บทความการวิจัย
ความพึงพอใจของผูป้ กครองในการใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เทศบาลตาบล มายอ
อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
Parents’ Satisfaction of the Service Using the Child Care Center in Maya
Sub – District Municipality Maya District Pattani Province
รอพี วานา
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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของผูป้ กครองในการใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลมายอ อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี
2) เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของผูป้ กครองในการใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลมายอ อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุ คลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้าน
กิ จกรรมการเรี ย นการสอน และด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มของผูป้ กครอง จาแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษาและอาชีพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เป็ นผูป้ กครองที่มีบุตรหลานศึกษาอยูใ่ นศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลมายอ อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี จานวน 75 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถามแบ่งเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้ กครองที่ใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กการวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ค่าสถิ ติร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบด้วยค่าที (t-test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเปรี ยบเทียบรายคู่โดยใช้วธิ ี Scheffe
ผลการวิจัย
1. ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูป้ กครองในการใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลมายอ อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี พบว่าโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (=3.64) และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากรและด้านกิ จกรรมการเรี ยนการสอนอยู่ในระดับมาก (=
3.98 และ = 3.77) ด้านการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองและด้านอาคารสถานที่อยูใ่ นระดับปานกลาง
( = 3.48 และ= 3.31) ตามลาดับ
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2. เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของผูป้ กครองในการใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลมายอ อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี ที่มีเพศ อายุ อาชี พต่างกัน โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของผูป้ กครองในการใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลมายอ อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากรด้านอาคาร
สถานที่ ด้านกิ จกรรมการเรี ยนการสอนและด้านการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการเปรี ยบเทียบแบบรายคู่ พบว่าด้านอาคารสถานที่ มีจานวน
4 คู่ ได้แก่ ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ข้ ึ นไปมี ความพึงพอใจในด้านอาคารสถานที่มากกว่าระดับ
การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับการศึกษาอนุปริ ญญา
มีความพึงพอใจในด้านอาคารสถานที่ม ากกว่าระดับการศึกษาประถมศึกษาด้านกิ จกรรมการเรี ยน
การสอน มีจานวน 1 คู่ ได้แก่ ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ข้ ึนไปมีความพึงพอใจในด้านกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนมากกว่าระดับการศึกษาประถมศึกษาและด้านการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง มีจานวน
2 คู่ ได้แก่ ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ข้ ึนไป มีความพึงพอใจในด้านการมีส่วนร่ วมมากกว่าระดับ
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

ภูมหิ ลัง
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึง
ขณะนี้ เป็ นระยะเวลา 11 ปี ส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นชี วิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กอปรกับสภาพวิกฤตเศรษฐกิ จ และสังคมที่ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงรวมทั้ง
เทคโนโลยีต่างๆ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ วและรุ นแรงมากขึ้น จึงก่อให้เกิดความกดดันแก่สถาบัน
ครอบครัวอย่างยิง่ ทาให้ผปู ้ กครองต้องช่วยกันทางานและทุ่มเททุกวิถีทาง เพื่อสร้างความมัน่ คงและ
อนาคตให้กบั ครอบครัวซึ่ งพ่อแม่ผปู ้ กครองเคยมีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานก็ไม่สามารถทา
หน้าที่ ต่างๆ เหล่ านั้นได้อย่างสมบูรณ์ เช่ นเดิ ม จาเป็ นต้องพึ่งพาจากบุ คคลอื่ น ซึ่ งมิ ใช่ พ่อแม่หรื อ
ผูป้ กครองมาให้การดูแลเด็กเพื่อให้เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กก่อน
วัยเรี ยนตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ซึ่ งยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี ด้วยเหตุน้ ี ในปั จจุบนั ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จึงเป็ นทางเลื อกหนึ่ งที่พ่อแม่ไว้วางใจในการแบ่งเบาภาระการอบรมเลี้ ยงดูลูก และ
ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจึงมีส่วนสาคัญในการพัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็กเติบโตเป็ น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต (กรมอนามัย, 2550 :1)
