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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหาการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริ หารตําบล จังหวัดปทุมธานี และเพื่อเปรี ย บเที ยบระดับปั ญหาการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี
ตามวุฒิการศึกษา ตําแหน่งและขนาดขององค์การบริ หารส่ วนตําบล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้ง
นี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กองค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ซึ่ ง
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 : 107 อ้างถึง ยุทธ
ไกยวรรณ์ , 2545 : 107) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 97.50 ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จํานวน
229 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
วิธีการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard
Deviation) และ F - test เมื่อพบความแตกต่างจะทําการเปรี ยบเทียบรายคู่โดยวิธีของ เชฟเฟ่
(Seheffe' test)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการดําเนินงานตามมาตรฐานการ
ศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบลจังหวัดปทุมธานีในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี อยูใ่ น
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ระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีความคิดเห็นระดับสู งสุ ด คือ มาตรฐานด้านบุคลากร ( Χ = 3.75, S.D. =
0.87) รองลงมา คือ มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน ( Χ = 3.68, S.D. = 0.88) ส่ วนด้านที่มีความคิดเห็นระดับ
ท้ายสุ ด คือ มาตรฐานด้านศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ( Χ = 3.58 , S.D. = 0.87)
2. การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กเกี่ยวกับปั ญหาการดําเนิ นงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ตามวุฒิ
การศึกษา ตําแหน่ งและขนาดขององค์การบริ หารส่ วนตําบล พบว่า ผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็ก มีความ
คิดเห็นต่อปั ญหาการดําเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบล จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน แต่การเปรี ยบเทียบตามขนาดของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล พบว่า ผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กที่ปฏิบตั ิงานในองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่มี
ขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปั ญหาการดําเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ABSTRACT
The objectives of this research were to study work performance problems of Child
Development Centers of Pathumthani Sub-district Administration Organizations based on
educational standards, and to compare levels of the work performance problems of Child
Development Centers of Pathumthani Sub-district Administration Organizations based on
educational standards. The comparative study was classified according to educational
qualifications, positions, and sizes of the Sub-district Administration Organizations. The sample of
the study consisted of 229 administrators and child supervisors of Child Development Centers of
Pathumthani Sub-district Administration Organizations. Taro Yamane’s table (Taro Yamane, 1973:
107 cited by Yuth Kaiwan, 2545 : 107) was employed to define the sample size at the confidence
level of 97.50. The instrument of this study was a set of rating scale questionnaires. The statistics
used for analysis were percentage, mean, standard deviation, and F-test. When the differences were
found, a pair comparison would be done by Scheffe’s test.
The findings of the study were as follows:
1.Overall, opinions of the administrators and the child supervisors toward the work
performance problems of Child Development Centers of Pathumthani Sub-district Administration
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1. Organizations based on educational standards were at a high level. Further study in
each aspect showed that the opinions of the administrators and the child supervisors toward the
work performance problems of Child Development Centers of Pathumthani Sub-district
Administration Organizations based on educational standards were at a high level in every aspect.
The aspect obtaining the highest level was personnel standard ( Χ = 3.75, S.D. = 0.87), followed by
learner standard ( Χ = 3.68, S.D. = 0.88). The aspect obtaining the lowest level was Child
Development Center standard ( Χ = 3.58, S.D. = 0.87).
2. The comparison of opinions of the administrators and the child supervisors toward
the work performance problems based on educational standard of Child Development Centers of
Pathumthani Sub-district Administration Organizations according to educational qualification,
positions, and sizes of the Sub-district Administration Organizations revealed that the opinions of
the administrators and the child supervisors were not different overall and in each aspect. However,
the comparison according to the sizes of the Sub-district Administration Organizations showed that
the opinions of the administrators and the child supervisors from different size Sub-district
Administration Organizations were different at a statistically significant level of 0.05 overall and in
each aspect.
