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บทคดัย่อ 

 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาของการบริหารจดั
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (2) เปรียบเทียบขนาดและรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และ (3) ศึกษาแนวทาง
พฒันาการจดัการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กลุ่มตวัอย่างจ านวน 266 คน สุ่ม
ตวัอยา่งแบบง่ายตามสัดส่วนของประชากรตามศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามมี  
3 ตอน คือตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบจ าแนกเป็น เพศ อาย ุ 
อาชีพเป็นผูป้กผูป้กครองเด็กอายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง สถานศึกษา ขนาดขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และตอนท่ี  
3 เป็นค าถามปลายเปิด ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การวิเคราะห์
ขอ้มูลใชส้ถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่า t-test และค่า f-test 

ผลการวจัิยพบว่า 
1. สภาพปัจจุบนัและปัญหาของการบริหารจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
2. ขนาดและรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยู่ในระดบัปานกลางจึงไม่มีความ

แตกต่างต่อการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
3. แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พบวา่แนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการศึกษาควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการมีบทบาทในการก าหนดวิสัยทศัน์ 
ผู ้บริหารควรมีทักษะในการสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรสามารปฏิบัติงานสนับสนุนให้



2 
 

สถานศึกษาสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบัชุมชนให้มีการติดตามการด าเนินงานตาม
แผนการจดัการศึกษา การมีส่วนร่วมของ เจา้หนา้ท่ีในศูนยเ์ด็กเล็ก ผูป้กครอง ประชาชนและชุมชน  
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนภูมิภาค ร่วมกนัด าเนินงานพฒันาศูนยเ์ด็กเล็กน่าอยู่ เพื่อลูกหลาน
ใหไ้ดรั้บการดูแลใหเ้ติบโตเต็มศกัยภาพอยา่งเท่าเทียมกนั 
 

ภูมหิลงั 

 
การจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยัมีความละเอียดอ่อนเป็นอยา่งยิ่งเพราะเด็กวยัน้ียงัเล็ก

มากช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้ หรือไดน้อ้ยตอ้งอาศยัความเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ดจากผูใ้หญ่ (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546) ดงันั้นจึงเป็นการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัแรกเพื่อ
วางรากฐานชีวิตของเด็กให้เจริญเติบโตอยา่งสมบูรณ์ มีพฒันาการสมวยัอยา่งสมดุลทั้งดา้นร่างกาย
อารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาบนพื้นฐานความสามารถและความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยใช้
กิจกรรมกระตุน้และส่งเสริมพฒันาการของสมองอย่างเต็มท่ีรวมทั้งเตรียมเด็กให้พร้อมท่ีจะเรียนรู้
ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดบัท่ีสูงข้ึนอนัจะน าไปสู่ความเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของ
ประเทศชาติต่อไป การศึกษาปฐมวยัมุ่งเนน้การพฒันาเด็กบนพื้นฐานการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพฒันาการของเด็กแต่ละบุคคลภายใต้บริบททาง
วฒันธรรมอารยธรรมและวิถีชีวิตทางสังคมซ่ึงมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างกัน (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548) 

เด็กปฐมวยัท่ีตอ้งพึ่งพาผูเ้ล้ียงอบรมเล้ียงดูบนพื้นฐานท่ีสนองความตอ้งการของเด็กท่ี
ตอ้งการความรักความอบอุ่นความเขา้ใจและความจ าเป็น เพื่อให้ไดรั้บการพฒันาทางดา้นร่างกาย
อารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาอย่างสมดุลต่อเน่ืองไปพร้อมกันทุกด้าน รัฐได้ตระหนักถึง
ความส าคญัของการจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยัเพราะการพฒันาเด็กในวยัน้ีเป็นช่วงเวลาส าคญั
ส าหรับพฒันาการทางสมองหากสมองไดรั้บการกระตุน้และพฒันาอยา่งถูกวิธีในช่วงจงัหวะเวลาท่ี
เหมาะสม จะท าให้พฒันาการทุกดา้นสมบูรณ์เต็มท่ีเป็นรากฐานของชีวิตอนัมัน่คงท่ีจะเป็นคนดีคน
เก่งและคนท่ีมีความสุขพร้อมท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติได้ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548) 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัตั้งข้ึนเพื่อท าหนา้ท่ีจดับริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
โดยเฉพาะบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานท่ีมีความเก่ียวขอ้งใกล้ชิดกบัประชาชนในเขตบริการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ และการบริการสาธารณะดา้นการศึกษาเป็นภารกิจส าคญัประการ
หน่ึงท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 
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2542 ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บทของการศึกษาก็ไดบ้ญัญติัไวใ้ห้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธ์ิจดั
การศึกษาระดบัใดก็ได้ตามความพร้อมความเหมาะสมและตามความต้องการของประชาชนใน
ทอ้งถ่ินนั้นๆ ประกอบกบัแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินไดก้ าหนดใหก้ารศึกษาปฐมวยัหรือก่อนประถมศึกษาเป็นหนา้ท่ีซ่ึงองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตอ้งจดัท าโดยใหบ้ริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพื่อกระจายโอกาสใหป้ระชาชนผูป้กครอง
ไดรั้บบริการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวยัอยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ (กรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน, 2547) 

การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
ผา่นมาพบว่ายงัมีปัญหาหลายประการ เช่นไม่มีความพร้อมดา้นบุคลากรงบประมาณและขอ้จ ากดั
อ่ืนๆ ในดา้นการบริหารจดัการดา้นอาคารสถานท่ีส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยัดา้นวิชาการ ดา้น
กิจกรรมตามหลกัสูตร ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากชุมชนซ่ึงไม่ไดคุ้ณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน การด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงส่งผลให้เด็กมีระดบั
พฒันาการท่ีล่าช้ารวมถึงเชาวปั์ญญาท่ีมีแนวโนม้ลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กท่ีอยูใ่น
ชนบทจากผลส ารวจประเมินพฒันาการของเด็กปฐมวยัไทยหลายคร้ังท่ีผ่านมาสรุปไดว้่า ประมาณ   
1 ใน 5 ของเด็กในช่วงอายุ 3-5 ปีแรกจะมีระดบัพฒันาการท่ีสงสัยล่าชา้หรือค่อนขา้งล่าชา้ มีระดบั
สติปัญญาต ่ากวา่เกณฑแ์ละนอกจากน้ียงัพบวา่พฒันาการดา้นอารมณ์และสังคมของเด็กไทยจะอ่อน 
ดา้นสมาธิความอดทนและความคิดสร้างสรรคซ่ึ์งความสามารถในดา้นอารมณ์และสังคมนั้นจะมีผล
ต่อการเรียนรู้ในโรงเรียนและผลสัมฤทธ์ิในการเรียนและความส าเร็จของชีวิตในอนาคต (มูลนิธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ, 2551) 

จากหน้าท่ีตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีได้รับถ่าย
โอนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจากส่วนราชการต่างๆ และท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัการศึกษาข้ึนเอง
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยมีคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ขา้ราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จะตอ้งด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบงานดา้นการ
จดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และนบัวา่เป็นงานท่ีส าคญัมาก เป็นงานท่ีมุ่งเนน้เก่ียวกบัการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยโ์ดยเฉพาะกบัเด็กก่อนวยัเรียน ปัจจุบนักระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดก้ าหนดมาตรฐานการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พุทธศกัราช 2553 ข้ึน เพื่อพฒันาคุณภาพศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินให้ไดม้าตรฐานการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 มาตรา 6 
ซ่ึงระบุไวว้า่ “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ 
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สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิตสามารถท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข” (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 มาตรา 6) 

ปัจจุบนัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรูปแบบการบริหารโดย
คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีจ านวนประมาณ  5 - 7 คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ
ทางดา้นการศึกษา ผูท้รงคุณวฒิุดา้นสาธารณสุข ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูแ้ทนผูป้กครอง
ผูแ้ทนครูอยา่งนอ้ยดา้นละ 1 คนซ่ึงมีนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นประธาน และมีหวัหนา้
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นเลขานุการส าหรับงบประมาณในการบริหารจดัการนั้นไดรั้บการจดัสรรจาก
เงินรายไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเอง มาสนบัสนุนตามศกัยภาพของแต่ละทอ้งถ่ินในการ
บริหารจดัการของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข มีการก าหนดมาตรฐานการ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้เป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กน่าอยู่ ไว ้6 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นส่งเสริม
สุขภาพ 2. ด้านการส่งเสริมพฒันาการเด็ก 3. ด้านการบริการอาหารสะอาดและปลอดภยั 4. ด้าน
ส่ิงแวดล้อมสะอาดและปลอดภยั 5. ด้านบุคลากร และ 6. ด้านการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2553 : บทน า) 

การบริหารจดัการในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจะประสบความส าเร็จเพียงใดนั้นศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กจ าเป็นท่ีตอ้งยึดเกณฑ์มาตรฐานน่าอยูข่องกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กท่ีอยู่ในอ าเภอยะหาทั้งหมด 13 แห่ง ผูดู้แลเด็กทั้งหมด 31 คน ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ในความดูแลของ
เทศบาลต าบล องคก์ารบริหารส่วนต าบล ประกอบดว้ย 

ตารางที ่1 หน่วยงานท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั 

ล าดับที ่ หน่วยงาน จ านวนศูนย์ จ านวนเด็ก จ านวนผู้ดูแลเด็ก 

1. เทศบาลต าบลยะหา 1 20 2 
2. เทศบาลต าบลปะแต 3 195 7 
3. องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 4 200 9 
4. องคก์ารบริหารส่วนต าบลละแอ   1 40 2 
5. องคก์ารบริหารส่วนต าบลกาตอง 1 40 2 
6. องคก์ารบริหารส่วนต าบลยะหา 1 70 3 
7. องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาชี          1 40 2 
8. องคก์ารบริหารส่วนต าบล  บาโงยซิแน 1 70 4 

