
 

ความพงึพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวยัในโรงเรียนประชานิเวศน์   
ส านักงานเขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 

                                                                                                                                นางศิริวรรณ  ผู้อยู่สุข 

 
บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในโรงเรียน
ประชานิเวศน์  ส านกังานเขจตุจกัร  กรุงเทพมหานครจ าแนกตามเพศและอายุของผูป้กครอง ผูว้ิจยัไดท้  าการสุ่ม
ตวัอยา่งประชากรโดยใชต้ารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 120 คน ใชว้ิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบง่าย (samplerandomsampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง
จ านวน 43 ขอ้ซ่ึงผา่นการหาค่า IOC มาแลว้ลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั
และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน การทดสอบ 
(t-test ) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 ผลการวจัิยพบว่า 
 จากการศึกษา ความพึงพอใจ ของผูป้กครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวยัในโรงเรียนประชานิเวศน์   
ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
              1.สถานภาพ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นบุคลากรเพศหญิง จ านวน 93 คน คิด
เป็นร้อยละ 77.50 และบุคลากรเพศชาย จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 จ  าแนกตามอายุ ผลการศึกษาพบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา      มีอายุ 41 - 50 ปี จ  านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 65.80 อายุ 31 – 40 ปี มีจ  านวน 
34 คน คิดเเป็นร้อยละ 28.30 และอาย ุ20- 30 ปี จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 
 2.ความพึงพอใจของผูป้กครอง ท่ีมีต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในโรงเรียนประชานิเวศน์  ส านกังาน
เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั ( x =3.97;S.D.=0.50) และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูป้กครองมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยมีความพึงพอใจในดา้น
ครูผูส้อน มีค่าเฉล่ีย( x =4.05;S.D.=0.59) รองลงมาดา้นดา้นสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนมีค่าเฉล่ีย 
( x =3.98;S.D.=0.51) ดา้นดา้นวชิาการ มีค่าเฉล่ีย( x =3.97;S.D.=0.58) และดา้นการบริการนกัเรียนมีค่าเฉล่ีย 
( x =3.90;S.D.=0.57) ตามล าดบั 

   3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจ ของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในโรงเรียนประชานิเวศน์   
ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานครโดยรวมและเป็นรายดา้น 4 ดา้น จ าแนกตามตวัแปร คือเพศ และอาย ุ
สรุปไดด้งัน้ี  
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 3.1 ผูป้กครองท่ีมีเพศ ต่างกนัความพึงพอใจของผูป้กครอง ท่ีมีต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัใน
โรงเรียนประชานิเวศน์  ส านักงานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าผูป้กครองท่ีมีเพศ ต่างกนัความพึงพอใจของผูป้กครอง ท่ีมีต่อการจดั
การศึกษาปฐมวยัในโรงเรียนประชานิเวศน์  ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้น ไม่
แตกต่างกนั 

 3.2 ผูป้กครองท่ีมีอายุต่างกนัความพึงพอใจของผูป้กครอง ท่ีมีต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัใน
โรงเรียนประชานิเวศน์  ส านักงานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าผูป้กครองท่ีมีอายุ ต่างกนัความพึงพอใจของผูป้กครอง ท่ีมีต่อการจดั
การศึกษาปฐมวยัในโรงเรียนประชานิเวศน์  ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้น ไม่
แตกต่างกนั 
ค าส าคัญ 

ความพึงพอใจ  ผูป้กครอง  การจดัการศึกษา 
บทน า 

 มนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและส าคญัท่ีสุดของชาติ การพฒันาคุณภาพของมนุษยจึ์งมีความจ าเป็น 
โดยเฉพาะในช่วงตน้ของชีวติ คือ ตั้งแต่แรกเกิดถึงอาย ุ5 ปี การศึกษาปฐมวยัจึงเป็นพื้นฐานส าคญั ในการพฒันา
คุณภาพชีวิตของบุคคล ถา้ไดรั้บการปูพื้นฐานท่ีถูกตอ้งตั้งแต่ระยะปฐมวยั มีการส่งเสริมพฒันาการของเด็กให้
ครบทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา รวมทั้งมีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแต่
วยัเยาว ์ยอ่มส่งผลใหเ้ด็กเติบโต เป็นคนท่ีมีคุณภาพและเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศต่อไป 

