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บทนํา 
 

ความเป็นมา  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นนับเป็นองค์กรหนึ� งที�มีความสําคัญอย่างยิ�งในการจัด
การศึกษา อนัเนื�องมาจากนโยบายการกระจายอาํนาจการจดัการศึกษาสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น    
ไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมายสําคญัหลายฉบบั โดยเฉพาะอย่างยิ�งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2540 กาํหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีสิทธิที�จะจดัการศึกษาและเขา้ไปมีส่วนร่วม   
ในการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) 
พ.ศ. 2545 กาํหนดให้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการ 
กระจายอาํนาจสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น และให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีสิทธิจดัการศึกษา
ระดบัใดระดบัหนึ� งหรือทุกระดบัตามความพร้อม ความเหมาะสม และความตอ้งการภายในทอ้งถิ�น 
รวมทั<งให้กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น และ
ประสานส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นสามารถจดัการศึกษาที�สอดคล้องกับนโยบาย    
และไดม้าตรฐานการศึกษา (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2550 ข : 1) 
 การจดัการศึกษาขั<นพื<นฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นไดแ้บ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 
ระดับก่อนประถมศึกษาหรือปฐมวยั ระดับประถมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษา ทั< งนี< ในระดับ
ปฐมวยันั<นจะมีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เป็นหน่วยงานที�จดัการศึกษาเพื�อพฒันาความพร้อมแก่เด็กเล็ก 
ให้มีการพฒันาทั<งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา อยา่งเหมาะสมตามวยัเต็มตามศกัยภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมสนบัสนุนใหพ้อ่แม่ ผูป้กครองมีความรู้ความสามารถในการอบรม
เลี< ยงดูเด็กได้อย่างถูกตอ้ง เหมาะสม สามารถเตรียมความพร้อมเด็กเล็กเพื�อให้เด็กมีความพร้อม    
ทางวุฒิภาวะและสามารถเขา้สู่ระบบการศึกษาไดเ้ต็มศกัยภาพ พฒันาบุคลากรและส่งเสริมบุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ         
และสถาบนัสังคมอื�น ๆ ให้มีส่วนร่วมจดัการศึกษาเด็กเล็กในรูปแบบที�หลากหลายอย่างมีคุณภาพ
และไดต้ามมาตรฐาน (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ�น.  2550 : 9 - 10)  
 การจดัการศึกษาใหแ้ก่เด็กปฐมวยั เป็นช่วงวยัที�มีความสาํคญัมาก เพราะการให้การพฒันา
ในช่วงวยันี<  จะเป็นการกาํหนดบุคลิกภาพ ลกัษณะนิสัย ของเด็กในอนาคตได ้จึงนบัเป็นการวางรากฐาน
ความรู้ที�สําคญัของเด็กปฐมวยัสําหรับเตรียมความพร้อมในการศึกษาที�สูงขึ<นในทุกดา้น ไม่วา่จะเป็น
ดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที�สนองตอบความตอ้งการตามวยั ให้เป็นเด็กที�มี
คุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเต็มศักยภาพของแต่ละคน และมี        
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ความเหมาะสมกบัวยั (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ�น.  2550 : 1) ในปีการศึกษา 2550        
เด็กปฐมวยัไดรั้บการเตรียมความพร้อม ร้อยละ 87.2 ของประชากรกลุ่มอายุ 3 - 5 ปี ลดลงจากปี 2545 
(ร้อยละ 90.6) ประมาณร้อยละ 3.4 โดยในช่วงปี 2545 - 2550 มีอตัราเฉลี�ยลดลงร้อยละ 0.99            
ในภาพรวมพบว่า นักเรียนปฐมวยัมีพฒันาการทางร่ายกาย อารมณ์ สังคม อยู่ในระดบัสูง แต่มี
พฒันาการดา้นสติปัญญาตํ�ากวา่ดา้นอื�น จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบแรก ปี 2544 - 2548 พบวา่ สถานศึกษาที�ผา่น
การประเมินในระดบั “ดี” เพียงร้อยละ 34.1 ของจาํนวนสถานศึกษาทั<งหมด (8,276 แห่ง) ส่วนการ
ประเมินในรอบ 2 ปี 2548 - 2551 พบวา่ ในสถานศึกษาที�จดัการศึกษาปฐมวยั จาํนวน 20,184 แห่ง   
