
บทที�  5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัเรื� อง ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการดาํเนินงานของศูนย์พฒันา    
เด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามลาํดบั ดงันี*  
 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. วธีิดาํเนินการวจิยั 
 3. สรุปผลการวจิยั 
 4. อภิปรายผลการวจิยั 
 5. ขอ้เสนอแนะ   
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื�อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ้ปกครองนักเรียนต่อการดําเนินงาน            
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัจันทบุรี โดยจาํแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา           
และอาชีพ 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากรที�ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูป้กครองนักเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขต
อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 18 แห่ง  ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 1,874 คน  
 2. กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั ได้แก่ ผูป้กครองนักเรียนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ในเขต 
อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยใช้ตารางของเครจซี�และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608) 
และใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากรแต่ละศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 320 คน 

 การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื� องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั* งนี*  เป็นแบบสอบถามที�ผูว้ิจยัสร้างขึ* น      
โดยมีการแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดงันี*  

 ตอนที�  1  เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อาย ุ     
วฒิุการศึกษา และอาชีพ 
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 ตอนที�  2  เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการดาํเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 55 ขอ้ โดยมีค่าอาํนาจจาํแนก
ระหวา่ง 0.31 - 0.84 และมีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.98 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งและเก็บรวบรวมขอ้มูล  ดงันี*  
 1. ผูว้ิจยันาํหนังสือจากมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีถึงหน่วยงานต้นสังกัด เพื�อขอ  
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. ผูว้จิยันาํแบบสอบถามไปยงัสถานศึกษาที�เป็นกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง และนดัหมายเวลา
เพื�อรับแบบสอบถามกลบัคืน  
 3. ไดรั้บแบบสอบถามคืนและมีความสมบูรณ์ครบ 320 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  
 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การรวบรวมแบบสอบถามที�ไดรั้บจากผูป้กครองนักเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขต
อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี วเิคราะห์ดว้ยเครื�องคอมพิวเตอร์ ดงันี*  
 1. ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของผูป้กครอง วิเคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถี� หาค่า  
ร้อยละ (Percentage) 
 2. การศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการดําเนินงานของศูนย์พฒันา      
เด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี วิเคราะห์ด้วยสถิติพื*นฐาน โดยการใช้ค่าร้อยละ (%)         
ค่าเฉลี�ย ( X ) และความเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. การทดสอบสมมติฐานการวจิยั ดว้ยสถิติทดสอบสมมติฐานการวจิยั ดงันี*  
  3.1 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยดว้ยค่าที (t-test) สาํหรับตวัแปร 2 กลุ่ม  
  3.2 การทดสอบความแตกต่างขอความแปรปรวนของค่าเฉลี�ยระหว่างกลุ่มตวัอย่าง  
ตั*งแต่ 3 กลุ่มขึ*นไป ใชก้ารทดสอบ ค่าเอฟ (F-test) และเปรียบเทียบความแตกต่างของความแปรปรวน
รายคู่ ภายหลงัจากพบความแตกต่างของความแปรปรวน ดว้ยวธีิของเชฟเฟ (Scheffe)     
 

