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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริห ารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามวุฒิการศึกษา ตําแหนง และขนาดของ
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ใช ป ระชากรในการวิ จั ย คื อ ผู บ ริ ห าร ผู ดู แ ลเด็ ก เล็ ก และ
คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี จํานวน
682 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามคาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเทากับ .98 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐาน ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนสอง
ทาง (Two-way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จะทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของเชพเฟ (Scheffe’s Method)
ผลการวิจัยพบวา
1. ศูนยพัฒ นาเด็กเล็กสังกัดองคการบริห ารสว นตําบล จังหวัดปทุมธานี มีการ
ดําเนินงานภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานความสัมพันธ
ชุมชนกับการประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก และดานงานธุรการ การเงิ น
และพัสดุ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก
2. เปรีย บเที ย บการดํ าเนิ น งานศู น ยพั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จํ า แนกตามวุ ฒิ การศึก ษา
ตําแหนงงานและขนาดขององคการบริหารสวนตําบล พบวา
2.1 จําแนกตามวุ ฒิ การศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2.2 จําแนกตามตําแหนงงาน โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานธุรการ การเงินและพัสดุ และ
ดานความสัมพันธชมุ ชนกับการประชาสัมพันธ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ยกเวน ดานวิชาการ ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานบุคลากรและดานกิจการ
นักเรียนไมแตกตางกัน
2.3 จํ า แนกตามขนาดขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล โดยภาพรวม
ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานกิจการนักเรียน แตกตางกันอยางมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ .05 ยกเว น ด า นวิ ช าการ ด า นอาคารสถานที่ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
ด า นบุ ค ลากร ด า นธุ ร การ การเงิ น และพั ส ดุ และด า นความสั ม พั น ธ ชุ ม ชนกั บ การ
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 เปน สิ่งที่สําคัญในการพัฒนา
คุณภาพของคนในประเทศใหมีประสิทธิภ าพดว ยการศึกษาซึ่งเปน กระบวนการพัฒ นา
ศักยภาพของคนใหรูเทาทัน การเปลี่ย นแปลงของสังคม รวมทั้งเปน พลังสรางสรรคการ
พัฒนาอยางยั่งยืนการจัดการศึกษาตองเริ่มตนจากการพัฒนาเด็ก โดยเฉพาะปฐมวัยที่เปน
ชวงวัยของการวางรากฐานคุณภาพชีวิตของบุคคลในชวงวัยนี้สามารถเรียนรูและพัฒนาได
อย า งรวดเร็ ว ด านร างกาย อารมณ จิต ใจ สั ง คม สติ ป ญญา ตลอดจนการหล อหลอม
บุคลิกภาพที่จะติดตัวเด็กไปจนเติบใหญ ดวยความสําคัญของการศึกษารัฐบาลไดตระหนัก
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ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการจั ด การศึ ก ษาในระดั บ ก อ นประถมศึ ก ษาซึ่ ง จะเห็ น ได จ าก
วัตถุประสงค นโยบาย เปาหมาย รวมถึงวงเงินที่จัดสําหรับพัฒนาการศึกษาในระดับกอน
ประถมศึ ก ษา สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห ง ชาติ (กรมวิ ช าการ, 2540)
เพื่อปรับปรุงและสงเสริมคุณภาพทางการศึกษาทั้งดานปริมาณและคุณภาพอยางสอดคลอง
กับ สถานการณ แ ละบรรลุวั ต ถุ ป ระสงค ข องการจั ดการศึ ก ษา (รั ฐ บาลกํ าหนดนโยบาย
(มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น, 2548) กลาววา
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดมัสยิด กรมการศาสนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กรมการพัฒนา
ชุมชนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (เด็ก 3 ขวบ) โดยรับโอนจากสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น เด็ ก เป น ทรั พ ยากรที่ ท รงคุ ณ ค า และมี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ต อ การพั ฒ นา
ประเทศชาติในอนาคต การพัฒนาเด็กใหไดรับความพรอมทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ
สังคมและสติปญญา จึงนับเปนภารกิจสําคัญที่หนวยงานซึ่งรับผิดชอบจะตองตระหนัก และ
ใหความสนใจเพื่อใหการพัฒนาเด็กเปนไปอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานเหมาะสมกับวัย
การจัดการศึกษาของเด็กตั้งแตอยูในวัยเตรียมความพรอมที่จะเรียนอนุบาล เพื่อเปนการ