มีร้อยละ 80.4 ที�ไดม้าตรฐานขั<นตํ�า และร้อยละ 19.6 (3,955 แห่ง) ที�ไม่ได้มาตรฐาน (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา.  2552 : 38 - 39) จะเห็นไดว้า่ระดบัคุณภาพและมาตรฐานของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กยงัอยู่ในระดบัที�น่าเป็นห่วง และตอ้งให้ความสําคญั เป็นเรื�องที�ใครหลายคนไม่อาจมองขา้ม  
ซึ� งการพฒันาเด็กปฐมวยันั<นจาํเป็นต้องอาศยัทุกสิ� งทุกอย่างที�อยู่รอบตวั ทั<งภาครัฐ สื�อมวลชน     
โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง พ่อแม่ ผูป้กครอง ครู และโรงเรียน ซึ� งตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัเพื�อพฒันา “ทกัษะ
ทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวยั” ให้เด็กได้รับการปูพื<นฐานทางสังคมได้อย่างถูกต้อง (ศิโรจน์           
ผลพนัธิน.  2553 : 116) 
 ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นได้มีแนวทางการดําเนินงาน            
ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยมีการปรับปรุงเนื<อหา หลกัเกณฑ์ให้สอดคลอ้งกบั
กฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั�งการ รวมทั<งอาํนาจหนา้ที�ตามบริบทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
ให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบนั เพื�อรองรับนวตักรรมต่าง ๆ โดยมีวตัถุประสงค์ให้องค์กร 
ปกครองส่วนทอ้งถิ�นใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้เป็นไปอยา่งมีระบบ 
มีมาตรฐาน และมีคุณภาพตามหลกัวิชาการ สอดคล้องกบัระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย     
การพฒันาเด็กปฐมวยั พ.ศ. 2551 และเป็นการเตรียมความพร้อมที�จะรับการปฏิรูปการศึกษา          
ในทศวรรษที�สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ซึ� งมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กร   
ปกครองส่วนทอ้งถิ�นประกอบดว้ย 6 มาตรฐาน ไดแ้ก่ 1) มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ     
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 2) มาตรฐานด้านบุคลากร 3) มาตรฐานด้านอาคารสถานที� สิ� งแวดล้อมและ 
ความปลอดภยั 4) มาตรฐานดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 5) มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วม    
และการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน และ 6) มาตรฐานดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั     
(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ�น.  2553 : 1 - 2) 
 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการหรือผูป้กครองเป็นตวัผลกัดนัคุณภาพชีวิตที�ดีขึ<น ผูป้กครอง
มุ่งหวังการได้รับการบริการที� ดี  เพื�อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของตนเองจากการไปรับบริการ              
ความพึงพอใจที�ไดจ้ากการไปรับบริการนี< เป็นสิ�งสําคญัที�ผูป้ระกอบการจะตอ้งตระหนกัถึงและจดั
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ใหมี้การบริการที�ดีมีคุณภาพมากขึ<น เพราะความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นตวักาํหนดคุณลกัษณะ
ของการบริหาร รูปแบบการบริการที�ดีจะต้องตอบสนองต่อความต้องการและความควาดหวงั      
ของผูรั้บบริการ ความพึงพอใจเป็นตวัสําคญัในการประเมินคุณภาพของการบริการ เนื�องจากเป็น
เกณฑที์�ชดัเจน โดยมีการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการในหลาย ๆ ดา้น เช่น อาคารสถานที� 
อุปกรณ์เครื� องใช้ ความเต็มใจในการให้บริการ ความรู้ความสามารถในการให้บริการ และ
บุคลิกลกัษณะของผูใ้ห้บริการ (อเนก  สุวรรณบณัฑิต และภาสกร  อดุลพฒันกิจ. 2548 : 72) ทั<งนี<         
ความคาดหวงัของผูป้กครองในการนําบุตรหลานเข้ามาศึกษา จะมีความคาดหวงัในหลาย  ๆ ด้าน          
ทั<งดา้นการเรียนการสอน การดูแลพฤติกรรมของนกัเรียน การอบรมสั�งสอนให้ลูกเป็นคนเก่ง คนดี 
และมีความสุข ผูป้กครองแต่ละคนมีความแตกต่างกนั ส่วนใหญ่ตอ้งมีภารกิจในการทาํงาน ซึ� งจะ