 รวม 13 675 31 

ทีม่า : ส านกังานทอ้งถ่ินอ าเภอยะหา (2557) 
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จากปัญหาดังกล่าวผูศึ้กษาซ่ึงท างานในต าแหน่งครูผูดู้แลเด็กมีหน้าท่ีรับผิดชอบจัด
การศึกษาระดบัปฐมวยั ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงสนใจศึกษาการ
บริหารจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กปัญหาตลอดจนหาแนวทางพฒันาการจดัการศึกษา  เพื่อ
น าผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางพฒันาการจดัการศึกษาระดับปฐมวยัตลอดทั้งเสนอผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้ง น าไปใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการวางแผนการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัให้ไดม้าตรฐาน
และมีคุณภาพต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาของการบริหารจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

2. เพื่อเปรียบเทียบเพศและอายุท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

3. เพื่อศึกษาแนวทางพฒันาการจดัการบริหารจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา 
 

ความส าคญัของการวจิัย 
 

1. เพื่อคน้พบสภาพปัจจุบนัและปัญหาในการบริหารจดัการศึกษา ของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

2. ไดแ้นวทางพฒันาการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในอ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ส าหรับเป็นขอ้มูลพื้นฐานประกอบการก าหนดนโยบายและการ
วางแผนของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

ขอบเขตของงานวจิัย 
 

1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1.1  ประชากรท่ีใชศึ้กษาในคร้ังน้ีไดแ้ก่ผูป้กครองในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในอ าเภอยะหา 8 แห่ง เด็กนกัเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจ านวน 675 คน โดย
ก าหนดวา่ นกัเรียน 1 คน มีผูป้กครอง 1 คน 
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1.2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จ านวน  266  คน โดยใชต้ารางการก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอย่างของเครซ่ีและมอร์แกน (Robert V. Krejcie and Earyie W. Morgan, 1970 อา้งใน          
ธีระวฒิุ  เอกะกุล, 2543) และสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายตามสัดส่วนของประชากรตามศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
การศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและแนวทางการบริหารจดัศูนย์

พฒันาเด็กเล็กตามเกณฑม์าตรฐาน กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 6 ดา้น 
2.1. ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ 

2.1.1 เด็กทุกคนไดรั้บการชัง่น ้าหนกัส่วนสูงทุก 3 เดือน 
2.1.2 เด็กทุกคนไดรั้บการแปรงฟันหลงัรับประทานอาหาร 
2.1.3 อาหารท่ีจดัมีคุณค่าทางอาหารครบ 5 หมู ่
2.1.3 จดัอาหารหวานใหเ้ด็กรับประทานไม่หวานจดัมีคุณค่าทางโภชนาการ 
2.1.4 มีการดูแลและสังเกตสุขภาพเด็กทุกคนทุกวนั 

2.2. ดา้นการส่งเสริมพฒันาการเด็ก 
2.2.1 มีการบนัทึกขอ้มูลพฒันาการเด็กเล็กทุกคน 
2.2.2 มีของเล่นส าหรับเด็กเล็กท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
2.2.3 มีการเล่านิทานท่ีเหมาะสมกบัวยัใหเ้ด็กฟังวนัละ 1 คร้ัง  
2.2.4 มีมุมข่าวสาร และหนงัสือส าหรับผูป้กครอง 

2.3. ดา้นการบริการอาหารและความปลอดภยั 
2.3.1 มีสถานท่ีจดัเตรียมและปรุงอาหารท่ีสะอาดและถูกสุขลกัษณะ 
2.3.2 มีน ้าด่ืม น ้าใชท่ี้สะอาดเพียงพอ 
2.3.3 มีอุปกรณ์ท าอาหารและภาชนะอาหารท่ีสะอาดปลอดสารพิษตกคา้ง 
2.3.4 ปรุงอาหารทุกอยา่งใหสุ้กและมีฝาปิดภาชนะใส่อาหารท่ีปรุงแลว้ 
2.3.5 คนปรุงอาหารแต่งกายสะอาดและไม่เป็นโรค 
2.3.6 บริเวณศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความสะอาดเป็นระเบียบและมีร้ัวท่ีปลอดภยั 
2.3.7 มีหอ้งน ้า หอ้งส้วมท่ีสะอาดถูกสุขลกัษณะ 
2.3.8 มีการแบ่งแยกพื้นท่ีในศูนย์พฒันาเด็กเล็กเป็นสัดส่วน และกวา้งขวาง

เพียงพอ 
2.3.9 ท่ีนอน หมอน ผา้ห่ม มีความสะอาด และเพียงพอกบัเด็กทุกคน 

2.4 ดา้นส่ิงแวดลอ้มสะอาดและปลอดภยั 
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2.4.1 อาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความมัง่คงแขง็แรง 
2.4.2 มีท่ีจดัเก็บขยะและน าไปก าจดัทุกวนั 
2.4.3 มีแสงสวา่งเพียงพอ และมีช่องลมระบายอากาศ 
2.4.4 มีมุง้ลวดติดบริเวณหอ้งนอนเด็ก 
2.4.5 มีอุปกรณ์ดบัเพลิงพร้อมใชง้าน และครูใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงได ้