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ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลมายอ อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี ในฐานะหน่วยงานมี
ภารกิ จหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาส่ งเสริ มการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชี วิตเด็กตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เพื่อให้บริ การทางด้านการศึกษาและเตรี ยมความพร้อมให้แก่
เด็กปฐมวัยรวมทั้งพัฒนาเด็กทั้งด้านร่ างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสม ตาม
วัยและเต็มตามศักยภาพตลอดจนเป็ นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่หรื อผูป้ กครอง ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลมายอ อาเภอมายอจังหวัดปั ตตานี จดั เป็ นหนึ่ งในสถานบริ บาลเด็กเล็กที่ได้รับความ
ไว้วางใจจากผูป้ กครองในการนาบุตรหลานเข้ามาศึกษาในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลมายอ
อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี ซึ่ งเทศบาลตาบลมายอได้จดั ให้มีผดู ้ ูแลเด็กพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ สาหรับ
บริ การแก่เด็กอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและพ่อแม่หรื อผูป้ กครองก็มี
ความยินดี และเต็มใจในการส่ งบุ ตรหลานเข้ามาศึ กษาเรี ยนรู ้ ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
มายอเพิ่มขึ้น ผูว้ จิ ยั มีความสนใจศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองในการใช้บริ การของศูนย์พฒั นา
เด็ก เล็ก เทศบาลต าบลมายออาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี เพื่ อ รวบรวมข้อมู ล นาไปปรั บปรุ งและ
พัฒนาการให้บริ การของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลมายอ อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี ได้สร้ าง
ความตื่นตัวพัฒนาศักยภาพครู ผูส้ อนและการให้บริ การให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูป้ กครองให้เกิ ดความพึงพอใจและเกิดประโยชน์แก่เด็กให้มากที่สุด และส่ งผลต่อภาพลักษณ์ ที่ดี
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลมายอ อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
และเป็ นการสร้ างหลักประกันให้แก่ผปู ้ กครองว่าบุตรหลานที่ได้ส่งให้ไปเรี ยนอยู่ที่ศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลมายอ อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี น้ นั ได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากครู ผสู ้ อนอย่าง
ใกล้ชิ ด ผลการศึ ก ษาวิจยั ในครั้ งนี้ ส ามารถนาไปเป็ นข้อมู ล ในการวางแผนก าหนดรู ป แบบการ
ให้บริ การของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลมายอ อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี ในด้านต่างๆ เช่น
ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการ ด้านสุ ขอนามัยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาระดับ ความพึ งพอใจของผูป้ กครองในการใช้บริ ก ารศูนย์พ ฒ
ั นาเด็ก เล็ก
เทศบาลตาบลมายอ อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของผูป้ กครองในการใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลมายอ อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี โดยจาแนกตามเพศ อายุระดับการศึกษา และ
อาชีพของผูป้ กครอง
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ความสาคัญของการวิจัย
1. ผลการศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการให้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลมายอ
อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
2. ผลการศึกษาสามารถนามาใช้เป็ นข้อมูลในการไปปรับปรุ งและพัฒนาการให้บริ การ
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลมายอ อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
3. เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานหรื อพัฒนางานในด้านต่างๆ ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลมายอ อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานีให้มีประสิ ทธิภาพและประโยชน์สูงสุ ด

ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั ไว้ดงั นี้
1.ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองในการใช้บริ การศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลมายอ อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี ตามขอบข่ายและภารกิ จในการให้บริ การ
4 ด้า น ได้แก่ ด้านบุ คลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านการเรี ย นการสอน และการมี ส่วนร่ วมของ
ผูป้ กครอง
2. ขอบเขตด้ านประชากร
2.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูป้ กครองที่นาบุตรหลานไปศึกษา ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลมายอ อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานีจานวน 75 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้ งนี้ ใช้ประชากรเป็ นกลุ่ มตัวอย่างจานวน 75 คน ภาคเรี ยนที่ 2
ประจาปี การศึกษา 2558
3. ขอบเขตด้ านเวลา
การศึกษาครั้งนี้มีระยะเวลา ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม2558 เป็ นเวลา 2 เดือน
4. ขอบเขตของตัวแปร
4.1 ตัวแปอิสระ ได้แก่ สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม มีดงั นี้
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1. เพศ ได้แก่
1. ชาย
2. หญิง
2. อายุ ได้แก่
1. ต่ากว่า20ปี
2. 21 - 30 ปี
