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บทคัดย่อ
สารนิพนธ์นมี้ วี ตั ถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�ำบลต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอ
กันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคามของผูป้ กครองทีม่ เี พศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ ต่างกัน
และ 3) เพือ่ รวบรวมข้อเสนอแนะของผูป้ กครองในการพัฒนาการด�ำเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลศรีสขุ อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ผปู้ กครองของเด็กทีก่ ำ� ลัง
เรียนอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
จ�ำนวน 112 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้สูตรการค�ำนวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จ�ำนวน 40 ข้อ มีค่าความ
เชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับเท่ากับ .90 สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน t-test
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA : F-test) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสขุ อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้าน อยูใ่ นระดับมากทัง้ สีด่ า้ น เรียงล�ำดับค่าเฉลีย่ จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านบุคลากรและการบริหาร
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จัดการ ด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานที่ สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย และด้านการมีสว่ นร่วมและสนับสนุน
จากประชาชน 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน ปรากฏว่าผูป้ กครองทีม่ เี พศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบ
อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสขุ อ�ำเภอ
กันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และ 3) ผูป้ กครองได้เสนอแนะแนวทางใน
การในการพัฒนาการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�ำบลต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เรียงล�ำดับตามความถี่สูงไปหาต�่ำสามอันดับแรก คือ ควรปรับพื้นอาคาร
ให้เหมาะกับกิจกรรมของเด็กเล็ก ควรเพิ่มครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเด็กเล็กมากขึ้น และควรเพิ่มอุปกรณ์
การเรียนที่เป็นการเสริมสร้างสติปัญญาเด็กเล็ก
ค�ำส�ำคัญ : 1. ความคิดเห็น 2. การด�ำเนินงาน 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ABSTRACT
The purposes of this paper were: 1) to study preschool child guardians’ opinions
on handling Srisuk Administrative Organization’s child development center in Maha
Sarakham province’s Kantharawichai district, 2) to compare their opinions on handling its
child development center to variables of their genders, ages, educational levels and
occupations, and 3) to collect their suggestions for handling its child development center.
The group size was formed through Taro Yamane’s table, earning the sampling group with
112 subjects, whose preschool children were nurtured at its preschool child development
center. The tool used for conducting the research was the five rating scale questionnaires
containing forty questions, with the total reliability at .90. Statistics utilized for the research
embraced frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, t-test and F-test
(One-way ANOVA), analyzing data with the computer program.
Results of the research have found the following findings: 1) Preschool child
guardians’ opinions on handling Srisuk Administrative Organization’s preschool child
development center have been rated at the high scales in the overall aspect, as has each
of four aspects taken into account. All aspects placed in the descending order of each
mean are: personnel and managements, academic affairs, premises, environments and
security, and participation and support of communities. 2) Comparative results of testing
hypotheses have confirmed that differing variables of guardians’ genders, ages, educational
levels and occupations yield no differences in their opinions in both the overall aspect
and a single one. 3) Preschool child guardians’ suggestions as guidelines on developing its
preschool child development center in the descending order of first three frequencies are
that the organization should: 1) adjust the floors suitable for doing preschool children’s
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activities, 2) increasingly recruit teachers specializing in teaching preschool children, and
3) increase intelligence quotients-reinforced materials.