สงเสริมและเปน การเตรียมศูน ยพัฒ นาเด็กเล็กองคการบริหารสว นตําบล ซึ่งถือวาเปน
บริการทางสังคมที่จําเปนอยางยิ่งที่จะสงเสริมใหเด็กไดรับการเลี้ย งอบรมอยางถูกตอง
เหมาะสมกับพัฒนาการอีกทัง้ ยังมีความสอดคลองกับภารกิจหลักในการดําเนินงานนโยบาย
การจัดบริการใหกับประชาชนกลุมเปาหมายโดยเฉพาะเด็ก และเยาวชนที่อาศัยอยูในแตละ
อําเภอในจังหวัดปทุมธานี ความสําคัญ และความจําเปนในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกสถาบันครอบครัว จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กขึ้นเพื่อทําหนาที่
เปนศูนยกลางในการสงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวตามนโยบายของรัฐบาล ดวยใน
วัย เด็ก หล อหลอมให เกิ ดพฤติก รรม บุ คลิ กภาพ และความสามารถตามลํ าดับ ขั้น แห ง
พัฒนาการ แตอาจพัฒนาเร็วหรือชาแตกตางกัน ตามความพรอมและลักษณเฉพาะตัวของ
เด็ก รวมถึง การอบรมเลี้ยงดูควรเขาใจพัฒนาการของเด็กเพื่อตอบสนองความตองการ
และเนนใหเด็กไดรับประสบการณที่ดีสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
ไดกลาวถึงบทวิ เคราะห การพัฒ นาการศึ กษาอบรม และเลี้ย งดู เด็ก ในป 2535 พบว า
การอบรมเลี้ยงดูเด็กในวัยกอน 6 ป จะมีผลไปตลอดชีวิต หากเด็กไดรับการอบรมดูแลที่ดี
ไดรับความรัก ความอบอุนจะทําใหเด็กเปนคนสดชื่น แจมใส มองโลกในแงดี และรูจักรัก
คนอื่น การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเปนเรื่องสําคัญ โดยมุงเสริมสรางพัฒนาการเด็กทุกดานให
เจริญและพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพรอมในการ
เรียนรูทักษะชีวิต (คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2544) การจัดการศึกษาสําหรับ
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เด็กปฐมวัย ตองเปดโอกาสใหเด็กไดสรางเสริมพัฒนาการทางดานรางกายทั้งกลามเนื้อใหญ
และเล็ก ไดรับอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการและถูกสวนไดรับการปลูกฝงและเสริมสราง
พัฒนาการทางดานอารมณ สังคม และสติปญญาอยางเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อใหเด็กเจริญเติบโต
เป น บุ ค คลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี คุ ณ ค า ต อ สั ง คม สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติไดกลาวถึงสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งการ
อนุบาลศึกษาในโรงเรียนที่จัดบริการสําหรับเด็กกอนวัยเรียน (อายุ 0-5 ป) ยังไมสามารถจัด
บริหารไดครอบคลุมทั่วทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ผลการประเมินพบวา หนวยงาน
เหลานี้ยังตองปรับปรุงคุณภาพทั้งในดานการดําเนินงาน วิธีการเลี้ยงดู ผูดูแล ยังขาดความรู
ความเขาใจในบทบาท หนาที่ ขาดการกํากับดูแลคุณภาพมาตรฐานและไมมีการกําหนด
เกณฑมาตรฐานคุณภาพที่เหมาะสม และถูกตองตามหลักวิชา (คณะกรรมการประถมศึกษา
แหงชาติ, 2544) การเสริมสรางพัฒนาการเด็กตั้งแตแรกเกิดนั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
การอบรมดูแลการเอาใจใสที่มุงเนนใหเด็กไดเรียนรูโดยผานการกระตุนผานจากประสาท
สัมผัสทั้ง 5 คือ การไดเรียนรูจากประสบการณโดยตรงจากการทดลอง การไดลงมือทํา
การเลนโดยจะตองเปดโอกาส
“ปฐมวั ย ” เป น ช ว งของการวางรากฐานสํ า คั ญ ของบุ ค คล ทั้ ง ด า นสติ ป ญ ญา
ความสามารถ ความฉลาดทางอารมณบุคลิกภาพ และพฤติกรรม โดยหลายประเทศตางให
ความสําคัญกับการวางรากฐานเด็กวัย สําหรับประเทศไทยมีหนวยงานรับผิดชอบการศึกษา
ปฐมวัยหลายหนวยงาน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2551) นโยบายการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหาร
สวนตําบล เทศบาล เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร มีอํานาจและหนาที่สงเสริมการศึกษา
สงเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ปงบประมาณ 2544 รัฐบาลไดเริ่มนโยบาย
การถายโอนการศึกษาใหองคกรปกครองทองถิ่นศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคปกครองสวน
ทองถิ่นจึงเปนสถานที่ดูแลเด็กที่มีอายุระหวาง 3-5 ป มีฐานะเทียบเทากับสถานศึกษา ซึ่งเปน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งขึ้นเองตามความตองการของประชาชน
ศูน ยพัฒ นาเด็กเล็กเปน สถานที่ดูแลและใหการศึกษาเด็ก อายุร ะหวาง 3-5 ป
มีฐานะเทียบเทาสถานศึกษา เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งเอง
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กของสวนราชการตางๆ ที่ถายโอนใหอยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดมัสยิด กรมการศาสนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกรมการพัฒนาชุมชนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (เด็ก 3 ขวบ) รับถายโอน
