congruency) โดยมีผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้นท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีคุณสมบติัของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 
  3.5 นาํเคร่ืองมือท่ีตรวจสอบและแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try - Out) กบัผูป้กครอง
นกัเรียนในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจน
ของขอ้คาํถามแลว้นาํไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ตามวิธีการของครอนบาค 
(Cronbach,  1974 : 161) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha - Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั  0.97 
 4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล   
  4.1 ผูว้ิจัยได้ขอหนังสือจากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ใน           
พระบรมราชูปถมัภเ์พื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดั
สุพรรณบุรี  ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อวิจยั 
  4.2 ผูว้ิจยัส่งและรับแบบสอบถามทางไปรษณีย ์
 5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
  หลงัจากตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการวิเคราะห์
ขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย  และสมมติฐานของการศึกษาคน้ควา้  ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ
แจกแจงความถ่ี  หาค่าร้อยละ  แลว้นาํเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ( X) และ            
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ใชเ้กณฑข์องประคอง กรรณสูต  (2538 : 77) แปลความหมายจาก
คะแนน 
  ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
ขององค์การบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัสุพรรณบุรี  จาํแนกตามวุฒิการศึกษา  วิเคราะห์โดยการ
ทดสอบค่าที (t-test Independent) ส่วนตวัแปรอาชีพ  และสถานภาพสมรส  ใชก้ารวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว  ANOVA (One Way Analysis of Variance)  เม่ือพบว่าขอ้ใดมีความ 
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แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ จึงทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่  
(Sheffe' s Method) 
 6. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ( X)  ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  และสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบค่าที (t-test  Independent) และ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ANOVA  (One Way Analysis of Variance) 
 
ผลการวจัิย   
 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มี
วฒิุการศึกษาระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี  มีอาชีพรับจา้งและมีสถานภาพแต่งงานแลว้ 
 2. ผูป้กครองนักเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบล จังหวดั
สุพรรณบุรี  มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   
  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัสุพรรณบุรี ตามมาตรฐานการ
ดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระดบัมากทั้ง 4 ดา้น เรียงตามอนัดบั
ดงัน้ี  1. ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ 2. ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 3. ดา้นอาคาร
สถานท่ี  ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั   และ 4. ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน 
 3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวยัในศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัสุพรรณบุรี ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ผูป้กครองท่ีมี 
วฒิุการศึกษาต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี  ทั้งโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า ผูป้กครองท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อ
การจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี  
ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัน้ี 
  3.1  ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ  จาํนวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สามารถ
แบ่งเบาภาระในการอบรมเล้ียงดูเดก็ของผูป้กครองได ้ โดยผูป้กครองท่ีมีวฒิุการศึกษาปริญญาตรีสูง
กวา่  มีความพึงพอใจมากกวา่ผูป้กครองท่ีมีวฒิุการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 3 ตุลาคม 2552 – มกราคม 2553 

166 

                    3.2  ดา้นอาคารสถานท่ี  ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั  จาํนวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่  บริเวณ
อาคารมีความสะอาด บริเวณพื้นท่ีรับประทานอาหารมีแสงสวา่งพอเหมาะ มีการฝึกซอ้มสาํหรับการ
ป้องกนัอุบติัภยัอย่างสมํ่าเสมอ  มีหมายเลขโทรศพัท์ฉุกเฉินของส่วนราชการต่างๆ เช่น  สถานี
ตาํรวจ โรงพยาบาล เป็นตน้ โดยผูป้กครองท่ีมีวฒิุการศึกษาปริญญาตรี/สูงกวา่  มีความพึงพอใจมากกว่า
ผูป้กครองท่ีมีวฒิุการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
  3.3  ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร จาํนวน 2  ขอ้ ไดแ้ก่  เด็กมีการพฒันา
ทางดา้นร่างกาย เช่น กระโดดข้ึนลงอยูก่บัท่ีได ้ เขียนรูปวงกลมตามแบบได ้  เด็กสามารถสาํรวจส่ิง
ต่างๆ  ท่ีเหมือนกนัและต่างกนัได ้ โดยผูป้กครองท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี/สูงกว่า  มีความพึง