การศึกษาระดบัปฐมวยั เป็นการศึกษาขั้นตน้ ท่ีรัฐมุ่งจดัใหก้บัเด็กก่อนวยัเรียน เพราะประสบการณ์ท่ีเด็ก
ไดรั้บในช่วงอายน้ีุ เป็นการสร้างพื้นฐานความพร้อมทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และ
เป็นพื้นฐาน ในการพฒันาส่ิงท่ีดีส าหรับช่วงอาย ุต่อ ๆ ไป นอกจากนั้น การอบรมเล้ียงดูและประสบการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีเด็กได้รับในระยะตน้ของชีวิต เป็นรากฐานการพฒันาคุณภาพประชากร  ตามหลกัจิตวิทยาทางการศึกษา
เก่ียวกบัการดูแลเด็กระยะแรกเร่ิม จดัได้ว่า มีความส าคญัและจ าเป็น อย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็นระยะเวลาท่ีมีการ
เจริญเติบโตทางร่างกายและระบบประสาทอยา่งรวดเร็ว มีความอ่อนไหวต่ออิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม มากกว่า
ในช่วงอายุอ่ืน ๆ ของชีวิต ดงันั้นถา้เด็กไม่ไดรั้บการดูแลหรือไดรั้บการดูแลไม่ถูกตอ้งในช่วงเวลาดงักล่าว จะมี
ผลท าใหไ้ม่สามารถจะพฒันาไดอ้ยา่งเตม็ท่ีหรืออาจเกิดปัญหาทางพฒันาการ ซ่ึงยากแก่การแกไ้ขไดใ้นภายหลงั 
              การศึกษาระดบัปฐมวยั เป็นการศึกษาตามแนวระบบโรงเรียน และเป็นการศึกษาในลกัษณะการอบรม
เล้ียงดู และพฒันาความพร้อมของเด็ก เพื่อรับการศึกษาในระดบัต่อไป การจดัการศึกษาระดบัน้ีอาจจดัในรูปของ
ชั้นอนุบาลศึกษา หรือพฒันาเด็กในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
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กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนองค์กรเอกชนต่าง ๆ ไดจ้ดัการศึกษาระดบัน้ีอย่างกวา้งขวาง โดยมุ่งเน้นให้เด็ก
ปฐมวยัทุกคนไดรั้บการบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมอยา่งนอ้ย 1 ปี ก่อนเขา้เรียนระดบัอนุบาล และให้ถือเป็น
การจดัการศึกษา ในระบบโรงเรียน เรียกวา่ การด าเนินการศึกษาก่อนภาคบงัคบั ดงันั้น กระทรวงศึกษาธิการจึง
ได้มีนโยบายจดัการศึกษาแก่เด็กระดบัอนุบาลทุกกลุ่ม ทั้งเด็กปกติ เด็กดอ้ยโอกาส และเด็กพิเศษ โดยจดัให้
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี เพื่อให้โอกาสทั้งเด็ก ในเมืองและชนบท อยา่งเ ท่าเทียมกนั ทั้งน้ี เพื่อสนองนโยบายของรัฐ
ท่ีวา่ เร่งขยายโอกาสทางการศึกษาในระดบัอนุบาล ในทุกรูปแบบใหท้ัว่ถึง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
   การดูแลท่ีดีใหไ้ดรั้บความรัก ความอบอุ่น จะท าใหเ้ด็กเป็นผูท่ี้มีความสดช่ืนแจ่มใส มองโลกในแง่ดี รู้จกัรักคน
อ่ืน การพฒันาของเด็กจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล และสถาบนัหลายฝ่าย ตั้งแต่ครอบครัวโรงเรียน ชุมชน 
ส่ือมวลชน และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนองค์กรท่ีจดับริการพื้นฐานให้แก่เด็กระดบัปฐมวยั ดงันั้น รัฐบาลจึงได้
ก าหนดนโยบายท่ีจะส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั โดยรัฐและเอกชนร่วมมือกนัจดับริการ
ทางการศึกษาในระดบัน้ีอยา่งทัว่ถึง พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยนยัแห่งพระราชบญัญติั
ดงักล่าว ในหมวด 3 มาตรา 18 ระบุว่า การจดัการศึกษาปฐมวยัและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จดัในสถานศึกษา 
ดงัต่อไปน้ี 
               1. สถานพฒันาเด็กปฐมวยั ไดแ้ก่ ศูนยเ์ด็กเล็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ศูนยบ์ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม
ของเด็กพิการและเด็ก ซ่ึงมีความตอ้งการพิเศษ 
