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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูปกครองใน

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ตามเขต
พื้นที่การศึกษาและปจจัยสวนบุคคล  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  ผูปกครองนักเรียน
ระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 และเขต 2 ปการศึกษา 
2549 จํานวน 389 คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามประกอบดวยคําถาม
เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได เปนแบบเลือกตอบ 
(Check List) และแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวยัของ
โรงเรียนเอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา
ครอบคลุมดานการจัดประสบการณ  ส่ือการเรียนรู  การจัดสภาพแวดลอมและสถานที่  ความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความ
เบี่ยงเบน มาตรฐาน สถิติการทดสอบคาที (t-test Independent) และคาเอฟ (F-test)  ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ระดับความคิดเห็นของผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2  โดยภาพรวมรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา  ดานที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด  ไดแก ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ อยู
ในระดับมาก  รองลงมา ไดแก  ดานการจัดประสบการณ  และดานที่มีระดับความคิดเห็นต่ําสุด ไดแก
ดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่อยูในระดับมาก     

 
1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                                
ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) , 3)   อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ 
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2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
โรงเรียนเอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 

2.1  การเปรียบเทียบตามเขตพื้นที่การศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน คือ  ดานการจัด
ประสบการณ  ดานสื่อการเรียนรู  ดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่ ดานความสัมพันธ
ระหวางผูปกครองกับโรงเรียน ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ พบวา ผูปกครองนักเรียนใน
เขตพื้นที่การศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนเอกชน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

2.2  การเปรียบเทียบตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและดานการจัดประสบการณ  
ดานสื่อการเรียนรู ดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่  ดานความสัมพันธระหวาง
ผูปกครองกับโรงเรียน ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษา
ตางกัน มีความคิดเห็นการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนเอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.3  การเปรียบเทียบตามอาชีพ โดยภาพรวมและดานการจัดประสบการณ  ดานสื่อการ
เรียนรู  ดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่  ดานความสัมพันธระหวางผูปกครองกับ
โรงเรียน  ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ พบวา  ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน  มีความ
คิดเห็นการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนเอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.4  การเปรียบเทียบตามรายได โดยภาพรวมและดานการจัดประสบการณ  ดานสื่อ
การเรียนรู  ดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่  ดานความสัมพันธระหวางผูปกครองกับ
โรงเรียน  ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ  พบวา ผูปกครองที่มีรายไดตางกัน  มีความ
คิดเห็นตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 
โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

 
ABTRACT 

 

The purposes of  this research were  to study  and  compare the  level of  opinion of 
guardians towards Educational Management in Kindergarten Private Schools in Pathum Thani 
Educational Service Area by  educational service, area and personal factors.  The sample of this 
research were  389  private school  guardians.  The questionnaire with reliability of   0.93 was 
used to collect data.  The statistics used in analyzing data were percentage, arithmetic mean, 
standard deviation,   t - test  and F – test  at  .05  level of  the significance. 
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The finding were as follows : 
1. The  level of opinion of guardians towards educational  management in kindergarten private 

schools was high.  When considered or each area found that the  highest mean was facilities and service  
area  followed by learning experience area with high level     while the lowest mean was environment and 
school buildings which was in high level also. 

2. Compared  the level of opinion of guardians towards educational  management in kindergarten 
private schools were as follows : 

2.1 There was no significant difference on the  level of opinion of guardians towards 
educational  management in kindergarten private schools as a whole and all area between the different 
educational service area at  .05  level of significance. 

2.2 There was a significant difference on the  level of opinion of guardians towards 
educational  management in kindergarten private schools as a whole and all area among the guardians 
with different educational level at .05 level of significance.  

2.3 There was a significant difference on the  level of opinion of guardians towards 
educational  management in kindergarten private schools as a whole and all area among the guardians 
with different occupation at .05 level of significance.     

2.4 There was no significant difference on the  level of opinion of  guardians towards 
educational  management in kindergarten private schools as a whole and all area among the guardians 
with different income at .05 level of significance. 
 
