
 

ความเป็นครูผู้ดูแลเด็กในดวงใจผู้ปกครองของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
สังกดัเทศบาล ในเขตอ าเภอหัวไทร จังหวดันครศรีธรรมราช 

Being  Professional  Caregiver  Teachers, Guardians  of  the Child  Development  
Centers  under  Hua  Sai  District  Municipality, Nakhon  Si  Thammarat 

 
 สุกลัยา  เอ่ียมสอาด 1   

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษา
และเปรียบเทียบความเป็นครูผูดู้แลเด็กในดวงใจ
ผูป้กครองของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัเทศบาล 
ในเขตอ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช 
และ  ก ลุ่มตัวอย่ า ง ท่ี ใช้ ในการวิ จัย  คื อ 
ผูป้กครองนักเรียนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
สังกดัเทศบาล ในเขตอ าเภอหัวไทร จงัหวดั
นครศรีธรรมราช จ านวน 7 ศูนย์ มีจ  านวน 
211 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) และค่าเอฟ 
(F-test) มาตรฐาน และ F - test   

ผลการวจิยัพบวา่         
1) ความเป็นครูผูดู้แลเด็กในดวงใจ

ผู ้ปกครองของศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาล  ใน เขตอ า เภอหัวไทรจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่ โดยเรียงล าดบั

ความส าคญัไดแ้ก่ ดา้นบุคลิกภาพของครูท่ีดี 
และบทบาทหนา้ท่ีของครู มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

2) ผลการเปรียบเทียบความเป็นครู
ผูดู้แลเด็กในดวงใจผูป้กครองของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก สังกดัเทศบาล ในเขตอ าเภอหัวไทร 
จงัหวดันครศรีธรรมราชจ าแนกตามเพศ และ
อายุ มีความเห็นเก่ียวกับครูผู ้ดูแลเด็กใน
ดวงใจผูป้กครองแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนผูป้กครองท่ีมีระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคัญ: ครูผูดู้แลเด็ก / ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
   
Abstract 

The research objectives were to  
study and compare the being  professional 
caregiver  teachers,  guardians of the child 
development centers under  Hua  Sai district  
municipality, Nakhon  Si  Thammarat. The  
samples of  this  were 211 guardians  from    7 

1  นกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
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centers. Data was  collected  questionnaire. 
The statistics  utilized in  data  and  analysis  
were  percentage, mean, standard  deviation, 
t-test and F-test. The  results  were  as  follows 

1.  Results  of  the  analysis  on  the 
being professional caregiver teachers, , 
guardians of the child   development  centers 
under Hua  Sai   district   municipality  were  
at  highest  level.  

2.  Results  comparing  of  the level  
being professional caregiver teachers,  
guardians  of  the  child   development  
centers  under Hua Sai district municipality, 
Nakhon  Si  Thammarat  by  sex and age were 
statistically significant difference at the .05 
and classified by educational level, 
occupation and income were not difference. 
 
Keywords : Caregiver teacher /Child               
development center 

 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ .  2553 ม าตรา 41 บัญญัติ ให้องค์ก ร
ปกครองส่วนท้อง ถ่ินมี สิทธิ ท่ีจะได้ รับ
การศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงหรือทุก
ระดับตามความพร้อมและความต้องการ
ภายในทอ้งถ่ิน และพระราชบญัญติัก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน พ .ศ . 2542 

ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุก
รูปแบบ มีอ านาจหน้าท่ีในการจดัการศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัการศึกษาในระดบั
ปฐมวยัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึง
จัด ใน รูปแบบของศู นย์พัฒนา เด็ ก เ ล็ ก           
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้อ ง ถ่ิน  พ . ศ .  2545 – 2559 เ ป็นก ารจัด
การศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและศกัยภาพคน
ในทอ้งถ่ินให้มีคุณลกัษณะท่ีสามารถบูรณา
การวิถีชีวิตให้สอดคลอ้งกบัสภาพและความ
ตอ้งการของสังคมและประเทศชาติตามหลกั
แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน ภารกิจการจดัการศึกษา
ท้องถ่ินโดยเฉพาะการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวยัเป็นการจดัการศึกษาท่ีมุ่งพฒันาความ
พร้อมแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เ ด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาทั้ งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาและมีความพร้อมในการเข้ารับ
การศึกษาในระดับการศึกษา ขั้ นพื้นฐาน
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2545: 26) 