พอใจมากกวา่ผูป้กครองท่ีมีวฒิุการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
 4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี  ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํแนกตามอาชีพ พบว่า ผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกนั
มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
จงัหวดัสุพรรณบุรี ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัสุพรรณบุรี ตามมาตรฐาน        
การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั  .05  ในดา้นอาคารสถานท่ี  ส่ิงแวดลอ้ม  และความปลอดภยั 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  ผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการจดั
การศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี ตาม
มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดงัน้ี 
  4.1 ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ แตกต่างกนัจาํนวน 1 ขอ้ คือ ขอ้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็   
  4.2 ดา้นอาคารสถานท่ี  ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั แตกต่างกนัจาํนวน 4  ขอ้ ไดแ้ก่  
อาคารตั้งอยู่ห่างจากแหล่งอบายมุข ฝุ่ นละอองกล่ิน หรือเสียงท่ีรบกวน มีเคร่ืองเล่นกลางแจง้ท่ี
ปลอดภยั  และมีจาํนวนพอสมควรกบัจาํนวนเด็ก  ใชว้สัดุกนัล่ืน ในบริเวณห้องนํ้ า หอ้งส้วม มี
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของส่วนราชการต่างๆ  เช่น สถานีตาํรวจ โรงพยาบาล  เป็นต้น 
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  4.3 ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร  จาํนวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ เด็กสามารถสาํรวจ
ส่ิงต่างๆ  ท่ีเหมือนกนั  และต่างกนัได ้ โดยผูป้กครองท่ีมีอาชีพรับราชการ มีความพึงพอใจมากกว่า
ผูป้กครองท่ีมีอาชีพอิสระ 
  4.4 ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน จาํนวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่  ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ศิลปะพ้ืนบา้น กิจกรรมนนัทนาการเป็นตน้ มี
กองทุนส่งเสริมการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  มีการจดัอบรมความรู้แก่ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินและชุมชนโดยผูป้กครองท่ีมีอาชีพรับจา้ง   
 5. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัสุพรรณบุรี  ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จําแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า ผูป้กครองท่ีมี
สถานภาพสมรสต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัสุพรรณบุรี  ทั้งโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ ผูป้กครองท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความพึงพอใจต่อ
การจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี  
ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 คือ ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
จดัตั้งข้ึนดว้ยความร่วมมือของชุมชน โดยผูป้กครองท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง หรือเป็นหมา้ย มีความ 
พึงพอใจมากกว่าผูป้กครองท่ีแต่งงานแลว้ และเป็นโสด และผูป้กครองท่ีแต่งงานแลว้ มีความพึงพอใจ
มากกวา่ผูป้กครองท่ีเป็นโสด 
  
อภิปรายผล 
 1. ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัสุพรรณบุรี  มากท่ีสุดในดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ   
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก  ผูดู้แลเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความขยนัอดทน หัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็เป็นผูไ้ม่มีประวติัการกระทาํผดิต่อเดก็  หรือละเมิดสิทธิเดก็  มีการส่งเสริมพฒันาการของเด็กใน
ดา้นร่างกาย จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา  ผูดู้แลเด็กมีความรักเด็ก  มีอุปนิสัยสุขมุเยอืกเยน็  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชาญศกัด์ิ  เฮงสมบูรณ์ (2533) ท่ีพบว่า ผูป้กครองมีความคิดเห็นดา้น
การบริหารงานของคณะกรรมการพฒันาเด็กมากท่ีสุด  รองลงมาดา้นการปฏิบติังานของผูดู้แลเด็ก 
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ดา้นการติดตามผลของเจา้หนา้ท่ี ดา้นการสนบัสนุนการดาํเนินงานของกรรมการหมู่บา้น กรรมการ
สภาตาํบล (กสต.) และดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองเดก็ 
 2. ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัสุพรรณบุรี  ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน   
ในระดบัมากแต่มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ๆ  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไม่ค่อยมีการจดั 
ประชุมช้ีแจงใหชุ้มชนทราบ ไม่มีการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
จากผูแ้ทนหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ค่อยมีการชักชวนให้ชุมชนมี      
ส่วนร่วมบริหารและช่วยเหลือในระหว่างดาํเนินการ มีการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจากหน่วยงานผูท้รงคุณวุฒิดา้นวิชาการไม่ต่อเน่ือง ไม่มีการจดักิจกรรม
เก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็น  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชาญศกัด์ิ  เฮงสมบูรณ์ (2533) พบว่า 
ผูป้กครองมีความคิดเห็นดา้นการบริหารงานของคณะกรรมการพฒันาเด็กมากท่ีสุด รองลงมาดา้น
การปฏิบติังานของผูดู้แลเด็ก  ดา้นการติดตามผลของเจา้หนา้ท่ี ดา้นการสนบัสนุนการดาํเนินงาน
