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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของผู้ปกครอง ต่อการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2) 
เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ  ผู้ปกครอง
นักเรียน จ านวน 186 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ และค่าแอลเอสดี โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัย พบว่า 
1) ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองมีความคาดหวังต่อ การจัดการ
ศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพต่างกัน มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่แตกต่างกัน และผู้ปกครองที่มีอาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: การจัดการศึกษาปฐมวัย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

Abstract 
 The objectives of this research aimed to 1) study current conditions and expectations of parents 
towards early childhood education management of child care centers under Bang Sai Local Administration 
Organization, Phranakhon Si Ayutthaya province, and 2) compare personal factors of parents towards early 
childhood education management of child care centers under Bang Sai Local Administration Organization, 
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Phranakhon Si Ayutthaya province. The samples were 186 parents. The research instrument was a 
questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and 
LSD by setting the significant level of .05. The results indicated that: 1) As a whole, the opinions towards current 
conditions of early childhood education management of child care centers under Bang Sai Local Administration 
Organization, Phranakhon Si Ayutthaya province were at a high level.  The parents’ expectations towards early 
childhood education management of child care centers under Bang Sai Local Administration Organization, 
Phranakhon Si Ayutthaya province were at the highest level.  2) The differences of genders, ages, education 
backgrounds and marital status did not affect early childhood education management of child care centers.  
The differences of jobs and incomes affected the expectations towards early childhood education 
management of child care centers under Bang Sai Local Administration Organization, Phranakhon Si Ayutthaya 
province at different significance levels of .05. 
Keywords: childhood education management, child care centers under, Administrations Organizations 
 
1. บทน า 
     ในปัจจุบันการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย มีความ
จ าเป็นและส าคัญยิ่งในการผลิตเด็กไทยให้เจริญเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่จะเป็นพลังส าคัญของประเทศ มีคุณภาพ มี
ความรับผิดชอบและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ซึ่งน าไปสู่
การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีภารกิจด้านการจัดการศึกษาใน
ระดับปฐมวัยซึ่งมีการจัดการศึกษาส าหรับเด็กตั้งแต่อายุ 
3-5 ขวบ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
เล็งเห็นความส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
สามารถด าเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กได้อย่างมีคุณภาพ และ
เหมาะสม ส าหรับมาตรฐานดังกล่าว จ าแนกออกเป็น 5 ด้าน 
คือ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านอาคาร
สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุน
จากชุมชน ด้านธุรการ การเงินและพัสดุ [1] 

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงสภาพปัจจุบันและความ
คาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ

ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจะเป็นต้อง
ด าเนินให้ได้ตามมาตรฐานดังกล่าวขณะเดียวกัน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจักต้องด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
ความคาดหวังของผู้ปกครอง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ 5 
ที่เน้นการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน ดังนั้นการ
วิจัยครั้งนี้จึงจ าเป็นต้องทราบสภาพปัจจุบันว่าด าเนินได้
ตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมฯ ก าหนดในระดับใดและ
ระดับความคาดหวังเป็นอย่างไรเพื่อบูรณาการทั้งสอง
ประเด็นไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็ก เล็ก  รวมทั้ ง เป็นข้อมูล ให้แก่สถาบันที่มีความ
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย ซึ่งจะส่งผล
โดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของผู้ปกครองต่อการจัด
การศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย  จังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา       
2.2 เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัด
การศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย  จังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา        
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2.3 เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง
ของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ด้วยวิธีการ
ศึกษาเชิงส ารวจ เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 186 คน โดยใช้
ตารางส าเร็จรูปของ เครชชี่ และมอร์แกน ค านวณหา

ขนาดที ่เหมาะสมของกลุ ่มต ัวอย ่างที ่ระด ับความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5   
 หาความเชื่อมั ่นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
(Alpha Coefficient) ใช้วิธีของครอนบาค (Cornbach 
Alpha Coefficient)  ไ ด ้ค ่า  . 7 718  ซึ ่ง ถ ือ ว ่า เ ป ็น
เครื่องมือที่มีความเช่ือมั่น 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่, ร้อยละ, 
ค่าเฉลี่ย ( X ), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ..DS ), ค่าที 
(t-test), ค่าเอฟ (F-test) และค่าแอลเอสดี (LSD) 
 

