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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล

จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามวุฒิการศึกษา ตําแหนง และขนาดของ
องคการบริหารสวนตําบล ใชประชากรในการวิจัยคือ ผูบริหาร ผูดูแลเด็กเล็กและ
คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี จํานวน
682 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามคาความเชื่อม่ัน
ท้ังฉบับเทากับ .98 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชทดสอบสมมุติฐาน ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนสอง
ทาง (Two-way ANOVA) เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
จะทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของเชพเฟ (Scheffe’s Method)

ผลการวิจัยพบวา
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี มีการ

ดําเนินงานภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานความสัมพันธ
ชุมชนกับการประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก และดานงานธุรการ การเงิน
และพัสดุ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก

2. เปรียบเทียบการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ตําแหนงงานและขนาดขององคการบริหารสวนตําบล พบวา

2.1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
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2.2 จําแนกตามตําแหนงงาน โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานธุรการ การเงินและพัสดุ และ
ดานความสัมพันธชมุชนกับการประชาสัมพันธ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
.05 ยกเวน ดานวิชาการ ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม ดานบุคลากรและดานกิจการ
นักเรียนไมแตกตางกัน

2.3 จําแนกตามขนาดขององคการบริหารสวนตําบล โดยภาพรวม
ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานกิจการนักเรียน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ยกเวน ดานวิชาการ ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม
ดานบุคลากร ดานธุรการ การเงินและพัสดุ  และดานความสัมพันธชุมชนกับการ
ประชาสัมพันธไมแตกตางกัน

ABSTRACT
The objectives of this research were to study The Operation of Child

Development Centers of Tambon Administrative Organization of Pathum
Thani Province to compare The Operation of Child Development Centers of
Tambon Administrative Organization of Pathum Thani Province, classified by
the levels of education, positions, and sizes of Tambon Administrative
Organizations. The population of this study was 682 child caretakers and the
committee of child development centers of Tambon Administrative
Organizationsof Phatum Thani Province.

The tool used in this study was a questionnaire with a reliability of
.98. Statistics used to analyze the data were percentage, mean and standard
deviation. Hypotheses were tested by Two-way ANOVA. When the
differences were found at the .05 level of significance, Scheffe’s Method
would be used to test the differences between pairs.

The findings were as follows:
1. Overall The Operation of Child Development Centers of Tambon

Administrative Organizations of Phatum Thani Province was at a high level
Considering each aspect, the findings were as follows: the mean of the
relationship with community and public relations was at of a very high level,
the mean of administration, finance and supplies was at the lowest level.
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2. The comparison of the Operation of Child Development Centers
of Tambon Administrative Organizations of Phatum Thani Province, classified
by the level of education, position, and size of Tambon Administrative
Organizations, indicated as follows:

2.1 As classified by the level of education, overall and each
aspects, There was significant deference at the level of .05.

2.2 As classified by position, There was significant difference
at .05 level as a whale. Considering each aspect, it was found that there was
significant deference at the level of .05 in terms of administration, finance
and supplies, and community relationship and public relation. But there was
no difference in academic, buildings and environment, human resources and
student affairs.

2.3 As classified by size of the organization, There was no
significant difference as a whole. Concerning each aspect, there was
significant difference at the level of .05 in the aspect of student affairs.
However, There was no significant deference in the following aspects:
academic, buildings and environment, personnel, administration, finance
and supplies, community relationship and public relation.

คําสําคัญ
การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
ปทุมธานี

ความสําคัญของปญหา
การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาในทุกๆ ดาน เปนสิ่งท่ีสําคัญในการพัฒนา