ของกรรมการหมู่บา้น กรรมการสภาตาํบล (กสต.) และดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองเดก็ 
 3. ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่าผูป้กครองท่ีมีอาชีพ
ต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหาร          
ส่วนตาํบล  จงัหวดัสุพรรณบุรี  ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นอาคารสถานท่ี  ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 โดยผูป้กครองท่ีมีอาชีพรับจา้งมีความพึงพอใจมากกว่าผูป้กครองท่ีมีอาชีพรับ
ราชการและอาชีพอิสระ ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูป้กครองท่ีมีอาชีพรับจ้างมีความพึงพอใจกับ
มาตรฐานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  มีความไวว้างใจท่ีจะนาํบุตรหลานมาเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ซ่ึงผูป้กครองท่ีมีอาชีพรับราชการ และอาชีพอิสระ อาจจะมีมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานการดาํเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีจดัทาํอยู่  จึงยงัไม่ค่อยพึงพอใจมากนัก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
อรุณี  นาคกล่อม (2547) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง สภาพการบริหารงาน  และความคาดหวงัของผูป้กครอง
ต่อการบริหารงานระดบัปฐมวยัของโรงเรียนเอกชน  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3  
การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษา  และเปรียบเทียบสภาพ  และความคาดหวงัของผูป้กครอง
นกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานระดบัปฐมวยัของโรงเรียนเอกชน  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 3 จาํแนกตามวฒิุการศึกษา รายไดข้องครอบครัว/เดือน และอาชีพของผูป้กครองนกัเรียน  
กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  ผูป้กครองนกัเรียนระดบัปฐมวยั  จาํนวน 372  คน  โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น
เคร่ืองมือท่ีใชศึ้กษาเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จาํนวน 65 ขอ้ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล   
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ไดแ้ก่  คะแนนเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที  และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว  ผลการวิจยัพบวา่  การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานระดบัปฐมวยัของโรงเรียนเอกชน  
สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 3 จาํแนกตามวุฒิการศึกษา รายไดข้องครอบครัว/
เดือน และอาชีพของผูป้กครอง  ทั้งโดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 
  จากการศึกษา พบวา่  ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัสุพรรณบุรี  ผูป้กครองไดใ้ห้ความสาํคญักบั
ดา้นบุคลากร  และการบริหารจดัการ  ในระดบัท่ีสูง  รองลงมา  ไดแ้ก่  ดา้นวิชาการและกิจกรรม
ตามหลกัสูตร ดา้นอาคารสถานท่ี  ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั อนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ดา้นการมี
ส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน  
  เน่ืองจากในดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน  ผูป้กครองมีความ พึง
พอใจในระดบัมากแต่มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ๆ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยงัมีน้อย ศูนย์พฒันาเด็กเล็กยงัไม่มีการจัดอบรมความรู้แก่
ประชาชนในทอ้งถ่ินและชุมชน การตั้งกองทุนส่งเสริมการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและ
การสมทบ  หรืออุดหนุนงบประมาณกองทุนจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัมีงบประมาณ        
ไม่เพียงพอในการสมทบหรือจดัตั้งกองทุน ดงันั้น ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หัวหน้า
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  และผูดู้แลเด็ก  ควรมีการส่งเสริม  และสนบัสนุนการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
ให้มีคุณภาพ  โดยให้ชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร และให้มีการติดตามและประเมินผล
การดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  จากภาคประชาชน หรือผูแ้ทนชุมชนในทอ้งถ่ินหน่วยงาน
ผูท้รงคุณวุฒิดา้นวิชาการ  และผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่าง
ต่อเน่ือง จดัให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน และชุมชน เก่ียวกบัการดาํเนินงาน 
ทิศทางและแนวทางปฏิบติังานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะก่อให้เกิดความร่วมมือ
และการสนับสนุนจากชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูป้กครองของเด็กเล็กท่ีจะเขา้มามีบทบาทและมี
ส่วนร่วมสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
 2.  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
   เพื่อให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีมาตรฐานการดาํเนินงานตามเจตนารมณ์ของกรมส่งเสริม       
การปกครองทอ้งถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  ควรมีการศึกษาวิจยัเพิ่มเติม  ดงัน้ี 
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 2.1 ควรศึกษาวิจยัเก่ียวกบั  ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 2.2 ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูป้กครองในการดาํเนินงานตาม
มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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