Keywords : 1. Opinions 2. Handling 3. Preschool Child Development Centre
1. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
เป็นที่ยอมรับกันว่าเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ
ชาติในอนาคต องค์การสหประชาชาติได้ประกาศใช้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights
of the Child) ในปี พุทธศักราช 2533 เพราะได้ให้ความส�ำคัญเกีย่ วกับเด็ก และให้ความสนใจในการพัฒนา
เด็กเป็นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานเหมาะสมกับวัย ประเทศไทยได้ลงนาม รับอนุสญ
ั ญาเมือ่ วันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2533 ซึ่งมีสาระส�ำคัญ ตระหนักในสิทธิส�ำคัญ 4 ประการคือ สิทธิในการอยู่รอด สิทธิในการได้
รับการพัฒนา สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและสิทธิในการมีส่วนร่วม นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 บัญญัติครั้งแรกให้เด็กทุกคนมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2545, หน้า 11)
ในด้านนโยบายการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 12 ปีรฐั บาลยังคงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเด็กในระดับก่อน
ประถมศึกษา เพราะการพัฒนาเด็กในวัยนี้เป็นช่วงเวลาส�ำคัญมาก ส�ำหรับการพัฒนาทางด้านสมองของ
บุคคล การทีร่ ฐั ก�ำหนดนโยบายการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 12 ปี โดยไม่ครอบคลุมการศึกษาของเด็กระดับ
ก่อนประถมศึกษา เนื่องจากการศึกษาระดับนี้ควรเป็นการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม โดยจัดการส่งเสริม
ให้ชุมชนหรือสถาบัน ตลอดทั้งองค์กรในท้องถิ่น และที่ส�ำคัญอย่างยิ่งสถาบันครอบครัว มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาระดับนี้ควบคู่ ไปด้วย (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2542, หน้า 74) แผน
ปฏิบัติการก�ำหนดขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก�ำหนดให้การศึกษา
ปฐมวัย หรือก่อนประถมศึกษา เป็นหน้าที่ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท�ำ โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ บริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเพือ่ เป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชนผูป้ กครองได้รบั บริการ
เพื่อเตรียมพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2545,
หน้า 10)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถ้าพิจารณาจากค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสถานดูแลเด็กจะใช้ค�ำว่า
Child Care Center : Child คือ เด็ก Care คือ ดูแล Center หมายถึง สถานที่ดูแลและให้การศึกษาแก่
เด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี และมีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะต้องเน้นสถานที่ที่พร้อมจะ
ให้ทั้งการดูแลและให้การศึกษาแก่เด็ก เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งกาย จิตและปัญญา มีการจัดสภาพ
แวดล้อมภายใน และภายนอก มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เพื่อให้
เด็กได้พฒ
ั นาเต็มตามศักยภาพ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทยได้เห็นความ
ส�ำคัญของเด็กที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่นอกเหนือจากครอบครัวแล้ว ควรจะมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้า
มาด�ำเนินการในการส่งเสริมสนับสนุนในการดูแลเด็กให้แก่ครอบครัว จึงท�ำให้มหี น่วยงานต่าง ๆ ทีจ่ ดั บริการ
ในการดูแลเด็กขยายวงกว้างออกไปตามล�ำดับ (ประชา มาลีนนท์, 2547, หน้า 84-86)
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การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยความร่วมมือกับชุมชน เพื่อ
กระจายโอกาสการพัฒนาเด็กทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปญ
ั ญาอย่างเหมาะสมตามวัยและ
เต็มศักยภาพ ตลอดจนเพือ่ แบ่งเบาภาระของผูป้ กครอง มีเป้าหมายรับผิดชอบในการบริหารและจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มคี ณ
ุ ภาพตามหลักวิชาการ ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
และเพือ่ กระตุน้ ให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการจัด และพัฒนาความพร้อมของเด็กก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา
ตลอดจนส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นฐานในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กได้อย่างถูกวิธี โดยความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน ให้สามารถร่วมกันวางแผน และด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ และ
เป็นการกระจายโอกาสในการพัฒนาความพร้อมส�ำหรับเด็กทุกคนให้ได้รบั การพัฒนาอย่างทัว่ ถึงเพือ่ ให้การ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ (ประชา มาลีนนท์, 2547, หน้า 91)
การด�ำเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสขุ อ�ำเภอกันทรวิชยั
จังหวัดมหาสารคาม ในภาพรวมพบว่า งบประมาณไม่เพียงพอส�ำหรับการด�ำเนินงาน สื่อการเรียนการสอน
ไม่เพียงพอ ครูผู้ดูแลเด็กเล็กขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการส่งเสริมแดละพัฒนา
เด็กปฐมวัยยังต้องมีการพัฒนา ผู้ปกครองและคณะกรรมการศูนย์ฯ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไม่มาก
เท่าที่ควรจะเป็น ผู้ปกครองยังมีความคิดว่าภาระในการดูแลเด็กเป็นหน้าที่ของครู ไม่ใช่ผู้ปกครอง ส่งผล