สรุปผลการวจัิย 

 การศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปเป็นประเด็นสาํคญั ดงันี*  
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูป้กครองนักเรียน      
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามอายุ มีอายุ 21 - 30 ปี มากที�สุด 
รองลงมาคือ 31 ปีขึ*นไป และตํ�ากว่า 20 ปี จาํแนกตามวุฒิการศึกษา มีการศึกษาตั*งแต่ปริญญาตรี  
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ขึ*นไปมากที�สุด และตํ�ากวา่ปริญญาตรี และจาํแนกตามอาชีพ มีอาชีพรับจา้งมากที�สุด รองลงมาคือ 
เกษตรกรรม คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ และอื�น ๆ ตามลาํดบั 
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู ้ปกครองนักเรียนต่อการดําเนินงาน        
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก       
เรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นบุคลากร ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั ดา้นอาคาร สถานที� สิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยั 
ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน และดา้นวิชาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร 
ตามลาํดบั 
 3. ผลการวเิคราะห์โดยเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการดาํเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยจาํแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา และอาชีพ 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี สามารถอภิปรายผลที�เกิดขึ*นไดด้งันี*  
 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการดาํเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก   
ทุกดา้น เรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นบุคลากร ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั ด้านอาคาร สถานที� สิ� งแวดล้อมและ           
ความปลอดภยั ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน และดา้นวิชาการ และกิจกรรม
ตามหลกัสูตร ตามลาํดบั น่าจะเป็นเพราะว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการดาํเนินงานโดยยึดมาตรฐาน
การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นแนวทางในการปฏิบติั เพื�อให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีคุณภาพ
และไดรั้บการยอมรับจากสังคม สอดคลอ้งกบักรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ�น (2553 : 1 - 2) 
ที�กล่าวว่า ศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นได้มีแนวทางการดําเนินงาน           
ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อให้มีการดาํเนินงานเป็นไป
อยา่งมีระบบมีมาตรฐาน และมีคุณภาพตามหลกัวิชาการ สอดคลอ้งกบั กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ�น (2550 : 9 - 10) ที�กล่าวว่า ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เป็นหน่วยงานที�จดัการศึกษาเพื�อพฒันา    
ความพร้อมแก่เด็กเล็ก ให้มีการพฒันาทั*งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา อย่างเหมาะสม
ตามวยัเต็มตามศกัยภาพ และมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมสนบัสนุนให้พ่อแม่ ผูป้กครองมีความรู้
ความสามารถในการอบรมเลี* ยงดูเด็กไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม สามารถเตรียมความพร้อมเด็กเล็ก
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เพื�อให้เด็กมีความพร้อมทางวุฒิภาวะและสามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาได้เต็มศกัยภาพ พฒันา
บุคลากรและส่งเสริมบุคคล ครอบครัว องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอื�น ๆ ให้มีส่วนร่วมจดัการศึกษาเด็กเล็กในรูปแบบที�หลากหลาย
อย่างมีคุณภาพและไดต้ามมาตรฐาน ซึ� งสอดคลอ้งกบัจุฑามาศ  อาลยัสุข (2553 : 120 - 124)           
ได้ศึกษาเรื� อง การดาํเนินงานการจดัการศึกษาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาํบล เขตอาํเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี พบว่า การดาํเนินงานการจดัการศึกษา    
เด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบล เขตอาํเภอหนองเสือ จงัหวดั
ปทุมธานี 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการบริหารจดัการ 2) ดา้นบุคลากร 3) ดา้นอาคาร สถานที� สิ�งแวดลอ้ม
และความปลอดภยั 4) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ด้านการมีส่วนร่วมและการ
สนบัสนุนทุกภาคส่วน และ 6) ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั โดยรวมและรายดา้น   
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับพรหมพสิษฐ์  รักษาพราหมณ์ (2550 : 59 - 62) ได้ศึกษาเรื� อง       
ความพึงพอใจของผูป้กครอง ผูน้ําชุมชน และบุคลากรต่อการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก    
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลผาจุก อาํเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์ พบวา่ ผูป้กครอง ผูน้าํชุมชน และ
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบลผาจุก 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัวารุณี  ภาชนนท ์(2551 : 55 - 56) ไดศึ้กษาเรื�อง ความพึงพอใจ
ของผูป้กครองนกัเรียนต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบล  
ในอาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา พบวา่ ในภาพรวม ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาํบลในอําเภอแม่ใจ อยู่ในระดับมากทุกด้าน          
โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย คือ ด้านบุคลากรและบริหารจดัการ ด้านวิชาการและกิจกรรม