2.5 ดา้นบุคลากร 
2.5.1 ครูผูดู้แลเด็กแต่งกายสะอาด ควบคุมอารมณ์ไดดี้ 
2.5.2 ครูทุกคนผา่นการฝึกอบรมเก่ียวกบัการดูแลเด็กเล็ก 
2.5.3 สัดส่วนเด็กต่อครูมีความเหมาะสม 

2.6 ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.6.1 มีการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ และความคิดในการพฒันา 
2.6.2 มีการสนบัสนุนงบประมาณ 
2.6.3 มีส่วนร่วมกิจกรรมของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
2.6.4 ร่วมเป็นกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

3. ขอบเขตดา้นตวัแปร ซ่ึงแบ่งออกเป็น 
3.1 ตวัแปรตน้   

3.2.1 เพศ 
3.2.2 อาย ุ
3.2.3 การศึกษา 
3.2.4 ขนาดขององคก์ร 
3.2.5 รายได ้

3.2 ตวัแปรตาม การบริหารจดัการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินแนวการพฒันาการบริหารจดัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ าเภอยะหา  
จงัหวดัยะลา 
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การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย  
 

1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าแบบสอบถาม จ านวน 1 ชุด 3 ตอน  
ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบจ าแนกเป็น เพศ 
อายุ อาชีพเป็นผูป้กผูป้กครองเด็กอายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง สถานศึกษา ขนาดขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตามเกณฑ์
มาตรฐานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข แบบสอบถามเป็นแบบจดั
อนัดบัคุณภาพ 5 ระดบั ของไลเคิร์ท (Likert, 1932: 1-55 อา้งใน ปัญญเดช และสุธาสินี, 2551) ซ่ึงมี
ค่าน ้าหนกั ดงัน้ี 

ระดบั 1 หมายถึง ระดบัการปฏิบติัในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอยู่ใน
ระดบันอ้ยท่ีสุด มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 1 คะแนน 

ระดบั 2 หมายถึง ระดบัการปฏิบติัในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอยู่ใน
ระดบันอ้ย มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 2 คะแนน 

ระดบั 3 หมายถึง ระดบัการปฏิบติัในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอยู่ใน
ระดบัปานกลาง มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 3 คะแนน 

ระดบั 4 หมายถึง ระดบัการปฏิบติัในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 4 คะแนน 

ระดบั 5 หมายถึง ระดบัการปฏิบติัในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 5 คะแนน 

ตอนท่ี 3 เป็นค าถามปลายเปิด ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2. วธีิการสร้างเคร่ืองมือ 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือ โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารวรรณกรรม และแบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาปรับปรุง

ใหเ้หมาะสมและออกแบบสร้างแบบสอบถามข้ึนใหม่ 
ขั้นตอนท่ี 2 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content validity) แบบสอบถาม

โดยน าแบบสอบถามไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่านไดแ้ก่ (1) ดร.พิชยั  พน้ภยั (2) ดร.ปรเมษฐ์  กฤตลกัษณ์
และ (3) ดร.สุธีรา  ราษฎรินทร์ ตรวจสอบปรับปรุง แก้ไข ส านวนภาษาท่ีใช้ ตลอดจนเน้ือหา  
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ขอบข่ายการวจิยัครอบคลุมเกณฑม์าตรฐานบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  สังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ดว้ยเทคนิค IOC (Index of Item Objectives Congruence) ไดค้่าท่ี 0.79 

ขั้นตอนท่ี 3 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ
ผูป้กครอง จ านวน 30 ฉบบัในเขตอ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา 

ขั้นตอนท่ี 4  น าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมา มาค านวณหาค่าความเช่ือมั่น  
(Reliability) ด้วยวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1974 : 191) โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา          
(α- Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.79 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
1. หนงัสือจากส านกังานบณัฑิตศึกษา สถาบนัรัชตภ์าคยศ์ูนยย์ะลา ส่งถึงนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล ในอ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ทุกองคก์ารบริหารส่วนต าบล เพื่อขอความร่วมมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2. ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์ ถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และแจง้ให้ส่ง
แบบสอบถามกลบัภายใน 15 วนั 

3. ผูว้จิยัรับแบบสอบถามคืนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา  
ทางไปรษณีย ์

4. รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด เพื่อลงขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

เม่ือไดรั้บขอ้มูลกลบัคืนมารวบรวมแล้ว พิจารณาตรวจแบบสอบถามทั้งหมดคดัเลือก
แบบทดสอบท่ีความสมบูรณ์ น ามาวเิคราะห์ ดงัน้ี 

1. วธีิการวเิคราะห์ ใชโ้ปรแกรมวเิคราะห์ขอ้มูลส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
2. การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้่าความถ่ี (ƒ) และค่าร้อยละ 
3. การวเิคราะห์การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ในอ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ใหค้่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนผูว้ิจยัไดใ้ช้เกณฑ์ตามแนวคิดของ เบสท์ (Best, 

