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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่
จัดการศึกษาปฐมวัย ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ผู ้ปกครองนักเรียน จ านวน 359 คน เครื ่องมือที ่ใช้ใ นการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดประมาณค่า 5 ระดับ         
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ปกครองมีทัศนคติต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับสูง  โดยมีทัศนคติ   
ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนในด้านจรรยาบรรณวิช าชีพครู เป็นล าดับสูงสุด รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ,                                       
ด้านการจัดประสบการณ์และระดับมาตรฐานของโรงเรียน , ด้านเอกลักษณ์ของโรงเรียน, ด้านอาคารสถานที่ ,                        
ด้านการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ, ด้านภาวะผู้น า, ด้านผู้บริหารมืออาชีพ, และด้านการพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ตามล าดับ 2) ผู้ปกครองที่มีกลุ่มอายุแตกต่างกันมีทัศนคติต่อภาพลักษณ์ของ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยทุกด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3) ผู้ปกครองที่ประกอบ
อาชีพแตกต่างกันมีทัศนคติต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ     
ทางสถิติที ่ระดับ.05  4) ผู้ปกครองที่ส าเร็จการศึกษาในระดับที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียน           
ที่จัดการศึกษาปฐมวัยทุกด้าน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
ค าส าคัญ : ทัศนคติของผู้ปกครอง, ภาพลักษณ์, การศึกษาปฐมวัย, โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย, การบริหารสถานศึกษา 
  โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย 
 

Abstract 
 This research aimed to study and compare opinions of parents towards images of schools 
providing early childhood education under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service 
Office 2. The samples were 359 parents. The research instrument was a five-rating scale 
questionnaire.  The data were analyzed by mean, standard deviation, and one-way ANOVA.   
              The findings showed that: 1) the opinions of parents towards images of schools providing 
early childhood education were at a high level.  The highest level of opinions was the Code of Ethics 
of Teaching Profession, followed respectively by personnel, experience management, standard level 
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of school, identity of school, buildings and location, performance of professional standards, 
leadership, professional administrators and media, learning resource, innovation and educational 
technology development. 2) The difference of ages of parents did not statistically affect opinions 
towards images of schools providing early childhood education for all aspects. 3) The difference of 
jobs of parents statistically affected opinions towards images of schools providing early childhood 
education at .05 levels. 4) The difference of education backgrounds statistically affected towards 
images of schools providing early childhood education at .05 levels. 
Keywords: Opinions of parents , Images, Early Childhood Education, School managed early  
 childhood education 
 
 
1. บทน า 
 โรงเรียนเปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนภาพที่อยู่
ในจิตใจคนให้บุคคลเกิดความประทับใจในองค์กร ทั้งตัว
องค์กรเอง โดยเน้นการสร้างภาพความดี และความ       
มีคุณลักษณะเด่น เฉพาะตัวขององค์กรให้ปรากฏ         
แก่สาธารณชนภาพ ลักษณ์เป็นสิ่งที่โรงเรียนสามารถ
สร้างขึ้นได้โดยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน 
[1]   
 การรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์การที่เหมาะสมการ      
มีภาพลักษณ์ในเชิงบวกจะท าให้องค์การได้รับความ
เช่ือถือ ศรัทธา และยอมรับ เสริมสร้างความภักดีให้แก่
องค์กร ในทางตรงกันข้ามถ้าภาพลักษณ์เป็นไปในทางลบ
จะท าให้ไม่ได้รับการยอมรับ ดังนั้นการสร้างภาพลักษณ์   
ที่ดีแก่องค์การจึงมีความส าคัญเพราะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง
คุณภาพการบริการขององค์การ ซึ่งส่งผลต่อความเช่ือถือ
ศรัทธา และการได้รับการสนับสนุนการด าเนินการของ
ประชาชน [2] 
 ในปัจจุบันพบว่าในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผู้ปกครองนักเรียนให้ความ
นิยมต่อโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยในสังกัดเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งได้พยายาม
สร้างภาพลักษณ์ของตนเพื่อให้ เกิดความแตกต่าง               
จากโรงเรียนอื่นๆ ให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ทางการตลาด
ของโรงเรียน ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ปฐมวัยใน สพป.อย2 จากข้อมูลสารสนเทศ ระหว่างปี
การศึกษา 2554-2556 สรุปเป็นกราฟ แสดงจ านวนของ
นักเรียนแต่ละสังกัด ในสพป.อย 2 ดังนี ้

 
 

รูปที ่1 กราฟแสดงจ านวนนักเรียน 
แต่ละสังกัดในสพป.อย2 

 
 จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตปัญหาของ
จ านวนนักเรียนระดับปฐมวัยใน สพป.อย2 ที่ลดลงใน   
แต่ละปี ในขณะเดียวกันจ านวนนักเรียนในสังกัดเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอัตราเพิ่มขึ้นในแต่ละปี 
ทั้งนี้มีผลมาจากการรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียนที่มี อายุ
อาชีพ และการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อความรู้สึก
นึกคิด อุดมการณ์ ความต้องการที่แตกต่างกัน จาก
ปัญหาดั งกล่ าว เป็นการส่ งสัญญาณในด้ านลบต่อ
ภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัดการศกึษาปฐมวัยในสพป.อย
2 ที่แสดงให้เห็นถึงการรับรู้ของผู้ปกครองที่ขาดความ
เช่ือมั่น ยอมรับ และศรัทธาต่อโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ปฐมวัย ซึ่งหากปล่อยให้เกิดวิกฤตอย่างปัญหานี้ต่อไป 
อาจส่งผลต่อจ านวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาลดลง
ได้เช่นกัน เพราะโรงเรียนในสังกัดเอกชน และองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ก็เปิดการสอนตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย จนถึงระดับประถมศึกษาเช่นเดียวกับโรงเรียนใน
สพป.อย2 ซึ่งมีแนวโน้มเป็นไปได้ว่าผู้ปกครองจะเลือก
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โรงเรียนในระดับประถมศึกษาให้เป็นโรงเรียนเดิมที่ได้
เรียนในระดับปฐมวัย 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา             
และเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ปฐมวัยตามการรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียนเพื่อตอบสนอง
ต่อความเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งของกระแสโลก และ               
การบริหารการศึกษาให้ประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับ
ในสังคม น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้วางแผนพัฒนา
โรง เ รี ยนให้ ไ ด้ รั บความ เ ช่ื อมั่ น  และการยอมรั บ          
จากผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนเป็นแนวทาง
เพื่ อการพัฒนา ปรับปรุ ง  ประสิทธิภาพ สามารถ
จัดบริการให้เป็นท่ียอมรับต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ปฐมวัยตามการรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียน ในโรงเรียน
สังกัดสพป.อย2    
2.2 เพื่อเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัด
การศึกษาปฐมวัยตามการรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียนที่มี
อายุต่างกันในโรงเรียนสพป.อย2 
2.3 เพื่อเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัด
การศึกษาปฐมวัยตามการรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียนที่มี
อาชีพต่างกัน ในโรงเรียนสังกัดสพป.อย2 
2.4  เพื่อเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัด
การศึกษาปฐมวัยตามการรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียนที่มี
การศึกษาต่างกัน ในโรงเรียนสังกัดสพป.อย2 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ 
ผู้ปกครองนักเรียนช้ันปฐมวัยในสพป.อย2 จ านวน 359 
คน ปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างง่าย 
สุ่มด้วยตารางเลขสุ่ม ที่ยอมให้คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน .05 
โดยใช้การเปิดตารางของทาโร่ ยามาเน่ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือ แบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบประเภทแบบ
ปลายปิดที่แบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ มีค่า
ความเชื่อมั่น 0.82 โดยแบ่งเป็น 2 ตอน มีทั้งหมด 9 ด้าน
และ มีจ านวน 72 ข้อ ศึกษามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปและหาค่าทางสถิติ  ได้แก่  ค่า เฉลี่ย  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว(Analysis of variance : ANOVA)  และน ามา

ทดสอบเป็นรายคู่ โดยใช้ Post Hoc tests วิธีการของ 
เชฟเฟ่ (Scheffe) 
 
4. ผลการวิจัย 
4.1  ผู้ปกครองมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัด
กา รศึ กษาปฐมวั ย ภ าพร วมอยู่ ใ น ระดั บสู ง  โ ด ย                  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู รองลงมา
เป็นด้านบุคลากร ด้านการจัดประสบการณ์และระดับ
มาตรฐานของโรงเรียน ด้านเอกลักษณ์ของโรงเรียน             
ด้านอาคารสถานที่ ด้านการปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ด้านภาวะผู้น า ด้านผู้บริหารมืออาชีพ และ                
ด้านการพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ตามล าดับ เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน 
สามารถสรุปได้ ดังนี้  
4.1.1   ผู้ปกครองมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ด้านอาคาร
สถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีมีความสะอาดร่มรื่น  
4.1.2   ผู้ปกครองมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ด้านเอกลักษณ์
ของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
โรงเรียนมีช่ือเสียงประวัติอันยาวนานซึ่งถือเป็นจุดเด่น
ของโรงเรียน   
4.1.3   ผู้ปกครองมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ด้านภาวะผู้น า 
โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารมี  
ความอดทนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน   
4.1.4 ผู้ปกครองมีการรับรู้ ต่ อภาพลักษณ์การจั ด
ประสบการณ์และระดับมาตรฐานของโรงเรียน โดยรวม
อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โรงเรียนโรงเรียนได้รับ    
การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  
4.1.5 ผู้ปกครองมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ด้านบุคลากร 
โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูปฐมวัยใน
โรงเรียนส่วนใหญ่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงกับระดับช้ัน
ที่สอน 
4.1.6 ผู้ปกครองมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ด้านการพัฒนา
สื่อแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับสูง ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมี
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาเป็นอย่างดีเป็นอย่างดี  
4.1.7 ผู้ปกครองมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ด้านผู้บริหาร
มืออาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
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ผู้บริหารจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการสถานศึกษา
รับทราบ 
4.1.8 ผู้ ป ก ค ร อ งมี ก า ร รั บ รู้ ต่ อ ภ า พลั ก ษณ์ ด้ า น
จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยรวมอยู่ ในระดับสูง ที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูปฐมวัยประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น า
ในการอนุรักษ์และเศรษฐกิจสังคมศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