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จากสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ฯลฯ ซึ่งตอไปนี้ เรีย กวา ศูน ย
พัฒ นาเด็ก เล็ก ขององค กรปกครองส ว นท องถิ่ น เด็กเปน ทรัพยากรที่ทรงคุณ คา และมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต การพัฒนาเด็กใหไดรับความ
พร อ มทั้ ง ด า นร า งกาย จิ ต ใจ อารมณ สั ง คม และสติ ป ญ ญาจึ ง นั บ เป น ภารกิ จ สํ า คั ญ ที่
หนวยงาน ซึ่งรับผิดชอบจะตองตองตระหนัก และใหความสนใจ เพื่อใหเปนการพัฒนาเด็ก
เปนไปอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานเหมาะสมกับวัย
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในฐานะหน ว ยงานซึ่ ง มี ภ ารกิ จ หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ดานการพัฒนาเด็ก ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยแผน และขั้นตอน
การกระจายอํานาจ ไมวาจะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองคการ
บริหารสวนตําบล เทศบาล หรือเมืองพัทยาก็ดี ลวนแตมีบทบาทที่สําคัญในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งสิ้น ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดตั้ง และ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กพรอมทั้งรับถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กซึ่งเดิมอยูในความ
ดูแลรับผิดชอบของสวนราชการตางๆ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่รับผิดชอบใน
การสงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในทุกๆ ดาน เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาอยาง
เต็มตามศักยภาพ และไดมาตรฐานกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดเล็งเห็นความสําคัญ
ในการจัดทํามาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหสามารถดําเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กไดอยางมีคุณภาพและเหมาะสม ซึ่งจะเปนแนวทางให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน 6 งาน ไดแก งานวิชาการงานอาคารสถานที่
และสิ่ ง แวดล อ มงานบุ ค ลากรงานธุ ร การ การเงิ น และพั ส ดุ ง านกิ จ การนั ก เรี ย นงาน
ความสัมพันธชุมชน และการประชาสัมพันธ เพื่อใหผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กผูดูแลเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดปทุมธานี เพื่อที่จะไดนําผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยมาเปนแนวทาง พิจารณา วางแผน
สงเสริม หรือปรับปรุงแกไขการดําเนินงานการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอไป
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี
แตกตางกันตามวุฒิการศึกษา ตําแหนง และขนาดขององคการบริหารสวนตําบล
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กสังกัดเล็กองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดปทุมธานีจําแนกตามวุฒิการศึกษา ตําแหนงและขนาดขององคการบริหารสวน
ตําบล
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหาร 176 คน ผูดูแลเด็ก 418 คน และ
คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดปทุมธานี 88 คนรวม
682 คน 44 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูบริหาร ผูดูแลเด็ก และคณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานีโดยการกําหนดขนาดของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจากตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan
อางถึงใน มนสิช สิทธิสมบูรณ, 2550) ตัวอยางสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratifind Random
Sampling) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดปทุมธานี ตามขนาด
ของศูนยไดกลุมตัวอยาง รวม 44 แหงจํานวน 248 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่
ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. ตําแหนง
5. ขนาดขององคการบริหารสวนตําบล
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ดานการดําเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก แบงออกเปน 6 งาน ไดแก 1) ดานวิชาการ 2) ดานงานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม 3) ดานงานบุคลากร 4) งานดานธุรการการเงิน และพัสดุ 5) ดานงานกิจการนักเรียน
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6) ดานงานสัมพันธชุมชน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบง
ออกเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scales) โดยที่
5 หมายถึง มีการดําเนินงานจัดการศูนยมากที่สดุ
4 หมายถึง มีการดําเนินงานจัดการศูนยมาก