               2. โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนในสังกดัสถาบนัพุทธศาสนา 
              3. ศูนยก์ารเรียน ไดแ้ก่ สถานท่ีเรียนท่ีหน่วยงานการจดัการศึกษานอกโรงเรียน องคก์รชุมชน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบนัทาง
การแพทย ์สถานสงเคราะห์ และสถาบนัสังคมอ่ืน เป็นผูจ้ดัในหมวดท่ี 5 มาตรา 41 ระบุให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน มีสิทธิจดัการศึกษา ในระดบัใด ระดบัหน่ึงหรือทุกระดบัตามความพร้อม ความเหมาะสมและความ
ตอ้งการภายในทอ้งถ่ิน นอกจากน้ี รัฐบาลยงัไดต้ราพระราชบญัญติัก าหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 เพื่อบงัคบัใช ้ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2542 ส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทุกรูปแบบมีอ านาจหน้าท่ีในการจดัการศึกษาได้ ทุกระดบั และมีการถ่ายโอน
ภารกิจบริการสาธารณะท่ีซ ้ าซ้อน ระหว่างรัฐบาลกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภารกิจท่ีกระทบถึงองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภารกิจท่ีด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลให้ด าเนินการให้แลว้เสร็จภายใน 4 ปี 
หลงัจากพระราชบญัญติัก าหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2542 บงัคบัใชต้ามมาตรา 30 (1)พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) 
 เทศบาล เป็นรูปแบบหน่ึงของการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงอยู่ใกลชิ้ดกบัประชาชนท่ีสุด ไดรั้บทราบ
ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นอย่างดี ประชากรส่วนใหญ่ท่ีอาศยัอาศยัอยู่ภายใน  เขต
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จตุจกัรประกอบอาชีพคา้ขาย ,รับจา้งทัว่ไป ,ขา้ราชการ โดยผูป้กครองเหล่าน้ีมีเวลาเอาใจใส่ดูแลลูกหลานไดไ้ม่
เต็มท่ี ทางส านกัการศึกษากรุงเทพมหานครจึงมีแนวคิดท่ีจะน าเด็กในวยัอายุ 3-6 ปี ซ่ึงเป็นวยัท่ีมีการพฒันาการ
ทางด้านพื้นฐานของร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนมีการพฒันาความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม และ วฒันธรรม นอกจากนั้นยงัเป็นการแบ่งเบาภาระการเล้ียงดูบุตรหลาน โดยน าเด็กเขา้มาศึกษา 
อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะศึกษาในระดบัประถมศึกษาและให้เด็กไดรั้บอาหารครบถว้น พอเพียงกบัความ
ตอ้งการของ ร่างกายตามหลกัโภชนาการ มีการรับรู้เร่ืองของสังคมใหม่นอกจากสังคมเฉพาะในครัวเ รือนของ
ตนเอง เน่ืองจากเด็กจะไดพ้บเพื่อนใหม่ รู้จกัการปรับตวัในการ อยู่ร่วมกนั รู้จกัรับผิดชอบการท างานร่วมกนั 
ตลอดจนมีพฒันาการพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในระดบัสูงข้ึนในระดบัประถมศึกษาต่อไป (สุพจน์ ศรนารายณ์, 2548, 
หนา้ 3) 
              การด าเนินการของส านักการศึกษากรุงเทพมหานครตามแนวคิดดังกล่าว ท าให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ซ่ึงส่งผลต่อการให้ความร่วมมือ และสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมในดา้นอ่ืน ๆ ของประชาชน ท่ีมี
ต่อเทศเขตการศึกษามากข้ึน ดังนั้น ทางส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จึงถือเป็นนโยบายส าคญั ท่ีจะ
สนบัสนุนการด าเนินงาน ดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยั ใหก้บับุตรของประชาชนในเขตพื้นท่ี ให้มีคุณภาพดียิ่ง ๆ 
ข้ึนต่อไป 

