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รายงานการวิจยั 
  

การประเมินคุณภาพการให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกระชาย 
 

พัฒน์นรี  เมฆขุนทด1 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาการ

ประเมินคุณภาพการให้บริการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคกกระชาย  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินคุณภาพการให้บริการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้านโคกกระชายจากผู้ปกครองเด็กเล็ก 
และเพื่อส ารวจความต้องการด้านบริการอื่นๆ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกระชายจาก
ผู้ ป กค รอ ง เ ด็ ก เ ล็ ก  จ า แนก เพศ   อ า ยุ  
ความสัมพันธ์กับเด็ก  ระดับการศึกษา  อาชีพ  
และรายได้ต่อเดือน  ซึ่งแบ่งความพึงพอใจ
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากรและการ
บริหารจัดการ ด้ านอาคารสถานที่ และ
สิ่งแวดล้อม  ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร  ด้ านการมีส่ วนร่วมและการ
สนับสนุนจากชุมชน  ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองของเด็กเล็ก จ านวน
ทั้งหมด 40 คน โดยใช้สูตรการค านวณแบบ
ร้อยละ (Percentage)  เป็นแบบสอบถามมาตร
ส่วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยการให้คะแนน 
(Rating Scale) ส าหรับลักษณะค าถามที่มี
ค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท 
สเกล (Likert Scale) ผลการศึกษาพบว่า การ
ประเมินคุณภาพการให้บริการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคกกระชายในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก โดยเรียงล าดับความพึงพอใจที่มาก
ที่สุด 2 ล าดับ คือ หัวหน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก  
รองลงมาคือ ผู้บริหาร อบต.  ซึ่งทั้งสองข้อมีที่
เท่ากัน ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจปานกลางคือ 
การแต่งต้ังกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จาก
สมาชิกในชุมชน  และเครื่องป้องกันภัยในยาม
ฉุกเฉิน ส่วนผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองเด็กเล็กกับคุณลักษณะส่วน
บุคคลของผู้ปกครอง ได้ แก่  เพศ  อ า ยุ  
ความสัมพันธ์กับเด็ก  ระดับการศึกษา  อาชีพ  
และรายได้ต่อเดือน  สามารถสรุปว่า ผู้ปกครอง
เด็กเล็ก ที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคกกระชาย  ในภาพรวมและราย
ด้าน ทั้ง 4  ด้าน  ในภาพรวมแตกต่างกัน ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านบุคลากรและการบริหาร
จัดการ รองลงมาคือ ด้านวิชาการ และ กิจกรรม
ตามหลักสูตร ด้านอาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อม 
และความปลอดภัย  ด้านการมีส่วนร่วม และ
การสนับสนุนจากชุมชน  มีความแตกต่างกันที่
ระดับ นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 
ค าส าคัญ  คุณภาพการให้บริการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1 อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลยันครราชสีมา 
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บทน า 
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ที่จ าแนกออกได้เป็น 4 ระดับ 
คือ  การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
การศึกษาระดับประถมศึกษา การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
เล่มที่2 : 2518) และการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ซึ่งการศึกษาแต่ละระดับที่กล่าวนี้  จะมีการ
จัดการและพัฒนาไปอย่างสอดคล้องกับวัย
ของผู้เรียน และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
การศึกษาอนุบาลเป็นการศึกษาเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทางร่างกาย ความคิด สติปัญญา 
สังคม  และอารมณ์ ในขณะที่การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  มุ่งที่การเตรียมเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเป็นต้น ทั้งนี้การศึกษาแต่ละ
ระดับมีลักษณะ และมีเป้าหมายเฉพาะตาม
ระดับ  การศึกษาอนุบาลเป็นรูปแบบของการ
จัดการศึกษาส าหรับเด็กเล็กที่รัฐจัดขึ้นเพื่อ
สนองตอบสังคมที่ต้องการให้บุตรหลานได้
เข้าโรงเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการเรียน ช้ันประถมศึกษา แต่ภาวะการ
ต่อมา  การศึกษาอนุบาลได้ รับกา ร
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม  
            จากความส าคัญที่กล่ าวมานี้ทาง
ภาครัฐจึงออกพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.2542  เป็นพระราชบัญญัติ  
ที่ ว่ า ด้ ว ยกา รกระจา ยอ าน าจสู่ ท้ อ งถิ่ น 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ:2542) ให้
มีการจัดตั้ งศูน ย์พัฒนา เด็ก เล็กบ้ านโคก
กระชาย  เพื่อรองรับเด็กในท้องถิ่นให้ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทย  เป็นผลให้ทางองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ได้สนองค าสั่งจึงจัดตั้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคกกระชาย   ขึ้นในวันที่   1  
พฤษภาคม  พ.ศ. 2546 กรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แล้วด าเนินงาน
มาจนถึงปัจจุบันนี้ รวมเวลาได้  9  ปี  
            ดังนั้น ผู้วิจัยมีความต้องการข้อมูลจาก
ผู้ปกครองของเด็ ก เล็ก   ในการที่ จะ ใ ช้
ปรับปรุงคุณภาพงานการบริการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกระชาย  จึงได้จัดท า
การวิจัย การประเมินคุณภาพการให้บริการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกระชาย  
เพื่อให้ได้ทราบความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้ปกครองเด็กเล็กและผู้ใช้บริการ  
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกกระชายจาก
ผู้ปกครองเด็กเล็ก  