3. 31 - 40 ปี
4. 41 - 50 ปี
5. 51 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
1. ประถมศึกษา
2. มัธยมศึกษาตอนต้น
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย
4. อนุปริ ญญา
5. ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
4. อาชีพของผูป้ กครอง
1. รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2. กิจการส่ วนตัว
3. พนักงานบริ ษทั
4. รับจ้างทัว่ ไป
5. เกษตรกรรม
6. ไม่ได้ทางาน
4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของผูป้ กครองในการใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลมายออาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ใน 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านบุคลากร
2) ด้านอาคารสถานที่
3) ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน
4) ด้านการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง
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การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งผูว้ ิจยั สร้างขึ้นเพื่อ
ใช้เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้ กครองในการใช้
บริ การศู น ย์พ ัฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอ จัง หวัด ปั ต ตานี ลัก ษณะของ
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกเป็ นเพศ
อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพของผูป้ กครอง ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้ กครองในการใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลมายอ อาเภอมายอ จังหวัดปั ต ตานี ลักษณะของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจยั มี
จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร มี 6 ข้อ ด้านอาคารสถานที่ มี 6 ข้อ ด้านกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน มี 6 ข้อ และด้านการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองมี 6 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2550 : 76)
5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด

การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการดังนี้
1. ศึ ก ษาเอกสาร ต ารา และงานวิ จ ั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เป็ นแนวทางในการสร้ า ง
แบบสอบถาม โดยพิจารณาข้อความที่เกี่ยวข้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
2. กาหนดขอบเขตความพึงพอใจของผูป้ กครองในการใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กใน
4 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน และด้านการมีส่วนร่ วม
ของผูป้ กครอง
3. นาร่ างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา และนาไปปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์
ที่ปรึ กษาแนะนา
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4. นาเครื่ องมือที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่า งข้อ ค าถามในแบบสอบถามที่ ก าหนดไว้ใ นแต่ ล ะด้า นตามแนวคิ ดการหาค่ า ดัช นี ค วาม
สอดคล้องของคาถามกับวัตถุ ประสงค์ (Item – Objective Congruency : IOC) ซึ่ งผลจากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ข้อคาถามในแบบสอบถามมีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.67 -1.00
5. นาแบบสอบถามที่ได้รับตรวจแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try – Out) กับผูป้ กครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านถนน ตาบลถนน อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี จานวน 30 คน แล้วนาผลการ
ทดลองใช้น้ นั มาหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ตามวิธีของครอนบาค โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟา ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.92
6. นาแบบสอบถามที่ผา่ นการทดลองแล้วจัดทาเป็ นฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้นาเครื่ องมือ คือ แบบสอบถามไปดาเนิน การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีข้ นั ตอน
ดังต่อไปนี้
1.ขอหนังสื อจากผูอ้ านวยการสถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์จงั หวัดยะลา ถึ งนายกเทศมนตรี
เทศบาลตาบลมายอ อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี เพื่อขอความร่ วมมือและอานวยความสะดวกในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และเพื่อขออนุญาตให้ผวู ้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามส่ งให้ผปู ้ กครองที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถาม
3. ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคื น พร้ อมตรวจสอบความถู กต้อง
และความสมบู ร ณ์ ข องค าตอบในแบบสอบถามจ านวน 75 ฉบับ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100 ของ
แบบสอบถามทั้งหมด

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
สมมติฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป มาประมวลผลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และสถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่า t-test, F-test ตามลาดับขั้นตอนดังนี้
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ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยหาค่าร้อยละ
(Percentage) แล้วนาเสนอในรู ปตารางประกอบความเรี ยง
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับความพึงพอใจของผูป้ กครองในการใช้บริ การศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลมายอ อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี ใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยกาหนดเกณฑ์การแปลผล
