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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปั จจุบนั และปั ญหาของการบริ หารจัด
การศึกษาของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (2) เปรี ยบเทียบขนาดและรายได้
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นต่อการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และ (3) ศึกษาแนวทาง
พัฒนาการจัด การบริ หารจัดการศึ ก ษาของศูนย์พ ฒ
ั นาเด็ ก เล็ ก กลุ่ ม ตัวอย่า งจานวน 266 คน สุ่ ม
ตัวอย่างแบบง่ายตามสัดส่ วนของประชากรตามศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามมี
3 ตอน คือตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบจาแนกเป็ น เพศ อายุ
อาชี พเป็ นผูป้ กผูป้ กครองเด็กอายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ ง สถานศึกษา ขนาดขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และตอนที่
3 เป็ นคาถามปลายเปิ ด ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่า t-test และค่า f-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปั จจุบนั และปั ญหาของการบริ หารจัดการศึกษาของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อาเภอยะหา จังหวัดยะลา ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. ขนาดและรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลางจึงไม่มีความ
แตกต่างต่อการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
3. แนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการศึกษาของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก พบว่าแนวทางการ
พัฒนาการบริ หารจัดการศึกษาควรเปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการมีบทบาทในการกาหนดวิสัยทัศน์
ผู้บ ริ ห ารควรมี ท ัก ษะในการสร้ า งความเข้ม แข็ ง ให้ บุ ค ลากรสามารปฏิ บ ัติ ง านสนับ สนุ น ให้
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สถานศึกษาสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุ มชนให้มีการติ ดตามการดาเนิ นงานตาม
แผนการจัดการศึกษา การมีส่วนร่ วมของ เจ้าหน้าที่ในศูนย์เด็กเล็ก ผูป้ กครอง ประชาชนและชุ มชน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นส่ วนภูมิภาค ร่ วมกันดาเนิ นงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ เพื่อลูกหลาน
ให้ได้รับการดูแลให้เติบโตเต็มศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน

ภูมหิ ลัง
การจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยมีความละเอียดอ่อนเป็ นอย่างยิง่ เพราะเด็กวัยนี้ ยงั เล็ก
มากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรื อได้นอ้ ยต้องอาศัยความเอาใจใส่ อย่างใกล้ชิดจากผูใ้ หญ่ (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546) ดังนั้นจึงเป็ นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรกเพื่อ
วางรากฐานชี วิตของเด็กให้เจริ ญเติบโตอย่างสมบูรณ์ มีพฒั นาการสมวัยอย่างสมดุลทั้งด้านร่ างกาย
อารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาบนพื้นฐานความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้
กิจกรรมกระตุน้ และส่ งเสริ มพัฒนาการของสมองอย่างเต็มที่รวมทั้งเตรี ยมเด็กให้พร้อมที่จะเรี ยนรู ้
ในระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐาน และระดับที่ สูงขึ้ นอันจะนาไปสู่ ความเป็ นบุ คคลที่ มีคุณภาพของ
ประเทศชาติต่อไป การศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่ งเสริ ม
กระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ ส นองต่ อธรรมชาติ แ ละพัฒ นาการของเด็ ก แต่ ล ะบุ ค คลภายใต้บ ริ บ ททาง
วัฒนธรรมอารยธรรมและวิถี ชี วิตทางสั ง คมซึ่ งมี ล ัก ษณะเฉพาะและแตกต่ า งกัน (ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548)
เด็กปฐมวัยที่ ตอ้ งพึ่งพาผูเ้ ลี้ ยงอบรมเลี้ ยงดู บนพื้นฐานที่สนองความต้องการของเด็กที่
ต้องการความรักความอบอุ่นความเข้าใจและความจาเป็ น เพื่อให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่ างกาย
อารมณ์ จิตใจสัง คมและสติ ปั ญญาอย่างสมดุ ล ต่ อเนื่ องไปพร้ อมกันทุ ก ด้า น รั ฐได้ตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยเพราะการพัฒนาเด็กในวัยนี้ เป็ นช่วงเวลาสาคัญ
สาหรับพัฒนาการทางสมองหากสมองได้รับการกระตุน้ และพัฒนาอย่างถูกวิธีในช่วงจังหวะเวลาที่
เหมาะสม จะทาให้พฒั นาการทุกด้านสมบูรณ์เต็มที่เป็ นรากฐานของชี วิตอันมัน่ คงที่จะเป็ นคนดีคน
เก่ งและคนที่ มีความสุ ข พร้ อมที่ จะทาประโยชน์ให้แก่ มนุ ษยชาติ ได้ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548)
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่จดั บริ การสาธารณะให้แก่ประชาชน
โดยเฉพาะบริ การสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ มีความเกี่ ยวข้องใกล้ชิดกับประชาชนในเขตบริ การของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นๆ และการบริ การสาธารณะด้านการศึกษาเป็ นภารกิจสาคัญประการ
หนึ่ งที่ กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช
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2542 ซึ่ งเป็ นกฎหมายแม่บทของการศึกษาก็ได้บญั ญัติไว้ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีสิทธิ์ จัด
การศึ กษาระดับ ใดก็ ได้ตามความพร้ อมความเหมาะสมและตามความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้นๆ ประกอบกับแผนปฏิบตั ิการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นได้กาหนดให้การศึกษาปฐมวัยหรื อก่อนประถมศึกษาเป็ นหน้าที่ซ่ ึ งองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นต้องจัดทาโดยให้บริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเพื่อกระจายโอกาสให้ประชาชนผูป้ กครอง
ได้รับบริ การเพื่อเตรี ยมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยอย่างทัว่ ถึ งและมีประสิ ทธิ ภาพ (กรมส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่น, 2547)
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่
ผ่านมาพบว่ายังมีปัญหาหลายประการ เช่ นไม่มีความพร้ อมด้านบุคลากรงบประมาณและข้อจากัด
อื่นๆ ในด้านการบริ หารจัดการด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยด้านวิชาการ ด้าน
กิจกรรมตามหลักสู ตร ด้านการมีส่วนร่ วม และการสนับสนุ นจากชุ มชนซึ่ งไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน การดาเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นซึ่ งส่ งผลให้เด็กมีระดับ
พัฒนาการที่ล่าช้ารวมถึงเชาว์ปัญญาที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่อยูใ่ น
ชนบทจากผลสารวจประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยไทยหลายครั้งที่ผ่านมาสรุ ปได้ว่า ประมาณ
1 ใน 5 ของเด็กในช่วงอายุ 3-5 ปี แรกจะมีระดับพัฒนาการที่สงสัยล่าช้าหรื อค่อนข้างล่าช้า มีระดับ
สติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์และนอกจากนี้ ยงั พบว่าพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมของเด็กไทยจะอ่อน
ด้านสมาธิ ความอดทนและความคิดสร้างสรรค์ซ่ ึ งความสามารถในด้านอารมณ์และสังคมนั้นจะมีผล
ต่อการเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนและความสาเร็ จของชี วิตในอนาคต (มูลนิ ธิ
สาธารณสุ ขแห่งชาติ, 2551)
จากหน้าที่ ตามแผนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ ได้รับถ่ าย
โอนศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจากส่ วนราชการต่างๆ และที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดการศึกษาขึ้นเอง
จึงจาเป็ นอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นโดยมีคณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภาท้องถิ่ น ข้าราชการ
ส่ วนท้องถิ่น และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จะต้องดาเนิ นการให้สาเร็ จลุล่วงตามหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการ
จัดการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และนับว่าเป็ นงานที่สาคัญมาก เป็ นงานที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์โดยเฉพาะกับเด็กก่ อนวัยเรี ยน ปั จจุบนั กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่ งเสริ มการ
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น ได้กาหนดมาตรฐานการดาเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2553 ขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 6
ซึ่ งระบุไว้วา่ “การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายจิตใจ
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สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรมมีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชี วิตสามารถทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข” (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6)
ปั จจุบนั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีรูปแบบการบริ หารโดย
คณะกรรมการบริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก มีจานวนประมาณ 5 - 7 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ
ทางด้านการศึกษา ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นสาธารณสุ ข ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นผูแ้ ทนผูป้ กครอง
ผูแ้ ทนครู อย่างน้อยด้านละ 1 คนซึ่ งมีนายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นประธาน และมีหวั หน้า
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเป็ นเลขานุ การสาหรับงบประมาณในการบริ หารจัดการนั้นได้รับการจัดสรรจาก
เงินรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเอง มาสนับสนุ นตามศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นในการ
บริ หารจัดการของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข มีการกาหนดมาตรฐานการ
บริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กให้เป็ นศูนย์พฒั นาเด็กเล็กน่าอยู่ ไว้ 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ 2. ด้านการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก 3. ด้านการบริ การอาหารสะอาดและปลอดภัย 4. ด้าน
สิ่ งแวดล้อมสะอาดและปลอดภัย 5. ด้านบุคลากร และ 6. ด้านการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น, 2553 : บทนา)
การบริ หารจัดการในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจะประสบความสาเร็ จเพียงใดนั้นศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กจาเป็ นที่ตอ้ งยึดเกณฑ์มาตรฐานน่าอยูข่ องกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ งศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กที่อยู่ในอาเภอยะหาทั้งหมด 13 แห่ ง ผูด้ ูแลเด็กทั้งหมด 31 คน ซึ่ งปั จจุบนั อยู่ในความดู แลของ
เทศบาลตาบล องค์การบริ หารส่ วนตาบล ประกอบด้วย
ตารางที่ 1 หน่วยงานที่ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัด
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หน่ วยงาน
จานวนศูนย์ จานวนเด็ก
เทศบาลตาบลยะหา
1
20
เทศบาลตาบลปะแต
3
195
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบาโร๊ ะ
4
200
องค์การบริ หารส่ วนตาบลละแอ
1
40
องค์การบริ หารส่ วนตาบลกาตอง
1
40
องค์การบริ หารส่ วนตาบลยะหา
1
70
องค์การบริ หารส่ วนตาบลตาชี
1
40
องค์การบริ หารส่ วนตาบล บาโงยซิ แน
1
70
รวม
13
675
ทีม่ า : สานักงานท้องถิ่นอาเภอยะหา (2557)