และยึดมั่น ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4.1.9 ผู้ ป ก ค ร อ ง มี ก า ร รั บ รู้ ต่ อ ภ า พ ลั ก ษ ณ์                 
ด้านการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารมุ่งมั่นพัฒนา
ผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
4.2 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้ปกครองที่มีต่อ
ภาพลักษณ์โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยโดยจ าแนก
ผู้ปกครองตามกลุ่มอายุ พบว่า ผู้ปกครองที่มีกลุ่มอายุ
แตกต่างกันมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่          
จัดการศึกษาปฐมวัยทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ที่ตั้งไว้ 
4.3 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้ปกครองที่มีต่อ
ภาพลักษณ์โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยโดยจ าแนก
ผู้ปกครองตามกลุ่มอาชีพ พบว่า ผู้ปกครองที่ประกอบ
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
ค้าขาย เกษตรกร พนักงานบริษัทฯ รับจ้างสถาบัน
การเงิน และ อื่นๆ มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียน
ที่จัดการศึกษาปฐมวัยทุกด้าน แตกต่างกันทุกด้านอย่าง             
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 
4.4 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้ปกครองที่มีต่อ
ภาพลักษณ์โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยโดยจ าแนก
ผู้ปกครองตามกลุ่มการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองที่ส าเร็จ
การศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และ      
สูงกว่าปริญญาตรี มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียน            
ที่จัดการศึกษาปฐมวัยทุกด้าน แตกต่างกันทุกด้าน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 
 
5. อภิปรายผล 

5.1 ภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยตาม
การรับรู้ของผู้ปกครองในภาพรวมอยู่ในระดับสูง เพราะ
ผู้ปกครองอยู่ใกล้ชิดกับเด็กปฐมวัยจึงท าให้มองเห็น
ภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่มีอย่างสม่ า เสมอส่งผลให้              
การรับรู้อยู่ในระดับสูงในทุกด้านซึ่งผลการวิจัยรายด้าน 
พบว่ า  ผู้ ปกครองมี ก าร รั บ รู้ ต่ อภ าพลั กษณ์ ด้ า น
จรรยาบรรณวิชาชีพครูสูงสุด รองลงมาคือด้านบุคลากร 
ด้านการจัดประสบการณ์และระดับมาตรฐานของ
โรงเรียน ด้านเอกลักษณ์ของโรงเรียน ด้านอาคารสถานที่ 
ด้านการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้านภาวะผู้น า 
ด้านผู้บริหารมืออาชีพ และด้านการพัฒนาสื่อแหล่ง
เรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาตามล าดับ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภารัตน์ ม่วงศิริ  (2547, 
บทคัดย่อ) [3] ได้วิจัย เรื่อง การศึกษาภาพลักษณ์ที่เป็น
จริง และที่พึงประสงค์ของโรงเรียนอนุบาลสังกัดส านัก
บริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขต
กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ผู้ปกครอง ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ที่เป็นจริงและ         
ที่พึงประสงค์ของโรงเรียนอนุบาลตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและผู้ปกครอง พบว่า ภาพลักษณ์ที่เป็นจริงอยู่
ในระดับที่เป็นจริงมากทุกด้าน ซึ่งสามารถอภิปรายเป็น
ภาพลักษณ์รายด้าน พบว่า 
5.1.1 ภาพลักษณ์ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู พบว่า 
ผู้ปกครองมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัด
การศึกษาปฐมวัยสูงสุดต่อครูปฐมวัยประพฤติปฏิบัติตน
เป็นผู้น าในการอนุรักษ์และเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม และยึดมั่น  ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมขุสาเหตุ
เนื่องมาจากผู้ปกครองได้เล็งเห็นความส าคัญของครูที่ต้อง
มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี   มีคุณลักษณะที่
เหมาะสมในการเป็นครูปฐมวัย มีความรัก ศรัทธา 
ซื่ อสั ตย์  สุ จ ริ ต  รั บผิ ดชอบ  และมี วิ นั ย ในตน เอง
คุณลักษณะดังกล่าว เกิดจากการรับรู้ของผู้ปกครอง 
เนื่องจากผู้ปกครองเด็กปฐมวัยและครูจะมีปฏิสัมพันธ์กัน