เป็ น 5 ระดับ ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2550 : 77)
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
การทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผูป้ กครองในการใช้บ ริ การศู นย์พ ฒ
ั นาเด็ก เล็ก เทศบาลตาบลมายอ อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี
จาแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ส่ วนอายุ ระดับการศึกษา และอาชี พ ใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ถ้าพบความแตกต่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จะทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วย
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe, Method)

สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
1.สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย
(Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สาหรับการบรรยายข้อมูลทัว่ ไป
2. สถิติอนุมานหรื ออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ จะทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe, Method)
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สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองในการใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลมายอ อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูป้ กครองทั้งหมด 75 คน เป็ นเพศชาย 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.30 เพศหญิง 47 คน
คิดเป็ นร้อยละ 62.70 ตามลาดับผูป้ กครองส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 50.70
รองลงมา อายุระหว่าง 21 - 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 25.30 และอายุระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ
24.00 ระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 26.70 รองลงมา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิด
เป็ นร้อยละ 25.30 และระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป คิ ดเป็ นร้ อยละ 16.00 ตามลาดับ ส่ วนการประกอบ
อาชี พเกษตรกรรมคิ ดเป็ นร้ อยละ 32.00 รองลงมาอาชี พรั บจ้างทัว่ ไป คิ ดเป็ นร้ อยละ 29.30 และ
ท้ายที่สุดคืออาชีพพนักงานบริ ษทั และไม่ได้ทางาน ร้อยละ 5.30 ตามลาดับ
2. ความพึงพอใจของผูป้ กครองในการใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลมายอ
อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี สังกัดองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่ น โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.64 และเมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านบุ คลากรมีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด
( = 3.98) รองลงมาได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอนมีค่าเฉลี่ย 3.77 ( = 3.77) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่มีค่าเฉลี่ย 3.31 ( = 3.31) ตามลาดับ
2.1 ด้านบุคลากร อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ( = 3.98) และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่ 2 ครู ดูแลเอาใจใส่ เด็กเป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 4.23 ( = 4.23) และ
รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ 1 ครู ให้บริ การด้วยรอยยิม้ สุ ภาพเป็ นมิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ( = 4.20)
และข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้อ ยที่ สุ ด ได้แ ก่ ข้อ ที่ 4 ครู มี เ พี ย งพอกับ จ านวนเด็ ก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.24
( = 3.24) ตามลาดับ
2.2 ด้านอาคารสถานที่ อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 ( = 3.31) และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่ 1 สถานที่และบรรยากาศโดยรอบศูนย์ฯ สะอาด ปลอดโปร่ ง
เป็ นระเบียบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ( = 3.52) และรองลงมา ได้แก่ ข้อที่ 4 ห้องเรี ยนมีการตกแต่งมุม
ต่างๆ เพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.44 ( = 3.44) และข้อที่มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด ได้แก่
ข้อที่ 5 ห้องน้ าห้องส้ วมสะอาด ถู กสุ ขลักษณะและเพียงพอต่อจานวนเด็ก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.11
( = 3.11) ตามลาดับ
2.3 ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอนอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ( = 3.77)
และเมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่ 3 การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน
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ด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.04 ( = 4.04) รองลงมา
ได้แก่ ข้อที่ 5 มีการให้เด็กได้แสดงความสามารถ เช่ น กิจกรรมในวันสาคัญต่างๆ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
3.91 ( = 3.91) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 2 มีวสั ดุ อุปกรณ์ สื่ อการเรี ยนการสอนที่
เหมาะสมกับวัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ( = 3.52) ตามลาดับ
2.4 ด้านการมี ส่วนร่ วมของผูป้ กครอง อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