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมา จะเห็นไดว้า่ การท่ีจะจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั ให้ไดคุ้ณภาพ เป็นท่ียอมรับของ
ชุมชนนั้น โรงเรียนจะต้องมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและ มีมาตรฐาน เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของ
ผูป้กครอง เน่ืองจากในเขตพื้นท่ีการศึกษา ในเขตจตุจกัร มีจ  านวนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยัจ านวนมาก การ
แข่งขนัในเร่ืองคุณภาพและมาตรฐานจึงมีสูง หากโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครจดัแนวประสบการณ์ ซ่ึง
เป็นขั้นตอนการจดัหลกัสูตรไม่มีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับหรือสนองตอบต่อความพึงพอใจของผูป้กครองแล้ว 
ความคงอยู่อย่างมัน่คงของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครนั้น น่าจะมีปัญหา จึงน่าจะไดศึ้กษาความพึงพอใจ
ของผูป้กครองเก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั ในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร เพื่อจะไดเ้ป็นแนวทาง
ส าหรับโรงเรียน ในการจดัประสบการณ์ให้กบันกัเรียนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ และสามารถด าเนินการ กิจการได ้ตาม
เจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 
 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1 เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจ ของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัใน 
โรงเรียนประชานิเวศน์   ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร 