คุณภาพของคนในประเทศใหมีประสิทธิภาพดวยการศึกษาซึ่งเปนกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพของคนใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมท้ังเปนพลังสรางสรรคการ
พัฒนาอยางยั่งยืนการจัดการศึกษาตองเริ่มตนจากการพัฒนาเด็ก โดยเฉพาะปฐมวัยท่ีเปน
ชวงวัยของการวางรากฐานคุณภาพชีวิตของบุคคลในชวงวัยนี้สามารถเรียนรูและพัฒนาได
อยางรวดเร็ว ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา ตลอดจนการหลอหลอม
บุคลิกภาพท่ีจะติดตัวเด็กไปจนเติบใหญ ดวยความสําคัญของการศึกษารัฐบาลไดตระหนัก
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ถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาซึ่ งจะเห็นไดจาก
วัตถุประสงค นโยบาย เปาหมาย รวมถึงวงเงินท่ีจัดสําหรับพัฒนาการศึกษาในระดับกอน
ประถมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (กรมวิชาการ, 2540)
เพ่ือปรับปรุงและสงเสริมคุณภาพทางการศึกษาท้ังดานปริมาณและคุณภาพอยางสอดคลอง
กับสถานการณและบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา (รัฐบาลกําหนดนโยบาย
(มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน, 2548) กลาววา
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดมัสยิด กรมการศาสนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กรมการพัฒนา
ชุมชนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (เด็ก 3 ขวบ) โดยรับโอนจากสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เด็กเปนทรัพยากรท่ีทรงคุณคา และมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต การพัฒนาเด็กใหไดรับความพรอมท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ
สังคมและสติปญญา จึงนับเปนภารกิจสําคัญท่ีหนวยงานซึ่งรับผิดชอบจะตองตระหนัก และ
ใหความสนใจเพ่ือใหการพัฒนาเด็กเปนไปอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานเหมาะสมกับวัย
การจัดการศึกษาของเด็กตั้งแตอยูในวัยเตรียมความพรอมท่ีจะเรียนอนุบาล เพ่ือเปนการ
สงเสริมและเปนการเตรียมศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งถือวาเปน
บริการทางสังคมท่ีจําเปนอยางยิ่งท่ีจะสงเสริมใหเด็กไดรับการเลี้ยงอบรมอยางถูกตอง
เหมาะสมกับพัฒนาการอีกท้ังยังมีความสอดคลองกับภารกิจหลักในการดําเนินงานนโยบาย
การจัดบริการใหกับประชาชนกลุมเปาหมายโดยเฉพาะเด็ก และเยาวชนท่ีอาศัยอยูในแตละ
อําเภอในจังหวัดปทุมธานี ความสําคัญ และความจําเปนในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกสถาบันครอบครัว จึงมีความจําเปนท่ีจะตองจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กข้ึนเพ่ือทําหนาท่ี
เปนศูนยกลางในการสงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวตามนโยบายของรัฐบาล ดวยใน
วัยเด็ก หลอหลอมใหเกิดพฤติกรรม บุคลิกภาพ และความสามารถตามลําดับข้ันแหง
พัฒนาการ แตอาจพัฒนาเร็วหรือชาแตกตางกัน ตามความพรอมและลักษณเฉพาะตัวของ
เด็ก รวมถึง การอบรมเลี้ยงดูควรเขาใจพัฒนาการของเด็กเพ่ือตอบสนองความตองการ
และเนนใหเด็กไดรับประสบการณท่ีดีสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
ไดกลาวถึงบทวิเคราะหการพัฒนาการศึกษาอบรม และเลี้ยงดูเด็ก ในป 2535 พบวา
การอบรมเลี้ยงดูเด็กในวัยกอน 6 ป จะมีผลไปตลอดชีวิต หากเด็กไดรับการอบรมดูแลท่ีดี
ไดรับความรัก ความอบอุนจะทําใหเด็กเปนคนสดชื่น แจมใส มองโลกในแงดี และรูจักรัก
คนอ่ืน การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเปนเรื่องสําคัญ โดยมุงเสริมสรางพัฒนาการเด็กทุกดานให
เจริญและพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพรอมในการ
เรียนรูทักษะชีวิต (คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2544) การจัดการศึกษาสําหรับ
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เด็กปฐมวัย ตองเปดโอกาสใหเด็กไดสรางเสริมพัฒนาการทางดานรางกายท้ังกลามเนื้อใหญ
และเล็ก ไดรับอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการและถูกสวนไดรับการปลูกฝงและเสริมสราง
พัฒนาการทางดานอารมณ สังคม และสติปญญาอยางเต็มท่ี ท้ังนี้เพ่ือใหเด็กเจริญเติบโต
เป นบุ คคล ท่ี มีประสิ ทธิ ภ าพและ มี คุณค าต อสั งคม  สํ านั ก งานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติไดกลาวถึงสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมท้ังการ
อนุบาลศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดบริการสําหรับเด็กกอนวัยเรียน (อายุ 0-5 ป) ยังไมสามารถจัด
บริหารไดครอบคลุมท่ัวท้ังในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ผลการประเมินพบวา หนวยงาน
เหลานี้ยังตองปรับปรุงคุณภาพท้ังในดานการดําเนินงาน วิธีการเลี้ยงดู ผูดูแล ยังขาดความรู
ความเขาใจในบทบาท หนาท่ี ขาดการกํากับดูแลคุณภาพมาตรฐานและไมมีการกําหนด
เกณฑมาตรฐานคุณภาพท่ีเหมาะสม และถูกตองตามหลักวิชา (คณะกรรมการประถมศึกษา
แหงชาติ, 2544) การเสริมสรางพัฒนาการเด็กตั้งแตแรกเกิดนั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
การอบรมดูแลการเอาใจใสท่ีมุงเนนใหเด็กไดเรียนรูโดยผานการกระตุนผานจากประสาท
สัมผัสท้ัง 5 คือ การไดเรียนรูจากประสบการณโดยตรงจากการทดลอง การไดลงมือทํา
การเลนโดยจะตองเปดโอกาส