ฝากความหวงัไวก้บัทางโรงเรียนในการดูแลลูก การสร้างความตระหนกัและให้ผูป้กครองไดเ้ขา้ใจ
ถึงความสําคญัของการดูแลบุตรหลานเป็นเป้าหมายสําคญัที�จะทาํให้ผูป้กครองเขา้มาร่วมมือกบั  
ทางโรงเรียน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจดัประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ การให้ผูป้กครอง     
ได้เป็นส่วนหนึ� งในการร่วมแสดงความคิดเห็น พัฒนา แก้ไข โดยร่วมกันกับฝ่ายบริหาร              
คณะอาจารย ์และผูป้กครอง ในการจดัการศึกษา ทาํให้พ่อแม่ ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการ
หรือแก้ไขปัญหาให้สําเร็จลุล่วงได้ ก่อให้เกิดความเข้าใจอนัดีระหว่างผูป้กครองกับผูป้กครอง      
และระหวา่งผูป้กครองกบัโรงเรียน (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2551ข : 38 - 39)   
 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นมีความใกล้ชิดกับครอบครัวและ    
ชุมชนมาก ดงันั<นการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนจะทาํให้การศึกษาพฒันาไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว
และมั�นคง การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผูป้กครอง ในการจดัการศึกษานั<นถือว่าเป็นหวัใจของการปฏิรูป
การศึกษาที�หลายประเทศให้ความเอาใจใส่อยา่งจริงจงัดว้ยผลการวิจยัดา้นครอบครัว ในรอบ 30 ปี 
ที�ผา่นมา พบวา่ ความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดระหวา่งพอ่แม่ ผูป้กครอง และโรงเรียน นอกจากจะทาํให้
เด็กประสบผลสําเร็จในด้านวิชาการแล้วยงัมีส่วนช่วยให้เด็กมีพฒันาการที�สมบูรณ์ทั<งทางด้าน     
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ที�นาํไปสู่ความกา้วหนา้ของชีวิตต่อไปในอนาคต ทั<งนี<การที�จะทาํให้
พ่อแม่ ผูป้กครองมีความใส่ใจที�จะร่วมมือกันในการพฒันาการศึกษาของลูกหลานนั<น จะต้อง         
มีความรู้สึกที�ดีกบัโรงเรียน (สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2551 ก : บทนาํ) ความพึงพอใจ  
เป็นสิ�งสําคญั เพราะจะทาํให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเพื�อบรรลุวตัถุประสงค์ สร้างความสามคัคี 
สร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างบุคคล ทาํให้เกิดความเชื�อมั�นและศรัทธา (เสถียร เหลืองอร่าม.       
2549 : 88)  
 พ่อแม่ ผูป้กครองส่วนใหญ่ยงัเห็นว่าบทบาทหนา้ที�ของครอบครัวและโรงเรียนต่อการเรียน
ของลูกควรแยกจากกนั จากขอ้คน้พบสะทอ้นให้เห็นว่า การปฏิรูปการศึกษาที�มุ่งเนน้ความร่วมมือ
ระหว่างบา้นและโรงเรียนเพื�อที�จะกระตุน้การเรียนรู้ของลูกจึงยงัไม่ได้รับการตระหนักมากนัก    
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การที�จะกระตุน้พ่อแม่ ผูป้กครองให้มีความเชื�อมั�นในศกัยภาพของตนเองที�จะช่วยเหลือการเรียน
ของลูกไดน้ั<นเกี�ยวขอ้งกบัทศันคติที�มีต่อการศึกษา (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2549 : 80) 
 จากแนวคิดดงักล่าว ผูว้จิยัจึงมีความสนใจที�จะศึกษาเกี�ยวกบัความพึงพอใจของผูป้กครอง
ต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัจนัทบุรี โดยวดัจากมาตรฐาน  
การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซึ� งประกอบไปดว้ย มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก มาตรฐานดา้นบุคลากร มาตรฐานดา้นอาคารสถานที� สิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยั มาตรฐาน
ดา้นวชิาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร มาตรฐานดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน 
และมาตรฐานดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั เพื�อเป็นขอ้มูลในการพฒันาการบริหาร
จดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหมี้มาตรฐานและคุณภาพยิ�งขึ<น 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื�อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการดาํเนินงานของ    
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยจาํแนกตามอาย ุวฒิุการศึกษา และอาชีพ 
 