 

4. ผลการวิจัย 4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปกครองนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 

ตารางที่ 1 
ปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนใหญ่ ร้อยละ 

เพศ หญิง 68.8 
อาย ุ 30-39  ป ี 51.6 
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 41.4 
อาชีพ ลูกจ้าง/รบัจ้าง 45.7 
รายได ้ 5,001-10,000  บาท 47.3 
สถานภาพ สมรส 72.1 

 

4.2 สภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาปฐมวัย ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ

บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 

 

ตารางที่ 2 
สภาพปัจจบุัน X  ..DS  ระดับสภาพปัจจุบนั 

ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 3.77 .47 มาก 
ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 3.79 .48 มาก 
ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสตูร 3.75 .45 มาก 
ด้านการมสี่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน 3.78 .40 มาก 
ด้านธุรการ – การเงินและพสัด ุ 3.87 .42 มาก 

รวม 3.79 .25 มาก 
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4.3 ความคาดหวัง ของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 

ตารางที่ 3 
ความคาดหวัง X  ..DS  ระดับความคาดหวัง 

ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 4.33 .28 มากที่สุด 
ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4.30 .30 มากที่สุด 
ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสตูร 4.24 .25 มากที่สุด 
ด้านการมสี่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน 4.12 .23 มาก 
ด้านธุรการ – การเงินและพสัด ุ 4.25 .30 มากที่สุด 

รวม 4.25 .14 มากที่สุด 
 
4.4 การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพ และ
รายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่าง 
4.5 การเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น อ า เ ภ อ บ า ง ซ้ า ย  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
ผู้ปกครองที่มีอาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความคาดหวัง
ต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
 

5. อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของ
ผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในครั้ งนี้สามารถน ามา
อภิปรายผลได้ ดังนี้ 

5.1 สภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาปฐมวัย  ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
ธุ ร การ  – การ เ งินและพัสดุ  ด้ านอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วมและ
การสนับสนุนจากชุมชน ด้านบุคลากรและการบริหาร
จัดการ และด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
ตามล าดับ มีรายละเอียดดังนี้ 
5.1.1 ด้านธุรการ – การเงินและพัสดุ พบว่า สภาพ
ปัจจุบันการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น ๆ ทั้งนี้เป็นเพราะโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนถึง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) 
5.1.2 ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
พบว่า สภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารที่
มั่งคงและปลอดภัย ห้องน้ าสะอาดถูกสุขลักษณะ มีการ
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ดูแลความปลอดภัยในเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
5.1.3 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน 
พบว่า สภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง 
และชุมชนอย่างต่อเนื่องท าให้ผู้ปกครองและชุมชนเห็น
ความส าคัญในการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน 
5.1.4 ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ พบว่า สภาพ
ปัจจุบันการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของครูผู้ดูแล
เด็กอย่างเหมาะสม ชัดเจน มีการน าผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กมาปรับปรุงการท างาน 
5.1.5 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่า 
สภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ปกครองเห็นว่าศูนย์พัฒนา เด็กเล็กยึด
หลักการอบรมเลี้ยงดูส าหรับการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านอารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา   
5.2 ความคาดหวัง ของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่
ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน และอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านบุคลากร
และการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย ด้านธุรการ – การเงินและพัสดุ ด้าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร และด้านการมีส่วนร่วม