ความสําคัญของปญหา 

จากสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีขึ้นอยางตอเนื่องนั้น พอแม และ
ทุกคนในชุมชน ตองมีความตระหนักและนึกถึงบุตรหลานของตัวเอง ที่จะตองใหไดรับการศึกษาที่
มีคุณภาพ พรอมทั้งเขามามีสวนรวมรับรูและสนับสนุนดานการจัดการศึกษาแกบุตรหลานของตน 
เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ใหทุกสถานศึกษา ตองมี
คุณภาพและมาตรฐานที่ไมแตกตางกัน 

รัฐไดตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย จึงไดประกาศ
แผนการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2535 เปนการกําหนดการศึกษาของเด็กปฐมวัยขึ้น เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจและสภาพของสังคมไทยในปจจุบัน ซ่ึงพอแมจะตองออกไปทํางานนอกบานเกือบ
แทบทุกครัวเรือน จึงจําเปนตองนําบุตรหลานเขาไปฝากไว สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือโรงเรียนอนุบาล
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ที่ใกลบาน รัฐจึงมีนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก เทศบาล องคการบริหารสวน
ตําบล ตั้งเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กปฐมวัย
เพื่อนําไปพัฒนาการทางดานรางกาย สติปญญาสังคม อารมณ และจิตใจที่จะอยูรวมกันในสังคม
อยางมีความสุข ดังที่ปรัชญา เวสารัชช (2545:17- 18, 25-26) กลาวถึง การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 6 ของกฎหมายระบบวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญาความรูและคุณธรรมมีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

ตามมาตรา 18 กําหนดใหสถานศึกษาจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยคําวา  สถานศึกษานั้นมีความหมาย  3  ประการคือ 

1.  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ไดแก   ศูนยเด็กเล็ก  ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑของสถาบัน
ศาสนา  ศูนยบริการชวยเหลือแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กที่มีความตองการพิเศษ หรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออยางอื่น 

2. โรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนของรัฐ  โรงเรียนเอกชน  และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธ
ศาสนาหรือศาสนาอื่น 

3. ศูนยการเรียน ไดแก สถานที่เรียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล  
ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  
สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  โรงพยาบาล  สถาบันทางการแพทย  สถานสงเคราะห และ
สถาบันทางสังคมอื่นเปนผูจัด 

 
การจัดการสถานศึกษานั้น  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหมี

คณะกรรมการและผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบโดยแตละโรงเรียนตองมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา กรรมการ
ประกอบดวย  ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู  ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ผูแทนศิษยเกาของสถาบันการศึกษา  และผูทรงคุณวุฒิ (มาตรา 40) โดยผูบริหารสถานศึกษาเปน
กรรมการและเลขานุการ 

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน เขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เพื่อนําผลการวิจัยไปใช
เปนแนวทางปรับปรุงพัฒนาการาจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ใหสอดคลองกับความคิดเห็นของ
ผูปกครองตอไป 
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คําสําคัญ   
การจัดการศกึษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน 
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
ผูปกครองที่มีวุฒิการศึกษาอาชีพและรายไดตางกัน  มีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี แตกตางกันหรือไม
อยางไร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนเอกชน ตามเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี ตามเขตพื้นที่การศึกษาและปจจัย
สวนบุคคล   

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแกผูปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียน

เอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 และเขต 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 82 
โรงเรียน จํานวนผูปกครอง 13,142 คน 

1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียน
เอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 และเขต 2  ปการศึกษา 2549 จํานวน 389 คน
โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากสูตรการคํานวณของทาโรยามาเน (Taro Yamane) อางใน 
ยุทธ  ไกรวรรณ, 2545 :108 และสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดย 
สํารวจประชากร คือ ผูปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี ไดจํานวนทั้งสิ้น 13,142 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 82 โรงเรียนและกําหนดกลุม
ตัวอยางตามตารางเครจซีและมอรแกน (Kerjcie and Morgan) อางใน ยุทธ  ไกยวรรณ, 2545 : 104
ไดจํานวนผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนเอกชน จํานวน 389 คน 
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2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย

สรางขึ้นเอง แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก วุฒิการศึกษา 

อาชีพ และรายได เปนแบบเลือกตอบ (Check List)  
ตอนที่ 2 เปนคําถามมาตราสวนประมาณคาเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ซ่ึงเนื้อหาของคําถาม 
ผูวิจัยไดทําขึ้นโดยครอบคลุมกรอบความคิด 5 ดาน ซ่ึงสรางตามแนวคิดการศึกษาปฐมวัย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 5-7) มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) แบง
ออกเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert  Scales) 

2.1  การหาคาความเที่ยงตรงในเนื้อหาของเครื่องมือ  (Validity)   
ศึกษาคนควาทฤษฎี แนวคิดและหลักการตาง ๆ เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูปกครอง

ตอการจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับปฐมวัยและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาสรางและพัฒนาเปน
แบบสอบถาม สําหรับใชในการศึกษาครั้งนี้ 

