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ความพึงพอใจของผูป้กครองในการใช้บริการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบาลต าบล มายอ 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัความพึงพอใจ

ของผูป้กครองในการใชบ้ริการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี  
2) เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองในการใช้บริการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านบุคลากร ดา้นอาคารสถานท่ี ดา้น
กิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษาและอาชีพ กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัเป็นผูป้กครองท่ีมีบุตรหลานศึกษาอยูใ่นศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี จ านวน 75 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีใช้บริการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กการวิเคราะห์
ขอ้มูลใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบดว้ยค่าที (t-test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test)  และเปรียบเทียบรายคู่โดยใชว้ธีิ Scheffe 

ผลการวจัิย 
1. ศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองในการใชบ้ริการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี พบว่าโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (=3.64) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นบุคลากรและดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดบัมาก (=  

3.98 และ = 3.77) ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและดา้นอาคารสถานท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง
( =  3.48 และ= 3.31) ตามล าดบั 
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2. เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองในการใช้บริการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี ท่ีมีเพศ อายุ อาชีพต่างกนั โดยภาพรวมแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองในการใช้บริการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั โดยภาพรวมแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นบุคลากรดา้นอาคาร
สถานท่ี  ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนและดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผลการเปรียบเทียบแบบรายคู่ พบวา่ดา้นอาคารสถานท่ี มีจ  านวน 
4 คู่ ได้แก่ ระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปมีความพึงพอใจในด้านอาคารสถานท่ีมากกว่าระดบั
การศึกษาประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย ระดบัการศึกษาอนุปริญญา 
มีความพึงพอใจในดา้นอาคารสถานท่ีมากกวา่ระดบัการศึกษาประถมศึกษาดา้นกิจกรรมการเรียน
การสอน มีจ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปมีความพึงพอใจในดา้นกิจกรรมการ
เรียนการสอนมากกวา่ระดบัการศึกษาประถมศึกษาและดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง มีจ านวน  
2  คู่ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มีความพึงพอใจในดา้นการมีส่วนร่วมมากกว่าระดบั
การศึกษาประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ 

 