และการสนับสนุนจากชุมชน ตามล าดับ มีรายละเอียด
ดังนี ้
5.2.1  ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ พบว่า  ความ
คาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ  บางซ้าย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น ๆ ทั้งนี้ เป็นเพราะ
ผู้ปกครองพิจารณาเห็นว่าครูผูดู้แลเด็กมมีนุษยสมัพันธท์ีด่ี 
สุภาพ มีความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ส่งผลให้เด็กอยากมา
โรงเรียน ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับ จันทรา จันทร์สุขสวัสดิ์ [2] ซึ่งกล่าวว่า 
ครูผู้สอนเป็นผู้ส าคัญอย่างยิ่ งที่จะช่วยให้ เด็กรู้ สึ ก
สนุกสนานและปลอดภัยเมื่ออยู่ ในโรงเรียน เด็กจะ
ประทับใจอยากมาพบเพื่อนพบครู หรือมีความพร้อมใน
การเรียนรู้ได้ดีหรือไม่เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ
ของครูผู้สอน 
5.2.2 ด ้านอาคารสถานที ่ สิ ่งแวดล ้อมและความ
ปลอดภัย พบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อ
การจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส ่ว น ท ้อ ง ถิ ่น อ า เ ภ อ บ า ง ซ ้า ย จ ัง ห ว ัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้ปกครอง มีความปรารถนาให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารมั่นคงปลอดภัย มีบริเวณเพียงพอ
ส าหรับการเรียน การท ากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เฉิดโฉม บุณยโหตระ [3] ที่ได้ศึกษาความ
คาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ก่อนระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้ปกครองมีความคาดหวังในด้านการจัดสภาพแวดล้อม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด เกี่ยวกับอาคารเรียนมีความแข็งแรง
และปลอดภัย ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ มีอากาศ
ถ่ายเทสะดวกโปร่งสบาย และปราศจากเสียงรบกวน  
5.2.3 ด้านธุรการ – การเงินและพัสดุ  พบว่า ความ
คาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย 



6                                                                                            วารสารวจิัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที ่2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2558          
 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพ ลูกจ้าง/
รับจ้าง มีรายได้ 5,000 -10,000 บาท จึงมีความต้องการ
ให้เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่ากิจกรรมพิเศษที่
เหมาะสม มีการจัดบริการรถรับ – ส่งนักเรียน เพื่อลด
รายจ่ายของครอบครัว 
5.2.4  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  พบว่า 
ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ปกครองเห็นความส าคัญ
ของการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์  สังคมและ
สติปัญญา เพื่อโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ มณฑิกา สุจริตกุล [4] ได้ศึกษาความ
คาดหวังของผู้ปกครองที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนในระดับก่อนประถม ศึกษาในเขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ปกครองคาดหวังให้นักเรียน
ได้รับพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สั งคมและ
สติปัญญา 
5.2.5 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน  
พบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ปกครองเห็นว่าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีครูผู้ดูแลเด็กคอยอบรมเลี้ยงดู สามารถ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้ สอดคล้องกับหวน พินธุพันธ์ [5] ได้เสนอ
แนวคิดในการบริหารงานความ สัมพันธ์กับชุมชนไว้ว่า
โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด จึงมีความ
จ าเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
โดยจัดการศึกษาในโรงเรียนให้สัมพันธ์สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน จึงจะท าให้ผู้ปกครองเกิดความ
ภาคภูมิ ใจและให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมใน
การศึกษาของโรงเรียน 