“ปฐมวัย” เปนชวงของการวางรากฐานสําคัญของบุคคล ท้ังดานสติปญญา
ความสามารถ ความฉลาดทางอารมณบุคลิกภาพ และพฤติกรรม โดยหลายประเทศตางให
ความสําคัญกับการวางรากฐานเด็กวัย สําหรับประเทศไทยมีหนวยงานรับผิดชอบการศึกษา
ปฐมวัยหลายหนวยงาน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2551) นโยบายการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติกําหนดและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหาร
สวนตําบล เทศบาล เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร มีอํานาจและหนาท่ีสงเสริมการศึกษา
สงเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 ปงบประมาณ 2544 รัฐบาลไดเริ่มนโยบาย
การถายโอนการศึกษาใหองคกรปกครองทองถ่ินศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคปกครองสวน
ทองถ่ินจึงเปนสถานท่ีดูแลเด็กท่ีมีอายุระหวาง 3-5 ป มีฐานะเทียบเทากับสถานศึกษา ซึ่งเปน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งข้ึนเองตามความตองการของประชาชน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนสถานท่ีดูแลและใหการศึกษาเด็ก อายุระหวาง 3-5 ป
มีฐานะเทียบเทาสถานศึกษา เปนศูนยพัฒนาเด็กเลก็ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กของสวนราชการตางๆ ท่ีถายโอนใหอยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดมัสยิด กรมการศาสนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกรมการพัฒนาชุมชนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (เด็ก 3 ขวบ) รับถายโอน
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จากสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ฯลฯ ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เด็กเปนทรัพยากรท่ีทรงคุณคา และมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต การพัฒนาเด็กใหไดรับความ
พรอมท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาจึงนับเปนภารกิจสําคัญท่ี
หนวยงาน ซึ่งรับผิดชอบจะตองตองตระหนัก และใหความสนใจ เพ่ือใหเปนการพัฒนาเด็ก
เปนไปอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานเหมาะสมกับวัย

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานซึ่งมีภารกิจหนาท่ีรับผิดชอบ
ดานการพัฒนาเด็ก ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยแผน และข้ันตอน
การกระจายอํานาจ ไมวาจะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบใดก็ตาม ท้ังองคการ
บริหารสวนตําบล เทศบาล หรือเมืองพัทยาก็ดี ลวนแตมีบทบาทท่ีสําคัญในการบริหาร
จัดการเก่ียวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ังสิ้น ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดตั้ง และ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กพรอมท้ังรับถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กซึ่งเดิมอยูในความ
ดูแลรับผิดชอบของสวนราชการตางๆ โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีรับผิดชอบใน
การสงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในทุกๆ ดาน เพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนาอยาง
เต็มตามศักยภาพ และไดมาตรฐานกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดเล็งเห็นความสําคัญ
ในการจัดทํามาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหสามารถดําเนินงานเพ่ือพัฒนาเด็กไดอยางมีคุณภาพและเหมาะสม ซึ่งจะเปนแนวทางให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน 6 งาน ไดแก งานวิชาการงานอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดลอมงานบุคลากรงานธุรการ การเงิน และพัสดุงานกิจการนักเรียนงาน
ความสัมพันธชุมชน และการประชาสัมพันธ เพ่ือใหผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กผูดูแลเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดปทุมธานี เพ่ือท่ีจะไดนําผลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยมาเปนแนวทาง พิจารณา วางแผน
สงเสริม หรือปรับปรุงแกไขการดําเนินงานการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอไป

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี

แตกตางกันตามวุฒิการศึกษา ตําแหนง และขนาดขององคการบริหารสวนตําบล
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กสังกัดเล็กองคการบริหารสวนตําบล

จังหวัดปทุมธานี
2. เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน

ตําบลจังหวัดปทุมธานีจําแนกตามวุฒิการศึกษา ตําแหนงและขนาดขององคการบริหารสวน
ตําบล

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหาร 176 คน ผูดูแลเด็ก 418 คน และ

คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดปทุมธานี 88 คนรวม
682 คน 44 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูบริหาร ผูดูแลเด็ก และคณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล  จังหวัดปทุมธานีโดยการกําหนดขนาดของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจากตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan
อางถึงใน มนสิช สิทธิสมบูรณ, 2550) ตัวอยางสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratifind Random
Sampling) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดปทุมธานี ตามขนาด
ของศูนยไดกลุมตัวอยาง รวม 44 แหงจํานวน 248 คน

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามท่ี

ผูวิจัยสรางข้ึนเอง แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. ตําแหนง
5. ขนาดขององคการบริหารสวนตําบล

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี  ดานการดําเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก แบงออกเปน 6 งาน ไดแก 1) ดานวิชาการ 2) ดานงานอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดลอม 3) ดานงานบุคลากร 4) งานดานธุรการการเงิน และพัสดุ 5) ดานงานกิจการนักเรียน
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6) ดานงานสัมพันธชุมชน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบง
ออกเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scales) โดยท่ี

5 หมายถึง มีการดําเนินงานจัดการศูนยมากท่ีสดุ
4 หมายถึง มีการดําเนินงานจัดการศูนยมาก
3 หมายถึง มีการดําเนินงานจัดการศูนยปานกลาง
2 หมายถึง มีการดําเนินงานจัดการศูนยนอย
1 หมายถึง มีการดําเนินงานจัดการศูนยนอยท่ีสุด

1. การสรางและการหาเครื่องมือคุณภาพเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการตาม

ข้ันตอนดังนี้
1.1 ศึกษาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน

ตําบล จังหวัดปทุมธานี จากเอกสาร หนังสือ ตํารา และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามา
สรางแบบสอบถาม

1.2 ศึกษาแบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินงานจัดการศูนยพัฒนาของ
พรรณอร ษรประดิษฐ (2546) โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินงานจัดการ
ดังกลาวมาพัฒนาและดัดแปลง เพ่ือใหเหมาะสมกับการศึกษาครั้งนี้

1.3 สรางแบบสอบถามและนําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวนําไปเสนอ
ตอประธานผูควบคุมวิทยานิพนธและกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบ
รายละเอียดของขอคําถามในดานภาษาและความถูกตอง

1.4 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ตรวจสอบ
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะ โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้

+1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ
-1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ
1.5 นําแบบสอบถามจากการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญตามขอ 4 มา

คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence)
(สํานักงานทดสอบทางการศึกษา, 2539) เลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไปมาใช
สวนขอท่ีมีการแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญไดคาเทากับ 0.99

1.6 นําแบบสอบถามท่ีแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) ท่ีไมใชกลุม
ตัวอยาง หาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ
แอลฟา (Alpha-Coefficient)  ของครอนบัค (Cronbach, 1970 อางถึงใน ยุทธพงษ
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กัยวรรณ, 2543) ซึ่งไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.99 และนําแบบสอบถามท่ีทดสอบใชแลว
ไปปรับปรุง แลวนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริง เพ่ือนําผลมาวิเคราะห ตามความมุง
หมายและสมมติฐานของการศึกษาคนควาตอไป

2. การจัดเก็บขอมูล
การเก็บขอมูลครั้งนี้ดําเนินการโดย
2.1 ผูวิจัยไดขอหนังสือเพ่ือขออนุญาตและขอความอนุเคราะหในการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ถึงผูรับใบอนุญาตองคการบริหารสวนตําบลแตละอําเภอในจังหวัดปทุมธานี

2.2 ผูวิจัยขอความรวมมือจากผูตอบแบบสอบถามใหกรอกขอมูลโดย
ดําเนินการผานองคการบริหารสวนตําบลแตละอําเภอ จังหวัดปทุมธานีเปนผูมอบ
แบบสอบถามแกผูตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผูตอบ
แบบสอบถามในสังกัด ผูวิจัยประสานงานขอรับแบบสอบถามคืนหลังจากสงแบบสอบถาม
ไปแลว 1 สัปดาห