ความสํ าคัญของปัญหา
การดําเนิ นการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้รับการถ่าย
โอนมานั้น ในข้อเท็จจริ งพบว่า องค์การบริ หารส่ วนตําบลยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษามา
ก่อน การถ่ายโอนสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งพบว่า
องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา ตามเกณฑ์ที่จะ
จัดการศึกษาในรู ปแบบของการรับโอนสถานศึกษา เนื่ องจากส่ วนใหญ่ต้ งั อยู่ในเขตที่ยงั ต้องพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และยังขาดประสบการณ์ดา้ นการจัดการศึกษา
การจัด ศู น ย์พ ัฒ นาเด็ ก เล็ก จัง หวัด ปทุ ม ธานี ใ นปั จ จุ บ ัน มี จ ํา นวนทั้ง สิ้ น 29 อบต. การ
ดําเนิ นงานจัดเป็ น 2 ประเภท กล่าวคือ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลรั บผิดชอบ
จัดตั้งขึ้นเอง และศูนย์พฒั นาเด็กที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่ วยงานอื่นตามพระราชบัญญัติกาํ หนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ในจํานวนดังกล่าวนี้
ได้รับการถ่ายโอนมาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับอนุบาล 3 ขวบ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ศูนย์การศึกษาพิเศษของกรมสามัญศึกษา
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ศู น ย์ พ ั ฒ นาเด็ ก ของกรมการศาสนา ซึ่ งเป็ นหน่ ว ยงานตามโครงสร้ า งเดิ ม ของ
กระทรวงศึกษาธิการและศูนย์พฒั นาเด็กของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ได้มีการทํา
ข้อตกลงร่ วมกันเกี่ยวใช้อาคารสถานที่เรี ยน บุคลากรที่เป็ นครู ผสู ้ อน พี่เลี้ยงเด็กหรื อผูช้ ่วยครู ตลอดจน
การจัดประสบการณ์สาํ หรับหน่วยงานเดิมที่หน่วยงานเดิมได้จดั ไว้แล้ว ดังนั้นการดําเนิ นการจัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี จึงต้องอาศัยความร่ วมมือกับหน่วยงาน
ดังกล่าว
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็ก จึง
ได้เริ่ มมีการจัดตั้งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในหมู่บา้ น ตําบล ตามความต้องการและขีดความสามารถของ
ประชาชนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2510 เพื่อรับเด็กเล็กในชนบทอายุระหว่าง 3 – 6 ปี เข้ารับการเลี้ยงดูในศูนย์
พัฒ นาเด็ ก เล็ ก และให้ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ ควบคุ ม ดู แ ลของคณะกรรมการพัฒ นาเด็ ก และ
คณะกรรมการสภาตําบล โดยให้การช่วยเหลือและให้การสนับสนุนในด้านวิชาการและงบประมาณ
ในส่ วนที่ เกิ นขีดความสามารถของประชาชน รวมทั้ง การฝึ กอบรมผูด้ ู แลเด็กและคณะกรรมการ
พัฒนาเด็ก เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ สามารถปฏิบตั ิงาน ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ แต่เนื่องจากภายหลังได้
มีพระราชบัญญัติการจัดตั้งองค์การบริ หารส่ วนตําบล ในปี พ.ศ.2537 และรัฐบาลได้มีนโยบาย ที่จะ
กระจายกิจกรรมการดําเนิ นงาน ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กให้แก่องค์การบริ หารส่ วนตําบลที่มีศกั ยภาพและ
ั นาเด็กเล็ก ตามกําลังและขีดความสามารถของ
ความพร้ อม ได้มีส่วนร่ วมในการบริ หารศูน ย์พ ฒ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนั้น ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็ นต้นมา ดังนั้น เพื่อเป็ นการตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลในการกระจายอํานาจการบริ หารลงสู ้ทอ้ งถิ่น องค์การบริ หารส่ วนตําบลต้องถือเป็ นหน้าที่
หลักที่จะให้ความสําคัญในการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ซึ่ งตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามมาตรา 16(9) ว่าด้วย
การจัด การศึ ก ษาและผูท้ ี่ มี ส่ ว นสํา คัญ ในการบริ ห ารงานขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลให้เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลได้น้ นั ได้แก่ คณะกรรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล ซึ่งเป็ น
ผูท้ ี่มีบทบาทและมีความใกล้ชิดกับ ประชาชนมากที่สุด รู ้สภาพและปั ญหาของท้องถิ่นเป็ นอย่างดี จึง
ควรให้ความสําคัญในการนําแนวนโยบายของรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเข้าสู่ภาคปฏิบตั ิ ให้
บังเกิดผลตามความมุ่งหมายที่กาํ หนดไว้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจะต้อง
นําแนวนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พฒั นา เด็กเล็กไปปฏิบตั ิให้ประสบความสําเร็ จ
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการบริ หารจัดการ และสามารแก้ไขปั ญหาด้านการ
จัดการศึกษาของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริ ง
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาปั ญหาการดําเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี โดยทําการศึกษาทั้ง 3 ด้าน
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1. มาตรฐานด้านบุคลากร (มี 4 มาตรฐาน) 2. มาตรฐานด้านศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก (มี 4 มาตรฐาน)
3. มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน (มี 4 มาตรฐาน) เพื่อให้ทราบถึงว่าผูบ้ ริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและผูด้ ูแลเด็ก
พบปั ญหาในด้านใดบ้าง จึ งทําให้ผูว้ ิจยั สนใจที่ จะศึ กษาวิจยั ทั้งนี้ เพื่อที่ จะได้นําผลที่ ได้จากการ
ศึกษาวิจยั มาเป็ นแนวทาง พิจารณา วางแผน ส่ งเสริ ม หรื อปรับปรุ งแก้ไขการดําเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษา ให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลต่อไป
คําสํ าคัญ
มาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
ปั ญหาการดําเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขอองค์การบริ หารส่ วน
ตําบล จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกันตามวุฒิการศึกษา ตําแหน่ งและขนาดองค์การบริ หารส่ วนตําบล
หรื อไม่ อย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึ กษาระดับปั ญหาการดําเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับปั ญหาการดําเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ตามวุฒิการศึกษา ตําแหน่ งและขนาดขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
องค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี จํานวน 268 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
องค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ซึ่ งกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของทาโร ยามาเน่
(Taro Yamane, 1973 : 107 อ้างถึง ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545 : 107) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 97.50
ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จํานวน 229 คน ใช้วิธีสุ่ มแบบชั้น (Stratified Random sampling) โดย
วิธีการจับสลาก
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2. เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการดํา เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ล ัก ษณะเป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะของแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั ญหาการดําเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตาม
มาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert
Scales)
3. การสร้างเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การสร้างเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และงานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ คู่มือศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (2545) และมาตรฐาน
การศึกษาของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก (ขั้นพื้นฐาน) ของกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น(2550)
3.2 สร้างแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามที่สร้างเสร็ จแล้วนําไปเสนอต่อประธาน
ผูค้ วบคุมวิทยานิพนธ์และกรรมการผูค้ วบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของข้อคําถามใน
ด้านภาษาและความถูกต้อง
3.3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
+ 1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ
- 1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคําถามไม่สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ
3.4 นําแบบสอบถามจากการตรวจสอบของผูเ้ ชี่ยวชาญตามข้อ 4 มาคํานวณค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่าง (Item – Objective Congruence Index : IOC) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
(Validity) และเพื่อให้ปรับปรุ งแก้ไข ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.98
3.5 ดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขตามแบบคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ และคณะกรรมการ
ผูค้ วบคุมวิทยานิพนธ์ แล้วนําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไข ไปทดลองใช้ (Try – out) กับบุคลากร
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจํานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อนํามาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบ
วัดทั้งฉบับ โดยคํานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach, 1984 :
160 อ้างถึง ยุทธ์ ไกยวรรณ์, 2545 : 174) ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.99
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3.6 นําแบบสอบถามที่ผา่ นการทดลองและแก้ไขแล้ว เสนอคณะกรรมการควบคุม วิทยานิพนธ์
เป็ นครั้งสุ ดท้าย และจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจยั ต่อไป
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่าง
คือ ผูบ้ ริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและผูด้ ูแลเด็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบลที่มีศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ใน
จังหวัดปทุมธานี จํานวน 229 คน
4.1 ผูว้ ิจยั ได้ขอหนังสื อเพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงนายกองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลแต่ละอําเภอในจังหวัดปทุมธานี