ภูมหิลงั 
 

จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึง
ขณะน้ีเป็นระยะเวลา 11 ปี ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ี 3  
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้กอปรกบัสภาพวิกฤตเศรษฐกิจ และสังคมท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงรวมทั้ง
เทคโนโลยีต่างๆ มีการขยายตวัอยา่งรวดเร็วและรุนแรงมากข้ึน จึงก่อให้เกิดความกดดนัแก่สถาบนั
ครอบครัวอยา่งยิง่ ท  าใหผู้ป้กครองตอ้งช่วยกนัท างานและทุ่มเททุกวิถีทาง เพื่อสร้างความมัน่คงและ
อนาคตใหก้บัครอบครัวซ่ึงพ่อแม่ผูป้กครองเคยมีเวลาในการอบรมเล้ียงดูบุตรหลานก็ไม่สามารถท า
หน้าท่ีต่างๆ เหล่านั้นไดอ้ย่างสมบูรณ์เช่นเดิม จ าเป็นตอ้งพึ่งพาจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงมิใช่พ่อแม่หรือ
ผูป้กครองมาใหก้ารดูแลเด็กเพื่อใหเ้ด็กไดรั้บการอบรมเล้ียงดูท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเด็กก่อน
วยัเรียนตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ซ่ึงยงัไม่สามารถช่วยเหลือตนเองไดดี้ ดว้ยเหตุน้ี ในปัจจุบนัศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก จึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีพ่อแม่ไวว้างใจในการแบ่งเบาภาระการอบรมเล้ียงดูลูก  และ
ส่งเสริมพฒันาการเด็ก  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจึงมีส่วนส าคญัในการพฒันาเด็ก เพื่อให้เด็กเติบโตเป็น
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพในอนาคต  (กรมอนามยั, 2550 :1) 
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ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานีในฐานะหน่วยงานมี
ภารกิจหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัการศึกษาส่งเสริมการศึกษาและการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กตาม
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เพื่อให้บริการทางดา้นการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้แก่
เด็กปฐมวยัรวมทั้งพฒันาเด็กทั้งดา้นร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอยา่งเหมาะสม ตาม
วยัและเตม็ตามศกัยภาพตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่หรือผูป้กครอง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอจงัหวดัปัตตานีจดัเป็นหน่ึงในสถานบริบาลเด็กเล็กท่ีไดรั้บความ
ไวว้างใจจากผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้มาศึกษาในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมายอ 
อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี ซ่ึงเทศบาลต าบลมายอไดจ้ดัให้มีผูดู้แลเด็กพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับ
บริการแก่เด็กอยา่งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์การจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและพ่อแม่หรือผูป้กครองก็มี
ความยินดีและเต็มใจในการส่งบุตรหลานเขา้มาศึกษาเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล    
มายอเพิ่มข้ึน ผูว้จิยัมีความสนใจศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองในการใชบ้ริการของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลมายออ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานีเพื่อรวบรวมข้อมูลน าไปปรับปรุงและ
พฒันาการใหบ้ริการของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี ไดส้ร้าง
ความต่ืนตวัพฒันาศกัยภาพครูผูส้อนและการให้บริการให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูป้กครองให้เกิดความพึงพอใจและเกิดประโยชน์แก่เด็กให้มากท่ีสุด และส่งผลต่อภาพลกัษณ์ท่ีดี
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   
และเป็นการสร้างหลกัประกนัให้แก่ผูป้กครองวา่บุตรหลานท่ีไดส่้งให้ไปเรียนอยู่ท่ีศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานีนั้น ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากครูผูส้อนอย่าง
ใกล้ชิด ผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีสามารถน าไปเป็นข้อมูลในการวางแผนก าหนดรูปแบบการ
ให้บริการของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี ในดา้นต่างๆ เช่น
ดา้นบุคลากร ดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นวชิาการ ดา้นสุขอนามยัอยา่งมีประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูป้กครองในการใช้บริการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองในการใช้บริการศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี โดยจ าแนกตามเพศ อายุระดบัการศึกษา และ
อาชีพของผูป้กครอง 
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ความส าคญัของการวจิัย 
 

1. ผลการศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการให้บริการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมายอ 
อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี 

2. ผลการศึกษาสามารถน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการไปปรับปรุงและพฒันาการให้บริการ
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี 

3. เป็นแนวทางในการด าเนินงานหรือพฒันางานในดา้นต่างๆ ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานีใหมี้ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 

ในการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ี 
1.ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองในการใช้บริการศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานีตามขอบข่ายและภารกิจในการให้บริการ     
4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการเรียนการสอน และการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครอง 

2. ขอบเขตด้านประชากร 
2.1 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้กครองท่ีน าบุตรหลานไปศึกษา ในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานีจ านวน 75 คน 

2.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ประชากรเป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 75 คน ภาคเรียนท่ี 2

ประจ าปีการศึกษา 2558 
3. ขอบเขตด้านเวลา 

การศึกษาคร้ังน้ีมีระยะเวลา ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน - ธนัวาคม2558 เป็นเวลา 2 เดือน 
4. ขอบเขตของตัวแปร 

4.1 ตวัแปอิสระ ไดแ้ก่ สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีดงัน้ี 
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    1. เพศ ไดแ้ก่  
  1. ชาย 
 2. หญิง 

2. อาย ุไดแ้ก่  
 1. ต  ่ากวา่20ปี  
 2. 21 - 30 ปี  
 3. 31 - 40 ปี 
 4. 41 - 50 ปี 

 5. 51 ปีข้ึนไป 
 3. ระดบัการศึกษา 
 1. ประถมศึกษา 
 2. มธัยมศึกษาตอนตน้ 
 3. มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 4. อนุปริญญา 