1970 : 190)  มีรายละเอียด  ดงัน้ี 
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ค่าเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.50  หมายถึง  ระดบัการปฏิบติัในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 1.51 ถึง 2.50  หมายถึง ระดบัการปฏิบติัใน การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กในระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 2.51 ถึง 3.50  หมายถึง  ระดบัการปฏิบติัในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 3.51 ถึง 4.50  หมายถึง  ระดบัการปฏิบติัในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กในระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 4.51 ถึง 5.00  หมายถึง  ระดบัการปฏิบติัในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กในระดบัมากท่ีสุด 
 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

1. สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือไดแ้ก่ 
1.1 การหาคุณภาพด้านความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ  โดยการหาค่าดัชนีความ

สอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัประเด็นหลกัของเน้ือหาหรือค่า  IOC 
1.2 การหาคุณภาพความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 99) 
2. สถิติพื้นฐานท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

2.1 ค่าร้อยละ 
2.2 ค่าเฉล่ีย 
2.3 ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2.4 สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่ม 

มีสูตรดงัน้ี 
2.4.1 สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (∝ - Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 99) เป็นวิธี
ท่ีครอนบราด พฒันาข้ึนใน ค.ศ 1951 วิธีน้ีบางทีเรียกว่า ครอนบาราดแอลฟา หรือเรียกสั้นๆ ว่า 
แอลฟา ส าหรับการหาค่าความเช่ือมัน่โดยวธีิของสัมประสิทธ์ิแอลฟา มีสูตรดงัน้ี 
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เม่ือ   ∝ แทนค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา  

 K  แทนค่าจ านวนขอ้ของเคร่ืองมือ 
    2

ts  แทนค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรวม 
    2

is  แทนค่าผลรวมของความแปรปรวนในแต่ละขอ้ 
 
หาค่าความสอดคลอ้งแบบ IOC โดยหาความตรงเชิงเน้ือหาโดยใชสู้ตร 

    IOC = 
N

R  

 เม่ือ IOC      แทนค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหา 
    R  แทนค่าผลรวมของคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 
    N  แทนจ านวนของผูเ้ช่ียวชาญ 

เม่ือหาค่า IOC ในแต่ละข้อแล้ว น าค่าท่ีได้ไปใส่ในแบบฟอร์ม การรายงานค่าความ
สอดคลอ้งเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามเป็นรายขอ้โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

2.4.2 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
2.4.2.1 ค่าสถิติพื้นฐานไดแ้ก่ 

ค่าร้อยละ (Percentage) (ธีรยทุธ  พึ่งเทียร, 2545 : 12) โดยใชสู้ตร 

n

f
P   

  เม่ือ P  แทนค่าร้อยละ 
   f  แทนค่าจ านวนหรือความถ่ีท่ีตอ้งการหาค่าร้อยละ 
   n  แทนค่าจ านวนของขอ้มูล 
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ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) (พิสณุ  ฟองศรี, 2549 : 163-164)     
โดยใชสู้ตร 

S.D  =
)1(

)( 22



 
NN

xxN
 

เม่ือ S.D    แทนค่าความเบ่ียงแบนมาตรฐาน 
  2x   แทนค่าผลรวมของคะแนนแต่ละขอ้ยกก าลงัสอง 
  2)( x แทนค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 

 N  แทนค่าจ านวนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 

สรุปผลการวจิัย 

 
สภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 266 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุระหวา่ง 30-39 ปี 

ระดบัการศึกษาอนุปริญญา จ านวน 106 คน ขนาดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอยูใ่นขนาดกลาง 
และรายไดต้ั้งแต่ 6-20 ลา้นบาท  

ระดับการปฏิบัติงานภาพรวม 
ระดบัการปฏิบติังานของการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา  ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่
ส่วนใหญ่การปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นการบริการอาหารสะอาดและ
ปลอดภยั รองลงมาคือดา้นการส่งเสริมพฒันาการเด็ก และดา้นบุคลากร ตามล าดบั ส่วนค่าเฉล่ียต ่า
ท่ีสุดคือดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระดับการปฏิบัติงานแยกรายด้าน 
ระดบัการปฏิบติังานของการบริหารจดัการศูนยพ์ ัฒนาเด็กเล็ก สังกดัองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ดา้นการส่งเสริมสุขภาพภาพรวมการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ อาหารท่ีจดัมีคุณค่าทางอาหารครบ 5 หมู่ 
รองลงมาคือเด็กทุกคนไดรั้บการชัง่น ้ าหนกัส่วนสูงทุก 3 เดือน และเด็กทุกคนไดรั้บการแปรงฟัน
หลงัรับประทานอาหารมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

ระดบัการปฏิบติังานของการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ด้านการส่งเสริมพฒันาการเด็กภาพรวมการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ มีการบนัทึกขอ้มูลพฒันาการ
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เด็กทุกคน รองลงมาคือมีของเล่นส าหรับเด็กเล็กท่ีเหมาะสมและเพียงพอ และมีมุมข่าวสารส าหรับ
ผูป้กครองมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

ระดบัการปฏิบติังานของการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ด้านการบริการอาหารสะอาดและปลอดภยัภาพรวมการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ มีน ้ าด่ืมสะอาด
เพียงพอ มีห้องน ้ าท่ีสะอาดถูกสุขลกัษณะ รองลงมาคือมีสถานท่ีจดัเตรียมและปรุงอาหารท่ีสะอาด
ถูกสุขลกัษณะ และคนปรุงอาหารไม่มีโรคท่ีอนัตรายมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

ระดบัการปฏิบติังานของการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ดา้นส่ิงแวดลอ้มสะอาดปลอดภยัภาพรวมการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ มีสถานท่ีมีการก าจดัขยะทุกวนั 
รองลงมาคือมีช่องลมระบายอากาศ อาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความมัน่คงแข็งแรงและมีอุปกรณ์
ดบัเพลิงพร้อมใชง้านมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

ระดบัการปฏิบติังานของการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อ าเภอยะหา จังหวดัยะลา ด้านบุคลากรภาพรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ครูผูดู้แลเด็กมีการแต่งการสะอาด รองลงมาคือ
ครูผูดู้แลเด็กมีการควบคุมอารมณ์ไดดี้ และครูทุกคนผา่นการฝึกอบรมเก่ียวกบัการดูแลเด็กมีค่าเฉล่ีย
ต ่าท่ีสุด การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

ระดบัการปฏิบติังานของการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งภาพรวมการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
คือ มีการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์รองลงมาคือมีการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์  และมีการสนบัสนุน
งบประมาณมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

การทดสอบสมมติฐาน 
สภาพปัจจุบัน การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ภาพรวมมีความพึงพอใจการปฏิบติัอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับท่ี 
ธนวรรณ  ทองอ่อน (2549) ไดศึ้กษา ความคิดเห็นของผูป้กครองต่อการจดับริการดูแลเด็กในศูนย์
พฒันาเด็ก เขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบัท่ี 
สัมฤทธ์ิ  เนตรประไพ (2548) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของคณะผูบ้ริหารส่วนต าบลในการบริหารจดั
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จงัหวดันครปฐม พบว่า คณะผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
จงัหวดันครปฐม มีความคิดเห็นในการบริหารจดัการการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ในภาพรวมอยูใ่น



14 
 

ระดบัมากและจากการท่ีพบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีทศันะ
เก่ียวกบัสภาพการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดา้นบุคลากรผูดู้แลเด็กเล็กมีค่าเฉล่ียสูงสุด ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากการคดัเลือกผูดู้แลเด็กนอกจากตอ้งเป็นผูท่ี้จบการศึกษาอยา่งนอ้ยระดบัมธัยมศึกษา
แลว้ยงัตอ้งมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเล้ียงดูเด็กมาแลว้ และคณะกรรกการคดัเลือกจะตอ้งพิจารณา
คุณสมบติัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย เช่น เป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพดี มีความสุภาพอ่อนโยน รักเด็ก สามารถเป็น
แบบอยา่งท่ีดีแก่เด็กได ้และท าใหเ้ด็กไดรั้บความรักความอบอุ่นตลอดเวลาท่ีมาเล้ียงดูได ้

ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สรุปได้ว่าเพศท่ีแตกต่างกนัจะมีความพึง
พอใจต่อการบริหารจดัการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอยะหา 
จงัหวดัยะลา แตกต่างกนั สอดคล้องกบัสุดาวลัย ์ ลีลากุศล (2551, บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาเร่ือง ความ
คิดเห็นของผู ้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเ รียนอนุบาลเอกชน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูป้กครองเพศชายและ
ผูป้กครองเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสติถิท่ีระดบั .01 

จากการทดสอบระดบัอายุกบัความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา อายท่ีุแตกต่างกนัจะไม่มีผลต่อความพึง
พอใจต่อการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ฯ เพราะผูป้กครองรับทราบและเขา้ใจนโยบายท่ี
ก าหนด และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บทของ
การศึกษาก็ไดบ้ญัญติัไวใ้ห้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธ์ิจดัการศึกษาระดบัใดก็ไดต้ามความ
พร้อมความเหมาะสมและตามความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นๆประกอบกบัแผนปฏิบติั
การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้ก าหนดให้การศึกษา
ปฐมวยัหรือก่อนประถมศึกษาเป็นหน้าท่ีซ่ึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งจดัท าโดยให้บริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพื่อกระจายโอกาสให้ประชาชนผูป้กครองไดรั้บบริการเพื่อเตรียมความ
พร้อมใหแ้ก่เด็กปฐมวยัอยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2547) 

ส่วนขนาดและรายได้ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่แตกต่างกนัคือ ขนาดและ
รายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทุกแห่งเท่ากนัคือ 6 – 20 ลา้น จึงไม่สามารถน ามาค านวณ
ความแตกต่างระดบัความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได ้
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อภิปรายผลการวจิัย 
 