    2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครอง ท่ีมีต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัใน 
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โรงเรียนประชานิเวศน์  ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานครจ าแนกตามสถานภาพของผูป้กครอง 
ขอบเขตของการวจัิย 

  ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตการวจิยัไว ้ดงัน้ี 
                        ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูป้กครองนกัเรียนระดบัปฐมวยัใน   โรงเรียนประชานิเวศน์   
ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2557จ านวนทั้งหมด 170คน  คดัเลือกโดย 
วธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)มาจ านวน120คน 
ตัวแปรในการวจัิย 
                       ตวัแปรตน้ คือ ภูมิหลงัของผูป้กครอง ประกอบดว้ย 
                                - เพศ 
                                - อาย ุ
                      ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัใน 
โรงเรียนประชานิเวศน์  ส านกังานเขตจตุจกัร   กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 
                                  - ดา้นงานวชิาการ 
                                  - ดา้นครูผูส้อน 
                                  - ดา้นสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน 
                                  - ดา้นการบริการนกัเรียน 
  4 ขอบเขตระยะเวลา 

      ระยะเวลาในการท าวจิยัในคร้ังน้ี คือภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยการหาดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of Congruence;IOC )ผู ้วิจ ัยได้น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
สมบรูณ์ชดัเจนยิง่ข้ึน โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.67/1.00และหาค่าความเช่ือมัน่ใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิ
แอลฟ่า(Alpha Coefficeint)ตามวิธีของคอนบาค (Crobach)ได้ความเช่ือมัน่เท่ากับ0.955โดยแบ่งสอบถาม
ออกเป็น 3 ตอนคือ1. ขอ้มูลส่วนบุคคล 2.เน่ือหาท่ีจะท าวจิยั3.ขอ้เสนอแนะเป็นค าถามลายเปิด 
ผลการวจัิย 
  จากการศึกษา ความพึงพอใจ ของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในโรงเรียนประชานิเวศน์   
ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1.สถานภาพ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นบุคลากรเพศหญิง จ านวน 93 คน 
คิดเป็นร้อยละ 77.50 และบุคลากรเพศชาย จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 จ  าแนกตามอายุ ผลการศึกษา
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พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา      มีอายุ 41 - 50 ปี จ  านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 65.80 อายุ 31 – 40 ปี มี
จ  านวน 34 คน คิดเเป็นร้อยละ 28.30 และอาย ุ20- 30 ปี จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 
 2.ความพึงพอใจของผูป้กครอง ท่ีมีต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในโรงเรียนประชานิเวศน์  ส านกังาน
เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั ( x =3.97;S.D.=0.50) และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ผูป้กครองมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยมีความพึงพอใจในดา้น
ครูผูส้อน มีค่าเฉล่ีย( x =4.05;S.D.=0.59) รองลงมาดา้นดา้นสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนมีค่าเฉล่ีย 
( x =3.98;S.D.=0.51) ดา้นดา้นวชิาการ มีค่าเฉล่ีย( x =3.97;S.D.=0.58) และดา้นการบริการนกัเรียนมีค่าเฉล่ีย 
( x =3.90;S.D.=0.57) ตามล าดบั 

   3.ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ ของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในโรงเรียนประชา
นิเวศน์   ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานครโดยรวมและเป็นรายดา้น 4 ดา้น จ าแนกตามตวัแปร คือเพศ 
และอาย ุสรุปไดด้งัน้ี  

 3.1 ผูป้กครองท่ีมีเพศ ต่างกนัความพึงพอใจของผูป้กครอง ท่ีมีต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัใน
โรงเรียนประชานิเวศน์  ส านักงานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าผูป้กครองท่ีมีเพศ ต่างกนัความพึงพอใจของผูป้กครอง ท่ีมีต่อการจดั
การศึกษาปฐมวยัในโรงเรียนประชานิเวศน์  ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้น ไม่
แตกต่างกนั 

 3.2 ผูป้กครองท่ีมีอายุต่างกนัความพึงพอใจของผูป้กครอง ท่ีมีต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัใน
โรงเรียนประชานิเวศน์  ส านักงานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าผูป้กครองท่ีมีอายุ ต่างกนัความพึงพอใจของผูป้กครอง ท่ีมีต่อการจดั
การศึกษาปฐมวยัในโรงเรียนประชานิเวศน์  ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้น ไม่
แตกต่างกนั 
 
