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ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
STUDENT GUARDIANS SATISFACTION WITH MANAGEMENT OF PRE-SCHOOL
DEVELOPMENT CENTRE ATTACHED TO ROB MAUNG ADMINISTRATIVE
ORGANIZATION IN MUANG DISTRICT, ROI ET PROVINCE
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ท�ำวิจัยเมื่อ สิงหาคม 2558
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร
จัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพือ่ เปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอ
แนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ปกครองนักเรียน จ�ำนวน 108
คน ซึ่งได้มาโดยการเทียบจากตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับมีค่า IOC ระหว่าง
0.67–1.00 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบค่าที (t-test) และค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ F-test โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
ผลการวิจัยพบว่า
1) ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร รองลงมา คือ
ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
คือ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศอายุ และอาชีพแตกต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการทัง้ โดยรวมไม่แตกต่างกัน และรายด้าน พบว่า ผูป้ กครองทีม่ เี พศต่างกัน
นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา, มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย
วิทยาเขตร้อยเอ็ด
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มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการด้านบุคลากรและการบริหารจัดการแตกต่างกันอย่าง มีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีดังนี้ ด้านบุคลากรและการ
บริหารจัดการ ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมครูผสู้ อนควรมีวฒ
ุ กิ ารศึกษาปฐมวัย
ทุกคน และควรมีการฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่บคุ ลากรอย่างสม�ำ่ เสมอด้านอาคารสถานที่ สิง่ แวดล้อมและความ
ปลอดภัย ควรมีพื้นที่เพียงพอในการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรม ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร
ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผูเ้ รียน ในการจัดการเรียนการสอนควรจัดสือ่
ให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับวัยและความต้องการของผู้เรียน ควรมีการจัดอบรม/ศึกษาดูงานนอก
สถานที่อย่างน้อยปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการและได้เรียนรู้จากสถานที่จริง
ด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากชุมชนควรส่งเสริมให้มีจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนและหน่วยงานราชการอื่นๆ
ค�ำส�ำคัญ: 1. ความพึงพอใจ 2. ผู้ปกครองนักเรียน 3. การบริหารจัดการ 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ABSTRACT
The purposes of this study were : 1) to study parents’ satisfaction with Robmuang
Sub-distract Administrative Organization’s managements of Child Development Center in
Roi Et’s Muang district, 2) to compare their satisfaction with its managements of the
center to variables of their genders, ages and occupation, and 3) to regulate suggestions
for their satisfaction with its managements. The sample comprised 108 students, gaining
through setting it against Krejcie’s and Morgan’s table. The data collection instrument was
five-rating-scale questionnaires, possessing IOC between .67 and 1.00, and the reliability of
the whole entry at 0.95.The statistics for processing data encompassed frequency, percentage,
standard deviation, t-test and F-test (One-way ANOVA) by making use of the computer
software package.
The finding found were as follow : 1) Their satisfaction with managements of the
above centre has rated high in the overall aspect. In terms of a single one, the aspect with
the highest mean is academic affairs and curriculum activities. The next lower mean aspects
include community participation and support, personnel and management. As for the
aspect with the lowest means, they take in: premises, environments and security.
2) The comparative results of their satisfaction with its administration have statistically
confirmed that variables of their genders, ages and occupations show no significant
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differences in their satisfaction with its administration in the overall aspect. Given a single
aspect, variables of their genders prove otherwise with the statistical significance level at
.05 in their satisfaction with its managements of personnel and management, 3) Parents’
suggestions for their satisfaction with its administration have been recommended.
Personnel and management: Budget allocation is to be allotted to suffice for holding
activities. Teachers should possess direct qualification on preschool child education.
There should have training courses to enlighten teachers on a regular basis. Premises,
environments and security: There should have sufficient space for instructional
arrangements and holding activities. Academic affairs and curriculum activities:
Instructional arrangements should be in line with learners’ requirements. A variety of
media for holding instructional activities should be provided to fit learners’ ages and
requirements. Either training course or field trip study for children is to be held once in an
academic year to strongly promote their developments, helping them learn from the real
source. Community participation and support: The center should hold an activity together
with communities and other state sectors.