ผูป้กครองนกัเรียน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีส าคญัอีก
กลุ่มหน่ึงท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ.  2542 และท่ีแก้ไขเพิ่ม เ ติม   
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 9 การจดัระบบ
โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา  
(ขอ้ 6)  การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว 
ชุมขน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถาน
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ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ ส ถ า บัน สั ง ค ม อ่ื น 
นอกจาก น้ีผู ้ปกครองนัก เ รียนย ัง มี ส่วน
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงถือเป็นหน้าท่ีพึงมีต่อบุตรหลาน 
ตามมาตรา 11 ท่ีระบุว่า บิดามารดา หรือ
ผู ้ปกครอง มีหน้าท่ีจัดให้บุตรหรือบุคคล       
ซ่ึ งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาค      
บัง คับตามความพ ร้อมของครอบค รัว       
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2546: 6 – 7) 

องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินใน
ฐานะหน่วยงานซ่ึงมีภารกิจท่ีรับผิดชอบดา้น
ก า ร พัฒ น า ก า ร ต า ม บ ท บัญ ญั ติ แ ห่ ง
รัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยแผนและ
ขั้นตอนกระจายอ านาจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร
ส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบลเทศบาล หรือเมืองพทัยาก็ดี    
ล้วนตามมีบทบาทท่ีส าคัญในการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปัจจุบันองค์กร
ส่วนท้องถ่ินได้จัดตั้ ง และด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กพร้อมทั้ ง รับถ่ายโอนศูนย์
พัฒนา เ ด็ก เล็ก  ซ่ึ ง เ ดิมอยู่ ในความดูแล
รับผดิชอบของส่วนราชการต่างๆ โดยองคก์ร
ส่วนท้อง ถ่ินมีหน้า ท่ี รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม และพัฒนาเด็กเล็กในทุกๆด้าน 
เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศกัยภาพ และไดรั้บมาตรฐาน 

จากการจดัการศึกษาในระดบัปฐมวยั 
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัเทศบาล ในเขต
อ า เภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในช่วงเวลาหลายปี ครูผูดู้แลเด็กใหก้ารอบรม
เด็กปฐมวยั ในชุมชนทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาเด็ก

ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
และเน่ืองจากปัจจุบนัสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
ในการจดัการศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
คือผูป้กครองไม่คอยเข้ามามีส่วนร่วมและ
ไม่ให้ความส าคัญในการจัดการศึกษาของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยเฉพาะผูป้กครองเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีบุตรหลานก าลังศึกษา ซ่ึงเป็น
บุคคลท่ีใกลชิ้ดกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และครู
ผู ้ดูแล เ ด็กย ังขาดการมี ส่วนร่วมการจัด
การศึกษาในการจดักิจกรรมต่างๆ ของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ซ่ึงสภาพปัญหาดงักล่าวอนัจะ
เกิดข้ึนจากผูป้กครอง หรือการปฏิบติังานการ
ปฏิบติัตนของครูผูดู้แลเด็ก จะท าอย่างไรให้
ผู ้ปกครองและชุมชนเข้ามา มี ส่วนร่วม
สนับสนุนการจดัการศึกษาของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กให้ไดม้ากท่ีสุด เพื่อใหเ้กิดความส าคญั
ท่ีดีระหว่างผูป้กครองกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
จ  าเป็นอยา่งยิง่ครูผูดู้แลเด็กท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีการ
สอนคอยอบรมเ ล้ียงดูให้ความ รู้กับเ ด็ก
ปฐมวยัจะต้องพฒันาบุคลิกภาพของครูท่ีดี
และบทบาทหน้าท่ีของครู มีจรรยาบรรณครู
วิช า ชีพค รู  ของ คุ รุสภา  และปฏิบัติตน
คุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อ
พฒันาตนเองและพฒันางาน สร้างฐานส่วน
ร่วมในชุมชนผูป้กครอง ในการจดัการศึกษา 
จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ เป็นเหตุ จูงใจให้
ผูว้ิจยัสนใจศึกษาเก่ียวกบัความเป็นครูผูดู้แล
เด็กในดวงใจผูป้กครองของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาล ในเขตอ า เภอหัวไทร 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาความเป็นครูผูดู้แลเด็ก

ในดวงใจผูป้กครองของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
สังกดัเทศบาลในเขตอ าเภอหัวไทร จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

2.  เพื่อเปรียบเทียบความเป็นครู
ผูดู้แลเด็กในดวงใจผูป้กครองของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก สังกดัเทศบาลในเขตอ าเภอหัวไทร 
จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยจ าแนกความ
แตกต่างของผูป้กครองตามสถานภาพ คือ 
เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้
 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นประชากร  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ 