5. ปริญญาตรีข้ึนไป 
 4. อาชีพของผูป้กครอง 
 1. รับราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ  
 2. กิจการส่วนตวั 
 3. พนกังานบริษทั 
 4. รับจา้งทัว่ไป 
 5. เกษตรกรรม 

6. ไม่ไดท้  างาน 
 4.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของผูป้กครองในการใชบ้ริการศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลมายออ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1) ดา้นบุคลากร 
 2) ดา้นอาคารสถานท่ี 
 3) ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  
 4) ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง  
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การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย  
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อ
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้กครองในการใช้
บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมายอ อ า เภอมายอ จังหวัดปัตตานี  ลักษณะของ
แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกเป็นเพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพของผูป้กครอง ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ตอนที ่2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้กครองในการใชบ้ริการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี ลกัษณะของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัมี
จ านวน 4  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร มี 6 ขอ้  ดา้นอาคารสถานท่ี มี 6 ขอ้ ดา้นกิจกรรมการเรียนการ
สอน มี 6 ขอ้ และด้านการมีส่วนร่วมของผูป้กครองมี 6 ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบัดงัน้ี (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2550 : 76) 

5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด    
4  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดบัมาก    
3  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง   
2  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดบันอ้ย    
1  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด  

 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื 
 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 
1. ศึกษาเอกสาร ต ารา  และงานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้องเพื่อ เ ป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม โดยพิจารณาขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งตรงตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
2. ก าหนดขอบเขตความพึงพอใจของผูป้กครองในการใชบ้ริการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน   

4 ดา้น คือ ดา้นบุคลากร ดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน และดา้นการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครอง 

3. น าร่างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และน าไปปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารย์
ท่ีปรึกษาแนะน า 
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4. น าเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ระหว่างข้อค าถามในแบบสอบถามท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละด้านตามแนวคิดการหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งของค าถามกบัวตัถุประสงค์ (Item – Objective Congruency : IOC) ซ่ึงผลจากการ
วเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ขอ้ค าถามในแบบสอบถามมีค่า IOC  อยูร่ะหวา่ง 0.67 -1.00 

5. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บตรวจแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใช ้(Try – Out) กบัผูป้กครองศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นถนน ต าบลถนน อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี จ านวน 30 คน แล้วน าผลการ
ทดลองใช้นั้นมาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ตามวิธีของครอนบาค โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.92 

6. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการทดลองแลว้จดัท าเป็นฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลต่อไป 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ผูว้ิจยัไดน้ าเคร่ืองมือ คือ แบบสอบถามไปด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 

1.ขอหนังสือจากผูอ้  านวยการสถาบนัรัชต์ภาคย ์ศูนยจ์งัหวดัยะลา ถึงนายกเทศมนตรี 
เทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี เพื่อขอความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล และเพื่อขออนุญาตใหผู้ว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามส่งใหผู้ป้กครองท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งไดต้อบแบบสอบถาม 
3. ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลบัคืน พร้อมตรวจสอบความถูกตอ้ง  

และความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถามจ านวน 75 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
แบบสอบถามทั้งหมด 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และ
สมมติฐาน โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป มาประมวลผลวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และสถิติในการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่า t-test, F-test ตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
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ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาค่าร้อยละ 
(Percentage) แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

ตอนที่  2 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูป้กครองในการใช้บริการศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี  ใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยการหา
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยก าหนดเกณฑ์การแปลผล
เป็น 5 ระดบั ดงัน้ี (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2550 : 77) 
 ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึงระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

การทดสอบสมมติฐานการวจิยั  โดยการวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
ผูป้กครองในการใช้บริการศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี 
จ  าแนกตามเพศ วเิคราะห์โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) ส่วนอายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ใชก้าร
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ถา้พบความแตกต่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ย
วธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe, Method) 
 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับการบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
2. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t-test) การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe, Method) 
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สรุปผลการวจิัย 