3.48 ( = 3.48) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่ 6 มีการแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กฯ ให้ผปู ้ กครองทราบอย่างต่อเนื่ องมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.75 ( = 3.75)
รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ 4 ผูป้ กครองสามารถติ ดต่อทางศูนย์พฒั นาเด็กเล็กฯหรื อครู ประจาชั้นได้
ตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ( = 3.64) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 1 ผูป้ กครอง
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 ( = 3.12) ตามลาดับ
3. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของผูป้ กครองในการใช้บริ การศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลมายอ อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และอาชีพของผูป้ กครอง สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
3.1 ผลการวิเ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของผูป้ กครองในการใช้บริ ก าร
ศู นย์พ ฒ
ั นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลตาบลมายอ อาเภอมายอ จัง หวัดปั ต ตานี ที่ มี เพศต่ า งกัน พบว่า โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และรายด้าน พบว่าแตกต่างอย่างไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 1 ด้าน คือ ด้านบุคลากร
3.2 ผลการวิเ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของผูป้ กครองในการใช้บริ ก าร
ศู นย์พ ฒ
ั นาเด็ก เล็ก เทศบาลตาบลมายอ อาเภอมายอ จังหวัดปั ต ตานี ที่ มี อายุต่า งกัน พบว่า โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และในด้านบุคลากรแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และเมื่ อทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีของ Sheffe
พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มอายุ 31 - 40 ปี มีความ
พึงพอใจในด้านบุคลากรมากกว่ากลุ่มอายุ 21 - 30 ปี และด้านอาคารสถานที่ ด้านกิจกรรมการเรี ยน
การสอนและด้านการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 ผลการวิเ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของผูป้ กครองในการใช้บริ ก าร
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลมายอ อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี ที่มีระดับ การศึกษาต่างกัน พบว่า
โดยภาพรวม และใน 4 ด้าน แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อทาการทดสอบ
ความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีของ Sheffe ในภาพรวมและในแต่ละด้าน สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
3.3.1 ด้านบุคลากร ผูป้ กครองที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้
บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อทาการทดสอบความ
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แตกต่างเป็ นรายคู่ ไม่พบรายคู่ใดที่มีความพึงพอใจในด้านบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
3.3.2 ด้านอาคารสถานที่ ผูป้ กครองที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจใน
การใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 มีจานวน 4 คู่
ได้แ ก่ ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ข้ ึ นไปมี ค วามพึ ง พอใจในด้า นอาคารสถานที่ มากกว่า ระดับ
การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับการศึกษาอนุปริ ญญา
มีความพึงพอใจในด้านอาคารสถานที่ มากกว่าระดับการศึกษาประถมศึกษา
3.3.3 ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน ผูป้ กครองที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความ
พึงพอใจในการใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 มี
จานวน 1 คู่ ได้แก่ ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี ข้ ึนไปมี ความพึงพอใจในด้านกิ จกรรมการเรี ยนการ
สอน มากกว่าระดับการศึกษาประถมศึกษา
3.3.4 ด้านการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองผูป้ กครองที่มีระดับการศึ กษาต่างกันมี
ความพึงพอใจในการใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี
จานวน 2 คู่ ได้แก่ ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ข้ ึนไปมีความพึงพอใจในด้านการมีส่วนร่ วม มากกว่า
ระดับการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
3.3.5 ผูป้ กครองที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริ การศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี นัย สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 มีจานวน 3 คู่ ได้แก่
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ข้ ึนไปมีความพึงพอใจในภาพรวมมากกว่า ระดับการศึกษาประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.4 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองในการใช้บริ การ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลมายอ อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี ที่มี อาชี พต่างกัน พบว่า โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และในด้านอาคารสถานที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงได้ทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีของ Sheffe
ซึ่ งพบว่า ไม่มีคู่ใดที่มีความพึงพอใจในด้านอาคารสถานที่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 และด้านบุคลากร ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอนและด้านการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาความพึ งพอใจของผูป้ กครองในการใช้บริ การศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลมายอ อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี สามารถนามาอภิปรายผลการวิจยั ได้