เป็นประจ า จึงส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดการรับรู้จากตัว
บุคลากรครูและตอบสนองเป็นการรับรู้ทางเชิงบวก
นั่นเอง 
5.1.2 ภาพลักษณ์ด้านบุคลากร พบว่า การรับรู้ของ
ผู้ปกครองมีการรับรู้ต่อบุคลากร ครูปฐมวัยในโรงเรียน
ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงกับระดับช้ันที่สอน 
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ทั้งนี้เนื่องมาจากการรับรู้ในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู
นั้นได้มาจากการรับรู้จากตัวบุคลากร และความเช่ือที่ถูก
ปลูกฝังจากคนรุ่นก่อนๆ ว่าหากครูดีแล้วเด็กย่อมดีด้วย
ก่อให้เกิดเป็นค่านิยม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบ
ของภาพลักษณ์ ด้านพนักงาน เพราะพนักงานที่ดีมี                  
จิตวิญญาณของให้การบริการและมีบุคลิกภาพที่ดีนั่นเอง 
ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร และในพื้นที่จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยายังคงเป็นสังคมชนบทเสียส่วนใหญ่ 
ผู้ปกครองยังให้เกียรติ และยกย่องในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูว่าเป็นบุคคลากรที่มีคุณค่าอีกด้วย   
5.1.3 ภาพลักษณ์ด้านการจัดประสบการณ์และระดับ
มาตรฐานของโรงเรียน พบว่า ผู้ปกครองมีการรับรู้ต่อ
โรงเรียนที่ได้รับการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ โดยผู้ปกครองได้รับรู้พัฒนาการของเด็ก และ
การจัดประสบการณ์ซึ่งสามารถรับรู้ได้ด้วยตนเอง เมื่อ
ผู้ปกครองมารับบุตรหลานท่ีโรงเรียน ได้รับรู้เรื่องราวจาก
เด็กปฐมวัยโดยตรงผ่านเด็กปฐมวัยโดยตรง จึงส่งผลให้
ผู้ปกครองมีทัศนติที่ดีต่อการจัดประสบการณ์และเกิด
ความเช่ือว่าการจัดประสบการณ์ในรูปแบบท่ีหลากหลาย
เหมาะสมมาจากการการบริหารงานวิชาการที่ดี มีการ  
บูรณาการการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับท้องถิ่น ซึ่งสะท้อนถึง
คุณภาพในการจัดการศึ กษาที่ มี คุณภาพส่ งผลต่ อ
ภาพลักษณ์ที่ดี 
5.1.4 ภาพลักษณ์ด้านเอกลักษณ์ของโรงเรียน พบว่า 
ผู้ปกครองมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัด
การศึกษาปฐมวัยสูงสุดต่อโรงเรียนมีช่ือเสียงประวัติ
ยาวนานซึ่งถือเป็นจุดเด่นของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนที่เน้น
ความเป็นระเบียบวินัยของนักเรียน มีการอบรมมารยาท 
คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องและเกิดผลจริงกับเด็ก
นั้นจะส่งผลให้เกิดช่ือเสียงแก่โรงเรียนจนกลายเป็น
เอกลักษณ์ของโรงเรียน มีสิ่งจูงใจต่อการตัดสินใจใน     
การเลือกโรงเรียนให้กับบุตรหลาน 
5.1.5 ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ี พบว่า ผู้ปกครองมี
การรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย
สูงสุดกับโรงเรียนท่ีมีสภาพแวดล้อมที่ความสะอาดร่มรื่น 
เนื่องมาจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องเดินทางรับส่ง
นักเรียนเป็นประจ า ท าให้ผู้ปกครองเกิดการรับรู้โดยตรง
ในการจัดอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
โดยผู้ปกครองจะมีการรับรู้ ต่อภาพลักษณ์การจัด
ห้องเรียน บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ตัวอาคาร

แข็งแรง มั่นคง เหมาะสม มุ่งเน้นเน้นความปลอดภัยของ
เด็ก ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี และเหมาะสม เอื้อต่อ
การเรียนรู้ เพราะการจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม
เป็นสถานที่ที่เด็กได้แสดงออก ซึ่งความสนใจ ความรู้สึก 
ความคิดสร้างสรรค์ ปัญหา และช่วยสร้างเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก ด้วยเหตุนี้การจัดสภาพแวดล้อมที่ทรงคุณค่าจะ
ช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง [4]  
5.1.6 ภาพลักษณ์ด้านการปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพ พบว่า การรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัด
การศึกษาปฐมวัยสูงสุด ในด้านผู้บริหารที่มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ โดย
มองที่คุณภาพของเด็กเป็นหลัก เน้นผลที่เกิดขึ้นอย่าง
ถาวร และได้รับการประสานความร่วมมือจากผู้ปกครอง 
และชุมชน ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ปกครองมีความใกล้ชิดกับ