จานวนผู้ดูแลเด็ก
2
7
9
2
2
3
2
4
31
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จากปั ญหาดัง กล่ า วผูศ้ ึ ก ษาซึ่ ง ท างานในต าแหน่ ง ครู ผูด้ ู แลเด็ ก มี หน้า ที่ รับ ผิดชอบจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จึงสนใจศึกษาการ
บริ หารจัดการศึกษาของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กปั ญหาตลอดจนหาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อ
นาผลการศึ กษามาใช้เป็ นแนวทางพัฒนาการจัดการศึ กษาระดับปฐมวัยตลอดทั้งเสนอผูท้ ี่ มีส่วน
เกี่ ยวข้อง นาไปใช้เป็ นแนวทางสาหรับการวางแผนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั และปัญหาของการบริ หารจัดการศึกษาของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
2. เพื่อเปรี ยบเทียบเพศและอายุ ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริ หารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
3. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการบริ หารจัดการศึกษาของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

ความสาคัญของการวิจัย
1. เพื่อค้นพบสภาพปั จจุบนั และปั ญหาในการบริ หารจัดการศึกษา ของศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอาเภอยะหา จังหวัดยะลา
2. ได้แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในอาเภอยะหา จังหวัดยะลา สาหรับเป็ นข้อมูลพื้นฐานประกอบการกาหนดนโยบายและการ
วางแผนของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

ขอบเขตของงานวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ผปู ้ กครองในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ในอาเภอยะหา 8 แห่ ง เด็กนักเรี ยนในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจานวน 675 คน โดย
กาหนดว่า นักเรี ยน 1 คน มีผปู้ กครอง 1 คน
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1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ ผูป้ กครองนักเรี ยนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จานวน 266 คน โดยใช้ตารางการกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์ แกน (Robert V. Krejcie and Earyie W. Morgan, 1970 อ้างใน
ธีระวุฒิ เอกะกุล, 2543) และสุ่ มตัวอย่างแบบง่ายตามสัดส่ วนของประชากรตามศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึ กษาในครั้ งนี้ มุ่ ง ศึ กษาสภาพปั จจุ บนั ปั ญหาและแนวทางการบริ หารจัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข 6 ด้าน
2.1. ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
2.1.1 เด็กทุกคนได้รับการชัง่ น้ าหนักส่ วนสู งทุก 3 เดือน
2.1.2 เด็กทุกคนได้รับการแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
2.1.3 อาหารที่จดั มีคุณค่าทางอาหารครบ 5 หมู่
2.1.3 จัดอาหารหวานให้เด็กรับประทานไม่หวานจัดมีคุณค่าทางโภชนาการ
2.1.4 มีการดูแลและสังเกตสุ ขภาพเด็กทุกคนทุกวัน
2.2. ด้านการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก
2.2.1 มีการบันทึกข้อมูลพัฒนาการเด็กเล็กทุกคน
2.2.2 มีของเล่นสาหรับเด็กเล็กที่เหมาะสมและเพียงพอ
2.2.3 มีการเล่านิทานที่เหมาะสมกับวัยให้เด็กฟังวันละ 1 ครั้ง
2.2.4 มีมุมข่าวสาร และหนังสื อสาหรับผูป้ กครอง
2.3. ด้านการบริ การอาหารและความปลอดภัย
2.3.1 มีสถานที่จดั เตรี ยมและปรุ งอาหารที่สะอาดและถูกสุ ขลักษณะ
2.3.2 มีน้ าดื่ม น้ าใช้ที่สะอาดเพียงพอ
2.3.3 มีอุปกรณ์ทาอาหารและภาชนะอาหารที่สะอาดปลอดสารพิษตกค้าง
2.3.4 ปรุ งอาหารทุกอย่างให้สุกและมีฝาปิ ดภาชนะใส่ อาหารที่ปรุ งแล้ว
2.3.5 คนปรุ งอาหารแต่งกายสะอาดและไม่เป็ นโรค
2.3.6 บริ เวณศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีความสะอาดเป็ นระเบียบและมีร้ ัวที่ปลอดภัย
2.3.7 มีหอ้ งน้ า ห้องส้วมที่สะอาดถูกสุ ขลักษณะ
2.3.8 มี ก ารแบ่ งแยกพื้ นที่ ใ นศู นย์พฒั นาเด็ก เล็ ก เป็ นสั ดส่ วน และกว้า งขวาง
เพียงพอ
2.3.9 ที่นอน หมอน ผ้าห่ม มีความสะอาด และเพียงพอกับเด็กทุกคน
2.4 ด้านสิ่ งแวดล้อมสะอาดและปลอดภัย
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2.4.1 อาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีความมัง่ คงแข็งแรง
2.4.2 มีที่จดั เก็บขยะและนาไปกาจัดทุกวัน
2.4.3 มีแสงสว่างเพียงพอ และมีช่องลมระบายอากาศ
2.4.4 มีมุง้ ลวดติดบริ เวณห้องนอนเด็ก
2.4.5 มีอุปกรณ์ดบั เพลิงพร้อมใช้งาน และครู ใช้อุปกรณ์ดบั เพลิงได้
2.5 ด้านบุคลากร
2.5.1 ครู ผดู ้ ูแลเด็กแต่งกายสะอาด ควบคุมอารมณ์ได้ดี
2.5.2 ครู ทุกคนผ่านการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็ก
2.5.3 สัดส่ วนเด็กต่อครู มีความเหมาะสม
2.6 ด้านการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.6.1 มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และความคิดในการพัฒนา
2.6.2 มีการสนับสนุนงบประมาณ
2.6.3 มีส่วนร่ วมกิจกรรมของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2.6.4 ร่ วมเป็ นกรรมการบริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
3. ขอบเขตด้านตัวแปร ซึ่ งแบ่งออกเป็ น
3.1 ตัวแปรต้น
3.2.1 เพศ
3.2.2 อายุ
3.2.3 การศึกษา
3.2.4 ขนาดขององค์กร
3.2.5 รายได้
3.2 ตัวแปรตาม การบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นแนวการพัฒนาการบริ หารจัดศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นอาเภอยะหา
จังหวัดยะลา
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การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้จดั ทาแบบสอบถาม จานวน 1 ชุ ด 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบจาแนกเป็ น เพศ
อายุ อาชี พ เป็ นผูป้ กผูป้ กครองเด็ ก อายุ ระดับ การศึ ก ษา ตาแหน่ ง สถานศึ ก ษา ขนาดขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ ยวกับการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ตามเกณฑ์
มาตรฐานของศูนย์พ ฒ
ั นาเด็กเล็ก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข แบบสอบถามเป็ นแบบจัด
อันดับคุณภาพ 5 ระดับ ของไลเคิร์ท (Likert, 1932: 1-55 อ้างใน ปั ญญเดช และสุ ธาสิ นี , 2551) ซึ่ งมี
ค่าน้ าหนัก ดังนี้
ระดับ 1 หมายถึ ง ระดับการปฏิ บตั ิในการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึ ง ระดับการปฏิ บตั ิในการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กอยู่ใน
ระดับน้อย มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึ ง ระดับการปฏิ บตั ิในการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึ ง ระดับการปฏิ บตั ิในการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน
ระดับ 5 หมายถึ ง ระดับการปฏิ บตั ิในการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน
ตอนที่ 3 เป็ นคาถามปลายเปิ ด ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2. วิธีการสร้างเครื่ องมือ
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างเครื่ องมือ โดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารวรรณกรรม และแบบสอบถามที่เกี่ ยวข้อง นามาปรับปรุ ง
ให้เหมาะสมและออกแบบสร้างแบบสอบถามขึ้นใหม่
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content validity) แบบสอบถาม
โดยนาแบบสอบถามไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญ 3 ท่านได้แก่ (1) ดร.พิชยั พ้นภัย (2) ดร.ปรเมษฐ์ กฤตลักษณ์
และ (3) ดร.สุ ธี รา ราษฎริ นทร์ ตรวจสอบปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข ส านวนภาษาที่ ใ ช้ ตลอดจนเนื้ อหา
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ขอบข่ายการวิจยั ครอบคลุมเกณฑ์มาตรฐานบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ด้วยเทคนิค IOC (Index of Item Objectives Congruence) ได้ค่าที่ 0.79
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ไ ขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ
ผูป้ กครอง จานวน 30 ฉบับในเขตอาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ขั้น ตอนที่ 4 น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ คื น มา มาค านวณหาค่ า ความเชื่ อ มั่น
(Reliability) ด้วยวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1974 : 191) โดยใช้สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
(α- Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.79

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. หนังสื อจากสานักงานบัณฑิ ตศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์ศูนย์ยะลา ส่ งถึ งนายกองค์การ
บริ หารส่ วนตาบล ในอาเภอยะหา จังหวัดยะลา ทุกองค์การบริ หารส่ วนตาบล เพื่อขอความร่ วมมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ส่ งแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ ถึ งนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล และแจ้งให้ส่ง
แบบสอบถามกลับภายใน 15 วัน
3. ผูว้ จิ ยั รับแบบสอบถามคืนจากองค์การบริ หารส่ วนตาบล ในอาเภอยะหา จังหวัดยะลา
ทางไปรษณี ย ์
4. รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด เพื่อลงข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป

การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อได้รับข้อมูลกลับคืนมารวบรวมแล้ว พิจารณาตรวจแบบสอบถามทั้งหมดคัดเลือก
แบบทดสอบที่ความสมบูรณ์ นามาวิเคราะห์ ดังนี้
1. วิธีการวิเคราะห์ ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลสาเร็ จรู ปทางสังคมศาสตร์
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ (ƒ) และค่าร้อยละ
3. การวิเคราะห์การบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในอาเภอยะหา จังหวัดยะลา ให้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนผูว้ ิจยั ได้ใช้เกณฑ์ตามแนวคิดของ เบสท์ (Best,
1970 : 190) มีรายละเอียด ดังนี้
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ค่าเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.50
เด็กเล็กในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.51 ถึง 2.50
เด็กเล็กในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.51 ถึง 3.50
เด็กเล็กในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.51 ถึง 4.50
เด็กเล็กในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.51 ถึง 5.00
เด็กเล็กในระดับมากที่สุด

หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นา
หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิใน การบริ หารจัดการศูนย์พฒั นา
หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นา
หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นา
หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นา

สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือได้แก่
1.1 การหาคุ ณ ภาพด้า นความเที่ ย งตรงของเครื่ อ งมื อ โดยการหาค่ า ดัช นี ค วาม
สอดคล้องของข้อคาถามกับประเด็นหลักของเนื้อหาหรื อค่า IOC
1.2 การหาคุ ณภาพความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมื อ โดยการหาค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรี สะอาด, 2545 : 99)
2. สถิติพ้นื ฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 ค่าร้อยละ
2.2 ค่าเฉลี่ย
2.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.4 สถิ ติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม
มีสูตรดังนี้
2.4.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
หาความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟา (∝ - Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรี สะอาด, 2545 : 99) เป็ นวิธี
ที่ครอนบราด พัฒนาขึ้ นใน ค.ศ 1951 วิธีน้ ี บางที เรี ยกว่า ครอนบาราดแอลฟา หรื อเรี ยกสั้นๆ ว่า
แอลฟา สาหรับการหาค่าความเชื่อมัน่ โดยวิธีของสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา มีสูตรดังนี้
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แทนค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
แทนค่าจานวนข้อของเครื่ องมือ
แทนค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรวม
แทนค่าผลรวมของความแปรปรวนในแต่ละข้อ

หาค่าความสอดคล้องแบบ IOC โดยหาความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้สูตร
R
IOC = 
N

เมื่อ

IOC แทนค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา
 R แทนค่าผลรวมของคะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญ
แทนจานวนของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N
เมื่ อหาค่ า IOC ในแต่ ล ะข้อแล้ว นาค่ า ที่ ไ ด้ไปใส่ ใ นแบบฟอร์ ม การรายงานค่ า ความ
สอดคล้องเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามเป็ นรายข้อโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.4.2.1 ค่าสถิติพ้นื ฐานได้แก่
ค่าร้อยละ (Percentage) (ธีรยุทธ พึ่งเทียร, 2545 : 12) โดยใช้สูตร
P

เมื่อ

P
f
n

f
n

แทนค่าร้อยละ
แทนค่าจานวนหรื อความถี่ที่ตอ้ งการหาค่าร้อยละ
แทนค่าจานวนของข้อมูล
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ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) (พิสณุ ฟองศรี , 2549 : 163-164)
โดยใช้สูตร
S.D =

N  x 2  ( x ) 2
N ( N  1)

เมื่อ S.D

N

แทนค่าความเบี่ยงแบนมาตรฐาน
 x 2 แทนค่าผลรวมของคะแนนแต่ละข้อยกกาลังสอง
( x) 2 แทนค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง
แทนค่าจานวนในกลุ่มตัวอย่าง