ผลการวจิยัเร่ืองการศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ผูว้จิยัอภิปรายตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาของการบริหารจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ในด้านต่างๆคือด้านการส่งเสริม
สุขภาพดา้นการส่งเสริมพฒันาการเด็ก ดา้นการบริการอาหารและความปลอดภยั ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
สะอาดและปลอดภัย ด้านบุคลากร ด้านการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ผลจากการวิจยัพบว่าการพฒันาการบริหารจดัการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทั้ง 6 ดา้น แสดงให้เห็นวา่
การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด และพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติพุทธศกัราช 2542 ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บทของการศึกษาก็ไดบ้ญัญติัไวใ้ห้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธ์ิจดัการศึกษาระดบัใดก็ไดต้ามความพร้อมความเหมาะสมและตามความตอ้งการ
ของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นๆประกอบกบัแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้ก าหนดให้การศึกษาปฐมวยัหรือก่อนประถมศึกษาเป็นหน้าท่ีซ่ึง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งจดัท าโดยใหบ้ริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพื่อกระจายโอกาสให้
ประชาชนผู้ปกครองได้รับบริการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวยัอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2547) 

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ อคัรเดช  วรหาญ (2548 : บทคดัยอ่) ศึกษาความสามารถ
ในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอสะเมิงจงัหวดั
เชียงใหม่ผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอยู่ในระดบัสูงในความคิดเห็นของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
ระดบัปานกลางในความคิดเห็นของผูป้กครองเด็กเล็กโดยในส่วนของบุคลากรขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลซ่ึงประกอบไปดว้ยคณะผูบ้ริหารสมาชิกสภา อบต. พนกังานส่วนต าบลผูดู้แลเด็กเล็กและ
คณะกรรมการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความเห็นท่ีตรงกนัในเร่ืองความสามารถในการบริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดา้นการบริหารจดัการศูนยแ์ละดา้นบุคลากร
ส่วนดา้นงบประมาณมีความเห็นแตกต่างกนัส่วนในความคิดเห็นของผูป้กครองเด็กเล็กเห็นวา่ความ
คิดเห็นด้านความสามารถของบุคลากรและงบประมาณมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นด้าน
ความสามารถการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนต าบลและผูป้กครองเด็ก
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เล็กมีความพึงพอใจในการด าเนินการของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในภาพรวมอยู่ในระดบัสูง ผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการวิจยัในคร้ังน้ีองค์การบริหารส่วนต าบลตอ้งเนน้รูปแบบตามแนวทางการ
บริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีให้ทอ้งถ่ินมีอ านาจในการคิดและด าเนินการอยา่งเต็มท่ีภายใตบุ้คลากร
และงบประมาณท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินเองนอกจากน้ีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งตอ้งใหค้วามส าคญักบังานบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอยา่งจริงจงั 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยุทธนา  ม่ิงเมือง (2549 : บทคดัยอ่) ศึกษาการบริหารจดัการ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พบว่า (1) การบริหารจดัการศูนยเ์ด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคตในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมาก  4 ดา้นคือ ดา้นการบริหารอาหารสะอาด
และปลอดภยั ดา้นบุคลากร ดา้นส่งเสริมสุขภาพ และดา้นส่ิงแวดลอ้มสะอาดและปลอดภยั ส่วนดา้น
การส่งเสริมพฒันาการเด็ก และดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (2) แนวทางการพฒันาศูนยเ์ด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต ไดแ้ก่ ดา้นส่งเสริมพฒันาการ
เด็ก ควรมีหอ้งโสตทศันศึกษา เคร่ืองเล่นสนาม สอนพิเศษตอนเยน็ และฝึกฝนให้นกัเรียนอ่านเขียน
คล่อง ดา้นส่ิงแวดลอ้มสะอาดและปลอดภยั ควรจดัห้องเป็นสัดส่วน ควรมีห้องส้วมให้เพียงพอ ควร
ติดมุง้ลวดทุกห้อง ควรขยายพื้นท่ี และขยายการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดา้นบุคลากรควรเม
จ านวนครูและดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรประสานงาน
กบัทุกฝ่าย มีการประชาสัมพนัธ์ และแจกเส้ือผา้ใหเ้ด็กเล็ก 

2. เพื่อเปรียบเทียบเพศและอายุท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการศูนย ์   
พฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

ผลการวิจยัพบว่าเพศท่ีแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติจากการทดสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มและภายในกลุ่ม ของระดบัอายุกบัความพึงพอใจต่อ
การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา  
พบว่าแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญั ดงันั้นจึงสรุปได้ว่าอายุท่ีแตกต่างกนัจะไม่มีผลต่อความพึง
พอใจต่อการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ 

ส่วนขนาดและรายได้ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่แตกต่างกนัคือ ขนาดและ
รายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทุกแห่งเท่ากนัคือ 6 - 20 ลา้น จึงไม่สามารถน ามาค านวณ
ความแตกต่างระดบัความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได ้