ดังนี้
1. ความพึงพอใจของผูป้ กครองในการใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลมายอ
อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้านบุคลากร
ความพึงพอใจของผูป้ กครองในการใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
มายอ อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี ด้านบุคลากร พบว่าโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.98 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ลาดับที่ 1 คือ ครู ดูแลเอาใจใส่ เด็กเป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.23 รองลงมาคื อครู ให้บริ การด้วยรอยยิ้ม สุ ภาพเป็ นมิ ตรและอันดับ สุ ดท้า ยคื อครู มี เพี ยงพอกับ
จานวนเด็ก ซึ่ งผูป้ กครองมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 เหตุที่เป็ นเช่นนี้ เพราะครู มี
ความรู ้ ความเข้าใจต่อพฤติกรรมของนักเรี ยน และติดตามดูแล ตักเตือนและป้ องกันไม่ให้นกั เรี ยน
ประพฤติตนในทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญยิ่งที่ผปู ้ กครองมีความพึงพอใจในด้านบุคลากร
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจอันดับสุ ดท้าย พบว่าผูป้ กครองพึงพอใจครู มีเพียงพอ
กับ จานวนเด็ ก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.24 อาจเป็ นเพราะสาเหตุ จานวนครู พี่ เลี้ ย งต่ อ จานวนเด็ ก ไม่
เหมาะสม กล่าวคือ ครู พี่เลี้ยง 1 คน รับผิดชอบดูแลนักเรี ยน จานวน 18 คน
1.2 ด้านอาคารสถานที่
ความพึงพอใจของผูป้ กครองในการใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
มายอ อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี ด้านอาคารสถานที่โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.31 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ลาดับที่ 1 คือ สถานที่และบรรยากาศโดยรอบศูนย์ฯ
สะอาด ปลอดโปร่ ง เป็ นระเบียบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะว่าบรรยากาศในห้องเรี ยน
สะอาด เป็ นระเบียบ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
การศึกษาของนิภารัตน์ รื่ นสุ ข (2546 : 75) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองเกี่ยวกับการจัดการ
เรี ยนการสอน และการจัดสวัสดิ ภาพของนักเรี ยนในโรงเรี ยนอนุ บาลประที ป พบว่า ผูป้ กครองมี
ความพึงพอใจเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน และการจัดสวัสดิ ภาพอาคาร และสิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพ และการบริ การรถรับส่ งนักเรี ยนอยู่ในระดับมาก และอันดับสุ ดท้าย คือ ห้องน้ าห้องส้วม
สะอาด ถูกสุ ขลักษณะและเพียงพอต่อจานวนเด็ก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะห้องน้ ามี
ไม่เพียงพอกับจานวนเด็ก เนื่องจากมีพ้นื ที่คบั แคบ
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1.3 ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ความพึงพอใจของผูป้ กครองในการใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
มายอ อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี ภาพรวมในด้านนี้ อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.77 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ลาดับที่ 1 การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน ด้าน
ร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญามีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.04 อาจเป็ นเพราะครู มีกิจกรรมที่
ส่ งเสริ มให้เด็กพัฒนาทักษะ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สอดคล้องกับงานวิจยั ของณัฐญา พลเสน
; อนงค์ อนันตริ ยเวช ; และ ภิเษก จันทร์ เอี่ยม (2552-2553 : 167) ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ผูป้ กครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตาบล จังหวัด
สุ พรรณบุรี พบว่า ผูป้ กครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาในด้านการบริ หารจัดการในระดับ
มาก ทั้งนี้ เนื่ องมาจากมี การส่ งเสริ มพัฒนาการของเด็ก ในด้านร่ า งกาย จิ ตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ซึ่ งสอดคล้องกับหลักในการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ได้กาหนดไว้ คือ มุ่งพัฒนา
เด็กโดยองค์รวมโดยผ่านการเล่ น หมายถึ ง จัดการให้เด็กได้รับพัฒนาการทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์
สังคม จิตใจและสติปัญญา การพัฒนาเด็กจะทาได้ดีจากกิจกรรมการเล่น (ราศี ทองสวัสดิ์, 2542: 13)
และล าดับ ที่ 6 มี ว สั ดุ อุ ป กรณ์ สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ เ หมาะสมกับ วัย มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.52
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภูริธชั มีแก้ว (2547 : 48) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองในการ
ให้บริ การของสถานเลี้ยงเด็ก ก่อนวัยเรี ยน กรณี ศึกษาภายในเขตพื้นที่จงั หวัดจันทบุรี พบว่า ครู หรื อ
พี่เลี้ยงเด็กควรส่ งเสริ มให้มีสื่อการเรี ยนการสอนที่เพียงพอ
1.4 ด้านการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง
ความพึงพอใจของผูป้ กครองในการใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
มายอ อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี ภาพรวมในด้านนี้ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.48