5.3 การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง
ของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ดังนี ้
5.3.1 ผลการเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ปกครองที่มี เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ปกครองทุกคนไม่ว่าเพศชาย
หรือเพศหญิง อายุเท่าใด จบการศึกษาระดับใด และมี
สถานภาพใดก็ตามล้วนมีความคิด เห็นต่อการจัด
การศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่แตกต่างกัน 
และพบว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีระดับ .05  ดังนี ้
5.3.1.1 ผู้ปกครองที่มีอาชีพและรายได้ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแตกต่างกัน ทั้งนี้เป็น
เพราะผู้ปกครองที่มีอาชีพหน้าที่การงานดีมีรายได้สูงมี
ความพร้อมในด้านก าลังทรัพย์ ท าให้มีมาตรฐานสูงกว่า
มาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ปัจจุบัน 
5.3.1.2 ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
สภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนจากชุมชน แตกต่ างกัน ทั้ งนี้ เป็น เพราะ
ผู้ปกครองที่มีรายได้สูงมีความพร้อมที่จะสนับสนุน
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งบประมาณแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่มีส่วนร่วมในการ
จัดประสบการณ์น้อย จัดประชุมช้ีแจงให้ผู้ปกครองทราบ
เกี่ยวกับการด าเนินงานและติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ต่อเนื่อง  
5.3.2 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครอง
ต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  พบว่า 
ผู้ปกครองที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ
ต่างกัน มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี้ เป็นเพราะ
ผู้ปกครองทุกคนไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิง อายุเท่าใด 
จบการศึกษาระดับใด และมีสถานภาพใดก็ตามล้วนมี
ความต้องการให้บุตรหลานเข้าโรงเรียนที่มีการจัด
การศึกษาท่ีดี มีคุณภาพ สามารถพัฒนาบุตรหลานให้เป็น
เยาวชนที่ดีและมีคุณภาพ และพบว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพ 
และรายได้ต่างกัน มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ดังนี ้
5.3.2.1 ผู้ปกครองที่มีอาชีพและรายได้ต่างกันมีความ
คาดหวังต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอบางซ้าย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตรแตกต่างกัน โดยผู้ปกครองที่มี อาชีพ 
เกษตรกร/ประมง เป็นผู้มีรายได้น้อย มีความคาดหวังต่อ
การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มากกว่า
ผู้ปกครองที่มีอาชีพอื่น ๆ ที่มีรายได้ดีกว่า มีความต้องการ
ให้บุตรหลานของตนได้รับการพัฒนาอย่างดีที่สุด มีความ
พร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม และสติปัญญา  
เพราะไม่อยากให้บุตรหลานต้องมาล าบากเหมือนตนเอง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร [6] ได้
ศึกษาสภาพการจัดการการศึกษาและคาดคาดหวังของ
ผู้ ปกครองที่ มี ต่ อการจั ดการศึ กษาในระดั บก่ อน
ประถมศึกษา จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครอง

คาดหวังในระดับมากที่สุด คือ ให้โรงเรียนมีปรัชญาในการ
จัดการศึกษาโดยให้เด็กรับการฝึกประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาสติปัญญา จัดหลักสูตรและ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นเตรียมความพร้อม
ทางด้านร่างกาย อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  
5.3.2.2 ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่างกันมีความคาดหวังต่อ
การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในด้านธุรการ – การเงินและพัสดุ  
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชราภรณ์  
พยัคฆ์เมธี [7] ได้ศึกษาความต้องการของผู้ปกครอง
เกี่ยวกับลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในอ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า
ผู้ปกครองที่มีรายได้ของครอบครัว/เดือน ต่างกันมีความ
ต้องการเกี่ยวกับลักษณะด้านการจัดการศึกษาแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้เป็นเพราะผู้มีรายได้สูง
มีความพร้อมด้านก าลังทรัพย์ที่จะสนับสนุน เพื่อให้เด็กได้
มีโอกาสได้มี โอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของ
พัฒน าก า รสู ง สุ ด ต า มศั ก ยภ าพและ น า ไ ป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะทางการบริหาร 
6.1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย  ควร
ส่งเสริมการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก 
ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการจัด
การศึกษาปฐมวัยให้กับเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามวัย และเป็นพื้นฐาน
ส าคัญแก่เด็ก ส าหรับการศึกษาในขั้นสูงและเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป ปรับปรุงหลักสูตรการ
จัดประสบการณ์ ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี  มุ่งเน้น
พัฒนาการของเด็กในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม
และสติปัญญา มีการประเมินการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแล
เด็กอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน และพัฒนา



8                                                                                            วารสารวจิัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที ่2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2558          
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐาน ทั้ง 5 ด้าน อย่างมี
ประสิทธิภาพไปพร้อมกัน 
6.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย ควร
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน ตอบสนองความคาดหวังของ
ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ 5 ที่เน้นการมีส่วน
ร่วมและสนับสนุนจากชุมชน โดยให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วม และให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดอบรม
ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ประชาชนในชุมชน เกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน ทิศทางและแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือและการ
สนับสนุนจากชุมชน  
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
6.2.1 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ ส าเร็จของการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 
6.2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยส ารวจ สัมภาษณ์ผู้บริหาร 
ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เที่ ยงตรงกับสภาพเป็นจริ งมากที่ สุด  เพื่ อท าการ
เปรียบเทียบ วิเคราะห์จุดแข็งและจุดด้อย แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไข 
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