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา 
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ผลการวิจยัพบว่าแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  
สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการมี
บทบาทในการก าหนดวิสัยทศัน์มากข้ึน ผูบ้ริหารควรมีทกัษะในการสร้างความเขม้แข็งให้ครูและ
บุคลากรสามารถปฏิบติังานและร่วมตดัสินใจอยา่งมีความเช่ือมัน่ ส่งเสริมสนบัสนุนให้สถานศึกษา
สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชนให้มีการตรวจสอบ การติดตามการด าเนินงานตาม
แผนการจดัการศึกษา สรุปคือการพฒันาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ เป็นพื้นฐานส าคัญในการยกระดับ
คุณภาพชีวติของเด็กปฐมวยัท่ีตอ้งอยูใ่นศูนยเ์ด็กเล็ก ซ่ึงจะเติบโตเป็นประชาชนท่ีมีคุณภาพของเมือง
และชุมชนโดยมีความมุ่งหมาย เพื่อให้เด็กปฐมมีโอกาสไดรั้บการพฒันาคุณภาพครบทุกดา้นอย่าง
เท่าเทียมกนั อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข สะดวกสบาย สะอาดถูกสุขลกัษณะ และมีความปลอดภยัใน
ชีวติ การพฒันาศูนยเ์ด็กเล็กน่าอยู ่นอกจากจดัโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นแลว้ ยงัสามารถด าเนินการ
ในดา้นอ่ืนๆ ท่ีไม่ตอ้งมีการลงทุน เช่น การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบของศูนยเ์ด็กเล็ก 
หรือการปลูกตน้ไมใ้นพื้นท่ีรอบศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เป็นตน้ เพราะนโยบายและแนวทางการพฒันา
ศูนยเ์ด็กเล็กน่าอยู ่มิใช่การท่ีตอ้งระดมทุนงบประมาณค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนอยา่งมากมาย แต่เนน้การใช้
ประโยชนจ์ากความร่วมมือของชุมชน และองคก์รท่ีอยูเ่ดิม ความส าเร็จในการพฒันาศูนยเ์ด็กเล็กน่า
อยู่ ย่อมข้ึนกบัแรงสนบัสนุนท่ีส าคญั คือการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพฒันา 
ได้แก่  เจ้าหน้าท่ีในศูนย์เด็กเล็ก ผูป้กครอง ประชาชนและชุมชน องค์กรพฒันาเอกชน (NGos)  
องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลาง ท่ีจะร่วมกัน
ด าเนินงานพฒันาศูนยเ์ด็กเล็กน่าอยู ่เพื่อลูกหลานให้ไดรั้บการดูแลให้เติบโตเต็มศกัยภาพอย่างเท่า
เทียมกนั 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ขอ้เสนอแนะในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ผูต้อบแบบสอบถามได้ระบุขอ้เสนอแนะท่ีมี
ความถ่ีสูงสุดคือ 

1. ผูบ้ริหารควรมีทกัษะในการสร้างความเขม้แข็งให้ครูและบุคลากรสามารถปฏิบติังาน
และ  ร่วมตดัสินใจอยา่งมีความเช่ือมัน่ 

2. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน 

3. ควรเพิ่มของเล่นสนามใหเ้พียงพอส าหรับเด็ก 
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4. ควรมีโครงการเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพ 
5. ควรมีการเพิ่มพื้นท่ีใชส้อยท่ีเหมาะสมกบัเด็กในการจดัการเรียนการสอน 
6. ควรจดัโครงการคดัเลือกครูดีเด่น ปีละคร้ัง 
7. ควรเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการมีบทบาทในการก าหนดวสิัยทศัน์มากข้ึน 
8. มีการเล่านิทานอยา่งต่อเน่ือง 
9. ควรมีร้ัวท่ีมัน่คงแขง็แรง 
10. ควรสนบัสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมตามทีสถานศึกษาขอความ

ร่วมมือ 
11. ควรสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาน าวทิยากรภายนอกและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
12. ให้ค  าปรึกษา และเห็นชอบเก่ียวกับการแต่งตั้ งท่ีปรึกษา และคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
13. อยากใหมี้การพฒันาในเร่ืองของภาษาไทย 
14. ควรมีการแปรงฟันหลงัอาหารเท่ียงทุกวนั 
15. ใหป้รุงอาหารท่ีหลากหลาย 
16. ควรใหมี้การตรวจสอบการติดตามการด าเนินงานตามแผนการจดัการศึกษา 
17. ควรใหมี้รถขยะมารับขยะทุกวนั 
ข้อแนะส าหรับการท าวจัิยในคร้ังต่อไป 
1. ศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขในการด าเนินการพฒันาการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็ก เพื่อใหไ้ดท้ราบปัญหาและผลการบริหารท่ีชดัเจน 
2. ศึกษารายละเอียดของการบริหารงานในด้านต่างๆทั้งด้านบทบาทหน้าท่ีกฎหมาย

ระเบียบผลการด าเนินงานขององคก์ร 
3. ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทักษะของผู ้บริหารจัดการ ด้านการศึกษาของ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินกบัประสิทธิผลของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 