2.1.1  ศึกษาหลักการสรางแบบสอบถาม และกําหนดขอบเขตของเนื้อหาที่จะสราง
แบบสอบถามรวมทั้งสัดสวน จํานวนขอคําถามในแตละดาน 

2.1.2  สรางแบบสอบถามตามขอบขายและเนื้อหาที่กําหนด โดยใหครอบคลุมกรอบ
แนวคิดและขอบเขตของการวิจัย แลวนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น ขอความคิดเห็นจากอาจารยที่
ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแกไขความเหมาะสม ความครอบคลุมของเนื้อหาและการใชภาษา 

2.1.3  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ประเมินคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

2.2  การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)   
นําแบบประเมินแบบสอบถามมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) (สํานักงาน

ทดสอบทางการศึกษา, 2539) โดยเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต .5 ขึ้นไป
มาใช 

นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูปกครองนักเรียน โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี ที่
ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน และนํามาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดย
วิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha- Coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach) (ลวน สายยศและ
อังคณา  สายยศ, 2536 : 156-157)  ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบัค เทากับ .93 

3.  การวิเคราะหขอมูล 
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3.1 นําแบบสอบถามที่ได รับคืนมา ตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของ
แบบสอบถาม พรอมนํามาวิเคราะหโดยวิธีทางสถิติดังนี้ 

3.2  หาคารอยละ ( Percentage) ของแบบสอบถามในตอนที่ 1 
3.3 หาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (Standard  Deviation) ของแบบสอบถาม

ในตอนที่ 2 เปนรายขอและรายดาน โดยไดกําหนดเกณฑ ความหมายของคาคะแนน โดยอาศัยแนวคิด
ของ Best (1978 : 246) ซ่ึงแปลความหมายของคาเฉลี่ย ตามเกณฑที่กําหนดไว ดังนี้ 

   คาเฉลี่ย                      ระดับการจัดการศึกษา 
4.51 - 5.00   มากที่สุด 
3.51- 4.50     มาก 
2.51- 3.50    ปานกลาง 
1.51- 2.50    นอย 
1.00 -1.50     นอยที่สุด 

3.4  เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ตามวุฒิการศึกษาของผูปกครอง โดยใช 
การทดสอบคาที แบบสองกลุมที่อิสระตอกัน  และเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตามตาม
อาชีพปจจุบันและรายไดตอเดือนของครอบครัวโดยใชคา  (F-test)    
 
ผลการวิจัย 

1.  ระดับความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน
เอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2  โดยภาพรวมและรายดาน ทั้ง 5 
ดาน ไดแก ดานการจัดประสบการณ ดานสื่อการเรียนรู  ดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคาร
สถานที่  ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง  และดานการอํานวยความสะดวกและ
บริการ  พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานที่มีระดับความ
คิดเห็นสูงสุด  ไดแก ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ อยูในระดับมาก    รองลงมา  ไดแก  
ดานการจัดประสบการณ  และดานที่มีระดับความคิดเห็นต่ําสุด ไดแก  ดานการจัดสภาพแวดลอม
และอาคารสถานที่อยูในระดับมาก   

 เมื่อพิจารณาตามเขตพื้นที่การศึกษา  พบวา  
 เขต 1  มีระดับความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียน

เอกชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา   ดานที่มีระดับความคิดเห็น
สูงสุด ไดแก  ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ  อยูในระดับมาก  รองลงมา ไดแก ดานการ
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จัดประสบการณ   อยูในระดับมาก  และดานที่มีระดับความคิดเห็นต่ําสุด ไดแก  ดานสื่อการเรียนรู  
อยูในระดับมาก         

เขต 2  มีระดับความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียน
เอกชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ดานที่มีระดับความคิดเห็น
สูงสุด ไดแก  ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ  อยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก ดานการจัด
ประสบการณ  อยูในระดับมาก และดานที่มีระดับความคิดเห็นต่ําสุด ไดแก  ดานสื่อการเรียนรู  อยู
ในระดับมาก   

2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
โรงเรียนเอกชน 

2.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียน
เอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 และเขต 2  โดย
ภาพรวมและรายดาน  จํานวน 5  ดาน  คือ  ดานการจัดประสบการณ  ดานสื่อการเรียนรู  ดานการจัด
สภาพแวดลอมและอาคารสถานที่ ดานความสัมพันธระหวางผูปกครองกับโรงเรียน ดานการอํานวย
ความสะดวกและบริการ พบวา ผูปกครองนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและราย
ดาน  ไมแตกตางกัน 