2.  เพื่ อส ารวจความต้องการด้ าน
บริการอื่นๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคก
กระชายจากผู้ปกครองเด็กเล็ก 
 
รูปแบบวิธีด าเนินการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้  เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaires) ซึ่งสร้างตามวัตถุประสงค์
และกรอบแนวคิ ดที่ ก า หนด   โดยแบ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

ส่ วนที่  1  ข้ อ มู ลทั่ ว ไปของกลุ่ ม
ประชากรที่แตกต่างกัน จ านวน 6 ข้อ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
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(Checklist)  ได้แก่  เพศ  อายุ  ความสัมพันธ์กับ
เด็ก  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้ 

ส่วนที่  2 การประเมินคุณภาพการ
ให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
กระชาย แบ่งเป็น 4  ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร
และการบริหารจัดการ  ด้านอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย  ด้านวิชาการ 
และ กิจกรรมตามหลักสูตร  ด้านการมีส่วน
ร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน 

ส่ วนที่  3 ข้ อ เสนอ แนะในก า ร
ปรับปรุงบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โคกกระชาย 

วิธีการสร้างเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
SPSS/PS  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีขั้นตอน
ในการด าเนินงานดังนี้ 

1. ศึกษาค้นคว้าจากต ารา เอกสาร 
บทความ และทฤษฎีหลักการ และงานวิจัยที่
เกี่ ยวข้องกับตัวแปรที่จะศึกษา เพื่ อ เป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม
โดยการศึกษาจากเอกสารและข้ อมูลที่
เกี่ยวข้องน าแนวคิดต่างๆ จากการศึกษาออก
แบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการ
ศึกษาและให้ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 

เครื่องมือที่ใช ้
   1. แบบส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการบริการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้านโคกกระชายในด้านต่างๆ ใช้เป็น
ข้อมูลเชิงปริมาณ 

2.  แบบสัมภาษณ์ โดยการพรรณนา 
ใช้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ แหล่งข้อมูล (Source of 
data) การศึกษาเร่ืองนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ โดยมุ่ง
ศึกษาการประเมินคุณภาพการให้บริการของศูนย์
พัฒนา เด็กเล็ก  บ้ านโคกกระชาย  โดยมี
แหล่งข้อมูลดังนี้ 