กระทบกับเด็กที่ตามมา คือ เด็กบางคนภายในศูนย์มีสุขนิสัยที่ไม่ดี ต่อมาในปีงบประมาณ 2557 องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดท�ำโครงการพัฒนาการด�ำเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหลายโครงการ โดยได้จัดสรรงบประมาณในการด�ำเนินงาน ด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานที่
สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย ด้านบุคลากรและด้านการมีสว่ นร่วมและสนับสนุนจากชุมชน ซึง่ มีการพัฒนา
ตามล�ำดับ (องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสุข, 2558, หน้า 19)
ผู้วิจัยในฐานะพนักงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสุข ต�ำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ มีความ
สนใจศึกษาเกีย่ วกับ ความคิดเห็นของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลศรีสขุ อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม เพือ่ น�ำผลการวิจยั เสนอเพือ่ ปรับปรุง และพัฒนาการ
ด�ำเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสขุ อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามของผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการ
ประกอบอาชีพ ต่างกัน
2.3 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะของผู้ปกครองในการพัฒนาการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
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3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
3.2 ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
3.3 ผูป้ กครองทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
3.4 ผูป้ กครองทีม่ กี ารประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
4.1 ได้ทราบระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการด�ำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
4.2 ได้ทราบความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสขุ
อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามของผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ
ต่างกัน
4.3 ได้ทราบข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด�ำเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
4.4 ผลการวิจยั สามารถน�ำเสนอเป็นข้อมูลการวางแผน และพัฒนาการด�ำเนินงานของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. วิธีด�ำเนินการวิจัย
5.1 ประชากร ได้แก่ ผูป้ กครองทีเ่ ด็กก�ำลังเรียนอยูท่ ศี่ นู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จ�ำนวน 156 คน
5.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองที่เด็กก�ำลังเรียนอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลศรีสขุ อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม จ�ำนวน 112 คนโดยการใช้สตู รค�ำนวณขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
ของ ทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane) และค�ำนวณหาสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีบัญญัติไตรยางค์
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะค�ำถามมีค�ำตอบให้เลือกตอบ
(Check list) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการด�ำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ (สุนันทา สุนทรประเสริฐ, 2544, หน้า 115)
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการด�ำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
5.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบ
ความความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานคือ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way
ANOVA : F-test)
6. ผลการวิจัย
6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่
ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย และ
ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากประชาชน เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน พบว่ามีผลการวิจัย ดังต่อไปนี้
1) ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การส�ำรวจความต้องการของประชาชนก่อนการด�ำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลส่งเสริมและสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ”
2) ด้านวิชาการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 2 ที่ว่า
“การจัดสื่อการเรียนการสอน เหมาะสมกับวัยของเด็กเล็ก” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 10 ที่ว่า
“มีการสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน”
3) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ที่มีต่อ
การด�ำเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสขุ อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
ด้านอาคารสถานที่ สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ
ข้อ 9 ที่ว่า “รั้วกั้นบริเวณ เป็นสัดส่วนเพื่อความปลอดภัยของเด็ก”ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 10
ที่ว่า “ภาชนะเก็บสิ่งปฏิกูลทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร มีความเหมาะสม”
4) ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากประชาชน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อ
ทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ข้อ 1 ทีว่ า่ “การประชุมชีแ้ จงให้ประชาชนเห็นประโยชน์และความจ�ำเป็นของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 8 ที่ว่า “การเชิญผู้มีคุณวุฒิในท้องถิ่น ร่วมติดตาม
ประเมินผลกการด�ำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”
6.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการ
ประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ศรีสขุ อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ (Null Hypothesis)
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6.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะของผูป้ กครองในการพัฒนาการเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนได้เสนอแนะของ
ผู้ปกครองในการพัฒนาการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เรียงล�ำดับตามความถี่สูงไปหาต�่ำสามอันดับแรก คือ ควรปรับพื้นอาคารให้
เหมาะกับกิจกรรมของเด็กเล็กควรเพิม่ ครูผเู้ ชียวชาญด้านการสอนเด็กเล็กมากขึน้ และควรเพิม่ อุปกรณ์การ
เรียนที่เป็นการเสริมสร้างสติปัญญาเด็กเล็ก
7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครอง
ที่มีต่อการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้ปกครองเด็กเล็กเห็นด้วยกับการด�ำเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จนท�ำให้
ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เช่น มีการส�ำรวจความต้องการของประชาชนก่อนการ
ด�ำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพรั้วกั้นบริเวณ
เป็นสัดส่วนเพื่อความปลอดภัยของเด็ก สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยู่ในพื้นที่ซึ่งมีขนาดเหมาะสม การจัด
สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับวัยของเด็กเล็กการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดู และการ
ให้การศึกษาไปพร้อม ๆ กัน มีการประชุมชีแ้ จงให้ประชาชนเห็นประโยชน์ และความจ�ำเป็นของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กและมีการประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กอย่างเป็นรูปธรรม ผลการวิจยั ประเด็นนี้
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สราณี ข่วงทิพย์ (2557, หน้า 79) ทีไ่ ด้วจิ ยั ความคิดเห็นของผูป้ กครองเด็กเล็ก
ต่อการด�ำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�ำบลวังตามัว อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผล
การวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของผูป้ กครองเด็กเล็กต่อการด�ำเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลวังตามัว อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก
7.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสาร สามารถน�ำมาอธิบายผลได้ดังนี้
7.2.1 เพศ พบว่า ผูป้ กครองทีม่ เี พศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานของ ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสุขอ�ำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามโดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ก�ำหนดนโยบาย และการด�ำเนินงานด้านการศึกษาด้วยความ
เสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ ท�ำให้ผู้ปกครอง ไม่ว่าจะเพศใดก็ตาม ต่างมีความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงาน
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสขุ อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย์ อาจสด (2559, หน้า 370) ที่ได้วิจัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การเตรียมความพร้อมของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล
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อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจ�ำแนกตามเพศ ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
7.2.2 อายุ พบว่า ผูป้ กครองทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานของ ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้ปฏิบัติตามนโยบาย ที่ได้รับมอบหมาย และระเบียบปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด เต็มประสิทธิภาพ และเต็มความรู้ความสามารถ ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการด้าน
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการ และด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก
ประชาชน ดังนั้น ผู้ปกครองไม่ว่าจะมีอายุใดก็ตาม จึงมีความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสขุ อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย์ อาจสด (2559, หน้า 370) ที่ได้วิจัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียม
ความพร้อมของเด็กศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ผูป้ กครอง
มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยจ�ำแนกตามอายุ ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
7.2.3 ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ระดับการศึกษาเป็น
เพียงเครื่องบ่งชี้ถึงระดับความแตกต่างทางความรู้ แต่เมื่อผู้ปกครองทุกระดับการศึกษา ต่างได้เห็นถึงการ
ด�ำเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสขุ อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
อย่างเต็มประสิทธิภาพ และทุ่มเทของทุกฝ่าย ดังนั้นผู้ปกครองไม่ว่าจะมีอายุใดก็ตาม จึงมีความคิดเห็นต่อ