3 หมายถึง มีการดําเนินงานจัดการศูนยปานกลาง
2 หมายถึง มีการดําเนินงานจัดการศูนยนอย
1 หมายถึง มีการดําเนินงานจัดการศูนยนอยที่สุด
1. การสรางและการหาเครื่องมือคุณภาพเครื่องมือ
การสรา งเครื่ อ งมือ ในการเก็บ รวบรวมขอ มู ล ผูวิ จั ย ได ดํ า เนิ น การตาม
ขั้นตอนดังนี้
1.1 ศึกษาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบล จังหวัดปทุมธานี จากเอกสาร หนังสือ ตํารา และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามา
สรางแบบสอบถาม
1.2 ศึกษาแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนิ นงานจัดการศูนยพัฒนาของ
พรรณอร ษรประดิษฐ (2546) โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานจัดการ
ดังกลาวมาพัฒนาและดัดแปลง เพื่อใหเหมาะสมกับการศึกษาครั้งนี้
1.3 สรางแบบสอบถามและนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวนําไปเสนอ
ตอ ประธานผู ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ แ ละกรรมการผู ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ เพื่ อ ตรวจสอบ
รายละเอียดของขอคําถามในดานภาษาและความถูกตอง
1.4 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญ 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) เลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไปมาใช
สวนขอที่มีการแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญไดคาเทากับ 0.99
1.6 นําแบบสอบถามที่แกไขแลวไปทดลองใช (Try out) ที่ไมใชกลุม
ตัว อยา ง หาค าความเชื่ อมั่ น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิ ธี ห าค า สัม ประสิ ท ธิ
แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach, 1970 อางถึงใน ยุทธพงษ
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กัยวรรณ, 2543) ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.99 และนําแบบสอบถามที่ทดสอบใชแลว
ไปปรับปรุง แลวนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริง เพื่อนําผลมาวิเคราะห ตามความมุง
หมายและสมมติฐานของการศึกษาคนควาตอไป
2. การจัดเก็บขอมูล
การเก็บขอมูลครั้งนี้ดําเนินการโดย
2.1 ผูวิจัยไดขอหนังสือเพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะหในการเก็บ
รวบรวมข อ มู ล จากคณะครุ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ถึงผูรับใบอนุญาตองคการบริหารสวนตําบลแตละอําเภอในจังหวัดปทุมธานี
2.2 ผูวิจัยขอความรว มมือจากผูตอบแบบสอบถามใหกรอกขอมูล โดย
ดํ า เนิ น การผ า นองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแต ล ะอํ า เภอ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เ ป น ผู ม อบ
แบบสอบถามแก ผู ต อบแบบสอบถาม และเก็ บ รวบรวมแบบสอบถามจากผู ต อบ
แบบสอบถามในสังกัด ผูวิจัยประสานงานขอรับแบบสอบถามคืนหลังจากสงแบบสอบถาม
ไปแลว 1 สัปดาห
3. การวิเคราะหขอมูล
3.1 การศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามใชสถิติหาคารอยละ
(Percentage)
3.2 การศึกษาขอมูล เกี่ย วกับการดําเนิน งานศูน ยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ใชสถิติการหารอยละ (Percentage) การหา
คาเฉลี่ยและการหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ไดกําหนดเกณฑความหมายของ
คะแนนโดยอาศัยแนวคิดของเบสท (Best, 1978) ซึ่งแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตาม
เกณฑที่กําหนดไวดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับนอย
1.00 – 1.50 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับนอยที่สุด
3.3 เปรี ย บเที ย บการดํ า เนิ น งานศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จํ า แนกตามวุ ฒิ
การศึกษา ตําแหนงงาน และขนาดขององคการบริหารสวนตําบล โดยใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนสองทาง (Two-Way ANOVA) พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 จะทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของเชพเฟ (Scheffe’s Method)
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4. สถิติที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
4.1 คาสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) คาคะแนนเฉลี่ย
(Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.2 สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
3 กลุมตัวอยาง โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) เมื่อพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี
ของเชพเฟ (Scheffe’s Method)
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดปทุมธานี สามารถนํามาสรุปไดดังนี้