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) 
เป็นการเก็บข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยการรวม
รวมจากเอกสารทางวิชาการต่างๆ และข้อมูล
จากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและเช่ือถือได้ 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) 
เป็นการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบประเมินกับ
ผู้ปกครองของเด็กเล็ก ที่มีการใช้บริการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกระชายจริง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยก าหนดที่รวบรวมข้อมูลเป็น

ระยะเวลา 1 เดือน  เลือกในช่วงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2554 เก็บข้อมูลจากผู้ปกครอง
ปัจจุบันจ านวน 40  ราย  ที่เคยมีประสบการณ์
ต่อการใช้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โคกกระชายจริง 
 
ผลการวิจัย 

1.  ผู้ปกครองเด็กเล็ก ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 28 คน  21-30 ปีจ านวน 19 
คน คิดเป็นร้อย 19.00  ความสัมพันธ์เป็น
มารดา  จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ  22.00   
ระดับการศึกษา ม.3 จ านวน 14 คน  มีอาชีพ
เกษตรกร จ านวน 15 คน  ส่วนใหญ่มีอัตรา
เงินเดือน 4,001-6,000 บาท  จ านวน 15 คน  

2.  คุณภาพการให้บริการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกระชายโดยรวมอยู่ อยู่
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ในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3  ล าดับแรก  ดั งนี้  ด้ าน
บุคลากรและการบริหารจัดการ  ด้านวิชาการ 
และ กิจกรรมตามหลักสูตร  ด้านอาคาร
สถานที่  สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย  
ตามล าดับ 

3.  ด้านบุคลากรและการบริหาร
จัดการ  โดยรวมอยู่ในระดับระดับมากที่สุด 
โดยเรียงล าดับจากมาก และรองลงมา  ได้แก่ 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และผู้บริหาร 
อบต. มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  มี 3 ข้อ 
ได้แก่   ผู้ดูแลเด็กเล็ก  ผู้ท าความสะอาด  และ
ผู้ประกอบอาหาร 

4.  ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัย  โดยอยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับมาก  โดยเรียงล าดับจากมาก และ
รองลงมา  ได้แก่ จ านวนห้อง พื้นที่ใช้สอย
ต่างๆ ภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับปานกลาง  มี 2 ข้อ ได้แก่   ภูมิทัศน์
โดยรอบศูนย์  และเคร่ืองป้องกันภัยในยาม
ฉุกเฉิน    

5.  ด้านวิชาการ และ กิจกรรมตาม
หลักสูตร โดยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
จากมาก  และรอ งลงม า   ไ ด้ แก่  เ ด็ กมี
พัฒนาการด้านอารมณ์เหมาะสมกับวัย  เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมกับวัย  เด็กมี
พัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมกับวัย  เด็กมี
พัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัย  

การจัดแผนประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับ
เด็ก  การจัดกิจกรรมประจ าวันส าหรับเด็ก    

6.  ด้ านการมีส่วนร่วม และการ
สนับสนุนจากชุมชน โดยอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยเรียงล าดับจากมาก และรองลงมา  
ได้แก่ ชุมชนน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนกับเด็ก  การแต่งตั้ง
กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จากสมาชิกใน
ชุมชน ผู้ปกครอง  ชุมชนมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ   

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้ปกครอง พบว่า  ด้านบุคลากรและการ
บริหารจัดการ  ผู้ปกครองความคิดเห็นมาก
ที่สุด ผู้ท าความสะอาด  และผู้ดูแลเด็กเล็ก  มี
การบริการที่ดีมาก มีการบริการที่เป็นกันเอง
และท าความสะอาดห้องเรียนห้องน้ าห้องครัว
ได้อย่างสุขลักษณะ รักษาสุขภาพของเด็กเล็ก
ได้ดีมาก  และที่ต้องเสนอแนะเพิ่มเติมที่
ผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการมี
ส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน เพราะ
ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการที่ผู้ปกครอง 
ชุมชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ  และการแต่งตั้งกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ จากสมาชิกในชุมชน ทางศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจะต้องให้ข้อมูลและความรู้เพื่อ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมและ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
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