การด�ำเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสขุ อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการวิจยั ของ สุนสิ า ภาคี (2553, หน้า 81) ทีไ่ ด้วจิ ยั ได้วจิ ยั ความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการด�ำเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�ำบลขามเฒ่า อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นครพนม ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น ของประชาชนจ�ำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน
7.2.4 การประกอบอาชีพ พบว่า ผู้ปกครองที่มีการประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการประกอบอาชีพ
เป็นเครื่องบ่งชี้ในหน้าที่การงานที่ต่างกัน แต่เมื่อผู้ปกครองทุกกลุ่มอาชีพ ต่างได้เห็นถึง การด�ำเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ และทุ่มเทของทุกฝ่าย ดังนั้น ผู้ปกครองไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตาม จึงมีความคิดเห็นต่อ
การด�ำเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสขุ อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการวิจัยของ สราณี ข่วงทิพย์ (2557, หน้า 79) ที่ได้วิจัยความคิดเห็น
ของผู้ปกครองเด็กเล็กต่อการด�ำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�ำบลวังตามัว อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดนครพนมผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของผูป้ กครองจ�ำแนกตามการประกอบอาชีพ ไม่แตก
ต่างกัน
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8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการวิจัยโดยรวม พบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการด�ำเนินงานของ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามอยู่ในระดับมาก ดังนั้น
ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีผ่ ทู้ เี่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสขุ
อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม ควรรักษามาตรฐานนีไ้ ว้ และยกระดับการด�ำเนินงานของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และน�ำข้อเสนอแนะของประชาชน มาปรับใช้หากจะปรับปรุงแก้ไขและ
การด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็ควรให้ความส�ำคัญกับ ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก
ประชาชน เพราะผู้ปกครองมีความคิดเห็นน้อยกว่าด้านอื่น
8.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
จากผลการวิจัยความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีประเด็นที่ผู้วิจัยเสนอแนะ ให้ผู้ที่
สนใจจะวิจัยต่อยอด ดังนี้
8.2.1 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
แต่ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากประชาชนปรากฏว่า มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ดังนั้น ควรมีการ
วิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)เชิงเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคู่กัน เพื่อศึกษา
สภาพ ปัญหา สาเหตุ และแนวทางพัฒนาด้าน ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากประชาชนเพื่อศึกษา
ข้อมูลเชิงลึก และน�ำผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาระบบด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเพิ่มมากยิ่งขึ้น
8.2.2 ผลการวิจยั ข้อเสนอแนะในการการด�ำเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลศรีสขุ อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคามพบว่า ข้อทีม่ คี า่ ความถีส่ งู สุด คือ “ควรปรับพืน้ อาคาร
ให้เหมาะกับกิจกรรมของเด็กเล็ก”ดังนั้น ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ควบคู่กัน เพื่อศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางพัฒนาปรับพื้น
อาคารให้เหมาะกับกิจกรรมของเด็กเล็กและน�ำผลการวิจยั ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการด�ำเนิน
งานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�ำบลต�ำบลศรีสขุ อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคามให้
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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10. ค�ำขอบคุณ
ขอขอบพระคุณ ดร.พัชรี ศิลารัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ 
ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณ ว่าที่ร้อยตรีสมพงษ์ คันธภูมิ นายวิจิตร ทวีนันท์ และนายสมหมาย โมฆรัตน์
ผูเ้ ชีย่ วชาญพิจารณาความสอดคล้องของแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสขุ
อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามที่ได้อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ด้วยดี
และขอขอบคุณประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถามด้วยดี
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ทุกท่าน ทีก่ รุณาให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงสาร
นิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าทีห่ อ้ งสมุด/บรรณารักษ์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ร้อยเอ็ดทุกท่านที่อนุเคราะห์ และให้ความสะดวกในการค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ค�ำชี้แนะ
แนะน�ำด้วยดีเสมอมา คุณค่าและประโยชน์อนั พึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขอมอบเป็นเครือ่ งบูชาพระคุณ
บิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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