
วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ตุลาคม 2551 – มกราคม  2552 

ปัญหาการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
ขององค์การบริหารตําบล จังหวดัปทุมธานี 

WORK PERFORMANCE PROBLEMS OF CHILD  DEVELOPMENT CENTERS OF PATHUMTHANI 
SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATIONS BASED ON EDUCATIONAL STANDARD 

 
1)มณัฑนา  หริกจนัทร์   1) ฐิติพร  พิชญกลุ 1) อรสา   โกศลานนัทกลุ 

1) Mantana Hrigchan  1) Thitiporn Pichayakul  1) Orasa  Kosalanantakul  

 
 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารตาํบล จังหวดัปทุมธานี และเพื่อเปรียบเทียบระดับปัญหาการ
ดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี  
ตามวฒิุการศึกษา  ตาํแหน่งและขนาดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ัง
น้ีไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึง
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973  : 107 อา้งถึง ยุทธ  
ไกยวรรณ์ , 2545 : 107)  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 97.50 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั จาํนวน 
229 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า การวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
วิธีการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean)  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Standard  
Deviation)  และ F - test  เม่ือพบความแตกต่างจะทาํการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของ    เชฟเฟ่  
(Seheffe'  test) 

ผลการวิจยัพบวา่ 
  1.   ผูบ้ริหารและผูดู้แลเดก็มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการ 
ศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจงัหวดัปทุมธานีในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  ผูบ้ริหารและผูดู้แลเดก็มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการดาํเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัปทุมธานี    อยูใ่น 
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ระดบัมากทุกดา้น ดา้นท่ีมีความคิดเห็นระดบัสูงสุด คือ มาตรฐานดา้นบุคลากร (Χ = 3.75, S.D. = 
0.87) รองลงมา  คือ  มาตรฐานดา้นผูเ้รียน (Χ = 3.68, S.D. = 0.88) ส่วนดา้นท่ีมีความคิดเห็นระดบั
ทา้ยสุด  คือ  มาตรฐานดา้นศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  (Χ  = 3.58 , S.D. = 0.87) 
               2.   การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กเก่ียวกบัปัญหาการดาํเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี ตามวุฒิ
การศึกษา ตาํแหน่งและขนาดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล พบว่า ผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็ก มีความ
คิดเห็นต่อปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั แต่การเปรียบเทียบตามขนาดของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล พบวา่  ผูบ้ริหารและผูดู้แลเดก็ท่ีปฏิบติังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมี
ขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 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. 
 