โรงเรียน มีปฏิสัมพันธ์กับครู และผู้บริหารจากการจัด
กิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองเสมอ ท า
ให้เกิดการรับรู้และส่งผลต่อค่านิยมด้านการปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูท าให้อยู่ในระดับสูง 
5.1.7 ภาพลักษณ์ด้านภาวะผู้น า พบวา่ ผู้ปกครองมีการ
รับรู้ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย
สูงสุดในโรงเรียนที่ผู้บริหารมีความอดทนต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน      
สืบเนื่องมาจากการที่ผู้ปกครองได้พบครูเป็นประจ า
สม่ าเสมอ จนท าให้เห็นแนวทางการบริหารงานของ
ผู้บริหารจึงท าให้เกิดการรับรู้ในด้านบวกต่อภาวะผู้น า 
เนื่องจากภาวะผู้น าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เกี่ยวข้อง     
ทั้งกับความเปลี่ยนแปลงและความมีเสถียรภาพ เป็น     
ทั้งเรื่องส่วนตัวและความสัมพันธ์กับผู้อื่นและผู้น ายังเป็น 
ผู้ก าหนดวิสัยทัศน์และส่งผลให้ เกิดการกระท าใน                 
การบริหารองค์กร และพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
โรงเรียน [5]  
5.1.8 ภาพลักษณ์ ด้ านผู้ บริ ห ารมื ออา ชีพ  พบว่ า 
ผู้ปกครองมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัด
การศึกษาปฐมวัยสูงสุดต่อผู้บริหารจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาภายในสถานศึกษา และรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ ซึ่งการเป็นผู้บริหาร
มืออาชีพโดยผู้ปกครองมักจะมองภาพลักษณ์ของการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของเด็กและชุมชน โดยมีการสนับสนุนให้มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีการายงานผล
ประกันภายในอย่างสม่ าเสมอ 
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5.1.9 ภาพลักษณ์ด้ านการพัฒนาสื่ อแหล่ง เรียนรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบว่า ผู้ปกครอง
มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ปฐมวัยสูงสุด ด้านโรงเรียนที่มีสามารถใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นเครื่องมือในการบริหารจัด
การศึกษาเป็นอย่างดีเป็นอย่าง โดยผู้ปกครองส่วนใหญ่  
จะมีการรับรู้ที่ดีต่อแหล่งเรียนรู้ที่ เกิดคุณค่ากับเช่น
ห้องสมุดที่มีการเปิดบริการอย่างเป็นประจ า มีการน า
เทคโนโลยี   ที่มีประโยชน์มาใช้ในการเรียนรู้ การสร้างสือ่ 
นวัตกรรมใหม่ด้วยตนเอง และมีความดึงดูดน่าสนใจ     
ท าให้การรับรู้ของผู้ปกครองที่มีผลต่อภาพลักษณ์สูง     
ซึ่ ง เด็ กในวั ยนี้ มั กจะสนใจสื่ อที่ มี สี สั นสะดุดตา  มี       
ความน่าสนใจ เมื่อสื่อที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ
มาอยู่รวมกันจึงท าให้เด็กสนใจและมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสื่อ
เป็นเวลานาน นอกจากนี้เด็กยังได้เรียนรู้ผ่านสื่อนั่นเอง 
ดั งนั้น  การสร้างทัศนติที่ ดีต่ อผู้ปกครองที่มี ต่อสื่ อ         
การเรียนรู้ของเด็ก 
5.2 การรับรู้ ของผู้ปกครองที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย เมื่อจ าแนกตามกลุ่มอายุ 
ผู้ปกครองมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัด
การศึกษาปฐมวัยทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะ
อายุไม่มีผลต่อภาพลักษณ์ แต่ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตามกลุ่ม
อายุของผู้ปกครองข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือ ผู้ปกครองที่มี
อายุในช่วง 31–40 ปี มีการรับรู้อยู่ในระดับสูงกว่ากลุ่ม
อายุอื่น และเมื่อจ าแนกเป็นรายข้อตามอายุ พบว่า               
การรับรู้ต่อภาพลักษณ์ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย
สูงสุด ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง อาจเป็นเพราะ
คนในช่วงวัย 31–40 ปี ที่ส่งลูกเข้ามาเรียนเป็นบุตรคน
แรกของตนจึงท าให้เกิดการรับรู้ที่ดีต่อภาพลักษณ์เพราะ
ไม่มีการเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่น เมื่อเปรียบเทียบกับ
คนในกลุ่มอายุอื่นที่มีประสบการณ์ในการเลือกโรงเรียน
ให้กับบุตรหลานจึงไม่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ในกลุ่มคนอายุ
อื่น การวิเคราะห์ ตัดสินใจของตนเองมาเป็นอย่างดีแล้ว 