4.2 ผูว้ ิจยั ติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง ทั้งหมด 229 ฉบับ และได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 229 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด
นําไปดําเนินการจัดทําข้อมูลสําหรับการวิจยั ต่อไป
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.1 การศึกษาปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ขั้นพื้นฐาน) ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ปี 2550 โดยใช้ค่าสถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
5.2 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบปั ญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก(ขั้นพื้นฐาน) ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ปี 2550
เปรี ยบเทียบตามตําแหน่งกับวุฒิการศึกษาใช้ t- test Independent เปรี ยบเทียบตามขนาดขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล โดยใช้การวิเคราะห์ F - test และเมื่อพบความแตกต่างจะทําการเปรี ยบเทียบรายคู่
โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Seheffe' test)
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการศึกษาครั้งนี้สรุ ปได้ดงั นี้
1. ผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับปั ญหาการดําเนิ นงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่า ผูบ้ ริ ห ารและผูด้ ู แ ลเด็ ก มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ปั ญ หาการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัด
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ปทุมธานี อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่ มีความคิดเห็ นระดับสู งสุ ด คื อ มาตรฐานด้านบุ คลากร
รองลงมา คือ มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน ส่ วนด้านที่มีความคิดเห็ นระดับท้ายสุ ด คือ มาตรฐานด้านศูนย์
พัฒนาเด็กเด็ก
2. ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กเกี่ยวกับปั ญหาการดําเนิ นงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ผลปรากฏ
ดังนี้
2.1 การเปรี ยบเที ยบตามวุฒิการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กที่มีวุฒิการศึ กษา
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปั ญหาการดําเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2.2 การเปรี ยบเทียบตามตําแหน่ง พบว่า ผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กที่มีตาํ แหน่งแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อปัญหาการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2.3 การเปรี ยบเทียบตามขนาดขององค์การบริ หารส่ วนตําบล พบว่า ผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแล
เด็กที่ปฏิบตั ิงานในองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อปั ญหาการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึ ก ษาศูน ย์พ ฒ
ั นาเด็ก เล็ก ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล จัง หวัด ปทุ ม ธานี ใน
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการศึกษาความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กที่มีต่อ
ปั ญหาการดํา เนิ นงานตามมาตรฐานการศึ ก ษาศูน ย์พ ฒ
ั นาเด็ก เล็กขององค์การบริ หารส่ ว นตําบล
จังหวัดปทุมธานี มีประเด็นสําคัญที่ผวู ้ ิจยั นํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กมีความคิดเห็นต่อปั ญหาการดําเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษา
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง 3 ด้าน
คือ มาตรฐานด้านบุคลากร มาตรฐานด้านศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและมาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน อยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาตรฐานด้านบุคลากร ควรให้ความสําคัญในการวางแผนงานบุคคล เพื่อใช้ใน
การประสานข้อมูลและเป็ นข้อมูลในการนําเสนอพิจารณา สรรหาบุคคล พร้อมมีการประเมินผลการ
ปฏิ บตั ิ งาน เป็ นการพัฒนาผูด้ ูแลเด็กให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีสิทธิ ประโยชน์ สวัสดิ การ
ค่าตอบแทนเพียงพอและเหมาะสมกับคุณภาพและมาตรฐาน (สํานักบริ หารการศึกษาท้องถิ่น, 2544 :
5 – 32) มาตรฐานด้านศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กควรมีการจัดทําหลักสูตรและแผนการ
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จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กที่สอดคล้องกับสภาพของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและท้องถิ่น และมีการส่ งเสริ ม
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้และอุปกรณ์การเรี ยนรู ้ มีสื่อธรรมชาติ สื่ อภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมถึ งเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และควรมี การจัดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกัน
ระหว่างบ้าน องค์การศาสนา สถาบันทางวิชาการ องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรี ยนรู ้
ในชุมชนให้มีคุณภาพมากขึ้น และเป็ นที่ยอมรับของผูป้ กครองและชุมชน
มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยนเป็ นการจัดการศึกษาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้แลทักษะที่จาํ เป็ นตามหลักสู ตร
ควรส่ งเสริ มพัฒนาการทั้ง 4 ด้านไปพร้อมๆกันโดยคํานึ งถึงความต้องการ ความสามารถและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล พร้อมส่ งเสริ มให้เด็กมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดีรวมถึงสุ นทรี ยภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวให้แก่ผเู ้ รี ยน เนื่ องจากอายุ 0- 5 ปี เป็ นช่วงเวลาที่
สําคัญจําเป็ นที่ สุดในการพัฒนาสมองของเด็ก(สอดคล้องกับภารกิ จการจัดการศึ กษาของท้องถิ่ น
จัดเตรี ยมความพร้อมแก่ เด็กปฐมวัย ตามแนวจัดประสบการณ์ ระดับก่ อนประถมศึกษาเพื่อให้เด็ก
ปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เต็มตามศักยภาพและมี
ความพร้อมเข้ารับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (พรรณอร ษรประดิษฐ์, 2546 : 27 - 28 อ้างถึง กรมการ
ปกครอง, 2545 : 8 – 9)
2. การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับปั ญหาการดําเนิ นงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ตําแหน่งงาน และขนาดขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
2.1 การเปรี ยบเทียบตามวุฒิการศึกษา ผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อปั ญหาการดําเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่มาตรฐานด้านศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ผูบ้ ริ หาร
และผูด้ ูแลเด็ก ที่วุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง แต่วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี /สู งกว่าปริ ญญาตรี มีความคิดเห็นในระดับมาก ควรให้ความสําคัญในการดําเนิ นงานตาม
มาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมากกว่านี้
2.2 การเปรี ยบเทียบตามตําแหน่ง บุคลากรที่มีตาํ แหน่ งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปั ญหา
การดําเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัด
ปทุมธานี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
2.3 การเปรี ยบเทียบตามขนาดขององค์การบริ หารส่ วนตําบล องค์การบริ หารส่ วนตําบล
ขนาดใหญ่ มีความคิดเห็ นต่อปั ญหาการดําเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล ในระดับปานกลาง เนื่ องจากมีงบประมาณในการสนับสนุนการเรี ยนการ
สอนของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมาก และส่ งเสริ มผูด้ ูแลเด็กให้พฒั นาตนเองให้มีศกั ยภาพในการสอน
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เพื่อพัฒนาการศึ กษาอย่างมาก แต่องค์การบริ หารส่ วนตําบลขนาดกลาง และองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลขนาดเล็กมีงบประมาณในการสนับสนุ นการเรี ยนการสอนของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ไม่เพียงพอ และอาจจะไม่เห็นความสําคัญของการศึกษาในระดับนี้เนื่องจากไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพงษ์ศกั ดิ์ ศรี วรกุล (2541) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องศักยภาพขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลในการดําเนิ นการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ
เขตการศึกษา 9 ผลการวิจยั พบว่าทางด้านความรู ้ความเข้าใจ องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีความ
ตระหนัก ในภาระบทบาทต่ อ การดํา เนิ น การจัด การศึ ก ษา แต่ มี ข ้อ จํา กัด มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถเชี่ยวชาญด้านการศึกษาและงบประมาณน้อยไม่เพียงพอ ในส่ วนของการสนับสนุนการ
ดําเนิ นงานพัฒนาการศึกษา พบว่าส่ วนใหญ่ยงั ไม่ได้ดาํ เนิ นการงานจริ งจัง ในส่ วนของศักยภาพหรื อ
ความพร้อมเพียงพอ เนื่ องจากขาดความรู ้ในเรื่ องการบริ หารการศึกษา งบประมาณ บุคลากร แต่จะ
สามารถทําได้ถา้ ได้รับการสนับสนุ นจากหน่วยงานรัฐบาลกลาง ในส่ วนของรู ปแบบแนวทางในการ
พัฒนาบทบาทในการดําเนิ นการศึกษาส่ วนใหญ่ตอ้ งการรับรู ้ แสวงหาความรู ้ ความเข้าใจ การมีส่วน
ร่ วมในการดําเนิ นการจัดการศึกษา การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์การบริ หารส่ วนตําบล ครู
อาจารย์ และโรงเรี ยน การนําภูมิปัญญาชาวบ้านให้เด็กได้เรี ยนรู ้ การมีส่วนร่ วมในหลักสู ตรท้องถิ่น
และการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการของโรงเรี ยน
จากความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับปั ญหาการดําเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ควรจะให้ความสําคัญกับมาตรฐานด้าน
บุคลากร มาตรฐานด้านศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและมาตรฐานผูเ้ รี ยน ไปพร้อม ๆ กันเพื่อพัฒนาการศึกษา
และความพร้อมของผูด้ ูแลเด็กในระดับอนุ บาล 3 ขวบให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อพัฒนาให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
การศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กที่มีต่อปัญหาการดําเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี เมื่อพิจารณาผลการวิจยั