ความสําคญัของปัญหา 

การดาํเนินการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามภารกิจท่ีไดรั้บการถ่าย
โอนมานั้น ในขอ้เทจ็จริงพบวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยงัไม่มีประสบการณ์ในการจดัการศึกษามา
ก่อน การถ่ายโอนสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงพบว่า
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีรายไดไ้ม่เพียงพอในการจดัสรรงบประมาณดา้นการศึกษา ตามเกณฑท่ี์จะ
จดัการศึกษาในรูปแบบของการรับโอนสถานศึกษา เน่ืองจากส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท่ียงัตอ้งพฒันา
ดา้นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และยงัขาดประสบการณ์ดา้นการจดัการศึกษา  
               การจัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดปทุมธานีในปัจจุบัน มีจํานวนทั้ งส้ิน 29 อบต. การ
ดาํเนินงานจดัเป็น 2 ประเภท  กล่าวคือ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรับผิดชอบ
จดัตั้งข้ึนเอง และศูนยพ์ฒันาเด็กท่ีไดรั้บการถ่ายโอนจากหน่วยงานอ่ืนตามพระราชบญัญติักาํหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 ในจาํนวนดงักล่าวน้ี  
ไดรั้บการถ่ายโอนมาจากหน่วยงานท่ีรับผดิชอบการจดัการศึกษาระดบัอนุบาล 3 ขวบ ของสาํนกังาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษของกรมสามญัศึกษา 
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ศูนย์พัฒนาเด็กของกรมการศาสนา  ซ่ึ ง เ ป็นหน่วยงานตามโครงสร้าง เ ดิมของ
กระทรวงศึกษาธิการและศูนยพ์ฒันาเด็กของกรมพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ทั้งน้ี ไดมี้การทาํ
ขอ้ตกลงร่วมกนัเก่ียวใชอ้าคารสถานท่ีเรียน บุคลากรท่ีเป็นครูผูส้อน พี่เล้ียงเด็กหรือผูช่้วยครูตลอดจน
การจดัประสบการณ์สาํหรับหน่วยงานเดิมท่ีหน่วยงานเดิมไดจ้ดัไวแ้ลว้ ดงันั้นการดาํเนินการจดัศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี จึงตอ้งอาศยัความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ดงักล่าว 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพฒันาชุมชนไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของการพฒันาเดก็ จึง
ไดเ้ร่ิมมีการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในหมู่บา้น ตาํบล ตามความตอ้งการและขีดความสามารถของ
ประชาชนมาตั้งแต่ พ.ศ.  2510   เพื่อรับเดก็เลก็ในชนบทอายรุะหว่าง 3 – 6 ปี เขา้รับการเล้ียงดูในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และให้อยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลของคณะกรรมการพัฒนาเด็กและ
คณะกรรมการสภาตาํบล โดยให้การช่วยเหลือและให้การสนบัสนุนในดา้นวิชาการและงบประมาณ 
ในส่วนท่ีเกินขีดความสามารถของประชาชน รวมทั้ง การฝึกอบรมผูดู้แลเด็กและคณะกรรมการ
พฒันาเด็ก เพื่อใหบุ้คลากรเหล่าน้ีสามารถปฏิบติังาน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่เน่ืองจากภายหลงัได้
มีพระราชบญัญติัการจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในปี พ.ศ.2537 และรัฐบาลไดมี้นโยบาย   ท่ีจะ
กระจายกิจกรรมการดาํเนินงาน ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ให้แก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีศกัยภาพและ
ความพร้อม ได้มีส่วนร่วมในการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตามกาํลงัและขีดความสามารถของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนั้น ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นตน้มา ดงันั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลในการกระจายอาํนาจการบริหารลงสู้ทอ้งถ่ิน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งถือเป็นหนา้ท่ี
หลกัท่ีจะให้ความสาํคญัในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ซ่ึงตามพระราชบญัญติักาํหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 ตามมาตรา 16(9) ว่าดว้ย
การจัดการศึกษาและผูท่ี้มีส่วนสําคญั ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดน้ั้น ไดแ้ก่ คณะกรรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ซ่ึงเป็น
ผูท่ี้มีบทบาทและมีความใกลชิ้ดกบั ประชาชนมากท่ีสุด รู้สภาพและปัญหาของทอ้งถ่ินเป็นอยา่งดี จึง
ควรใหค้วามสาํคญัในการนาํแนวนโยบายของรัฐบาล ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเดก็เขา้สู่ภาคปฏิบติั ให้
บงัเกิดผลตามความมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว ้ตลอดจนเจา้หนา้ท่ี    ท่ีเก่ียวขอ้งในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็จะตอ้ง
นาํแนวนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของศูนยพ์ฒันา   เด็กเล็กไปปฏิบติัให้ประสบความสําเร็จ    
ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจดัการ และสามารแกไ้ขปัญหาดา้นการ
จดัการศึกษาของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล   จงัหวดัปทุมธานี  โดยทาํการศึกษาทั้ง 3 ดา้น  
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1. มาตรฐานดา้นบุคลากร (มี 4 มาตรฐาน) 2. มาตรฐานดา้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (มี 4 มาตรฐาน)       
3. มาตรฐานดา้นผูเ้รียน (มี 4 มาตรฐาน) เพื่อใหท้ราบถึงว่าผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็และผูดู้แลเด็ก
พบปัญหาในด้านใดบา้ง จึงทาํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาวิจยั ทั้งน้ี เพื่อท่ีจะได้นําผลท่ีได้จากการ
ศึกษาวิจยัมาเป็นแนวทาง พิจารณา วางแผน ส่งเสริม หรือปรับปรุงแกไ้ขการดาํเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษา ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
คาํสําคญั   
              มาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

ปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขอองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล  จงัหวดัปทุมธานีแตกต่างกนัตามวุฒิการศึกษา  ตาํแหน่งและขนาดองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
หรือไม่  อยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาระดบัปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบระดบัปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี  ตามวุฒิการศึกษา  ตาํแหน่งและขนาดขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล  
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
                1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

      1.1  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัปทุมธานี  จาํนวน 268 คน 