1. ผลการวิเ คราะหส ถานภาพผู ต อบแบบสอบถามเมื ่อ พิจ ารณาตามวุฒิ
การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นรอยละ 37.70
ศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย รอยละ 28.00 ศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา
ตรี 24.00 และศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 10.30
เมื่อพิจารณาตามตําแหนงพบวากลุมตังอยางสวนใหญตําแหนงบุคลากรปฏิบัติ
หนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รอยละ 62.30 ตําแหนงผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
รอยละ 25.80 และตําแหนงคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รอยละ 12.90
2. ผลจากการวิเคราะหการดําเนินงานจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริห ารสว นตําบล จังหวัดปทุม ธานี ทั้ง 6 งาน เมื่อ พิจ ารณาตามขนาดขององคการ
บริหารสว นตําบลพบวาองคการบริห ารสว นตําบลขนาดเล็กการดําเนิน งานศูน ยพัฒ นา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมากเมื่อพิจารณา
ตามรายดาน พบวาดานงานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยสูงสุด
และดานงานธุรการ การเงินและพัสดุมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
องคการบริห ารสว นตําบลขนาดกลางพบวาการดําเนิน งานศูน ยพัฒ นาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาตามรายดาน
พบวา
ดานงานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยสูงสุดและดานงาน
ธุรการ การเงินและพัสดุมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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องคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญพบวาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาตามรายดานพบวา
ดานงานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยสูงสุดและดานงาน
ธุรการ การเงินและพัสดุมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
3. เปรีย บเทีย บการดํา เนิน งานศูน ยพัฒ นาเด็ก เล็ก จําแนกตามวุฒิก ารศึก ษา
ตําแหนงงานและขนาดขององคการบริหารสวนตําบลพบวา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีการดําเนินงานตางกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นโดยวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญา
ตรีมีคาเฉลี่ยการดําเนินงานนอยกวาวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัยมีการดําเนินงานตางกับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทโดยวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัยมีคาเฉลี่ยการดําเนินงานนอยกวาวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ และวุฒิการศึกษาปริญญาโท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการดําเนินงานตางกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีคณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยบุคลากรปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคาเฉลี่ยการ
ดําเนินงานนอยกวาคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลมีคาเฉลี่ยนอยกวาคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จําแนกตามขนาดขององคการบริหารสวนตําบลพบวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีขนาด
เล็กมีการดําเนินงานตางกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีขนาดใหญศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีขนาด
เล็กมีคาเฉลี่ยการดําเนินงานมากกวาขนาดใหญ
อภิปรายผล
จากผลการวิจั ย การดํ าเนิน งานศูน ย พัฒ นาเด็ กเล็ กองค การบริห าร สว นตําบล
จังหวัดปทุมธานี มีประเด็นที่นาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร สวนตําบล
จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาการดําเนินงานศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ทั้งในเรื่องของงานวิชาการ งานอาคารสถานที่
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 โรงเรียนคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอนชั้นอนุบาล 3 ขวบ และ
โรงเรียนจัดใหมีพี่เลี้ยงเพื่อชวยเหลือครูผูสอนในการควบคุม และการจัดประสบการณใหแก
เด็กนักเรียน ดานอาคารสถานที่หองเรียนเปนเอกเทศ มีขนาดเหมาะสม จัดเปนที่เรียน
และที่นอนได ดานการประชาสัมพันธ โรงเรียนใหความรว มมือ และสนับสนุน งานของ
ชุมชนตามเทศกาลหรือพัฒนา และมีการเยี่ยมบานผูปกครองนักเรียน โดยครูผูสอนหรือ
คณะครูในโรงเรียน ดานการจัดสภาพ แวดลอม มีการสงเสริมใหเด็กนักเรียนมีสวนรวมใน
การบํารุงรักษาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน ดานการบริการ จัดหาน้ําดื่ม