3. การวิเคราะหขอมูล
3.1 การศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามใชสถิติหาคารอยละ

(Percentage)
3.2 การศึกษาขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ใชสถิติการหารอยละ (Percentage) การหา
คาเฉลี่ยและการหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ไดกําหนดเกณฑความหมายของ
คะแนนโดยอาศัยแนวคิดของเบสท (Best, 1978) ซึ่งแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตาม
เกณฑท่ีกําหนดไวดังนี้

4.51 – 5.00 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับมากท่ีสุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับนอย
1.00 – 1.50 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับนอยท่ีสุด
3.3 เปรียบเทียบการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จําแนกตามวุฒิ

การศึกษา ตําแหนงงาน และขนาดขององคการบริหารสวนตําบล โดยใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนสองทาง (Two-Way ANOVA) พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
.05 จะทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของเชพเฟ (Scheffe’s Method)
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4. สถิติท่ีใชในการวิจัย
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
4.1 คาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) คาคะแนนเฉลี่ย

(Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.2 สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน ระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง

3 กลุมตัวอยาง โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) เม่ือพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จะทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี
ของเชพเฟ (Scheffe’s Method)

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล

จังหวัดปทุมธานี สามารถนํามาสรุปไดดังนี้
1 . ผลการว ิเคราะหสถานภาพผู ตอบแบบสอบถามเมื ่อพิจารณาตามว ุฒิ

การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นรอยละ 37.70
ศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย รอยละ 28.00 ศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา
ตรี 24.00 และศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 10.30

เม่ือพิจารณาตามตําแหนงพบวากลุมตังอยางสวนใหญตําแหนงบุคลากรปฏิบัติ
หนาท่ีในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รอยละ 62.30 ตําแหนงผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
รอยละ 25.80 และตําแหนงคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รอยละ 12.90

2. ผลจากการวิเคราะหการดําเนินงานจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ทั้ง 6 งาน เมื่อพิจารณาตามขนาดขององคการ
บริหารสวนตําบลพบวาองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็กการดําเนินงานศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมากเมื่อพิจารณา
ตามรายดาน พบวาดานงานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยสูงสุด
และดานงานธุรการ การเงินและพัสดุมีคาเฉลี่ยต่ําสุด

องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลางพบวาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมากเม่ือพิจารณาตามรายดาน
พบวา

ดานงานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยสูงสุดและดานงาน
ธุรการ การเงินและพัสดุมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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องคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญพบวาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมากเม่ือพิจารณาตามรายดานพบวา

ดานงานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยสูงสุดและดานงาน
ธุรการ การเงินและพัสดุมีคาเฉลี่ยต่ําสุด

3. เปรียบเทียบการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ตําแหนงงานและขนาดขององคการบริหารสวนตําบลพบวา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีการดําเนินงานตางกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืนโดยวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญา
ตรีมีคาเฉลี่ยการดําเนินงานนอยกวาวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอ่ืน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ี
มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัยมีการดําเนินงานตางกับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทโดยวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัยมีคาเฉลี่ยการดําเนินงานนอยกวาวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ และวุฒิการศึกษาปริญญาโท

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการดําเนินงานตางกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีคณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคาเฉลี่ยการ
ดําเนินงานนอยกวาคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลมีคาเฉลี่ยนอยกวาคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จําแนกตามขนาดขององคการบริหารสวนตําบลพบวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีขนาด
เล็กมีการดําเนินงานตางกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีขนาดใหญศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีขนาด
เล็กมีคาเฉลี่ยการดําเนินงานมากกวาขนาดใหญ

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร สวนตําบล

จังหวัดปทุมธานี มีประเด็นท่ีนาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร สวนตําบล

จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาการดําเนินงานศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ท้ังในเรื่องของงานวิชาการ งานอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดลอม งานบุคลากร งานธุรการ การเงินและพัสดุ งานกิจการนักเรียน รวมถึงงาน
ความสัมพันธชุมชนและการประชาสัมพันธ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของทรชิต รวมจิต (2541) ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพการจัดการศึกษา
สําหรับนักเรียนอนุบาล 3 ขวบของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
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อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบใน
ทัศนะของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และผูปกครองนักเรียน มีความเห็นสอดคลองกันใน
ดาน บุคลากร โรงเรียนคัดเลือกครูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมสอนชั้นอนุบาล 3 ขวบ และ
โรงเรียนจัดใหมีพ่ีเลี้ยงเพ่ือชวยเหลือครูผูสอนในการควบคุม และการจัดประสบการณใหแก
เด็กนักเรียน ดานอาคารสถานท่ีหองเรียนเปนเอกเทศ มีขนาดเหมาะสม จัดเปนท่ีเรียน
และท่ีนอนได ดานการประชาสัมพันธ โรงเรียนใหความรวมมือ และสนับสนุนงานของ
ชุมชนตามเทศกาลหรือพัฒนา และมีการเยี่ยมบานผูปกครองนักเรียน โดยครูผูสอนหรือ
คณะครูในโรงเรียน ดานการจัดสภาพ แวดลอม มีการสงเสริมใหเด็กนักเรียนมีสวนรวมใน
การบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน ดานการบริการ จัดหาน้ําดื่ม
น้ําใชท่ีสะอาดไวบริการนักเรียนอยางเพียงพอ และจัดหาวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑใหครูได
ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเพียงพอ และสอดคลองกับงานวิจัยของ บุษบา
ลออชัยรังษี (2539) ไดทําการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ระดับกอนปฐม
ศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ผลการวิจัยพบวาผูบริหารโรงเรียนและ
ครูผูสอนจํานวน 50 คน มีความเห็นวา มีการปฏิบัติมากทุกดาน แตไมสอดคลองงานกับ
วิจัยของเย็นตา รุงสุวรรณ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
องคการบริหารสวนตําบลตามแนวความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ผลการวิจัยพบวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานสวนตําบล มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับความเปนไปไดในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบล
ท้ังโดยรวมและรายดานอยูในระดับ ปานกลาง เม่ือพิจารณาตามรายดาน พบวา  ดานงาน
ความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก ท้ังนี้แสดงใหเห็นวา
ความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธมีความสําคัญมากในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไมวาจะเปนเรื่องของการใหความรวมมือและสนับสนุนงานชุมชน เชน งานพัฒนางานเทศกาล
และงานประเพณีตางๆในทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเยาวพา เดชะคุปต (2542)
กลาวไววา เพ่ือใหชุมชนเกิดความรูสึกวา โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชนบุคลากรของ
โรงเรียนจะตองมีบทบาท ในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหโรงเรียน
เปนศูนยพัฒนาชุมชนในดานตางๆ ประชาสัมพันธใหชุมชนทราบถึงการดําเนินงาน และ
กิจกรรมของโรงเรียน และสอดคลองกับแนวคิดของ รัศมี  ตันเจริญ (2542) การบริหารงาน
ชุมชนสัมพันธจะชวยสรางความเขาใจอันดีทําใหชุมชนยอมรับและใหความรวมมือในเรื่องท่ี
เก่ียวกับการดําเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การสรางความสัมพันธกับชุมชนควร
เริ่มจากการสรางความสําคัญกับผูปกครองและขยายสูบุคคลอ่ืนๆ ในชุมชน โดยมีขอบขาย
การดําเนินงาน และดานงานธุรการ การเงินและพัสดุ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก ท้ังนี้แสดง
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ใหเห็นวาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานียัง
ไมมีผลมากนักในเรื่องของการจัดใหมีการบริการและสวัสดิการดานตางๆ ใหแกครูผูดูแล
เด็กและนักเรียน ซึ่งอาจเนื่องมาจากงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอตอการ
ดําเนินงานบริหารจัดการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพงษศักดิ์ ศรีสุวรรณ (2541) ไดทํา
การวิจัยเรื่องศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลในการดําเนินการจัดการศึกษาตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เขตการศึกษา 9 ผลการวิจัย พบวา
งบประมาณนอยไมเพียงพอ

2. เปรียบเทียบการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ตําแหนงงาน และขนาดขององคการบริหารสวนตําบล พบวา จําแนกตามวุฒิการศึกษาโดย
ภาพรวม และรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวา
วุฒิการศึกษาท่ีตางกันไมวาจะเปนการศึกษาท่ีต่ํากวาปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี สาขา
การศึกษาปฐมวัย ระดับปริญญาตรี สาขาอ่ืนๆ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
จะมีมุมมองแนวคิดแตกตางกันไปในเรื่องของการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ไมวาจะเปนเรื่องของงานวิชาการ งานอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดลอม งานบุคลากร งานธุรการ การเงินและพัสดุ งานกิจการนักเรียน
และงานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธ ซึ่งวุฒิการศึกษาท่ีตางกันจะมีมุมมอง
แตกตางกันออกไป เชน ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีคานอยกวาระดับปริญญาตรี
สาขาอ่ืนๆ ระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัยมีคานอยกวาระดับปริญญาตรี สาขาอ่ืนๆ
และระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัยมีคานอยกวาระดับปริญญาโท เปนตน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุปราณี รื่นพิทักษ (2545) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาความ
คิดเห็นของครูผูดูแลเด็กและผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษาสําหรับเด็กในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา ครูผูดูแลเด็ก และผูปกครอง ท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมี
ความคิดเห็นแตกตางกัน และงานวิจัยของพรอร ศรประดิษฐ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่อง
การศึกษาความตองการของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลเก่ียวกับการบริหารการ
จัดการศึกษาระดับกอนปฐมศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก พบวา บุคลากรท่ีมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปและบุคลากรท่ีมีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี P<.01 แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของเย็นตา รุงสุวรรณ (2546) ไดทํา
การวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลตามแนวความคิด
เห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผลการวิจัย พบวา พนักงานสวนตําบล
ท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเปนไปไดในการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลโดยรวมไมแตกตางกัน และงานวิจัยของสุวรรณา
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วลัยอักษรลิขิต (2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู ปกครองท่ีมีตอการจัด
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเปรมฤทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา
ผูปกครองท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาไมแตกตางกัน

จําแนกตามตําแหนงงานโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
ท้ังนี้แสดงใหเห็นวา ตําแหนงงานท่ีตางกันไมวาจะดํารงตําแหนงผูบริหารองคการบริหารสวน
ตําบล ประกอบดวย นายกองคการบริหาร สวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสวน
การศึกษา ผูบริการการศึกษา  ตําแหนงบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประกอบดวย
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็กเล็ก และตําแหนงคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จะมีมุมมองแนวคิดแตกตางกันไปในเรื่องของการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ตําแหนงท่ีแตกันจะมีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน
ไปมุมมองแตกตางกันไป เชน บุคลากรปฏิบัติหนาท่ีในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคานอยกวา
คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนตน ซึ่ งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ
พรรณอร ษรประดิษฐ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาความตองการของบุคลากรใน
องคการบริหารสวนตําบลเก่ียวกับการบริหารการจัดการศึกษาระดับกอนปฐมศึกษาในพ้ืนท่ี
จังหวัดนครนายก ซึ่งเปนบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครนายก รวม 200
คนมีตําแหนงเปนประธานกรรมการ บริหารองคการสวนตําบล ประธานสภาองคการสวน
ตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เลขาสภาองคการบริหารสวนตําบล กรรมการจาก
การใชแบบสอบถามพบวาตําแหนงของผูตอบแทนสอบถามคือ ประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล กรรมการมีความตองการความรูความ
เขาใจ บทบาท และการมีสวนรวมโดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาตามรายดาน พบวา
ดานธุรการ การเงินและพัสดุ และดานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาตําแหนงงานไมวาจะเปนผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลมีคานอยกวาคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
บุคลากรปฏิบัติหนาท่ีในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคานอยกวาคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีมุมมองแตกตางกันออกไปในเรื่องของงานดานธุรการ การเงินและพัสดุ รวมถึง
งานดานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธ ยกเวน ดานวิชาการ ดานอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดลอม ดานบุคลากรและดานกิจการนักเรียนไมแตกตางกัน ท้ังนี้แสดงใหเห็นวา
ตําแหนงท่ีตางกันมีมุมมองในเรื่องของงานวิชาการ งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม
งานบุคลากรและงานกิจการนักเรียนไมตางกันมองเหมือนกันในการดําเนินงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี
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จําแนกตามขนาดขององคการบริหารสวนตําบลโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของเย็นตา รุงสุวรรณ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลตามแนวความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ผลการวิจัยพบวาพนักงานสวนตําบล จากระดับชั้นองคการบริหารสวนตําบล
ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับความเปน ไปไดในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององคการ
บริหารสวนตําบล ท้ังโดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานกิจการ
นักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาการดําเนินงานดาน
กิจการนักเรียนจะมีมุมมองแตกตางกันออกไปในเรื่องของขนาดขององคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดปทุมธานี เชน ขนาดเล็กมีคามากกวาขนาดใหญ เปนตน แตไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของพรรณอร ษรประดิษฐ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาความตองการของบุคลากร
ในองคการบริหารสวนตําบลเก่ียวกับการบริหารการจัดการศึกษาระดับกอนปฐมศึกษาใน
พ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก องคการบริหารสวนตําบล พบวา องคการบริหารสวนตําบลท่ีมี
รายไดไมเกิน 5 ลานบาท และองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีรายไดเกิน 5 ลานบาทตอป
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวน ดานวิชาการ ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม
ดานบุคลากร ดานธุรการ การเงินและพัสดุ และดานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธ
ไมแตกตางกันอยาง ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาขนาดขององคการบริหารสวนตําบลท่ีตางกันจะมี
การดําเนินงานดานวิชาการ ดานอาคารสถานท่ีและสิ่ งแวดลอม ดานบุคลากร
ดานธุรการ การเงิน และพัสดุ และดานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธไมแตกตางกัน
อยางมีแนวคิดมุมมองเหมือนกัน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
การวิเคราะหการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล

จังหวัดปทุมธานี ท้ัง 6 ดาน ดังนี้
1. การดําเนินงานดานงานวิชาการ พบวา หองการเรียนการสอน เชน หองสมุด หรือมุม

ประสบการณตางๆ สําหรับเด็ก มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ควรมีปรับปรุงหองเรียนใหมีความเหมาะสม และเพียงพอตอความ
ตองการของเด็กเพ่ือเปนสรางเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน

2. การดําเนินงานดานงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม พบวา การประเมินผลการใช
อาคารสถานท่ี เพ่ือปรับปรุงและวางแผนการใชอาคารสถานท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ควรมีการจัดระบบการ
ติดตามประเมินใหเปนรูปธรรมเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง

3. การดําเนินงานดานงานบุคลากร พบวา ครูผูดูแลเด็กไดรับการนิเทศชวยเหลือจาก
ผูบริหารการศึกษาโดยสมํ่าเสมอ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ควรมีการใหความสนใจครูผูดูแลเด็กในการไดรับการนิเทศโดยไดรับ
ความอนุเคราะหชวยเหลือดานตาง ๆ ทําใหงานสําเร็จไดดวยดีไมวาจะเปนเรื่องของความใสใจ และ
วัสดุอุปกรณท่ีทันสมัย

4. การดําเนินงานดานงานธุรการ การเงิน และพัสดุ พบวา จัดใหมีการบริการ และ
สวัสดิการดานตาง ๆ ใหแกครูผูดูแลเด็กและนักเรียน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ควรมีการจัดวัสดุอุปกรณในการใหบริการและ
สวัสดิการแกครูผูดูแลเด็กเล็ก และนักเรียนเพ่ือเปนการสรางขวัญ และกําลังใจในการดําเนินงาน
และความม่ันใจในองคกร

5. การดําเนินงานดานงานกิจการนักเรียน พบวา ปายนิเทศท่ีเปนประโยชนตอการอบรม
เลี้ยงดูเด็กของผูปกครอง มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดปทุมธานี ควรมีการเสริมทักษะ แนวคิด ใหมๆ เพ่ือเปนการดึงดูดความสนใจขอมูลขาวสาร ใน
การประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ ใหผูปกครองเกิดความสนใจมากยิ่งข้ึน

6. การดําเนินงานดานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธ พบวา การพบปะ
ผูปกครองนักเรียน เพ่ือรวมมือกันแกไขปญหาเก่ียวกับตัวนักเรียนอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ควรมี
การสรางระบบเครือขายผูปกครองเพ่ือเปนการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับการดําเนินงานธุรการ การเงินและพัสดุ โดยวิจัย

พัฒนาหลักสูตรเรื่องงานธุรการ การเงิน และพัสดุ
2. ควรศึกษาการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กระหวางองคการบริหารสวน

ตําบลเพ่ือขยายขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมท้ังประเทศ
3. ควรศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับตัวแปรท่ีสงเสริมคุณภาพตอการดําเนินงานศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี
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