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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงส ารวจ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจ

ของ ผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางคูรัด 
อ าเภอ  บางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม เพศ อายุ กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ ผูป้กครองของเด็ก
นกัเรียนท่ี ก าลงัศึกษาในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบวัทอง 
จงัหวดั นนทบุรี ในปีการศึกษา 2557 จ านวนทั้งส้ิน 123 คน โดยใชต้ารางเครซ่ีและมอร์แกน โดยวิธีการ
สุ่มอยา่งง่าย(Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบ
หาค่าความเช่ือมัน่ ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficeint) ได้
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.949 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี จ  าแนก
ตามเพศ วิเคราะห์ค่าโดยใชค้่า t – test แบบ Independent ส าหรับ อายุ วิเคราะห์ค่าโดยใชค้่า One Way 
Analysis of Variance เม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิเชฟเฟ่ (Scheffe’s Post hot Comparison)  

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. ผูป้กครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัด   

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย       
ดา้นวชิาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร และดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน ทุกดา้นมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

2. ผูป้กครองท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี โดยภาพรวม มีความแตกต่างกนั
อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า รายดา้น มีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 คือ ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนทุกภาคส่วน พบวา่ผูป้กครองเพศหญิง 
มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลบางคูรัด  
อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี สูงกวา่ผูป้กครองเพศชาย  
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3. ผูป้กครองท่ีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางคูรัด  อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี โดยภาพรวมและรายดา้น มีความ 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05  

 

ค าส าคัญ 
 ความพึงพอใจของผูป้กครอง  การจดัการศึกษาปฐมวยั  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
บทน า 

การจดัการศึกษาปฐมวยั ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2549) ไดก้  าหนดให้จดัการศึกษาใน
สถานพฒันาเด็กปฐมวยั ไดแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หรือ ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ประกอบกบั พระราชบญัญติั
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ได้
บญัญติัอ านาจหน้าท่ีให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกประเภทรับผิดชอบจดับริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ี และได้ก าหนดให้การศึกษาปฐมวยั หรือก่อนประถมศึกษาเป็นหน้าท่ี ซ่ึงองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งจดัท า โดยให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
เพื่อเป็นการกระจายโอกาสใหป้ระชาชนไดรั้บบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวยัอยา่งทัว่ถึง
และมีประสิทธิภาพ 

แนวทางในการจดัการศึกษา ระดบัปฐมวยัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน, 2547, หนา้ 8) นั้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 

1. สร้างหลกัสูตรท่ีเหมาะสม การพฒันาหลกัสูตรพิจารณาจากวยัและประสบการณ์ของเด็กโดย
เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้การพฒันาเด็กทุกดา้น ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาและลกัษณะ
นิสัยโดยอยูบ่นพื้นบานของประสบการณ์เดิมท่ีเด็กมีอยู ่และท่ีเด็กจะไดรั้บใหม่ดว้ย 

2. การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
3. การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก  
4. การบูรณาการเรียนรู้ ยึดหลกั หน่ึงแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ไดห้ลายกิจกรรมหน่ึงกิจกรรม

เด็กสามารถเรียนรู้ไดห้ลายทกัษะและหลายประสบการณ์   
5. การประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก  
6. ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูผูดู้แลเด็กและครอบครัวของเด็ก   
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (ม.ป.ป.,หน้า 1) กล่าวไวว้่า เด็กเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่า 

และมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาประเทศชาติในอนาคต การพฒันาเด็กให้ได้รับความพร้อมทั้ง
ทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จึงนบัเป็นภารกิจส าคญัท่ีหน่วยงานซ่ึงรับผิดชอบ
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จะต้องตระหนักและให้ความสนใจ เพื่อให้การพฒันาเด็กเป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
เหมาะสมกบัวยั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในฐานะหน่วยงานซ่ึงมีภารกิจหน้าท่ีรับผิดชอบดา้นการ
พฒันาเด็ก ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ และกฎหมายวา่ดว้ยแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ไม่
ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบใดก็ตาม ลว้นแต่มีบทบาทท่ีส าคญัในการบริหารจดัการ
เก่ียวกับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้งส้ิน ปัจจุบนัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้จดัตั้ งและด าเนินงานศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  พร้อมทั้งรับการถ่ายโอนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซ่ึงเดิมอยูใ่นความดูแลรับผิดชอบของส่วน 
ราชการต่างๆ โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการส่งเสริม และพฒันาศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็กในทุกๆดา้น เพื่อใหเ้ด็กไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ตามศกัยภาพและไดม้าตรฐาน    

จากการได้รับการถ่ายโอนภารกิจการจัดการเรียนการสอนอนุบาล 3 ขวบ จากส านักงาน 
ประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.เดิม) จ านวน 3 ศูนย ์และยุบรวมเป็นศูนยเ์ดียว เพื่อง่ายต่อการบริหารจดัการ 
และการจดัการเรียนการสอน และไดเ้ปิดจดัการเรียนการสอนตั้งแต่วนัท่ี  1 พฤศจิกายน 2554  เป็นตน้มา
โดยจดัการเรียนการสอนในระดบัก่อนวยัเรียน (อนุบาล 3 ขวบ) จ านวน 8 ห้องเรียน โดยมีจ านวน
นักเรียนในแต่ละปีการศึกษาแตกต่างกนั ดังน้ี ในปีการศึกษา 2553 จ านวน นักเรียน  240 คน  ปี
การศึกษา 2554  จ านวนนกัเรียน 229 คน ปีการศึกษา 2555 จ านวนนกัเรียน 191 คน ปีการศึกษา 2556 
จ านวนนกัเรียน 171 คน และปัจจุบนัปีการศึกษา 2557 จ านวนนกัเรียน 180 คน   

จากปรากฏการณ์ขา้งตน้ นับตั้งแต่มีการยุบรวมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและเปิดจดัการศึกษาของ  
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางคูรัด ยงัไม่เคยมีการส ารวจความพึงพอใจของผูป้กครอง
ในเขตพื้นท่ีบริการว่ามีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพียงใด ผูว้ิจยัในฐานะ
พนกังานส่วนต าบล ต าแหน่งนกัวิชาการศึกษา ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของเด็ก
ปฐมวยั ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดั
การศึกษาของ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบวัทอง  จงัหวดั
นนทบุรี  เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แกไ้ข และพฒันา การจดัการ
ศึกษาของ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางคูรัด และยิ่งกวา่นั้นขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็น
ประโยชน์ ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในการใช้ก าหนดนโยบายและแนวทางในการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน 
เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล
บางคูรัด อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี  
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2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม เพศ อาย ุ  
ขอบเขตของการวจัิย   

ประชากร เป็นผูป้กครองของเด็กนักเรียนท่ีก าลงัศึกษาในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั องค์การ 
บริหารส่วนต าบลบางคูรัด  อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี  ในปีการศึกษา 2557  จ านวน 180 คน  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้กครองของเด็กนักเรียนท่ีก าลงัศึกษาในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
สังกดั องค์การบริหารส่วนต าบลบางคูรัด  อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ในปี การศึกษา 2557     
การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ธีิสุ่มอยา่งง่าย จ านวน 123 คนโดยใชต้ารางเครซ่ีและมอร์แกน 

ตวัแปรในการวจิยั    
1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ เพศ และอาย ุ 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   

สังกดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี จ าแนก 4 ดา้น คือ 1. ดา้น
บุคลากร 2. ด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภยั 3. ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลกัสูตร  4. ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) และค่าความเช่ือมัน่ 
โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า(Alpha Coefficeint) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.949 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  1. ขอ้มูลส่วนบุคคล  2. เน้ือหาท่ีจะท าวิจยั         
3. ขอ้เสนอแนะ(ค าถามปลายเปิด)  
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี 
หาคาร้อยละ  

2. ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
สังกดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้าร
หาค่าเฉล่ีย ( ̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามเพศ โดยใช ้t – test  

4. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามอายุ ใช้การวิเคราะห์
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ความแปรปรวนทางเดียว (One – way anglysis of variance : ANOVA) หากมีความพึงพอใจแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจะเปรียบเทียบค่าคะแนนเป็นรายคู่ ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Post hoc 
Comparison)   
ผลการวจัิย  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปเป็นขอ้ๆ ไดด้งัน้ี   
1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่าง 123 คน พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมี อายุ 30 – 45 ปี มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่  อายุต  ่ากวา่ 30 ปี และ อายุตั้งแต่ 
46 ปี ข้ึนไป ตามล าดบั    

2. ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ผูป้กครองนักเรียนมีความพึงพอใจ       
โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  

3. ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมี เพศ ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ
การจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั องค์การบริหารส่วน ต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบวัทอง 
จงัหวดันนทบุรี โดยภาพรวม มีความแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติระดบั .05 เม่ือพิจารณา   
รายดา้น พบว่า รายดา้น มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 คือ ดา้นการมีส่วนร่วมและ
สนบัสนุนทุกภาคส่วน  พบวา่ ผูป้กครองเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็ก สังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลบางคูรัด  อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี สูงกวา่ผูป้กครอง
เพศชาย   

4. ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน ท่ีมี อายุ ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ   
การจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั องค์การบริหารส่วนต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบวัทอง    
จงัหวดันนทบุรี โดยภาพรวมและรายดา้น มีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05    
อภิปรายผลการวจัิย   
 การแสดงความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย 
มีความพึงพอใจในดา้นบุคลากร มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นวชิาการและกิจกรรมหลกัสูตร รองลงมาคือ  
ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม    และความปลอดภยั และอนัดบัสุดทา้ย คือ ด้านการมีส่วนร่วม และ 
สนบัสนุนทุกภาคส่วน ซ่ึงอภิปรายในแต่ละดา้น ไดด้งัน้ี  

ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นบุคลากร โดยภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก 
แสดงว่า บุคลากรเป็นผูมี้ความรู้และมีทกัษะในการดูแลเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการคดัเลือกผูดู้แลเด็ก
ได้อย่างเหมาะสมทั้งจ  านวนและความสามารถ มีความตั้ งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี มีความ
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รับผิดชอบดูแลเอาใจใส่ต่อเด็ก ซ่ึงบุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ีจึงมีความเขา้ใจพื้นฐานการอบรม
เล้ียงดูเด็กก่อนวยัเรียนเป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วารุณี  ภาชนนท ์(2551:57) ศึกษาเร่ืองความ
พึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในอ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา พบวา่ ภาพรวมดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการมีค่าเฉล่ียอยูใ่น 
ระดบัมาก เพราะบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตระหนกัถึงความส าคญัในการดูแลเด็กให้มีสุขภาพกาย  
และจิตใจท่ีดี มีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีให้แก่เด็ก เพื่อให้เด็กเกิดความคุน้เคย มีความกลา้แสดงออก  
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูป้กครองเพื่อน าขอ้บกพร่องมาปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน   

ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการมีส่วนร่วม และ สนบัสนุนทุกภาคส่วน โดย
ภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก แสดงวา่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตั้งอยูใ่นบริเวณชุมชน จึงท าให้ใกลชิ้ด
กบัผูป้กครองอีกทั้งผูส้อนเป็นคนในพื้นท่ีจึงมีความคุน้เคย เขา้ใจวิถีชีวิต ความตอ้งการ และสามารถเขา้
ร่วมกิจกรรมของชุมชน สร้างเสริมสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กกบัชุมชน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนสนบัสนุนกิจกรรมของศูนย ์และเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีบทบาทในการ
จดัการศึกษา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤษณา สวสัด์ิชยั (2551) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลตน้ธง จงัหวดัล าพูน พบวา่ชุมชนไดรั้บรู้ปัญหา
ในการจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ติดตามการวางแผนการจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ติดต่อสอบถามปัญหา
ท่ีเกิดข้ึน ประสานงานเก่ียวกบัการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ช่วยเหลือดา้นแรงในการพฒันาศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก บริจาคส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ให้ขวญัและก าลงัใจแก่   
ครูพี่เล้ียงเด็ก และติดตามผลการด าเนินงานภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  แต่ไม่มีส่วนร่วมในการให้ความ
ร่วมมือเป็นวทิยากรใหค้วามรู้เสริมประสบการณ์แก่เด็ก  

2. ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันา     
เด็กเล็ก สังกดั องค์การบริหารส่วนต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามเพศ 
พบว่า โดยภาพรวม พบว่าแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เพราะผูป้กครองท่ีมีเพศ
แตกต่างกนัไมส่่งผลใหมุ้มมองต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความแตกต่างกนั การจดัการ
ศึกษานั้น เพศชาย เพศหญิง ก็ตอ้งมีการเรียนรู้พฒันาทกัษะและมีความสนใจศึกษาให้มีความรู้ความ
เขา้ใจในด้านการจดัการศึกษาต่อการบริหารงานต่างๆ เพื่อให้เกิดภาพรวมของการจดัการศูนยพ์ฒันา   
เด็กเล็กท่ีสมบูรณ์ เป็นท่ีไวว้างใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้มาเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
เพราะผูป้กครองคาดหวงัว่าบุตรหลานของตนจะไดรั้บแต่ส่ิงท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีสามารถสร้าง
ความพึงพอใจต่อการจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดเ้ป็นอยา่งดี จึงมีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของ 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประพล   มีสติ (2552) ได ้ศึกษาเร่ือง ความ
พึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  สังกดั องค์การบริหารส่วนต าบลผา



  7 
 

ตั้ง อ าเภอสังคม จงัหวดัหนองคาย พบว่า ความพึง พอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก สังกดั องค์การบริหาร ส่วนต าบลผาตั้ง อ าเภอสังคม จงัหวดัหนองคาย อยูใ่นระดบัมาก 
ความพึงพอใจของ ผูป้กครองท่ีตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจในภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั  

3. ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก สังกดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามอายุ พบว่า 
โดยภาพรวมและรายด้านมีความแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ประพล   มีสติ (2552) ได ้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก   สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลผาตั้ ง อ าเภอสังคม จังหวดัหนองคาย พบว่า 
ผูป้กครองท่ี มีอายุต่างกนัมีความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็ก เล็ก  
สังกดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี โดย ภาพรวมและรายดา้น 
ไม่แตกต่างกนั    
ข้อเสนอแนะ    

ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั     
1.1 ดา้นบุคลากร ควรเพิ่มบุคลากรให้มีอตัราส่วนเหมาะสมกบัจ านวนเด็ก และบุคลากรควรเอา

ใจใส่เด็กมากข้ึน 
  

1.2 ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั สถานท่ีคบัแคบควรจะขยายพื้นท่ีเพื่อ
รองรับเด็ก สนามเด็กเล่นไม่เพียงพอและควรปรับปรุงให้มีหลงัคาและปรับพื้นท่ีเพื่อความปลอดภยั ควร 
จะมีลานกีฬาในร่มใหเ้ด็กออกก าลงักาย ควรจะมีเจา้หนา้ท่ีช่วยในเร่ืองของการจราจร  
 1.3 ดา้นวชิาการและกิจกกรมตามหลกัสูตร ของเล่นและส่ือส าหรับเด็กยงันอ้ยเกินไป จดักิกรรม 
ความรู้ใหเ้ด็กเพิ่มเติม  
 1.4 ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนทุกภาคส่วน จดักิจกรรมให้เด็กผูป้กครองและบุคลากร 
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดท้  ากิจกรรมร่วมกนั 
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