Keywords: 1. Satisfaction 2. Student Guardians 3. Management 4. Pre-School Child Centers
5. Sub-District Administration
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ตามพระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พุทธศักราช 2542 ซึ่งออกตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติ
อ�ำนาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในพืน้ ทีซ่ งึ่ รวมถึงการจัดการศึกษาด้วย และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาก็ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใด
ก็ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนท้องถิ่นนั้นๆ ประกอบกับแผนปฏิบัติ
การก�ำหนดแผนขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้กำ� หนดให้การศึกษาปฐมวัย
หรือก่อนประถมศึกษาเป็นหน้าทีซ่ งึ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องจัดท�ำโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
บริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเพือ่ เป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชน ผูป้ กครองได้รบั บริการเพือ่ เตรียม
ความพร้อมให้แก่เด็กอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ม.ป.ป., หน้า 8)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในฐานะหน่วยงานซึง่ มีภารกิจหน้าทีร่ บั ผิดชอบด้านการพัฒนาเด็ก ตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองค์การบริหารส่วนต�ำบล เทศบาล หรือเมืองพัทยาก็ดี ล้วนแต่มีบทบาทที่
ส�ำคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสิ้น ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดตั้ง
80

Vol.5 No.2 July – December 2016

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

และด�ำเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กพร้อมทัง้ รับถ่ายโอนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ซึง่ เดิมอยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบ
ของส่วนราชการต่างๆ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และได้มาตรฐาน (กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น, 2547, หน้า 1)
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดตั้งและด�ำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมทั้ง รับถ่าย
โอนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กซึง่ เดิมอยูใ่ นความดูแลของส่วนราชการต่างๆ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีหน้าที่
รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในทุกๆ ด้าน เพือ่ ให้เด็กได้รบั การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
และได้มาตรฐาน เนื่องจากเด็กเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ
ในอนาคตการพัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
จึงเป็นภารกิจส�ำคัญทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบจะต้องตระหนักและให้ความสนใจ
เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างมีคุณภาพ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2547, หน้า 1)
สภาพปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด การศึกษาในเขต
เทศบาลต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีสถานศึกษาหลายแห่ง ตัง้ แต่ระดับก่อนประถมศึกษา
จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและการศึกษานอกระบบ มีศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทีร่ บั โอนมาจากส่วนราชการ
อื่นและจัดตั้งเอง มีทั้งหมด จ�ำนวน 4 ศูนย์ ผู้ปกครองมีทั้งอาชีพเกษตรกร รับจ้างทั่วไปและอาชีพอื่นๆ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมีการด�ำเนินงานตามมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภายใต้การก�ำกับดูแลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งมีการดูแลพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ
ตามการเจริญเติบโตตามวัยของเด็ก และทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมีการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กทาง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จากสภาพและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษา มีหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครอง
นั ก เรี ย นต่ อ การบริ ห ารจั ด การศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลรอบเมื อ ง อ� ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดร้อยเอ็ด ในด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร ด้านการมีสว่ นร่วมและสนับสนุนจากชุมชน เพือ่ ประโยชน์ในการใช้ขอ้ มูล
เป็นแนวทางในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในทุก ๆ ด้าน เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีความก้าวหน้า
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
2.2 เพือ่ เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ
2.3 เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.2 ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.3 ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ขอบเขตด้านประชากร
ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในปีพุทธศักราช 2557 จ�ำนวน 147 คน
4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ก�ำหนดตัวแปรไว้ดังนี้
1) ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ และอาชีพ
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ได้แก่ ความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 2) ด้านอาคารสถานที่ สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย 3) ด้านวิชาการ
และกิจกรรมหลักสูตร 4) ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน
4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรอบเมือง 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแก่นทราย 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขวา 4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปลือยนอก 5) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเปลือยสามัคคี
4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยท�ำการศึกษาเรื่องนี้ในปีการศึกษา 2557
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 เป็นข้อสนเทศส�ำหรับผูด้ แู ลเด็กในการพัฒนาตนเองให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
5.2 เป็นข้อสนเทศส�ำหรับผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ปรับปรุงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 เป็นข้อสนเทศส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก�ำหนดนโยบายในการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 เป็นข้อมูลสนเทศส�ำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน�ำไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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6. วิธีการด�ำเนินการวิจัย
6.1 ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด ในปีพุทธศักราช 2556 จ�ำนวน 147 คน
6.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด ในปีพุทธศักราช 2556 จ�ำนวน 108 คน ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจากตาราง
เครชชี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 43) แล้วท�ำการสุ่มแบบง่าย
(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก
6.3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้ กครอง
นักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ด้าน จ�ำนวน 40 ข้อ ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด
(Open-ended Questionnaires) เพือ่ สอบถามข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
6.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ส�ำหรับบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล
และ สถิตอิ นุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t–test) การทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way ANOVA) F-test
7. ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลของการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
7.1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก
ชุมชน ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย และเมือ่ แยกออกเป็นรายด้านมีผลการวิจยั ดังนี้ 1) ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ
พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก 3) ด้านวิชาการ
และกิจกรรมหลักสูตร พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 4) ด้านการมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
7.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต�ำบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต�ำบลบ้านนิเวศน์ อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�ำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 1) ผู้ปกครอง
ทีม่ เี พศและอายุตา่ งกัน มีความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน และรายด้าน พบว่า
ด้านบุคลากรและบริหารจัดการ แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ส่วนด้านอืน่ ๆ ไม่แตกต่างกัน
2) ผู้ปกครองที่มีอาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน
7.3 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 1) ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ มีขอ้ เสนอ
แนะและวิธีการแก้ไขปัญหาจากผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ คือ ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม ครูผู้สอนควรมีวุฒิการศึกษาปฐมวัยทุกคน และควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรอย่างสม�่ำเสมอ 2) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มีข้อเสนอแนะและวิธีการ
แก้ไขปัญหาจากผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ ควรมีพื้นที่เพียงพอในการจัดการศึกษาและการจัด
กิจกรรม 3) ด้านวิชาการ และกิจกรรมหลักสูตร มีข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไขปัญหาจากผู้ปกครองที่
ตอบแบบสอบถามมีดังนี้ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรจัดให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน
ในการจัดการเรียนการสอนควรจัดสื่อให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับวัยและความต้องการของผู้เรียน
ควรมีการจัดอบรม/ศึกษาดูงานนอกสถานทีอ่ ย่างน้อยปีการศึกษาละหนึง่ ครัง้ เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการ
และได้เรียนรูจ้ ากสถานทีจ่ ริง 4) ด้านการมีสว่ นร่วม และสนับสนุนจากชุมชน มีขอ้ เสนอแนะและวิธกี ารแก้ไข
ปัญหาจากผูป้ กครองทีต่ อบแบบสอบถาม มีดงั นี้ คือ ควรส่งเสริมให้มจี ดั กิจกรรมร่วมกันระหว่างศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก ชุมชนและหน่วยงานราชการอื่นๆ
8. การอภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและ
น�ำมาอภิปลายเพิ่มเติมตามประเด็นต่างๆ ดังนี้
8.1 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
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ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการจัดการศึกษาจึงท�ำ
มาตรฐานการด�ำเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้สามารถด�ำเนินงานเพือ่ พัฒนา
เด็กได้อย่างมีคณ
ุ ภาพและเหมาะสม ซึง่ เป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ถือปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส�ำคัญเกี่ยวกับ
การบริหารงานด้านการศึกษา จึงมีการพัฒนาและวางระบบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพตามหลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่ การทีเ่ กีย่ วข้องและให้เป็นไปตามตามมาตรฐานการ
ด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจึงท�ำให้ผลการวิจัยมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สน ศิระวงษ์ (2554) ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ งความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการด�ำเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองตะเกรา อ�ำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการ
วิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการด�ำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต� ำ บลคลองตะเกรา อ� ำ เภอท่ า ตะเกี ย บ จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา โดยรวมและรายด้ า นอยู ่ ใ นระดั บ มาก
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติชัย พิมพ์จ่อง (2555) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ต่ อ การบริ ห ารจั ด การศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก สั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลบ่ อ ใหญ่ อ� ำ เภอบรบื อ
จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ่อใหญ่ อ�ำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านวิชาการ และกิจกรรมหลักสูตร
ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ให้ความส�ำคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร จึงท�ำให้ผลการวิจัยด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตรมีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิชยั พันธุเ์ ชือ้ (2553) ได้ทำ� การวิจยั
เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์ สังกัด
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองโพธิ์ อ�ำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวม
ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์ สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลหนองโพธิ์ อ�ำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับงาน
วิจยั ของ ทรงพล มุง่ การ (2552) ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง การบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลเชียงเคียน อ�ำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมเห็นด้วยต่อการบริหารจัดการ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�ำบลเชียงเคียน ด้านการจัดการและกิจกรรมตามหลักสูตรมากทีส่ ดุ
ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านอาคารสถานที่ สิง่ แวดล้อมและ
ความปลอดภัย ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ อาจเนือ่ งมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญ
ของการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จึงได้มีการด�ำเนินงาน
ให้เป็นไปมาตรฐานส�ำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านอาคารสถานที่
สิง่ แวดล้อม และความปลอดภัย ทัง้ ภายในและภายนอกตัวอาคาร เช่น ด้านอาคารสถานที่ เป็นการด�ำเนินงาน
เกี่ยวกับพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตั้ง จ�ำนวนชั้นของอาคาร ทางเข้า-ออก และประตูหน้าต่าง
ตลอดจนพืน้ ทีใ่ ช้สอยอืน่ ๆ ด้านสิง่ แวดล้อม สิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกตัวอาคาร แต่เนือ่ งจากสถานะ
การเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรเป็นเงินรายได้มีจ�ำนวนที่จ�ำกัดและ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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ไม่เพียงพอ จึงท�ำให้การปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ในด้านอาคารสถานที่ สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย
ไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร จึงท�ำให้ผลการวิจยั ด้านนีม้ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ แต่มคี า่ แปลผลอยูใ่ นระดับมากซึง่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชัย พันธุ์เชื้อ (2553) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ต่อการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองโพธิ์
อ�ำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวมผูป้ กครอง มีความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงพล มุ่งการ (2552)
ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�ำบลเชียงเคียน อ�ำเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมเห็นด้วยต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลเชียงเคียน ด้านการจัดการและกิจกรรมตามหลักสูตรมากทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่ ด้านบุคลากร
และการบริหารจัดการ ส่วนด้านอาคารและสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยผู้ปกครองเห็นด้วย
น้อยที่สุด
8.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกตามเพศ อายุ และ
อาชีพ
1) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครอง จ�ำแนกตามเพศ พบว่ามีความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต�ำบลบ้าน
นิเวศน์ อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จรูญ มะลิปไิ ข (2555)
ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหนองจิก อ�ำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองจิก อ�ำเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม จ�ำแนกตามเพศ พบว่า เพศชายมีความพึงพอใจมากกว่าเพศหญิง และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สน ศิระวงษ์ (2554) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการด�ำเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองตะเกรา อ�ำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลการ วิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการด�ำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองตะเกรา อ�ำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำแนกตามเพศ
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
2) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครอง จ�ำแนกตามอายุ พบว่า มีความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยใน
ครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษ์พจน์ เพียรศิลป์ (2550) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลแม่สรวย อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทั่วไปของประชาชน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ต่อเดือน
อาชีพ และการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของประชาชนไม่มีผลต่อความพึงพ่อใจ
ต่อการด�ำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และสอดคล้องกับงานวิจัย
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อรพรรณ นพพล (2550) ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง ความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียน
ตันติวัตร เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า จ�ำแนกสถานภาพอายุ ผู้ปกครองที่
มีอายุ ต�่ำกว่า 30 ปี 30–35 ปี และ 35 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครอง จ�ำแนกอาชีพ พบว่า มีความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาวใส ระภูเขียว (2554) ได้ท�ำการวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา และอาชีพ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พงษ์พจน์ เพียรศิลป์ (2550) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด�ำเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลแม่สรวย อ�ำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทั่วไปของ
ประชาชน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาระดับรายได้ต่อเดือน อาชีพ และการส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของประชาชนไม่มีผลต่อความพึงพ่อใจต่อการด�ำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต�ำบลแม่สรวย
9. ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้พบประเด็นที่น่าสนใจและ
น�ำมาเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้
9.1 ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำไปใช้
1) ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ดังนัน้
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะน�ำผลการวิจัยไปพัฒนาเพิ่มศักยภาพของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการ
และกิจกรรมหลักสูตร ด้านการมีสว่ นร่วมและสนับสนุนจากชุมชน เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กประสบความส�ำเร็จและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการด�ำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยิ่งขึ้นต่อไป 2) ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร
จัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
พร้อมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ และการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครูโดยต้อง
ส่งเสริมให้เด็กสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ รวมทัง้ มีการนิเทศการศึกษาช่วยเหลือ
แนะน�ำอย่างสม�่ำเสมอเป็นระบบและเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง 3) ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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ผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
ดังนั้นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซม บ�ำรุง รักษา
ทั้งภายในและภายนอก อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยไม่สามารถเขียนงานให้
ครอบคลุมปัญหาทุกประเด็นที่น่าสนใจ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ผู้ที่สนใจท�ำวิจัยในประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
1) ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 2) ควรศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการด�ำเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 3) ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
4) การด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
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และ ดร.กฤตยากร ลดาวัลย์ อาจารย์ทปี่ รึกษาสารนิพนธ์รว่ ม ทีไ่ ด้ให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำ ค�ำปรึกษา ตลอดจน
ตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ไกรสิน อาจารย์ประจ�ำ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดร.ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และดร.กุศล ศรีสารคาม อาจารย์พเิ ศษ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือวิจยั
ขอกราบขอบพระคุ ณ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลรอบเมื อ ง ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ครูผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ ในด้านการให้ข้อมูลและ
การเก็บข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย ที่ท�ำให้งานวิจัยของผู้วิจัยส�ำเร็จลุล่วง
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