      1.2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางของทาโร ยามาเน่ 
(Taro Yamane, 1973 : 107 อา้งถึง ยทุธ  ไกยวรรณ์, 2545 : 107)  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 97.50 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั จาํนวน 229 คน ใชว้ิธีสุ่มแบบชั้น (Stratified  Random sampling) โดย
วิธีการจบัสลาก 
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 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

                   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยคร้ังน้ี  มีลักษณะเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน แบ่งออกเป็น 2 ตอน  คือ 

    ตอนท่ี 1   เป็นแบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพของ
ผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะของแบบสอบถาม  เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

    ตอนท่ี 2   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตาม
มาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัปทุมธานี ลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert  
Scales)  
         3. การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

        การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
       3.1 ศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร   และงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของศูนย ์

พฒันาเดก็เลก็ ไดแ้ก่ คู่มือศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (2545) และมาตรฐาน
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ (ขั้นพื้นฐาน)  ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(2550) 
                     3.2  สร้างแบบสอบถาม  และนาํแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้นาํไปเสนอต่อประธาน  
ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของขอ้คาํถามใน
ดา้นภาษาและความถูกตอ้ง 
                      3.3  นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ระหวา่งขอ้คาํถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี   
                     + 1      หมายถึง   แน่ใจวา่ขอ้คาํถามสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ 
                          0      หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ 
                      - 1     หมายถึง   แน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่สอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ 
   3.4 นาํแบบสอบถามจากการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญตามขอ้ 4 มาคาํนวณค่าดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่ง (Item – Objective Congruence Index : IOC) เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง 
(Validity) และเพื่อใหป้รับปรุงแกไ้ข ไดค่้า IOC  เท่ากบั  0.98 
  3.5  ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามแบบคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ       และคณะกรรมการ      
 ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์  แลว้นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ข ไปทดลองใช ้ (Try – out) กบับุคลากร
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็จาํนวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อนาํมาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบ
วดัทั้งฉบบั โดยคาํนวณหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach, 1984 : 
160 อา้งถึง ยทุธ์  ไกยวรรณ์, 2545 : 174) ไดค่้าความเช่ือมัน่ 0.99 
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3.6 นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการทดลองและแกไ้ขแลว้ เสนอคณะกรรมการควบคุม วิทยานิพนธ์ 
เป็นคร้ังสุดทา้ย และจดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อนาํไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลในการวจิยัต่อไป 

4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
    การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัจะมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลของผูใ้ห้ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง

คือ ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็และผูดู้แลเด็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ใน
จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 229 คน 
                4.1  ผูว้ิจยัไดข้อหนงัสือเพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
จากบณัฑิตมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ถึงนายกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลแต่ละอาํเภอในจงัหวดัปทุมธานี 
                4.2  ผูว้ิจยัติดตามเกบ็รวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง ทั้งหมด 229 ฉบบั และไดรั้บ
แบบสอบถามกลบัคืนมา จาํนวน 229 ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามท่ีส่งไปทั้งหมด
นาํไปดาํเนินการจดัทาํขอ้มูลสาํหรับการวิจยัต่อไป 
 5.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
                   5.1  การศึกษาปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ตามมาตรฐานการศึกษาศูนย ์
พฒันาเด็กเลก็(ขั้นพื้นฐาน) ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี ปี 2550  โดยใชค่้าสถิติ
พื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
                 5.2  การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก(ขั้นพื้นฐาน) ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี ปี 2550  
เปรียบเทียบตามตาํแหน่งกบัวุฒิการศึกษาใช ้t- test Independent เปรียบเทียบตามขนาดขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล โดยใชก้ารวิเคราะห์ F - test และเม่ือพบความแตกต่างจะทาํการเปรียบเทียบรายคู่
โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Seheffe'  test) 
 
ผลการวจัิย 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของการศึกษาคร้ังน้ีสรุปไดด้งัน้ี 