ประโยชน์ของการวจัิย 
 ผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร คณะครู และผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งในการจดัการศึกษา
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพื�อนาํไปแกไ้ข ปรับปรุง และพฒันาให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีการปฏิบติังาน
ที�ไดม้าตรฐานและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครองในชุมชนต่อไป 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 ขอบเขตของเนื"อหา 
 1. ประชากรที�ใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่  ผูป้กครองนกัเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขต
อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 18 แห่ง ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 1,874 คน (สํานกังานส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ�นจงัหวดัจนัทบุรี. ออนไลน์. 2557) 
 2. กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั ได้แก่ ผูป้กครองนักเรียนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ในเขต 
อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยใชต้ารางของเครจซี�และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608) 
และใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากรแต่ละศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 320 คน 
 ตัวแปรที�ศึกษา 

 1. ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย 
  1.1 อาย ุ
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   1.1.1 ตํ�ากวา่ 20 ปี 
   1.1.2 21 - 30 ปี 
   1.1.3 31 ปีขึ<นไป 
  1.2 วฒิุการศึกษา 
   1.2.1 ตํ�ากวา่ปริญญาตรี 
   1.2.2 ตั<งแต่ปริญญาตรีขึ<นไป 
  1.3 อาชีพ 
   1.3.1 รับจา้ง 
   1.3.2 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
   1.3.3 เกษตรกรรม 
   1.3.4 รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
   1.3.5 อื�น ๆ (ระบุ) 
 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันา  
เด็กเล็กในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 6 ดา้น ดงันี<   
  2.1 ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
  2.2 ดา้นบุคลากร 
  2.3 ดา้นอาคาร สถานที� สิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยั 
  2.4 ดา้นวชิาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร 
  2.5 ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน 
  2.6 ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การวจิยัครั< งนี<  กาํหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบังานวจิยัดงัต่อไปนี<  
 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต

อาํเภอเมือง จังหวดัจันทบุรี หมายถึง ระดบัความคิดเห็น ทศันคติ ความคาดหวงัของผูป้กครองที�ไดรั้บ
การตอบสนอง จากการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี                
ซึ� งมีการดาํเนินงานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 6 ดา้น  
 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงาน มีการกาํหนดแนวทางการส่งเสริม สนบัสนุน      
การดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามนโยบายไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยการสนบัสนุน
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ให้ผูป้กครอง ชุมชน และสังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ดา้นบริหารงบประมาณ 
มีการส่งเสริมสนับสนุนเด็กให้ได้รับการบริการในเรื� องของอาหาร สื�อ และอุปกรณ์การศึกษา      
โดยใหค้าํนึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ให้สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของเด็ก ดา้นบริหารบุคคล 
มีการจดัสรรครูผูดู้แล ที�มีความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานที�มีประสิทธิภาพ  
 ด้านบุคลากร หมายถึง บทบาทหน้าที�ในการปฏิบติังานของบุคลากรที�มีความเกี�ยวข้อง      
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก มีการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานที�วางไว ้ครูผูดู้แลเด็ก มีการส่งเสริมการเรียนรู้เพื�อพฒันาผูเ้รียน ผูช่้วยครูผูดู้แล
เด็ก มีการสนบัสนุนช่วยเหลือการปฏิบติังานร่วมกบัครูผูดู้แลเด็ก ธุรการ/การเงิน/พสัดุ ปฏิบติัหน้าที�
ตามที�ไดรั้บมอบหมาย ผูป้ระกอบอาหาร  มีการประกอบอาหารให้ถูกสุขลกัษณะ ตามหลกัโภชนาการ 
ภารโรง มีการดูแลรักษาความสะอาด ซ่อมแซม บาํรุงรักษา อาคาร สถานที� และทรัพยสิ์นให้อยูใ่นสภาพ
ที�พร้อมใชง้าน และยาม มีการดูแลความปลอดภยัของทรัพยสิ์น บุคลากร และเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 ด้านอาคาร สถานที� สิ�งแวดล้อมและความปลอดภัย หมายถึง สถานที�ตั<ง ตวัอาคาร และ
พื<นที�ใช้สอยภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความเหมาะสม พื<นที�สําหรับการเล่นและพฒันาเด็ก         
การนอน การรับประทานอาหาร และอุปกรณ์เครื�องใช้สําหรับเด็ก มีความสะอาด ถูกสุขลกัษณะ 
และปลอดภัย สภาพแวดล้อมภายในอาคารมีแสงสว่าง ระดับเสียงที� เหมาะสม อากาศถ่ายเท          
ไดส้ะดวก สภาพแวดลอ้มภายนอก มีมาตรการรักษาความปลอดภยัและป้องกนัอุบติัภยัตามมาตรฐาน 
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที�ฉุกเฉิน  
 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร หมายถึง การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และ
พฒันาการตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัให้เหมาะสมกบัวยั โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ทาํให้เด็ก
เกิดความรู้ ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั<งพฒันาการทั<งดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา  
 ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน หมายถึง การที�ผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง
ทุกภาคส่วน  มีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบติั ตรวจ ประเมิน แก้ไข และระดมทรัพยากร 
พร้อมทั<งสามารถใช้บุคคล อาคาร วสัดุอุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้เกิด
ประโยชน์ในการพฒันาเด็กปฐมวยัภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึง การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน       
มีส่วนร่วมในการพฒันาเด็กปฐมวยัโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาศูนยพ์ฒันา  
เด็กเล็กใหมี้ศกัยภาพ มีแนวทางการดาํเนินงานและการปฏิบติังานตามแผนงานที�กาํหนดไว ้ 
 ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา-มารดา หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้งกบันกัเรียนในฐานะรับผิดชอบ
เลี<ยงดูนกัเรียน กาํหนดเด็ก 1 คน มีผูป้กครอง 1 คน 
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 เด็กเล็ก หมายถึง เด็กวยัก่อนประถมศึกษาอายุระหวา่ง 2 - 5 ปี ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก        
ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
 ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ หมายถึง สถานที�ที�องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นจดัตั<งขึ<นเพื�อดูแลและ
ใหก้ารศึกษาเด็กอายรุะหวา่ง 2 - 5 ปี มีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การวิจยัในครั< งนี< เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการ
ดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยผูว้ ิจยัได ้ศึกษา    
ความพึงพอใจ ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
ทั<ง 6 ด้าน (สาํนกัประสานและพฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถิ�น.  2553 : 1 - 2)  ดงัภาพประกอบ 1 
                                        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั  
 

ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครอง     
นกัเรียน 

1.  อาย ุ
1.1 ตํ�ากวา่ 20 ปี 
1.2 21 - 30 ปี 
1.3 31 ปีขึ<นไป 

2.  วฒิุการศึกษา 
2.1 ตํ�ากวา่ปริญญาตรี 
2.2 ตั<งแต่ปริญญาตรีขึ<นไป 

3.  อาชีพ 
3.1 รับจา้ง 
3.2 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
3.3 เกษตรกรรม 
3.4 รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
3.5 อื�น ๆ (ระบุ) 

 

ความพึงพอใจของผู ้ปกครองต่อการ
ดําเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด ็กเล ็ก 6 ด้าน    
ได้แก่ 

1.  การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
2.  บุคลากร 
3.   อาคาร สถานที�  สิ� งแวดล้อม และ 

ความปลอดภยั 
4.  วชิาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร 
5.  การมีส่วนร่วม และการสนับสนุน 

จากทุกภาคส่วน 
6.  ส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 
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สมมุติฐานในการวจัิย 

 1. ผูป้กครองที�มีอายุต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก    
ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี แตกต่างกนั 
 2. ผูป้กครองที�มีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี แตกต่างกนั 
 3. ผูป้กครองที�มีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี แตกต่างกนั 