หลกัสูตร ดา้นอาคารสถานที� สิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยั และดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 2. ผลการวเิคราะห์โดยเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการดาํเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยจาํแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา และอาชีพ 
แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ น่าจะเป็นเพราะว่า ปัจจุบนัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดเ้ล็งเห็นถึง
ความสําคญัของการให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ทาํให้ผูป้กครองเขา้ใจถึงปัญหา
และร่วมกันพฒันาศูนย์พฒันาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพมากขึ* น ทาํให้ผูป้กครองมีความพึงพอใจ         
อยูใ่นระดบัที�แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบั สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2551 ข : 38 - 39) ที�กล่าวว่า การสร้างความตระหนกัและให้ผูป้กครองไดเ้ขา้ใจถึงความสําคญั      
ของการดูแลบุตรหลานเป็นเป้าหมายสําคญั จะทาํให้ผูป้กครองเขา้มาร่วมมือกบัทางโรงเรียน การดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน การจดัประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ การให้ผูป้กครองไดเ้ป็นส่วนหนึ� งในการ
ร่วมแสดงความคิดเห็น พฒันา แก้ไข โดยร่วมกันกับฝ่ายบริหาร คณะอาจารย์ และผูป้กครอง         
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ในการจดัการศึกษา ทาํให้พ่อแม่ ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการหรือแกไ้ขปัญหาให้สําเร็จลุล่วงได ้
ก่อให้เกิดความเข้าใจอนัดีระหว่างผูป้กครองกับผูป้กครอง และระหว่างผูป้กครองกับโรงเรียน       
สอดคลอ้งกบัสํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551 ค : 11) ที�กล่าววา่ ผลลพัธ์จากการส่งเสริม
บทบาทการมีส่วนร่วมของพอ่แม่ ผูป้กครอง เพื�อพฒันาผูเ้รียนไดส่้งผลทางบวกต่อผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย 
กล่าวคือ ผูเ้รียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลืออยา่งใกลชิ้ดและไดพ้ฒันาศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ เพิ�มขึ*น 
พ่อแม่ ผูป้กครองมีความเขา้ใจ วางใจในระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนของโรงเรียนและอุ่นใจว่า   
มีเครือข่ายทางสังคมเพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์การอบรมดูแลเลี* ยงดูบุตรหลานและการ
ช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั ครูมีความสบายใจและเต็มใจให้ผูที้�เกี�ยวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมจดักิจกรรม
เสริมหลกัสูตรและนิเทศติดตาม เพื�อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเต็มศกัยภาพ โดยได้รับความร่วมมือจาก      
ผูที้�เกี�ยวขอ้งมากขึ*น ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความภาคภูมิใจที�ไดพ้ฒันาโรงเรียนให้สนองความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการและชุมชน พร้อมทั* งก้าวทันกับการเปลี�ยนแปลงทางสังคม ซึ� งสอดคล้องกับ            
สุนนั ขนัทะสิทธิh  (2552 : 77 - 81) ไดศึ้กษาเรื�อง การศึกษาการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในจงัหวดัเลย พบว่า สภาพการจดัการศึกษาปฐมวยั        
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สหภสั  อกัษรถึง     
(2551 : 78 - 80) ไดศึ้กษาเรื�อง ความพึงพอใจของผูป้กครองที�มีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน   
มิวสิคทาวน์ไทยแลนด์ พบว่า ผูป้กครองที�มีเพศต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนมิวสิคทาวน์ไทยแลนด์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ผูป้กครองที� มี          
อายตุ่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการจดัการศึกษาของโรงเรียนมิวสิคทาวน์ไทยแลนด์ แตกต่างกนั
อย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ผูป้กครองที�มีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการจดั   
การศึกษาของโรงเรียนมิวสิคทาวน์ไทยแลนด์ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ และผูป้กครอง
ที�มีอาชีพต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการจดัการศึกษาของโรงเรียนมิวสิคทาวน์ไทยแลนด ์ 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันา    

เด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ควรนาํผลการศึกษาไปใชแ้ละศึกษาคน้ควา้วจิยั ดงันี*  

 ข้อเสนอแนะเกี�ยวกบัการนําผลการวจัิยไปใช้ 

 1. ผูบ้ริหารและผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งควรมีการพฒันาดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร

เพื�อส่งเสริมการจดัการเรียนรู้สาํหรับเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอยา่งสมํ�าเสมอ 
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 2. ผูบ้ริหารควรส่งเสริม และสนบัสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดาํเนินงาน
พฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 ข้อเสนอแนะเพื�อการวจัิยครั0งต่อไป 

 1. ควรศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอนสาํหรับเด็กปฐมวยัที�มีประสิทธิภาพ 
 2. ควรศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของผูที้� มีส่วนเกี�ยวข้องของ           
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 3. ควรศึกษาปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กที�เหมาะสําหรับการจดั   
การศึกษา 