เป็ นรายข้อในแต่ละด้าน พบรายข้อที่เป็ นประเด็นที่จะนําไปสู่การพัฒนาการดําเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบลให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ดังนี้
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1. มาตรฐานด้านบุคลากร ผูบ้ ริ หารควรมีการกําหนดทิศทางในการบริ หารศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กที่สอดคล้องกับยุคสมัย ชัดเจนมีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ และมีกิจกรรมที่ เป็ นนวัตกรรม
ริ เริ่ ม สร้างสรรค์และมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
2. มาตรฐานด้านศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ควรจัดให้มีห้องสนับสนุ นการเรี ยนการสอนสําหรับ
เด็กอย่างเพียงพอ เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ให้กบั เด็กและสนับสนุ นให้มีการประเมินผลการใช้อาคาร
สถานที่ เพื่อปรับปรุ งและวางแผนการใช้อาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
3. มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีสุขนิสยั สุ ขภาพกายและ
สุ ขจิตที่ดี โดยจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพโดยเจ้าหน้าที่อนามัย เพื่อให้ครู ผสู ้ อนได้ทราบถึง พัฒนาการ
สุ ขภาพ และปั ญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก และเมื่อทราบถึงสุ ขภาพอนามัยและพัฒนาการของเด็กแล้ว
ควรจัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการเพิ่มขึ้น
4. ด้านศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ที่พบว่ามาตรฐานที่ 6 - มาตรฐานที่ 8 มีการพบว่าผูบ้ ริ หารและ
ผูด้ ูแลเด็ก เห็นปั ญหาต่างกัน ควรจะมีการประชุมทําความเข้าใจเพิ่มประสิ ทธิภาพขององค์กร
ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปั ญหาการดําเนิ นงานตามมาตรฐานด้านศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลให้ไปในทิศทางเดียวกัน
2. ควรศึกษาเรื่ องการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กเกี่ยวกับการดําเนินงานของ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริ หารส่ วนตําบลให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด

106

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ที่ 2 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552

บรรณานุกรม
กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น. 2547. ข้ อมูลสภาตําบลและองค์ การบริหารส่ วนตําบล.
กรุ งเทพมหานคร : สํานักงานเลขานุการกรม กระทรวงมหาดไทย.
________. 2550. มาตรฐานการศึกษาศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก (ขั้นพืน้ ฐาน) ขององค์ กรปกครอง ส่ วน
ท้ องถิ่น. กรุ งเทพมหานคร : สํานักงานประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย.
________. 2544. พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให แก องค กร
ปกครองส วนท องถิ่น พุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ไข.สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา.,
[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก: http://www.thailocaladmin.go.th/. (2551,มิถุนายน 21).
________. 2546. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์ การบริหารส่ วนตําบล พ.ศ. 2537 (และทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542).[ออนไลน์], เข้าถึงได้จากhttp://www.tambol.com/.
(2551,มิถุนายน 21).
พงศักดิ์ ศรี วรกุล. 2541. ศักยภาพขององค์ การบริหารส่ วนตําบลในการดําเนินการจัดการศึกษาตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เขตการศึกษา 9. กรุ งเทพมหานคร :
สํานักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 9.
พรรณอร ษรประดิษฐ์. 2546. การศึกษาความต้ องการของบุคลากรในองค์ การบริหารส่ วนตําบล
เกีย่ วกับการบริหารการจัดการศึกษา ระดับก่ อนประถมศึกษา ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดนครนายก.
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
ยุทธ ไกยวรรณ์. 2545. พืน้ ฐานการวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 4 ). กรุ งเทพมหานคร : สุ วีรียาสาส์น.
Maxttox,D.D. 1987. A Study of In-service needs of Lllinois public elementary school
principals. Dissertation Abstracts International, 38(12), 7061 – A.
Melhvish,E.C. ,Lloyd.E ,Martin,S.and Mooney. 1990. A Type of childcare at 18 moths Relation
with cognitive and language development. Journal of Child Psychological
Psychiatry.31(6) : 861 - 870.
Rustia,J. ,and Barr,L. 1986. Feasibility of screening young children in day care centers –
A preliminary in visitation. Public Health Report.101 (2):191-200.

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ที่ 2 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552

Smith,J.E. 1971. The role of citizens committees in the planning and development of the
centennial Education park in Plymouth, Michigan. Dissertation Abstracts
International,32(3),2377-A.

107