2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียน
เอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน 
จํานวน 5  ดาน  คือ ดานการจัดประสบการณ  ดานสื่อการเรียนรู  ดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคาร
สถานที่  ดานความสัมพันธระหวางผูปกครองกับโรงเรียน  ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ 
พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียน
เอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียน
เอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เมื่อจําแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมและรายดาน  จํานวน 
5  ดาน  คือ  ดานการจัดประสบการณ  ดานสื่อการเรียนรู  ดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่  
ดานความสัมพันธระหวางผูปกครองกับโรงเรียน  ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ  พบวา   
ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน  มีความคิดเห็นการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนเอกชน  สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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2.4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียน
เอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี จําแนกตามรายได โดยภาพรวมและรายดาน  จํานวน 5  
ดาน  คือ  ดานการจัดประสบการณ  ดานสื่อการเรียนรู  ดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่  
ดานความสัมพันธระหวางผูปกครองกับโรงเรียน  ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ  พบวา 
ผูปกครองที่มีรายไดตางกัน  มีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนเอกชน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

  
อภิปรายผล 

1. ระดับความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน
เอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน ทั้ง 5 ดาน 
ไดแก ดานการจัดประสบการณ ดานสื่อการเรียนรู ดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่ 
ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง  และดานการอํานวยความสะดวกและบริการ  
พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีระดับความคิดเห็น
สูงสุด  ไดแก ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ อยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก ดานการจัด
ประสบการณ  และดานที่มีระดับความคิดเห็นต่ําสุด ไดแก  ดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคาร
สถานที่  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในโรงเรียนแตละแหง จัดใหมีการบริการใหแกนักเรียนวัยอนุบาล     
มีจุดมุงหมายเพื่อเอื้ออํานวยความสะดวก ความปลอดภัย และมีผลเต็มที่ตอการเพิ่มพูนความ
สมบูรณและประสบการณชีวิตโดยตรงแกนักเรียนเปนอยางดีและทั่วถึง ความสะดวกและรวดเร็ว
ในการใหบริการดานธุรการและการเงินและเอกสาร มีกําหนดระยะเวลาการเก็บคาธรรมเนียมทาง
การศึกษาที่ชัดเจน และโรงเรียนมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอยางดี เชน การรับ-สงนักเรียน 
ระบบกลองวงจรปด เปนตน สอดคลองกับ  นิภา    รักผกาวงศ (2546 : 42) ไดกลาวสรุปไววา การ
อํานวยความสะดวกและบริการหมายถึง การจัดบริหารส่ิงตาง ๆ ในโรงเรียนและการประสาน
สัมพันธกับชุมชน ของผูบริหารโรงเรียนไดมีความเขาใจที่ดีตอกัน การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก 
คือ มีการวางแผนเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกครูผูสอนอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการ
จัดหาอาคารเรียน อาคารประเภทตาง ๆ และรวมถึงการพัฒนาคุณลักษณะของเครื่องใชตาง ๆ ให
เหมาะสม สําหรับดานบริการมีการบริการดานอาหารกลางวัน มีการจัดบริการดานสุขภาพอนามัย
โรงเรียนขึ้น เพื่อใหบริการทางดานปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพของผูเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนใหอยูในสภาพที่ดี และสนับสนุนใหชุมชนไดใชบริการในเรื่องอาคารสถานที่และ
การจราจรที่มีความสะดวกในการรับ – สง ผูเรียนในโรงเรียนดวยเชนกัน  ดานการจัดประสบการณ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่ชวยใหเด็กไดมีโอกาสพัฒนาไปทุกดานพรอมกัน ทั้งดานรางกาย 
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อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา   และดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่  ในการ
พัฒนาสภาพแวดลอมของโรงเรียนนั้น ผูบริหาร ครู-อาจารย และผูเกี่ยวของไดรวมมือกันพัฒนา
อยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อมุงหวังที่จะพัฒนาสถาบันใหมีสภาพแวดลอมที่ดี เอื้ออํานวยตอการเรียนการ
สอน สงผลใหบุคลากรในสถาบันเกิดความภาคภูมิใจ มีความกระตือรือรนในการเรียน สงเสริม
บรรยากาศการเรียนรู เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีประสบการณในวิชาชีพ และเปนผูมีความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค  

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียน
เอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี พบวา 

2.1  การเปรียบเทียบตามเขตการศึกษาโดยภาพรวมและดานการจัดประสบการณ         
ดานสื่อการเรียนรู  ดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่ ดานความสัมพันธระหวาง
ผูปกครองกับโรงเรียน ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ พบวา ผูปกครองนักเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษาตางกันมีความคิดเห็นในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้เพราะวาไมวาโรงเรียนจะ
สังกัดอยูในเขตพื้นที่การศึกษาไหน แตละโรงเรียนตางก็ยึดกฎระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงาน
เหมือนกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยมุงเนนที่จะพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในดาน
ตาง ๆ ใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ    