 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองในการใช้บริการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผูป้กครองทั้งหมด 75 คน เป็นเพศชาย 28 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30 เพศหญิง 47 คน  
คิดเป็นร้อยละ 62.70 ตามล าดบัผูป้กครองส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.70 
รองลงมา อายุระหว่าง  21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.30 และอายุระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
24.00 ระดบัการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 26.70 รองลงมา ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายคิด
เป็นร้อยละ 25.30 และระดบัปริญญาตรีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 16.00 ตามล าดบั ส่วนการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 32.00 รองลงมาอาชีพรับจา้งทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 29.30 และ
ทา้ยท่ีสุดคืออาชีพพนกังานบริษทัและไม่ไดท้  างาน ร้อยละ 5.30 ตามล าดบั 

2. ความพึงพอใจของผูป้กครองในการใชบ้ริการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมายอ 
อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี สังกดัองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยภาพรวมทุกดา้นอยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากรมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด     
( = 3.98) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉล่ีย 3.77 ( = 3.77) และดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นอาคารสถานท่ีมีค่าเฉล่ีย 3.31 ( = 3.31) ตามล าดบั 

2.1 ดา้นบุคลากร อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 ( = 3.98) และเม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ี 2 ครูดูแลเอาใจใส่เด็กเป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.23 ( = 4.23) และ
รองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 1 ครูให้บริการดว้ยรอยยิม้ สุภาพเป็นมิตร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 ( = 4.20) 
และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ ข้อท่ี 4 ครูมีเพียงพอกับจ านวนเด็ก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.24          
( = 3.24) ตามล าดบั 

2.2 ดา้นอาคารสถานท่ี อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 ( = 3.31) และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ี 1 สถานท่ีและบรรยากาศโดยรอบศูนยฯ์ สะอาด ปลอดโปร่ง 
เป็นระเบียบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 ( = 3.52) และรองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 4 ห้องเรียนมีการตกแต่งมุม
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 ( = 3.44) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่    
ขอ้ท่ี 5 ห้องน ้ าห้องส้วมสะอาด ถูกสุขลกัษณะและเพียงพอต่อจ านวนเด็ก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.11     
( = 3.11) ตามล าดบั 

2.3 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 ( = 3.77) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ี 3 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนพฒันาเด็กทั้ง 4 ดา้น 



10 
 

ดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.04 ( = 4.04) รองลงมา
ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 5 มีการให้เด็กไดแ้สดงความสามารถ เช่น กิจกรรมในวนัส าคญัต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  
3.91 ( = 3.91) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 2 มีวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมกบัวยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 ( = 3.52) ตามล าดบั 

2.4 ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.48 ( = 3.48) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ี 6 มีการแจง้ข่าวสารความเคล่ือนไหวของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ ให้ผูป้กครองทราบอย่างต่อเน่ืองมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.75 ( = 3.75) 
รองลงมา ได้แก่ ขอ้ท่ี 4 ผูป้กครองสามารถติดต่อทางศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯหรือครูประจ าชั้นได้
ตลอดเวลา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 ( = 3.64) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 1 ผูป้กครอง
สนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์และงบประมาณ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12 ( = 3.12) ตามล าดบั 

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองในการใชบ้ริการศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
และอาชีพของผูป้กครอง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

3.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองในการใช้บริการ          
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี ท่ีมีเพศต่างกัน พบว่า โดย
ภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และรายด้าน พบว่าแตกต่างอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 1 ดา้น คือ ดา้นบุคลากร 

3.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองในการใช้บริการ          
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี ท่ีมีอายุต่างกัน พบว่า โดย
ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และในดา้นบุคลากรแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของ Sheffe 
พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอายุ 31 - 40 ปี มีความ
พึงพอใจในดา้นบุคลากรมากกว่ากลุ่มอายุ 21 - 30 ปี และดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นกิจกรรมการเรียน
การสอนและดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองในการใช้บริการ          
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั พบวา่ 
โดยภาพรวม และใน 4 ดา้น แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวธีิของ Sheffe ในภาพรวมและในแต่ละดา้น สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