น้ําใชที่สะอาดไวบริการนักเรียนอยางเพียงพอ และจัดหาวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑใหครูได
ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเพียงพอ และสอดคลองกับงานวิจัยของ บุษบา
ลออชัยรังษี (2539) ไดทําการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ระดับกอนปฐม
ศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ผลการวิจัยพบวาผูบริหารโรงเรียนและ
ครูผูสอนจํานวน 50 คน มีความเห็นวา มีการปฏิบัติมากทุกดาน แตไมสอดคลองงานกับ
วิจัยของเย็น ตา รุงสุวรรณ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องคการบริหารสวนตําบลตามแนวความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ผลการวิจัยพบวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานสวนตําบล มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเปนไปไดในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล
ทั้งโดยรวมและรายดานอยูในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานงาน
ความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา
ความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธมีความสําคัญมากในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไมวาจะเปนเรื่องของการใหความรวมมือและสนับสนุนงานชุมชน เชน งานพัฒนางานเทศกาล
และงานประเพณีตางๆในทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเยาวพา เดชะคุปต (2542)
กลาวไววา เพื่อใหชุมชนเกิดความรูสึกวา โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชนบุคลากรของ
โรงเรียนจะตองมีบทบาท ในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหโรงเรียน
เปนศูนยพัฒนาชุมชนในดานตางๆ ประชาสัมพันธใหชุมชนทราบถึงการดําเนินงาน และ
กิจกรรมของโรงเรียน และสอดคลองกับแนวคิดของ รัศมี ตันเจริญ (2542) การบริหารงาน
ชุมชนสัมพันธจะชวยสรางความเขาใจอันดีทําใหชุมชนยอมรับและใหความรวมมือในเรื่องที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การสรางความสัมพันธกับชุมชนควร
เริ่มจากการสรางความสําคัญกับผูปกครองและขยายสูบุคคลอื่นๆ ในชุมชน โดยมีขอบขาย
การดําเนินงาน และดานงานธุรการ การเงินและพัสดุ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก ทั้งนี้แสดง
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ใหเห็นวาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานียัง
ไมมีผลมากนักในเรื่องของการจัดใหมีการบริการและสวัสดิการดานตางๆ ใหแกครูผูดูแล
เด็ ก และนั ก เรี ย น ซึ่ ง อาจเนื่ อ งมาจากงบประมาณที่ ไ ด รั บ จั ด สรรไม เ พี ย งพอต อ การ
ดําเนินงานบริหารจัดการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพงษศักดิ์ ศรีสุวรรณ (2541) ไดทํา
การวิจัยเรื่องศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลในการดําเนินการจัดการศึกษาตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เขตการศึกษา 9 ผลการวิจัย พบวา
งบประมาณนอยไมเพียงพอ
2. เปรียบเทียบการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ตําแหนงงาน และขนาดขององคการบริหารสวนตําบล พบวา จําแนกตามวุฒิการศึกษาโดย
ภาพรวม และรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา
วุฒิการศึกษาที่ตางกันไมวาจะเปนการศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี สาขา
การศึกษาปฐมวัย ระดับปริญญาตรี สาขาอื่นๆ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
จะมี มุ ม มองแนวคิ ด แตกต า งกั น ไปในเรื่ อ งของการดํ า เนิ น งานของศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ไมวาจะเปนเรื่องของงานวิชาการ งานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม งานบุคลากร งานธุรการ การเงินและพัสดุ งานกิจการนักเรียน
และงานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธ ซึ่งวุฒิการศึกษาที่ตางกันจะมีมุมมอง
แตกตางกันออกไป เชน ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีคานอยกวาระดับปริญญาตรี
สาขาอื่นๆ ระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัยมีคานอยกวาระดับปริญญาตรี สาขาอื่นๆ
และระดั บปริ ญญาตรี สาขาการศึ กษาปฐมวั ย มี ค า น อยกว าระดั บปริ ญญาโท เป น ต น
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุปราณี รื่นพิทักษ (2545) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาความ
คิดเห็นของครูผูดูแลเด็กและผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาสําหรับเด็กในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา ครูผูดูแลเด็ก และผูปกครอง ที่มีระดับการศึกษาตางกันมี