 
 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจ ของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในโรงเรียนประชา
นิเวศน์   ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร มีประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปรายดงัน้ี 
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                       1.ด้านวิชาการพบว่าผู ้ปกครองท่ีมีเพศต่างกันและอายุต่างกันต่างกันมีความพึงพอใจของ
ผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในโรงเรียนประชานิเวศน์ ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานครแตกต่าง
กนั 
                       2.ด้านครูผูส้อนพบว่าผูป้กครองท่ีมีเพศต่างกันและอายุต่างกันต่างกันมีความพึงพอใจของ
ผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในโรงเรียนประชานิเวศน์ ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานครแตกต่าง
กนั 
                      3.ดา้นสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนพบวา่ผูป้กครองท่ีมีเพศต่างกนัและอายุต่างกนัต่างกนัมีความพึง
พอใจของผู ้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเ รียนประชานิเวศน์ ส านักงานเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
                      4.ดา้นการบริการนกัเรียนพบว่าผูป้กครองท่ีมีเพศต่างกนัและอายุต่างกนัต่างกนัมีความพึงพอใจ
ของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในโรงเรียนประชานิเวศน์ ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนัและสรุปไดอี้กวา่ 
1.ความพึงพอใจของผูป้กครอง ท่ีมีต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในโรงเรียนประชานิเวศน์  ส านกังานเขตจตุจกัร  
กรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นประกอบดว้ยวิชาการ ดา้นครูผูส้อน ดา้น
สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน และดา้นการวบริการนกัเรียน อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ทั้งน้ีเน่ืองจากดา้นวิชาการ
โรงเรียนมีการจดัหลกัสูตรการเรียนรู้ท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน มีการก าหนดเน้ือหาสาระประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า
ต่อผูเ้รียนโดยให้ผูเ้รียนสามารถด ารงชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีความสุขโดยมุ่งเนน้พฒันาการเด็ก 
ดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ส่ือการเรียนการสอน ท่ีช่วยเร้า ความสนใจและความตอ้งการ ของ
ผูเ้รียนท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจง่าย เรียนรู้เร็วเหมาะกบั ความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียนและท าให้การเรียน
การสอนบรรลุถึงจุดหมายปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านครูผูส้อนครูเผยแพร่ความรู้ ปลูกฝังวฒันธรรม
ค่านิยม คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์พฒันาเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้เสริมแรงให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเองเอาใจ
ใส่ในการปฏิบติังานในหน้าท่ีอยา่งช้ีน าหรือแนะแนวทางให้ผูเ้รียนไดค้น้ควา้หาความรู้เอง และครูจดักิจกรรม
การเรียนรู้ บรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ ดา้นกายภาพและ ด้านจิตวิทยาดา้นสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความมัน่คงและแขง็แรงหอ้งเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
มีแสงสวา่งเพียงพอ ดา้นการบริการนกัเรียนโรงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนใหเ้ป็นผูท่ี้มีสุขนิสัยท่ีดีส่งเสริม
สุขภาพให้แข็งแรงโรงเรียนจดับริการอาหารและน ้ าด่ืมท่ีสะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการจดับริการให้นกัเรียนมี
ความรู้สึกท่ีดี ต่อการมาเรียนหนงัสือจดัใหส้ภาพของเคร่ืองเล่นสนามใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยัจดัครูดูแลนกัเรียน
ใน ทุกสถานท่ีภายในโรงเรียนจดับริการใหน้กัเรียนไดรั้บสะดวกในทุกดา้นให้บริการพิเศษในดา้นความสะดวก
แก่เด็กและผูป้กครองซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
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 (เครือมาศ สงมา 2556 : บทคดัยอ่)ไดท้  าการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาระดบั
ปฐมวยัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในสังกดัเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล าภู พบวา่
ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดัเทศบาลต าบล
โนนสูงเปลือย อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล าภู ในภาพรวมอยู่ในระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบั มาก เรียงตามค่าเฉล่ีย คือ ดา้นบุคลากร ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากชุมชน 
ดา้นวิชาการ ดา้นอาคารสถานท่ี และสอดคลอ้งกบัซ่ึงสอดคลอ้งกบั วารุณี ภาชนนท์ (2551 : 56-60)ไดศึ้กษา
ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา พบวา่ ในภาพรวมผูป้กครองมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

2. ผูป้กครองท่ีมีเพศ ต่างกนัความพึงพอใจของผูป้กครอง ท่ีมีต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในโรงเรียน
ประชานิเวศน์  ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่ผูป้กครองท่ีมีเพศ ต่างกนัความพึงพอใจของผูป้กครอง ท่ีมีต่อการจดัการศึกษาปฐมวยั
ในโรงเรียนประชานิเวศน์  ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนัทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากในยุคปัจจุบนัทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความเสมอภาค มีความเท่าเทียมกนัมากข้ึนจึงท าให้ไม่มี
ความแตกต่างในความพอใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (เครือมาศ สงมา 2556 : บทคดัย่อ)ไดท้  าการวิจยัเร่ืองความพึง
พอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในสังกดัเทศบาลต าบลโนนสูง
เปลือย อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล าภู พบวา่ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจในเร่ือง
การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดัเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั
หนองบวัล าภู ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัทางสถิติในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัทางสถิติ
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทศันียา กาฬพนัธ์ (2555: )ไดศึ้กษาเร่ืองความคิดเห็นของผูป้กครองท่ีมีต่อการ
บริหารงานโรงเรียนระดบัชั้นอนุบาล โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานโรงเรียนระดบัชั้นอนุบาลใน 5 ด้าน คือ ด้าน
วชิาการ ดา้นบุคลากร ดา้นกิจการนกัเรียน ดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นความสัมพนัธ์ชุมชนจ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัวต่อเดือน ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของผูป้กครองท่ีมีต่อการ
บริหารงานโรงเรียนระดบัชั้นอนุบาล โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 
และผูป้กครองท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียนระดบัชั้นอนุบาล ไม่แตกต่างกนั 