ผูป้กครองของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัเทศบาล
ในเขตอ าเภอหัวไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 7 ศูนย ์จ  านวน 468 
คน 

2. ขอบเขตของเน้ือหา  
ในการวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษา

และเปรียบเทียบความเป็นครูผูดู้แลเด็กใน
ดวงใจผู ้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สั ง กั ด เ ท ศบ า ล ใ น เ ข ต อ า เ ภ อหั ว ไ ท ร         
จงัหวดันครศรีธรรมราช ใน 3 ด้าน คือ ด้าน
บุคลิกภาพท่ีดีของครู และบทบาทหนา้ท่ีของ
ครู ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครูของ คุรุสภา 
และดา้นคุณลกัษณะตามมาตรฐานวชิาชีพครู 

   
 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรได้แก่ ผู ้ปกครอง
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัเทศบาลในเขต
อ า เภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช            
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 7 ศูนย์ จ  านวน       
468 คน 

1.2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูป้กครอง
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัเทศบาลในเขต
อ า เภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช       
รวมทั้งหมด211 คนโดยใช้ตารางการก าหนด
ขนาดของเครซซ่ีและมอร์แกน (Krejcie& 
Morgan, 1970) โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(simple random sampling) 

2. เคร่ืองมือในการวิจัย ในการวิจยัน้ี
ใชแ้บบสอบถาม มี 2 ตอน  

ตอนท่ี 1 เป็นแบบเลือกตอบเก่ียวกบั
สถานภาพของผู ้ปกครอง ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความ
เป็นครูผูดู้แลเด็กในดวงใจผูป้กครองของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัเทศบาลในเขตอ าเภอหัว
ไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช จ าแนกเป็น 3 
ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ด้านบุคลิกภาพท่ีดีและบทบาท
หนา้ท่ีของครู  จ  านวน 20 ขอ้ 

2. ดา้นจรรยาบรรณวชิาชีพครูของคุรุ
สภา จ านวน 20 ขอ้ 

3. ด้านคุณลักษณะตามมาตรฐาน
วชิาชีพ จ านวน 20 ขอ้ 
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3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การ เก็บรวบรวมข้อมูล  ผู ้วิจ ัย

ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
3.1 ผู้วิจัยขอหนัง สือน า ส่งจาก

มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
ความเป็นครูผูดู้แลเด็กในดวงใจผูป้กครอง
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัเทศบาลในเขต
อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช 

3. 2  น า แ บบส อบถ า มพ ร้ อ ม
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามไปแจกให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สังกดัเทศบาล ในเขตอ าเภอหัวไทร จงัหวดั
นครศรีธรรมราชทั้ง 7 ศูนย ์ จ  านวน 211 ฉบบั  
โดยใชว้ธีิน าไปใหด้ว้ยตนเอง 

3.3 ติดต่อรับแบบสอบถามกลับ
ดว้ยตนเอง 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
วิ เ คราะ ห์ข้อมู ล ใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ส าเร็จรูปตามขั้นตอน ดงัน้ี 
4.1  ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพ

ของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่า
ร้อยละ (Percentage) 

4.2 วิ เคราะห์ข้อมูล เ ก่ียวกับ
ความเป็นครูผูดู้แลเด็กในดวงใจผูป้กครอง
ของศูนย์พ ัฒนา เ ด็ก เล็ กสั งกัด เทศบาล            
ในเขตอ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช    
โดยหาค่าความ ถ่ี  (Frequency) ค่า ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

 สรุปผลการวจัิย 
1. ความเป็นครูผูดู้แลเด็กในดวงใจ

ผู ้ปกครองของศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาล  ในเขตอ า เภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่ใน
ระดับมาก ด้านบุคลิกภาพของครูท่ีดี และ
บทบาทหน้าท่ีของครู มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพครูของ
คุรุสภา และด้านคุณลักษณะตามมาตรฐาน
วชิาชีพ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

2. ผลการเปรียบเทียบความเป็นครู
ผูดู้แลเด็กในดวงใจผูป้กครองของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล ในเขตอ าเภอหัวไทร 
จงัหวดันครศรีธรรมราช จ าแนกตามข้อมูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม สรุปไดด้งัน้ี 

2.1ความเป็นครูผู ้ดูแลเด็กใน
ดวงใจผู ้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกดัเทศบาล ในเขตอ าเภอหัวไทร จงัหวดั
นครศรีธรรมราช จ าแนกตามอายุ โดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้นก็พบว่า ดา้น
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ของคุรุสภา และดา้น
คุณลกัษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้น
บุคลิกภาพของครูท่ีดีและบทบาทหน้าท่ีของ
ครู ไม่แตกต่างกนั 