3.3.1 ดา้นบุคลากร ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจในการใช้
บริการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่เม่ือท าการทดสอบความ
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แตกต่างเป็นรายคู่ ไม่พบรายคู่ใดท่ีมีความพึงพอใจในดา้นบุคลากร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

3.3.2 ดา้นอาคารสถานท่ี ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจใน
การใช้บริการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีจ านวน 4 คู่ 
ได้แก่ ระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปมีความพึงพอใจในด้านอาคารสถานท่ี มากกว่าระดับ
การศึกษาประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย ระดบัการศึกษาอนุปริญญา 
มีความพึงพอใจในดา้นอาคารสถานท่ี มากกวา่ระดบัการศึกษาประถมศึกษา 

3.3.3 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความ
พึงพอใจในการใช้บริการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มี
จ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปมีความพึงพอใจในดา้นกิจกรรมการเรียนการ
สอน มากกวา่ระดบัการศึกษาประถมศึกษา 

3.3.4 ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมี
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มี
จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปมีความพึงพอใจในดา้นการมีส่วนร่วม มากกว่า
ระดบัการศึกษาประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ 

3.3.5 ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนย์
พฒันาเด็กเล็กในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีจ านวน 3 คู่ ได้แก่ 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปมีความพึงพอใจในภาพรวมมากกวา่ ระดบัการศึกษาประถมศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย 

3.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองในการใช้บริการ          
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี ท่ีมีอาชีพต่างกนั พบว่า โดย
ภาพรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และในดา้นอาคารสถานท่ีแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงไดท้  าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ Sheffe 
ซ่ึงพบว่า ไม่มีคู่ใดท่ีมีความพึงพอใจในดา้นอาคารสถานท่ี แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และดา้นบุคลากร ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนและดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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อภิปรายผลการวจิัย 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองในการใช้บริการศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจยัได้
ดงัน้ี 

1. ความพึงพอใจของผูป้กครองในการใชบ้ริการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมายอ  
อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี ทั้ง 4 ดา้น ดงัน้ี 

1.1 ดา้นบุคลากร 
 ความพึงพอใจของผูป้กครองในการใช้บริการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 

มายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี ดา้นบุคลากร พบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.98 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ล าดบัท่ี 1 คือ ครูดูแลเอาใจใส่เด็กเป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั
4.23 รองลงมาคือครูให้บริการด้วยรอยยิ้ม สุภาพเป็นมิตรและอนัดบัสุดทา้ยคือครูมีเพียงพอกับ
จ านวนเด็ก  ซ่ึงผูป้กครองมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24 เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะครูมี
ความรู้ความเขา้ใจต่อพฤติกรรมของนกัเรียน และติดตามดูแล ตกัเตือนและป้องกนัไม่ให้นกัเรียน
ประพฤติตนในทางท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัยิ่งท่ีผูป้กครองมีความพึงพอใจในดา้นบุคลากร
ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจอนัดบัสุดทา้ย พบว่าผูป้กครองพึงพอใจครูมีเพียงพอ
กับจ านวนเด็ก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.24 อาจเป็นเพราะสาเหตุจ านวนครูพี่เล้ียงต่อจ านวนเด็กไม่
เหมาะสม กล่าวคือ ครูพี่เล้ียง 1 คน รับผดิชอบดูแลนกัเรียน จ านวน 18 คน 

1.2 ดา้นอาคารสถานท่ี 
 ความพึงพอใจของผูป้กครองในการใช้บริการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 

มายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี ดา้นอาคารสถานท่ีโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.31 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ล าดบัท่ี 1 คือ สถานท่ีและบรรยากาศโดยรอบศูนยฯ์ 
สะอาด ปลอดโปร่ง เป็นระเบียบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะวา่บรรยากาศในห้องเรียน
สะอาด เป็นระเบียบ มีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก และมีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของนิภารัตน์ ร่ืนสุข (2546 : 75) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูป้กครองเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนการสอน และการจดัสวสัดิภาพของนกัเรียนในโรงเรียนอนุบาลประทีป พบว่า ผูป้กครองมี
ความพึงพอใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน และการจดัสวสัดิภาพอาคาร และส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ และการบริการรถรับส่งนกัเรียนอยู่ในระดบัมาก และอนัดบัสุดทา้ย คือ ห้องน ้ าห้องส้วม
สะอาด ถูกสุขลกัษณะและเพียงพอต่อจ านวนเด็ก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.11 ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะห้องน ้ ามี
ไม่เพียงพอกบัจ านวนเด็ก เน่ืองจากมีพื้นท่ีคบัแคบ 
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1.3 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ความพึงพอใจของผูป้กครองในการใช้บริการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 

มายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี ภาพรวมในด้านน้ีอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ล าดบัท่ี 1 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนพฒันาเด็กทั้ง 4 ด้าน ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 อาจเป็นเพราะครูมีกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมใหเ้ด็กพฒันาทกัษะ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐญา  พลเสน 
; อนงค์  อนนัตริยเวช ; และ ภิเษก  จนัทร์เอ่ียม (2552-2553 : 167) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของ
ผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยั ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดั
สุพรรณบุรี พบวา่ ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาในดา้นการบริหารจดัการในระดบั
มาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากมีการส่งเสริมพฒันาการของเด็กในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ไดก้ าหนดไว ้คือ มุ่งพฒันา
เด็กโดยองค์รวมโดยผ่านการเล่น หมายถึง จดัการให้เด็กไดรั้บพฒันาการทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์  
สังคม จิตใจและสติปัญญา การพฒันาเด็กจะท าไดดี้จากกิจกรรมการเล่น (ราศี  ทองสวสัด์ิ, 2542: 13) 
และล าดับท่ี 6 มีวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับวยัมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.52            
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภูริธชั  มีแกว้ (2547 : 48) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูป้กครองในการ
ใหบ้ริการของสถานเล้ียงเด็ก ก่อนวยัเรียน กรณีศึกษาภายในเขตพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ ครูหรือ
พี่เล้ียงเด็กควรส่งเสริมใหมี้ส่ือการเรียนการสอนท่ีเพียงพอ 

1.4 ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
 ความพึงพอใจของผูป้กครองในการใช้บริการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 

มายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี ภาพรวมในด้านน้ีอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( = 3.75) ไดแ้ก่ มีการแจง้ข่าวสาร ความ
เคล่ือนไหวของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ ใหผู้ป้กครองทราบอยา่งต่อเน่ืองรองลงมา คือผูป้กครองมีความ
พึงพอใจท่ีสามารถติดต่อทางศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯหรือครูประจ าชั้นไดต้ลอดเวลา ( = 3.64) ซ่ึงสอด
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของน ้าทิพย ์ เชียงยนื (2552 : 95) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการ
ด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ต าบลห้วยโจด จงัหวดัสระแก้ว ด้านความสัมพนัธ์กบัผูป้กครอง 
พบว่า ผูป้กครองมีความพึงพอใจในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ตอ้งการให้ผูป้กครองมีความรู้สึกปลอดภยัและอบอุ่นท่ีรู้ว่าสามารถติดต่อทางศูนยฯ์หรือครูประจ า
ชั้นไดต้ลอดและล าดบัสุดทา้ยคือ ผูป้กครองสนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์และงบประมาณ มีค่าคะแนน
เฉล่ีย 3.12 อาจเป็นเพราะว่าผูป้กครองโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมามีอาชีพ
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รับจา้งทัว่ไป ดงันั้น การจะมามีส่วนร่วมในการสนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์และงบประมาณอาจท าได้
จ  ากดั 

1.5 ภาพรวม 
 ความพึงพอใจของผูป้กครองในการใช้บริการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 

มายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี โดยภาพรวม พบวา่อยู่ในระดบัมาก แสดงวา่ผูป้กครองท่ีน าบุตร
หลานมาเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความพึงพอใจกับงานด้าน
บุคลากร ในระดบัมากท่ีสุด คือ พึงพอใจในความมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูป้กครองและนักเรียน       
มีอัธยาศยั ไมตรีท่ีดี พูดจาไพเราะ รู้จักทกัทาย มีการต้อนรับท่ีดี สอดคล้องกับงานศึกษาของ 
กรรณิกา  แกว้สวสัด์ิ (2545 : 85-86) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูป้กครองต่อศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ก่อนวยัเรียน กรณีศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กชุมชนสุภาวลัย ์เทพารักษ ์ไดก้ล่าววา่ ในงานดา้นบริหาร 
บุคลากรนั้นมีความจ าเป็นจะตอ้งดูแล และใหก้ารตอ้นรับผูม้าใชบ้ริการ หรือผูรั้บบริการ บุคลากรยิม้
แยม้แจ่มใส และมีอธัยาศยัดีของครูพี่เล้ียงเด็ก หรือครูพี่เล้ียงเด็ก ตลอดจนการอ านวยการต่างๆ 
จะตอ้งใหค้วามใส่ใจและปฏิบติัใหเ้หมาะสม 

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองในการใช้บริการศูนย์
พฒันาเด็กเล็กในแต่ละดา้น จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ 

2.1 ผู ้ปกครองท่ีมีเพศต่างกันมีความพึงพอใจเกือบทุกด้านแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ยกเวน้ดา้นบุคลากรท่ีผูป้กครองมีความ
พึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อาจเน่ืองมาจากผูป้กครองทั้งเพศชาย 
และเพศหญิงได้สัมผสัถึงความเป็นกันเอง การมีมนุษยสัมพนัธ์ และความมีไมตรีต่อเด็กและ
ผูป้กครอง 

2.2 ผูป้กครองท่ีมีอายุต่างกนัมีความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ ด้านบุคลากรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
ผูป้กครองท่ีมีอายุ 31 - 40 ปี มีความพึงพอใจในดา้นบุคลากรมากกว่า ผูป้กครองท่ีมีอายุ 21 - 30 ปี 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของราตรี  อิงมัน่ (2557 : บทคดัยอ่) พบวา่ ผูป้กครองท่ีเพศ อายุ ระดบั
การศึกษาและอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจในการใช้บริการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2.3 ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจใน 4 ด้านและภาพรวม 
แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดสอดคลอ้งกบัการศึกษาของราตรี  อิงมัน่ (2557 : 
บทคดัยอ่) พบวา่ ผูป้กครองท่ีเพศ อายุ ระดบัการศึกษาและอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจในการใช้
บริการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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2.4 ผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจดา้นบุคลากร ดา้นกิจกรรมการเรียน
การสอนและดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ยกเวน้ด้านอาคารสถานท่ี แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่เม่ือทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ ไม่พบรายคู่ใดท่ีมีความพึงพอใจดา้นอาคารสถานท่ี สอดคลอ้งกบัดชันี โคตรชมพ ู
(2551 : บทคดัยอ่) ศึกษาวิจยั เร่ืองความพึงพอใจของผูป้กครองในการใชบ้ริการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
สังกดัองค์บริหารส่วนต าบลโคกกลาง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสีมา ผูป้กครองท่ีเพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษาและอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไม่แตกต่างกนั  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
1. ควรเพิ่มอตัราครูใหเ้พียงพอต่อจ านวนเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
2. ควรจดัหาสนบัสนุนงบประมาณจดัซ้ือจดัจา้งใหมี้หอ้งน ้า หอ้งส้วมจ านวนเพียงพอกบั

จ านวนเด็ก 
3. ควรจดัซ้ือจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัวยัของเด็ก 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีประสบความส าเร็จ 
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการใช้บริการศูนยพ์ ัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต่างต าบล ใน

จงัหวดัปัตตานี 


