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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครั3 งนี3 มีวตัถุประสงคเ์พื5อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน
ต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยจาํแนกตามอาย ุ  
วฒิุการศึกษา และอาชีพ กลุ่มตวัอยา่งที5ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 320 คน เครื5องมือที5ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั แบ่งออกเป็น 2  ตอน คือ ตอนที5 1   ขอ้มูลทั5วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ อายุ วุฒิการศึกษา และอาชีพ ตอนที5 2 แบบสอบถามเกี5ยวกบัความพึงพอใจ
ของผูป้กครองนกัเรียนต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
มีค่าความเที5ยงตรงตั3งแต่ 0.60 ถึง 1.00 มีค่าอาํนาจจาํแนกตั3งแต่ 0.31 ถึง 0.84 และมีค่าความเชื5อมั5น
เท่ากบั 0.98 สถิติที5ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี5ย ค่าความเบี5ยงเบนมาตรฐาน และการหา
ค่าแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดับความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการดาํเนินงาน       
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 
เรียงลาํดบัค่าเฉลี5ยจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นบุคลากร ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั ดา้นอาคาร สถานที5 สิ5งแวดลอ้มและความปลอดภยั 
ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน และดา้นวิชาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร 
ตามลาํดบั 2) ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก           
ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยจาํแนกตามอาย ุวฒิุการศึกษา และอาชีพ ไม่แตกต่างกนั 
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Abstract 

 

 The purposes of this research were to study and compare satisfaction of parents toward 

the operation of the early childhood development centers in Muang District Chanthaburi 

Province.  The sample consisted of 320 parents of the early childhood development centers in 

Muang District Chanthaburi Province classified by age, educational level and type of occupation.   

The research instrument was a five-rating scale questionnaire devided into two parts : Part 1 : overview 

of respondents, Part 2 : The satisfaction of parents toward the operation of the early childhood 

development centers.  The statistics used for analyzing the data were percentage, mean, standard 

deviation and One-way ANOVA. 

 The results of the study were as follows : 1) The satisfaction of parents toward the 

operation of the early childhood development centers as a whole and each aspect was at a high 

level.  The espects were rated respectively as follows : the management of personnel, center, 

network promotes, building, environment, safety, the participation and support from all sectors 

and learning activities.  2) The satisfaction of parents toward the operation of the early childhood 

development centers classified by age, education level and type occupation of was not 

significantly different.  

 