3.ผูป้กครองท่ีมีอายุต่างกนัความพึงพอใจของผูป้กครอง ท่ีมีต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในโรงเรียน
ประชานิเวศน์  ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่ผูป้กครองท่ีมีอายุ ต่างกนัความพึงพอใจของผูป้กครอง ท่ีมีต่อการจดัการศึกษาปฐมวยั
ในโรงเรียนประชานิเวศน์  ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนัทั้งน้ีอาจ
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เน่ืองมาจากในโรงเรียนประชานิเวศน์  ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานครจดัการศึกษาในระดบัปฐมวยัดีอยู่
แลว้ทั้งในดา้นวิชาการ ด้านครูผูส้อน ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน และด้านการบริการนักเรียนอยู่ใน
ระดบัท่ีดีอยูแ่ลว้จึงท าให้ผูป้กครองท่ีมีอายุต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัไม่แตกต่างกนัซ่ึง
สอดคลอ้งกบั (เครือมาศ สงมา 2556 : บทคดัยอ่)ไดท้  าการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดั
การศึกษาระดบัปฐมวยัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในสังกดัเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั
หนองบวัล าภู พบวา่ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีอายตุ่างกนั มีความพึงพอใจในเร่ืองการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัศูนย์
พฒันาเด็กเล็กในสังกดัเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล าภู ในภาพรวมและราย
ดา้นไม่แตกต่างกนัทางสถิติในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัทางสถิติและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
 ทศันียา กาฬพนัธ์ (2555: )ไดศึ้กษาเร่ืองความคิดเห็นของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานโรงเรียนระดบัชั้น
อนุบาล โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานโรงเรียนระดบัชั้นอนุบาลใน 5 ดา้น คือ ดา้นวิชาการ ดา้นบุคลากร ดา้นกิจการ
นักเรียน ด้านอาคารสถานท่ี ด้านความสัมพนัธ์ชุมชนจ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้ของ
ครอบครัวต่อเดือน ผลการวจิยัพบวา่ความคิดเห็นของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานโรงเรียนระดบัชั้นอนุบาล 
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และผูป้กครองท่ีมีอายุต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียนระดบัชั้นอนุบาล ไม่แตกต่างกนั 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1.จากการวิจัยควรสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพท่ีสูงกว่าท่ีเป็นอยู่ โดยมีค่าอ านาจจ าแนก
(Discrimination power) ค่าความเท่ียงตรงเชิงประจกัษ ์ (Index of congruency) และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ท่ีสูงยิง่ข้ึนไปเพื่อใหไ้ดข้อ้ค าถามท่ีดีและเคร่ืองมือท่ีคุณภาพเพื่อท่ีจะไดขู้มู้ลท่ีมีค่ามีความหมายมากข้ึน 

2.ควรสร้างเคร่ืองมือท่ีหลากหลายกวา่การใชม้าตรประเมินค่า (rating scale) โดยมีการสัมภาษณ์เขา้มา
เพิ่มหรือใชรู้ปแบบขอ้ค าถามแบบขอ้สอบหลายค าตอบ (Multiple Choice tests) 
  3.ศึกษาตวัแปรอ่ืนๆเช่นพื้นฐานทางด้านครอบครัว อาชีพ เจตคติ ปัจจยัอ่ืนๆ ว่าปัจจยัเหล่านั้นท าให้
ความพึงพอใจของผูป้กครองแตกต่างกนัมากนอ้ยเพียงใด 
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