2.2 ความเป็นครูผูดู้แลเด็กในดวงใจ
ผูป้กครองของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัเทศบาล 
ในเขตอ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช 
จ าแนกตามอาชีพ โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือ
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พิจารณา เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นบุคลิกภาพ
ของครูท่ีดี และบทบาทหนา้ท่ีของครู แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วน
ดา้นอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนั 

2.3 ความเป็นครูผูดู้แลเด็กในดวงใจ
ผูป้กครองของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัเทศบาล
ในเขตอ าเภอหัวไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช 
จ าแนกตามรายได้ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
ไม่แตกต่างกนั 
 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลความเป็นครู
ผูดู้แลเด็กในดวงใจผูป้กครองของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล ในเขตอ าเภอหัวไทร 
จงัหวดันครศรีธรรมราช คร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้น า
ผลงานการวิจยั หลกัการแนวคิดเอกสารและ
ต าราทางวิชาการมาอภิปรายสนับสนุน
ประกอบผลการวจิยัของผูว้จิยัดงัน้ี 

1. ความเป็นครูผูดู้แลเด็กในดวงใจ
ผู ้ปกครองของศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลในเขต อ า เภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่ใน
ระดับมาก ด้านบุคลิกภาพของครูท่ีดี และ
บทบาทหน้าท่ีของครู มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพครูของ
คุรุสภา และด้านคุณลักษณะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ซ่ึงเป็นเพราะว่า ครูผู ้
แลเด็กให้ความส าคญักบัการดูแลเด็กในทุก ๆ 
ดา้น อยูใ่นระดบัมาก ส่งผลให้ผูป้กครองเกิด

ความพึงพอใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระมหาสมบติั ธนปญฺโญ (2553)ไดว้ิจยัเร่ือง
ค ว ามพึ งพอใ จขอ งผู ้ป กครอง ต่ อก า ร
ให้บริการของผู ้บริหาร และครูโรงเรียน
อนุบาลพระสมุทรเจดีย ์ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เก่ียวกบั ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อ
การให้บริการของผูบ้ริหาร และครู โรงเรียน
อนุบาลพระสมุทรเจดีย ์โดยภาพรวมทุกดา้น 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ กรรนิการ์ สุดตาชาติ (2555) ได้ศึกษา 
การมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการจัด
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตอ าเภอ
นางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการวิจยัพบว่า ผล
การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผูป้กครองใน
การจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ใน
เขตอ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อยู่
ในระดบักลาง ส่วนดา้นอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัมาก  

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความ
เป็นครูผูดู้แลเด็กในดวงใจผูป้กครองของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัเทศบาล ในเขตอ าเภอหวั
ไทร จังหวดันครศรีธรรมราช จ าแนกตาม
ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ด้าน
เพศ พบว่า ความเป็นครูผูดู้แลเด็กในดวงใจ
ผู ้ปกครองของศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาล  ในเขตอ า เภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป
ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดด้งัน้ี 
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2.1 ความเป็นครูผู ้ดูแลเด็กใน
ดวงใจผู ้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกดัเทศบาล ในเขตอ าเภอหัวไทร จงัหวดั
นครศรีธรรมราช จ าแนกตามอายุ โดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้นก็พบว่า ดา้น
จรรยาบรรณวิชาชีพครูของคุรุสภา และดา้น
คุณลกัษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้น
บุคลิกภาพของครูท่ีดีและบทบาทหน้าท่ีของ
ครู ไม่แตกต่างกันซ่ึงเป็นเพราะว่า ครูผูดู้แล
เด็กท่ีมีอายุต่างกนั จะให้ความส าคญักบัการ
ดูแล เด็ กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา เด็ก เล็ ก            
ไม่เท่ากนั สอดคลอ้งกบั กรรนิการ์ สุดตาชาติ 
( 2555)  ไ ด้ ศึ ก ษ า  ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ผูป้กครองในการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กในเขตอ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์
ผลการวิจยัพบว่า ผลการเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษา
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตอ าเภอนางรอง 
จงัหวดับุรีรัมย ์จ  าแนกตามอายุของผูป้กครอง 
โดยรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ดา้นการสนับสนุนจาก
ทุกภาคส่วน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆไม่แตกต่างกนั  