2.2  การเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาของผูปกครอง โดยภาพรวมและดานการจัด
ประสบการณ  ดานสื่อการเรียนรู  ดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่  ดานความสัมพันธ
ระหวางผูปกครองกับโรงเรียน  ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ พบวา ผูปกครองที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนเอกชน  สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะวาผูปกครองที่มี
การศึกษาสูงยอมมีความคาดหวังใหบุตรหลานของตนไดรับความรูและประสบการณสูงกวา
ผูปกครองที่มีการศึกษาต่ํากวา  ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ มานิตย  หิรัญเกื้อ (2548) ที่
ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
เอกชนจังหวัดสระแกว  พบวา  ผู ปกครองที ่มีว ุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเอกชนจังหวัดสระแกวทั้งในภาพรวมและรายดานไม
แตกตางกัน 

2.3  การเปรียบเทียบตามอาชีพของผูปกครอง โดยภาพรวมและดานการจัดประสบการณ  
ดานสื่อการเรียนรู  ดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่ ดานความสัมพันธระหวางผูปกครอง
กับโรงเรียน ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ พบวา  ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน  มีความคิดเห็น
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การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนเอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี แตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอาชีพของแตละบุคคลเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการ
ดํารงชีพ ในแตละอาชีพแตละสาขาตางก็ใหความเอาใจใส ความเขาใจและความสนใจตอการพัฒนาการ
ของเด็กทุกขั้นตอน  โดยเฉพาะผูมีอาชีพเกษตรกรรม/รับจางมีความตองการใหโรงเรียนจัดการศึกษาใน
ทุกดานสูงกวาผูปกครองที่มีอาชีพอ่ืน  ๆ  ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ  เอื้ออิศรา อิศรางกูร ณ 
อยุธยา (2548 : 73) ศึกษาเรื่อง การจัดการศึกษาของโรงเรียนราชินีตามทัศนะของผูปกครองระดับกอน
ประถมศึกษา และพบวา ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน มีทัศนะตอการจัดการศึกษาระดับกอน
ประถมศึกษาของโรงเรียนราชินีในการภาพรวม ไมแตกตางกัน 

2.4 การเปรียบเทียบตามรายไดของผูปกครอง โดยภาพรวมและดานการจัดประสบการณ  
ดานสื่อการเรียนรู  ดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่  ดานความสัมพันธระหวางผูปกครอง
กับโรงเรียน  ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ  พบวา ผูปกครองที่มีรายไดตางกัน  มีความคดิเหน็
ตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวม
และรายดาน ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูปกครองของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนมีรายได
เพียงพอที่จะสงบุตรหลานเขามาเรียนได  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  เอื้ออิศรา อิศรางกูร ณ อยุธยา 
(2548:73) ศึกษาเรื่อง การจัดการศึกษาของโรงเรียนราชินีตามทัศนะของผูปกครองระดับกอน
ประถมศึกษา และพบวา ผูปกครองที่มีรายไดตางกัน มีทัศนะตอการจัดการศึกษาระดับกอน
ประถมศึกษาของโรงเรียนราชินีในการภาพรวม ไมแตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัระดบัความคิดเหน็ของผูปกครองตอการจัดการศกึษาระดบัปฐมวยั โรงเรียน
เอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี พบขอที่มีระดับความคิดเห็นต่ําสุด ผูวิจัยจึงขอ
เสนอแนะดังนี ้

1. โรงเรียนควรใหจัดของเลนใหกับเด็กไดเหมาะสม ควรจัดเครื่องเลนในสนามเด็กเลน
ใหแข็งแรงและปลอดภยั พรอมทั้งมีจํานวนใหเพียงพอกบัเด็ก 

2. โรงเรียนควรใชส่ือการสอนเปนที่เราใจ ทําใหเด็กสนใจเรียน  ควรจะเปนสื่อที่เปนของ
จริงที่เหมาะสมกับวยัของเดก็ทั้งในและนอกหองเรียน พรอมทั้งมีจํานวนเพียงพอ 

3. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมบานนักเรียนอยางสม่ําเสมอ เพื่อสรางความสัมพันธ
กับผูปกครองและชุมชน  พรอมทั้งจัดกิจกรรมโดยการเชญิผูปกครองเขารวมดวยทุกครั้ง 
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