จึงท าให้เกิดการรับรู้ที่ดีต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนสูง 
 
5.3 ผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย เกษตรกรพนักงานบริษัทฯ 
รับจ้างสถาบันการเงิน  และ อื่นๆ มีการรับรู้ต่อ
ภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยทุกด้าน 
แตกต่างกันทุกด้าน โดยผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรจะมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ในโรงเรียนที่จัด

การศึกษาปฐมวัยสูงสุด รองลงมา คือ ผู้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว และพนักงานบริษัทตามล าดับ ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากอาชีพของผู้ปกครองส่วนใหญ่ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาท าเกษตรกรรมกันมากกว่ารับราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่
เหมาะสมทางภูมิศาสตร์กับการท าเกษตรกรรม และ
อาชีพน้ีเองเป็นอาชีพท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษด้วย 
5.4 ผู้ปกครองที่ส า เร็จการศึกษาในระดับ ต่ ากว่า
ปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีการรับรู้
ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยทุกด้าน
แตกต่างกันทุกด้าน ข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือ ผู้ปกครองที่
ส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมีภาพลักษณ์ต่อการจัด
การศึกษาปฐมวัยสูงสุด รองลงมาคือระดับปริญญาตรีอยู่
ในระดับสูง อาจเป็นเพราะอาชีพของผู้ปกครองส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม    
ที่อยู่ในฝ่ายการผลิตมากกว่าฝ่ายบริหาร บุคคลที่เข้าไป
ท างานส่วนใหญ่จะรับวุฒิการศึกษาที่ไม่สูงเนื่องจาก
โรงงานอุตสาหกรรมต้องการจ่ายเงินเดือนน้อยเพื่อ
ประหยัดต้นทุนการผลิต หรือจะเป็นเกษตรกรก็ดี ส่วน
ใหญ่เป็นการสืบสานอาชีพเดิมจากบรรพบุรุษจึงไม่นิยม
รับการศึกษาสูงแต่มักจะใช้ประสบการณ์ที่ถูกสั่งสอนมา
รุ่นต่อรุ่นกันเสียมากกว่า ดังนั้น การรับรู้ของผู้ปกครองที่
มีต่อภาพลักษณ์ต่อโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยของแต่
ละคนย่อมแตกต่างกันสืบเนื่องจากผู้ปกครองที่มีลักษณะ
ทางประชากรที่แตกต่างกัน ทั้งอาชีพ และการศึกษาของ
ผู้ปกครองนั่นเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของวันดี เกตบุรม 
[6] ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมและข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง
ในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียน
สังกัดเมืองพัทยา พบว่า การมีส่วนร่วมโดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง จ าแนกตามระดับการศึกษาทั้ง
ระดับต่ ากว่าอนุปริญญา และระดับอนุปริญญา-ปริญญาตรี 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะทางการบริหาร 
6.1.1  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย  ควร
ส่งเสริมการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก 
ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการจัด
การศึกษาปฐมวัยให้กับเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามวัย และเป็นพื้นฐาน
ส าคัญแก่เด็ก ส าหรับการศึกษาในขั้นสูงและเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป ปรับปรุงหลักสูตรการ
จัดประสบการณ์ ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี  มุ่งเน้น
พัฒนาการของเด็กในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม
และสติปัญญา มีการประเมินการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแล
เด็กอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน และพัฒนา
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 าเร็จของการ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
6.2.2  การวิจัยเ ชิงคุณภาพ โดยส ารวจ สัมภาษณ์
ผู้บริหาร ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เที่ยงตรงกับสภาพเป็นจริงมากที่สุด เพื่อท าการ
เปรียบเทียบ วิเคราะห์จุดแข็งและจุดด้อย แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไข 
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