2.2 ความเป็นค รูผู ้ ดู แล เ ด็ ก ใน
ดวงใจผู ้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกดัเทศบาล ในเขตอ าเภอหัวไทร จงัหวดั
นครศรีธรรมราช จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึง
เป็นเพราะว่า  ค รูผู ้ดูแลเ ด็ก  ไม่ว่าจะจบ
การศึกษาในระดบัใด ต่างก็ให้ความส าคญัใน
การดุแลเด็กในดวงใจของผู ้ปกครองเป็น
มาตรฐานเดียวกนั สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
พระมหาสมบติั ธนปญฺโญ (2553) ไดว้จิยัเร่ือง
ค ว ามพึ งพอใ จขอ งผู ้ป กครอง ต่ อก า ร
ให้บริการของผู ้บริหาร และครูโรงเรียน
อนุบาลพระสมุทรเจดีย ์ส านักงานเขตพื้นท่ี
การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ           
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองต่อ
การให้บริการของผูบ้ริหาร และครู โรงเรียน
อนุบาลพระสมุทรเจดีย ์โดยภาพรวม พบว่า 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวิจยัของ กรรนิ
การ์ สุดตาชาติ (2555) ได้ศึกษา การมีส่วน
ร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า  ผลการ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองใน
การจดัการศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กใน
เขตอ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์จ  าแนกตาม
ระดับการศึกษาของผูป้กครองโดยรวมไม่
แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆไม่แตกต่างกนั  

2.3 ความเป็นค รูผู ้ดู แล เด็กใน
ดวงใจผู ้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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สังกดัเทศบาล ในเขตอ าเภอหัวไทร จงัหวดั
นครศรีธรรมราช จ าแนกตามรายได้ ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงเป็น
เพราะวา่ ผูป้กครองท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั จะ
มีการดูแลเด็กของครูผูดู้แลเด็กไม่เหมือนกนั 
ผูท่ี้มีรายไดอ้ยูใ่นระดบัสูง ยอ่มตอ้งการให้ครู
ผูดู้แลเด็กมีการดูแลเด็กใหดี้ท่ีสุด ซ่ึงต่างกนัผู ้
ท่ีมีรายไดร้ะดบักลาง หรือต ่า สอดคล้องกบั
งานวิจัยของ พระมหาสมบัติ  ธนปญฺโญ 
(2553)  ได้วิ จัย เ ร่ืองความพึ งพอใจของ
ผูป้กครองต่อการให้บริการของผูบ้ริหาร และ
ครูโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ส า
นักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า ผล
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผูป้กครองต่อการให้บริการของผูบ้ริหาร และ
ครู โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ โดย
ภาพรวม  พบว่า  แตกต่างกันอย่า งไม่ มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ กรรนิการ์ สุดตาชาติ (2555) ได้
ศึกษา การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดั
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตอ าเภอ
นางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการวิจยัพบว่า ผล
การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
ในการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน
เขตอ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์จ  าแนกตาม
อายุของผูป้กครอง โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดา้นการ

สนบัสนุนจากทุกภาคส่วน แตกต่างกนัอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้าน
อ่ืนๆไม่แตกต่างกนั ผลการเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษา
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอ าเภอนางรอง 
จงัหวดับุรีรัมย์ จ  าแนกตามระดับการศึกษา
ของผูป้กครองโดยรวมไม่แตกต่างกนั และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วน
ด้ า น อ่ื นๆไม่ แ ตก ต่ า ง กัน  แล ะ ผลก า ร
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองใน
การจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ใน
เขตอ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์จ  าแนกตาม
อาชีพของผูป้กครอง โดยรวมแตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นวิชาการและ
กิจกรรมตามหลกัสูตรและดา้นการสนบัสนุน
จากทุกภาคส่วน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางส ถิ ติ ท่ี ระดับ  .01 ส่ วนด้าน อ่ืนๆไม่
แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1.1 น า ผ ล วิ จั ย ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร

วางแผน  การบริหารความเป็นครูผูดู้แลเด็ก
ในดวงใจผป้กครอง 

 1.2 น าข้อมูล ท่ีได้จากการวิจัย
พฒันาบุคลากรครูผูดู้แลเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก ตามความตอ้งของผูป้กครอง 
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2. ข้อเสนอแนะในการท าวิ จัยคร้ัง
ต่อไป 

2.1 ควรศึกษาวิจัยความเป็นครู
ผูดู้แลเด็กตามมาตรฐานการด าเนินงาน 6 ดา้น 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2.2 ควรศึกษาวิจัย เ ก่ียวกับการ
พัฒนารูปแบบความเป็นครูผู ้ดูแลเด็กใน
ดวงใจผูป้กครองศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาล องคก์รส่วนปกครองทอ้งถ่ิน 
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