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( = 3.75) ได้แก่ มีการแจ้งข่าวสาร ความ
เคลื่อนไหวของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กฯ ให้ผปู ้ กครองทราบอย่างต่อเนื่ องรองลงมา คือผูป้ กครองมีความ
พึงพอใจที่สามารถติดต่อทางศูนย์พฒั นาเด็กเล็กฯหรื อครู ประจาชั้นได้ตลอดเวลา ( = 3.64) ซึ่ งสอด
สอดคล้องกับงานวิจยั ของน้ าทิพย์ เชียงยืน (2552 : 95) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการ
ดาเนิ นงานศู นย์พ ฒ
ั นาเด็ ก เล็ ก ตาบลห้วยโจด จัง หวัดสระแก้ว ด้านความสัม พันธ์ กบั ผูป้ กครอง
พบว่า ผูป้ กครองมีความพึงพอใจในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าผูบ้ ริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ต้องการให้ผปู ้ กครองมีความรู ้ สึกปลอดภัยและอบอุ่นที่รู้ว่าสามารถติดต่อทางศูนย์ฯหรื อครู ประจา
ชั้นได้ตลอดและลาดับสุ ดท้ายคือ ผูป้ กครองสนับสนุ นวัสดุ อุป กรณ์ และงบประมาณ มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.12 อาจเป็ นเพราะว่าผูป้ กครองโดยส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม รองลงมามีอาชี พ
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รับจ้างทัว่ ไป ดังนั้น การจะมามีส่วนร่ วมในการสนับสนุ นวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณอาจทาได้
จากัด
1.5 ภาพรวม
ความพึงพอใจของผูป้ กครองในการใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
มายอ อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี โดยภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก แสดงว่าผูป้ กครองที่นาบุตร
หลานมาเข้า เรี ย นในโรงเรี ย นสั ง กัดองค์ก ารปกครองส่ วนท้องถิ่ น มี ค วามพึ ง พอใจกับ งานด้า น
บุ คลากร ในระดับมากที่ สุด คื อ พึงพอใจในความมี มนุ ษยสัมพันธ์ ที่ดีกบั ผูป้ กครองและนักเรี ย น
มี อ ัธ ยาศัย ไมตรี ที่ ดี พู ด จาไพเราะ รู ้ จ ัก ทัก ทาย มี ก ารต้อ นรั บ ที่ ดี สอดคล้อ งกับ งานศึ ก ษาของ
กรรณิ กา แก้วสวัสดิ์ (2545 : 85-86) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรี ยน กรณี ศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กชุ มชนสุ ภาวัลย์ เทพารักษ์ ได้กล่าวว่า ในงานด้านบริ หาร
บุคลากรนั้นมีความจาเป็ นจะต้องดูแล และให้การต้อนรับผูม้ าใช้บริ การ หรื อผูร้ ับบริ การ บุคลากรยิม้
แย้ม แจ่ มใส และมี อธั ยาศัยดี ของครู พี่เลี้ ย งเด็ก หรื อครู พี่ เลี้ ยงเด็ก ตลอดจนการอานวยการต่ างๆ
จะต้องให้ความใส่ ใจและปฏิบตั ิให้เหมาะสม
2. การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของผูป้ กครองในการใช้บริ การศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละด้าน จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ
2.1 ผู ้ป กครองที่ มี เ พศต่ า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจเกื อ บทุ ก ด้ า นแตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ยกเว้นด้านบุคลากรที่ผปู ้ กครองมีความ
พึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่ องมาจากผูป้ กครองทั้งเพศชาย
และเพศหญิ ง ได้สั ม ผัส ถึ ง ความเป็ นกันเอง การมี ม นุ ษ ยสั ม พัน ธ์ และความมี ไ มตรี ต่อ เด็ ก และ
ผูป้ กครอง
2.2 ผูป้ กครองที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ .05 ยกเว้น ด้านบุ ค ลากรแตกต่างกันอย่า งมี นัย สาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 โดย
ผูป้ กครองที่มีอายุ 31 - 40 ปี มีความพึงพอใจในด้านบุคลากรมากกว่า ผูป้ กครองที่มีอายุ 21 - 30 ปี
ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของราตรี อิงมัน่ (2557 : บทคัดย่อ) พบว่า ผูป้ กครองที่เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาและอาชี พต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ผูป้ กครองที่ มี ระดับ การศึ กษาต่ างกัน มี ความพึง พอใจใน 4 ด้านและภาพรวม
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดสอดคล้องกับการศึกษาของราตรี อิงมัน่ (2557 :
บทคัดย่อ) พบว่า ผูป้ กครองที่เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชี พต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้
บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2.4 ผูป้ กครองที่มีอาชี พต่างกันมีความพึงพอใจด้านบุคลากร ด้านกิจกรรมการเรี ยน
การสอนและด้านการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
ยกเว้นด้านอาคารสถานที่ แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 แต่เมื่ อทดสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคู่ ไม่พบรายคู่ใดที่มีความพึงพอใจด้านอาคารสถานที่ สอดคล้องกับดัชนี โคตรชมพู
(2551 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของผูป้ กครองในการใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
สังกัดองค์บริ หารส่ วนตาบลโคกกลาง อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสี มา ผูป้ กครองที่เพศ อายุ
ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กไม่แตกต่างกัน

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรเพิ่มอัตราครู ให้เพียงพอต่อจานวนเด็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2. ควรจัดหาสนับสนุนงบประมาณจัดซื้ อจัดจ้างให้มีหอ้ งน้ า ห้องส้วมจานวนเพียงพอกับ
จานวนเด็ก
3. ควรจัดซื้ อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่ อการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่ประสบความสาเร็ จ
2. ควรศึก ษาเปรี ยบเทีย บการใช้บริ การศูนย์พ ัฒนาเด็ กเล็กของเทศบาลต่า งตาบล ใน
จังหวัดปัตตานี