         1. ผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐาน

การศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการ
ดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดั 
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ปทุมธานี อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านท่ีมีความคิดเห็นระดับสูงสุด คือ  มาตรฐานด้านบุคลากร  
รองลงมา คือ มาตรฐานดา้นผูเ้รียน ส่วนดา้นท่ีมีความคิดเห็นระดบัทา้ยสุด คือ มาตรฐานดา้นศูนย์
พฒันาเดก็เดก็  
              2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กเก่ียวกบัปัญหาการดาํเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี ผลปรากฏ
ดงัน้ี 
                    2.1 การเปรียบเทียบตามวุฒิการศึกษา พบว่า ผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กท่ีมีวุฒิการศึกษา
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี  ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
                   2.2 การเปรียบเทียบตามตาํแหน่ง พบว่า  ผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กท่ีมีตาํแหน่งแตกต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่อปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล  จงัหวดัปทุมธานี  ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
                   2.3 การเปรียบเทียบตามขนาดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล พบว่า ผูบ้ริหารและผูดู้แล
เด็กท่ีปฏิบติังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัญหาการดาํเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบล จังหวดัปทุมธานี ใน
ภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กท่ีมีต่อ
ปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบล  
จงัหวดัปทุมธานี  มีประเดน็สาํคญัท่ีผูว้ิจยันาํมาอภิปรายผล  ดงัน้ี 

  1. ผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กมีความคิดเห็นต่อปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี ทั้งโดยรวมและรายดา้นทั้ง 3 ดา้น 
คือ มาตรฐานดา้นบุคลากร มาตรฐานดา้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและมาตรฐานดา้นผูเ้รียน อยู่ในระดบั
มาก ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาตรฐานดา้นบุคลากร ควรให้ความสาํคญัในการวางแผนงานบุคคล เพื่อใชใ้น
การประสานขอ้มูลและเป็นขอ้มูลในการนาํเสนอพิจารณา สรรหาบุคคล พร้อมมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน  เป็นการพฒันาผูดู้แลเด็กให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีสิทธิประโยชน์ สวสัดิการ  
ค่าตอบแทนเพียงพอและเหมาะสมกบัคุณภาพและมาตรฐาน  (สาํนกับริหารการศึกษาทอ้งถ่ิน, 2544 : 
5 – 32)  มาตรฐานดา้นศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ควรมีการจดัทาํหลกัสูตรและแผนการ 
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จดักิจกรรมพฒันาเด็กท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและทอ้งถ่ิน และมีการส่งเสริม 
และพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนรู้ มีส่ือธรรมชาติ ส่ือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และควรมีการจดัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างบา้น องคก์ารศาสนา สถาบนัทางวิชาการ องคก์รภาครัฐและเอกชน เพื่อพฒันาวิถีการเรียนรู้
ในชุมชนใหมี้คุณภาพมากข้ึน และเป็นท่ียอมรับของผูป้กครองและชุมชน 

มาตรฐานดา้นผูเ้รียนเป็นการจดัการศึกษาให้ผูเ้รียนมีความรู้แลทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร 
ควรส่งเสริมพฒันาการทั้ง 4 ดา้นไปพร้อมๆกนัโดยคาํนึงถึงความตอ้งการ ความสามารถและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล พร้อมส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีรวมถึงสุนทรียภาพและ
ลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหวใหแ้ก่ผูเ้รียน เน่ืองจากอาย ุ0- 5 ปี เป็นช่วงเวลาท่ี
สําคญัจาํเป็นท่ีสุดในการพฒันาสมองของเด็ก(สอดคลอ้งกับภารกิจการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน  
จดัเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวยั ตามแนวจดัประสบการณ์ระดบัก่อนประถมศึกษาเพ่ือให้เด็ก
ปฐมวยัไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เต็มตามศกัยภาพและมี
ความพร้อมเขา้รับการศึกษาระดบัขั้นพื้นฐาน (พรรณอร  ษรประดิษฐ,์ 2546 : 27 - 28 อา้งถึง กรมการ
ปกครอง, 2545 : 8 – 9)  

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี จาํแนกตามวุฒิการศึกษา 
ตาํแหน่งงาน และขนาดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

2.1 การเปรียบเทียบตามวุฒิการศึกษา ผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่มาตรฐานดา้นศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ผูบ้ริหาร 
และผูดู้แลเด็ก ท่ีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง แต่วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี /สูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นในระดบัมาก ควรใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มากกวา่น้ี 
                  2.2 การเปรียบเทียบตามตาํแหน่ง บุคลากรท่ีมีตาํแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหา
การดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดั
ปทุมธานี  ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  

      2.3 การเปรียบเทียบตามขนาดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นต่อปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากมีงบประมาณในการสนบัสนุนการเรียนการ
สอนของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มาก และส่งเสริมผูดู้แลเดก็ใหพ้ฒันาตนเองใหมี้ศกัยภาพในการสอน 
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เพื่อพฒันาการศึกษาอย่างมาก แต่องค์การบริหารส่วนตาํบลขนาดกลาง และองค์การ