ความคิดเห็นแตกตางกัน และงานวิจัยของพรอร ศรประดิษฐ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่อง
การศึกษาความตองการของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลเกี่ยวกับการบริหารการ
จั ด การศึ ก ษาระดั บ ก อ นปฐมศึ ก ษาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครนายก พบว า บุ ค ลากรที่ มี วุ ฒิ
การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปและบุคลากรที่มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ P<.01 แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของเย็นตา รุงสุวรรณ (2546) ไดทํา
การวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลตามแนวความคิด
เห็น ของสมาชิกสภาองคการบริห ารสว นตําบล ผลการวิจัย พบวา พนักงานสว นตําบล
ที่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความเป น ไปได ใ นการจั ด การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลโดยรวมไมแตกตางกัน และงานวิจัยของสุวรรณา
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วลัย อักษรลิขิต (2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู ปกครองที่มีตอการจัด
การศึ กษาปฐมวัย ของโรงเรี ย นเปรมฤทัย จั งหวั ดพระนครศรีอ ยุธ ยา ผลการวิจัย พบว า
ผูปกครองที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาไมแตกตางกัน
จําแนกตามตําแหนงงานโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา ตําแหนงงานที่ตางกันไมวาจะดํารงตําแหนงผูบริหารองคการบริหารสวน
ตําบล ประกอบดวย นายกองคการบริหาร สวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสวน
การศึกษา ผูบริการการศึกษา ตําแหนงบุคลากรปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประกอบดวย
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็กเล็ก และตําแหนงคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จะมีมุมมองแนวคิดแตกตางกันไปในเรื่องของการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ตําแหนงที่แตกันจะมีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน
ไปมุมมองแตกตางกันไป เชน บุคลากรปฏิ บัติห น าที่ในศูน ยพัฒ นาเด็ กเล็ก มีคาน อยกว า
คณะกรรมการบริ ห ารศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เป น ต น ซึ่ งไม ส อดคล องกั บงานวิ จั ย ของ
พรรณอร ษรประดิษฐ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาความตองการของบุคลากรใน
องคการบริหารสวนตําบลเกี่ยวกับการบริหารการจัดการศึกษาระดับกอนปฐมศึกษาในพื้นที่
จังหวัดนครนายก ซึ่งเปนบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครนายก รวม 200
คนมีตําแหนงเปนประธานกรรมการ บริหารองคการสวนตําบล ประธานสภาองคการสวน
ตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เลขาสภาองคการบริหารสวนตําบล กรรมการจาก
การใชแบบสอบถามพบวาตําแหนงของผูตอบแทนสอบถามคือ ประธานกรรมการบริหาร
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ประธานสภาองค บ ริ ห ารส ว นตํ า บล ปลั ด องค ก ารบริ ห าร
สวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล กรรมการมีความตองการความรูความ
เขาใจ บทบาท และการมีสวนรวมโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา
ดานธุรการ การเงินและพัสดุ และดานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาตําแหนงงานไมวาจะเปนผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลมีคานอยกวาคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
บุคลากรปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคานอยกวาคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีมุมมองแตกตางกันออกไปในเรื่องของงานดานธุรการ การเงินและพัสดุ รวมถึง
งานดานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธ ยกเวน ดานวิชาการ ดานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอม ดานบุคลากรและดานกิจการนักเรียนไมแตกตางกัน ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา
ตําแหนงที่ตางกันมีมุมมองในเรื่องของงานวิช าการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
งานบุคลากรและงานกิจการนักเรียนไมตางกันมองเหมือนกันในการดําเนินงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี
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จําแนกตามขนาดขององคการบริ ห ารสว นตําบลโดยภาพรวมไมแตกต างกั น ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของเย็นตา รุงสุวรรณ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลตามแนวความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ผลการวิจัยพบวาพนักงานสวนตําบล จากระดับชั้นองคการบริหารสวนตําบล
ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปน ไปไดในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคการ
บริหารสวนตําบล ทั้งโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานกิจการ
นักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาการดําเนินงานดาน
กิจการนักเรียนจะมีมุมมองแตกตางกันออกไปในเรื่องของขนาดขององคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดปทุมธานี เชน ขนาดเล็กมีคามากกวาขนาดใหญ เปนตน แตไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของพรรณอร ษรประดิษฐ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาความตองการของบุคลากร
ในองคการบริหารสวนตําบลเกี่ยวกับการบริหารการจัดการศึกษาระดับกอนปฐมศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดนครนายก องคการบริหารสวนตําบล พบวา องคการบริห ารสวนตําบลที่มี
รายไดไมเกิน 5 ลานบาท และองคการบริหารสวนตําบลที่มีรายไดเกิน 5 ลานบาทตอป
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวน ดานวิชาการ ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ดานบุคลากร ดานธุรการ การเงินและพัสดุ และดานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธ
ไมแตกตางกันอยาง ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาขนาดขององคการบริหารสวนตําบลที่ตางกันจะมี
การดํ า เนิ น งานด า นวิ ช าการ ด า นอาคารสถานที่ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ด า นบุ ค ลากร
ดานธุรการ การเงิน และพัสดุ และดานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธไมแตกตางกัน
อยางมีแนวคิดมุมมองเหมือนกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
การวิ เคราะห การดํ าเนิ นงานศู นยพั ฒนาเด็ กเล็ กสังกั ดองคการบริ หารสวนตําบล
จังหวัดปทุมธานี ทั้ง 6 ดาน ดังนี้
1. การดําเนินงานดานงานวิชาการ พบวา หองการเรียนการสอน เชน หองสมุด หรือมุม
ประสบการณตางๆ สําหรับเด็ก มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ควรมีปรับปรุงหองเรียนใหมีความเหมาะสม และเพียงพอตอความ
ตองการของเด็กเพื่อเปนสรางเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน
2. การดําเนินงานดานงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม พบวา การประเมินผลการใช
อาคารสถานที่ เพื่อปรับปรุงและวางแผนการใชอาคารสถานที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ควรมีการจัดระบบการ
ติดตามประเมินใหเปนรูปธรรมเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
3. การดําเนินงานดานงานบุคลากร พบวา ครูผูดูแลเด็กไดรับการนิเทศชวยเหลือจาก
ผูบริหารการศึกษาโดยสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ควรมีการใหความสนใจครูผูดูแลเด็กในการไดรับการนิเทศโดยไดรับ
ความอนุเคราะหชวยเหลือดานตาง ๆ ทําใหงานสําเร็จไดดวยดีไมวาจะเปนเรื่องของความใสใจ และ
วัสดุอุปกรณที่ทันสมัย
4. การดําเนิ นงานด านงานธุรการ การเงิน และพั สดุ พบว า จั ดให มี การบริการ และ
สวัสดิการดานตาง ๆ ใหแกครูผูดูแลเด็กและนักเรียน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ควรมีการจัดวัสดุอุปกรณในการใหบริการและ
สวัสดิการแกครูผูดูแลเด็กเล็ก และนักเรียนเพื่อเปนการสรางขวัญ และกําลังใจในการดําเนินงาน
และความมั่นใจในองคกร
5. การดําเนินงานดานงานกิจการนักเรียน พบวา ปายนิเทศที่เปนประโยชนตอการอบรม
เลี้ยงดูเด็กของผูปกครอง มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดปทุมธานี ควรมีการเสริมทักษะ แนวคิด ใหมๆ เพื่อเปนการดึงดูดความสนใจขอมูลขาวสาร ใน
การประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ ใหผูปกครองเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น
6. การดํ าเนิ นงานด านความสั มพั นธ ชุ มชนกั บการประชาสัมพั นธ พบวา การพบปะ
ผูปกครองนักเรียน เพื่อรวมมือกันแกไขปญหาเกี่ยวกับตัวนักเรียนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ควรมี
การสรางระบบเครือขายผูปกครองเพื่อเปนการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการดําเนินงานธุรการ การเงินและพัสดุ โดยวิจัย
พัฒนาหลักสูตรเรื่องงานธุรการ การเงิน และพัสดุ
2. ควรศึกษาการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กระหวางองคการบริหารสวน
ตําบลเพื่อขยายขอบเขตพื้นที่ที่ครอบคลุมทั้งประเทศ
3. ควรศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับตัวแปรที่สงเสริมคุณภาพตอการดําเนินงานศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี
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