บริหารส่วนตาํบลขนาดเลก็มีงบประมาณในการสนบัสนุนการเรียนการสอนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ไม่เพียงพอ และอาจจะไม่เห็นความสาํคญัของการศึกษาในระดบัน้ีเน่ืองจากไม่ใช่การศึกษาภาคบงัคบั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพงษศ์กัด์ิ  ศรีวรกุล (2541) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองศกัยภาพขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลในการดาํเนินการจดัการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
เขตการศึกษา 9 ผลการวิจยัพบว่าทางดา้นความรู้ความเขา้ใจ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีความ
ตระหนักในภาระบทบาทต่อการดําเนินการจัดการศึกษา แต่มีข้อจํากัด มีบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถเช่ียวชาญดา้นการศึกษาและงบประมาณนอ้ยไม่เพียงพอ ในส่วนของการสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานพฒันาการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ยงัไม่ไดด้าํเนินการงานจริงจงั ในส่วนของศกัยภาพหรือ
ความพร้อมเพียงพอ เน่ืองจากขาดความรู้ในเร่ืองการบริหารการศึกษา งบประมาณ บุคลากร แต่จะ
สามารถทาํไดถ้า้ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลกลาง ในส่วนของรูปแบบแนวทางในการ
พฒันาบทบาทในการดาํเนินการศึกษาส่วนใหญ่ตอ้งการรับรู้ แสวงหาความรู้ ความเขา้ใจ การมีส่วน
ร่วมในการดาํเนินการจดัการศึกษา การสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ครู  
อาจารย ์ และโรงเรียน การนาํภูมิปัญญาชาวบา้นให้เด็กไดเ้รียนรู้ การมีส่วนร่วมในหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
และการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการของโรงเรียน 

จากความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี ควรจะใหค้วามสาํคญักบัมาตรฐานดา้น
บุคลากร  มาตรฐานดา้นศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็และมาตรฐานผูเ้รียน ไปพร้อม ๆ กนัเพื่อพฒันาการศึกษา
และความพร้อมของผูดู้แลเด็กในระดบัอนุบาล 3 ขวบให้ไปในทิศทางเดียวกนัเพื่อพฒันาให้ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ 
              ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้
              การศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารและผูดู้แลเดก็ท่ีมีต่อปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัปทุมธานี เม่ือพิจารณาผลการวิจยั
เป็นรายขอ้ในแต่ละดา้น พบรายขอ้ท่ีเป็นประเดน็ท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาการดาํเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
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  1. มาตรฐานดา้นบุคลากร ผูบ้ริหารควรมีการกาํหนดทิศทางในการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กท่ีสอดคลอ้งกบัยุคสมยั ชดัเจนมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั และมีกิจกรรมท่ีเป็นนวตักรรม 
ริเร่ิม สร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. มาตรฐานดา้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ควรจดัให้มีห้องสนบัสนุนการเรียนการสอนสาํหรับ
เด็กอย่างเพียงพอ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กบัเด็กและสนับสนุนให้มีการประเมินผลการใชอ้าคาร
สถานท่ี เพื่อปรับปรุงและวางแผนการใชอ้าคารสถานท่ีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

3. มาตรฐานดา้นผูเ้รียน ควรมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสุขนิสยั  สุขภาพกายและ 
สุขจิตท่ีดี โดยจดัให้มีการตรวจสุขภาพโดยเจา้หนา้ท่ีอนามยั เพื่อให้ครูผูส้อนไดท้ราบถึง พฒันาการ 
สุขภาพ และปัญหาอ่ืน ๆ เก่ียวกบัตวัเด็ก และเม่ือทราบถึงสุขภาพอนามยัและพฒันาการของเด็กแลว้ 
ควรจดัใหมี้กิจกรรมเก่ียวกบักีฬาและนนัทนาการเพิ่มข้ึน 
             4. ดา้นศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ท่ีพบว่ามาตรฐานท่ี 6 - มาตรฐานท่ี 8 มีการพบว่าผูบ้ริหารและ
ผูดู้แลเดก็ เห็นปัญหาต่างกนั ควรจะมีการประชุมทาํความเขา้ใจเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์ร 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานดา้นศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั 
2. ควรศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและผูดู้แลเดก็เก่ียวกบัการดาํเนินงานของ   ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็องคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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