สรุปผลการวิจัย
สภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 266 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง โดยมีอายุระหว่าง 30-39 ปี
ระดับการศึกษาอนุปริ ญญา จานวน 106 คน ขนาดขององค์การบริ หารส่ วนตาบลอยูใ่ นขนาดกลาง
และรายได้ต้ งั แต่ 6-20 ล้านบาท
ระดับการปฏิบัติงานภาพรวม
ระดับการปฏิ บตั ิงานของการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น อาเภอยะหา จังหวัดยะลา ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ส่ วนใหญ่การปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุดคือ ด้านการบริ การอาหารสะอาดและ
ปลอดภัย รองลงมาคือด้านการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก และด้านบุคลากร ตามลาดับ ส่ วนค่าเฉลี่ ยต่ า
ที่สุดคือด้านการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับการปฏิบัติงานแยกรายด้ าน
ระดับการปฏิ บตั ิงานของการบริ หารจัดการศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น อาเภอยะหา จังหวัดยะลา ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพภาพรวมการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ อาหารที่จดั มีคุณค่าทางอาหารครบ 5 หมู่
รองลงมาคือเด็กทุกคนได้รับการชัง่ น้ าหนักส่ วนสู งทุก 3 เดือน และเด็กทุกคนได้รับการแปรงฟั น
หลังรับประทานอาหารมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด การปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
ระดับการปฏิ บตั ิ งานของการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น อาเภอยะหา จังหวัดยะลา ด้านการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กภาพรวมการปฏิ บตั ิ อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุดคือ มีการบันทึกข้อมูลพัฒนาการ
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เด็กทุกคน รองลงมาคือมีของเล่นสาหรับเด็กเล็กที่เหมาะสมและเพียงพอ และมีมุมข่าวสารสาหรับ
ผูป้ กครองมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด การปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
ระดับการปฏิ บตั ิ งานของการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น อาเภอยะหา จัง หวัดยะลา ด้านการบริ การอาหารสะอาดและปลอดภัยภาพรวมการ
ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีน้ าดื่มสะอาด
เพียงพอ มีห้องน้ าที่สะอาดถูกสุ ขลักษณะ รองลงมาคือมีสถานที่จดั เตรี ยมและปรุ งอาหารที่สะอาด
ถูกสุ ขลักษณะ และคนปรุ งอาหารไม่มีโรคที่อนั ตรายมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด การปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
ระดับการปฏิ บตั ิ งานของการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น อาเภอยะหา จังหวัดยะลา ด้านสิ่ งแวดล้อมสะอาดปลอดภัยภาพรวมการปฏิ บตั ิอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีสถานที่มีการกาจัดขยะทุกวัน
รองลงมาคือมีช่องลมระบายอากาศ อาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีความมัน่ คงแข็งแรงและมีอุปกรณ์
ดับเพลิงพร้อมใช้งานมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
ระดับการปฏิ บตั ิ งานของการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่ น อ าเภอยะหา จัง หวัดยะลา ด้า นบุ ค ลากรภาพรวมการปฏิ บ ัติ อยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ครู ผดู ้ ูแลเด็กมีการแต่งการสะอาด รองลงมาคือ
ครู ผดู้ ูแลเด็กมีการควบคุมอารมณ์ได้ดี และครู ทุกคนผ่านการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการดูแลเด็กมีค่าเฉลี่ย
ต่าที่สุด การปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
ระดับการปฏิ บตั ิ งานของการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น อาเภอยะหา จังหวัดยะลา ด้านการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง ชุ มชนและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องภาพรวมการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด
คือ มีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รองลงมาคือมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และมีการสนับสนุน
งบประมาณมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด การปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
การทดสอบสมมติฐาน
สภาพปั จจุ บัน การบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
อาเภอยะหา จัง หวัดยะลา ภาพรวมมี ค วามพึ งพอใจการปฏิ บ ตั ิ อยู่ใ นระดับ มาก สอดคล้องกับ ที่
ธนวรรณ ทองอ่อน (2549) ได้ศึกษา ความคิดเห็นของผูป้ กครองต่อการจัดบริ การดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็ก เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และยังสอดคล้องกับที่
สัมฤทธิ์ เนตรประไพ (2548) ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะผูบ้ ริ หารส่ วนตาบลในการบริ หารจัด
การศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จังหวัดนครปฐม พบว่า คณะผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบล
จังหวัดนครปฐม มีความคิดเห็นในการบริ หารจัดการการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ในภาพรวมอยูใ่ น
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ระดับมากและจากการที่ พบว่า ผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องกับการจัดการศึ กษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมี ทศั นะ
เกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ด้านบุคลากรผูด้ ูแลเด็กเล็กมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ทั้งนี้
อาจเนื่ องมาจากการคัดเลือกผูด้ ูแลเด็กนอกจากต้องเป็ นผูท้ ี่จบการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมศึกษา
แล้วยังต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กมาแล้ว และคณะกรรกการคัดเลือกจะต้องพิจารณา
คุณสมบัติอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น เป็ นผูท้ ี่มีบุคลิกภาพดี มีความสุ ภาพอ่อนโยน รักเด็ก สามารถเป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่เด็กได้ และทาให้เด็กได้รับความรักความอบอุ่นตลอดเวลาที่มาเลี้ยงดูได้
ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง สรุ ปได้ว่าเพศที่แตกต่างกันจะมี ความพึง
พอใจต่ อการบริ หารจัดการศู นย์พ ฒ
ั นาเด็ ก เล็ ก สั ง กัดองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น อาเภอยะหา
จังหวัดยะลา แตกต่างกัน สอดคล้องกับสุ ดาวัลย์ ลี ลากุศล (2551, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ อง ความ
คิ ด เห็ น ของผู ้ป กครองต่ อ การจัด การศึ ก ษาของโรงเรี ยนอนุ บ าลเอกชน สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาเอกชน เขตบางพลัด กรุ ง เทพมหานคร พบว่า ผูป้ กครองเพศชายและ
ผูป้ กครองเพศหญิ ง มี ความคิ ดเห็ นต่ อการจัดการศึ ก ษาของโรงเรี ยนอนุ บาลเอกชน ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสติถิที่ระดับ .01
จากการทดสอบระดับอายุกบั ความพึ งพอใจต่อการบริ หารจัดการศูนย์พ ฒ
ั นาเด็กเล็ ก
สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อาเภอยะหา จังหวัดยะลา อายุที่แตกต่างกันจะไม่มีผลต่อความพึง
พอใจต่อการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ฯ เพราะผูป้ กครองรับทราบและเข้าใจนโยบายที่
กาหนด และพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่ งเป็ นกฎหมายแม่บทของ
การศึกษาก็ได้บญั ญัติไว้ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมีสิทธิ์ จัดการศึกษาระดับใดก็ได้ตามความ
พร้อมความเหมาะสมและตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่ นนั้นๆประกอบกับแผนปฏิบตั ิ
การกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นได้กาหนดให้การศึ กษา
ปฐมวัยหรื อก่อนประถมศึกษาเป็ นหน้าที่ซ่ ึ งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นต้องจัดทาโดยให้บริ หาร
จัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเพื่อกระจายโอกาสให้ประชาชนผูป้ กครองได้รับบริ การเพื่อเตรี ยมความ
พร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยอย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภาพ (กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น, 2547)
ส่ วนขนาดและรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ไม่แตกต่างกันคื อ ขนาดและ
รายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ทุกแห่ งเท่ากันคือ 6 – 20 ล้าน จึงไม่สามารถนามาคานวณ
ความแตกต่างระดับความพึงพอใจต่อการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กได้
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรื่ องการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อาเภอยะหา จังหวัดยะลา ผูว้ จิ ยั อภิปรายตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั และปัญหาของการบริ หารจัดการศึกษาของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น อาเภอยะหา จังหวัดยะลา ในด้านต่างๆคื อด้านการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพด้านการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก ด้านการบริ การอาหารและความปลอดภัย ด้านสิ่ งแวดล้อม
สะอาดและปลอดภัย ด้า นบุ ค ลากร ด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มของผูป้ กครอง ชุ ม ชนและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ผลจากการวิจยั พบว่า การพัฒนาการบริ หารจัด การศู นย์พ ฒ
ั นาเด็ ก เล็ ก สั ง กัดองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น อาเภอยะหา จังหวัดยะลา ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทั้ง 6 ด้าน แสดงให้เห็นว่า
การบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติพุทธศักราช 2542 ซึ่ งเป็ นกฎหมายแม่บทของการศึกษาก็ได้บญั ญัติไว้ให้องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นมีสิทธิ์ จัดการศึกษาระดับใดก็ได้ตามความพร้อมความเหมาะสมและตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆประกอบกับแผนปฏิบตั ิการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นได้กาหนดให้การศึกษาปฐมวัยหรื อก่ อนประถมศึ กษาเป็ นหน้าที่ ซ่ ึ ง
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องจัดทาโดยให้บริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเพื่อกระจายโอกาสให้
ประชาชนผู ้ป กครองได้รั บ บริ ก ารเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มให้ แ ก่ เ ด็ ก ปฐมวัย อย่ า งทั่ว ถึ ง และมี
ประสิ ทธิภาพ (กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น, 2547)
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ อัครเดช วรหาญ (2548 : บทคัดย่อ) ศึกษาความสามารถ
ในการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตอาเภอสะเมิงจังหวัด
เชี ย งใหม่ ผลการศึ กษาพบว่า ความสามารถในการบริ หารจัดการศูนย์พ ฒ
ั นาเด็ กเล็ก ขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลอยู่ในระดับสู งในความคิดเห็ นของบุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนตาบลและ
ระดับปานกลางในความคิดเห็นของผูป้ กครองเด็กเล็กโดยในส่ วนของบุคลากรขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลซึ่ งประกอบไปด้วยคณะผูบ้ ริ หารสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่ วนตาบลผูด้ ูแลเด็กเล็กและ
คณะกรรมการพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีความเห็ นที่ตรงกันในเรื่ องความสามารถในการบริ หาร
จัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตาบลด้านการบริ หารจัดการศูนย์และด้านบุคลากร
ส่ วนด้านงบประมาณมีความเห็นแตกต่างกันส่ วนในความคิดเห็นของผูป้ กครองเด็กเล็กเห็นว่าความ
คิ ด เห็ น ด้า นความสามารถของบุ ค ลากรและงบประมาณมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความคิ ด เห็ น ด้า น
ความสามารถการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตาบลและผูป้ กครองเด็ก
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เล็กมี ความพึงพอใจในการดาเนิ นการของศูนย์พฒั นาเด็ กเล็ กในภาพรวมอยู่ในระดับสู ง ผูว้ ิจยั มี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจยั ในครั้งนี้ องค์การบริ หารส่ วนตาบลต้องเน้นรู ปแบบตามแนวทางการ
บริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่ให้ทอ้ งถิ่ นมีอานาจในการคิดและดาเนิ นการอย่างเต็มที่ภายใต้บุคลากร
และงบประมาณที่ มีอยู่ในท้องถิ่ นเองนอกจากนี้ บุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ กฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องต้องให้ความสาคัญกับงานบริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็กอย่างจริ งจัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ยุทธนา มิ่งเมือง (2549 : บทคัดย่อ) ศึกษาการบริ หารจัดการ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก พบว่า (1) การบริ หารจัดการศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมื องคู คตในภาพรวมอยู่ใ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมาก 4 ด้านคือ ด้านการบริ หารอาหารสะอาด
และปลอดภัย ด้านบุคลากร ด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพ และด้านสิ่ งแวดล้อมสะอาดและปลอดภัย ส่ วนด้าน
การส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก และด้านการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง และหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องอยู่ใน
ระดับปานกลาง (2) แนวทางการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองคู คต ได้แก่ ด้านส่ งเสริ มพัฒนาการ
เด็ก ควรมีหอ้ งโสตทัศนศึกษา เครื่ องเล่นสนาม สอนพิเศษตอนเย็น และฝึ กฝนให้นกั เรี ยนอ่านเขียน
คล่อง ด้านสิ่ งแวดล้อมสะอาดและปลอดภัย ควรจัดห้องเป็ นสัดส่ วน ควรมีห้องส้วมให้เพียงพอ ควร
ติดมุง้ ลวดทุกห้อง ควรขยายพื้นที่ และขยายการสอนถึ งชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ด้านบุคลากรควรเม
จานวนครู และด้านการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง ชุ มชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรประสานงาน
กับทุกฝ่ าย มีการประชาสัมพันธ์ และแจกเสื้ อผ้าให้เด็กเล็ก
2. เพื่อเปรี ยบเทียบเพศและอายุที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริ หารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
ผลการวิจยั พบว่าเพศที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อาเภอยะหา จังหวัดยะลา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติจากการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่ม ของระดับอายุกบั ความพึงพอใจต่อ
การบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่าอายุที่แตกต่างกันจะไม่มีผลต่อความพึง
พอใจต่อการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กฯ
ส่ วนขนาดและรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ไม่แตกต่างกันคื อ ขนาดและ
รายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ทุกแห่ งเท่ากันคือ 6 - 20 ล้าน จึงไม่สามารถนามาคานวณ
ความแตกต่างระดับความพึงพอใจต่อการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กได้
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการศึกษาของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
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ผลการวิจยั พบว่า แนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการศึ กษาของศู นย์พฒั นาเด็ กเล็ ก
สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น อาเภอยะหา จังหวัดยะลา ควรเปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการมี
บทบาทในการกาหนดวิสัยทัศน์มากขึ้น ผูบ้ ริ หารควรมีทกั ษะในการสร้ างความเข้มแข็งให้ครู และ
บุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานและร่ วมตัดสิ นใจอย่างมีความเชื่ อมัน่ ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้สถานศึกษา
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุ มชนให้มีการตรวจสอบ การติดตามการดาเนินงานตาม
แผนการจัดการศึ ก ษา สรุ ป คื อการพัฒ นาศู นย์เด็ ก เล็ ก น่ า อยู่ เป็ นพื้ นฐานส าคัญในการยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของเด็กปฐมวัยที่ตอ้ งอยูใ่ นศูนย์เด็กเล็ก ซึ่ งจะเติบโตเป็ นประชาชนที่มีคุณภาพของเมือง
และชุ มชนโดยมีความมุ่งหมาย เพื่อให้เด็กปฐมมีโอกาสได้รับการพัฒนาคุณภาพครบทุกด้านอย่าง
เท่าเทียมกัน อยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข สะดวกสบาย สะอาดถูกสุ ขลักษณะ และมีความปลอดภัยใน
ชีวติ การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ นอกจากจัดโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็ นแล้ว ยังสามารถดาเนิ นการ
ในด้านอื่นๆ ที่ไม่ตอ้ งมีการลงทุน เช่น การรักษาความสะอาด และความเป็ นระเบียบของศูนย์เด็กเล็ก
หรื อการปลูกต้นไม้ในพื้นที่รอบศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เป็ นต้น เพราะนโยบายและแนวทางการพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็กน่ าอยู่ มิใช่การที่ตอ้ งระดมทุนงบประมาณค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย แต่เน้นการใช้
ประโยชน์จากความร่ วมมือของชุ มชน และองค์กรที่อยูเ่ ดิม ความสาเร็ จในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่า
อยู่ ย่อมขึ้ นกับแรงสนับสนุ นที่สาคัญ คื อการสร้ างกระบวนการมี ส่วนร่ วมของทุ กภาคี การพัฒนา
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ในศู นย์เด็ก เล็ก ผูป้ กครอง ประชาชนและชุ มชน องค์ก รพัฒนาเอกชน (NGos)
องค์ก รเอกชน องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นส่ วนภู มิ ภาค และหน่ วยงานส่ วนกลาง ที่ จะร่ วมกัน
ดาเนิ นงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่ าอยู่ เพื่อลูกหลานให้ได้รับการดูแลให้เติบโตเต็มศักยภาพอย่างเท่า
เทียมกัน

ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
อาเภอยะหา จังหวัดยะลา ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามได้ระบุ ขอ้ เสนอแนะที่ มี
ความถี่สูงสุ ดคือ
1. ผูบ้ ริ หารควรมีทกั ษะในการสร้างความเข้มแข็งให้ครู และบุคลากรสามารถปฏิบตั ิงาน
และ ร่ วมตัดสิ นใจอย่างมีความเชื่อมัน่
2. ควรส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นให้ส ถานศึ กษาสร้ า งความสัม พันธ์ ระหว่า งสถานศึ กษากับ
ชุมชน
3. ควรเพิ่มของเล่นสนามให้เพียงพอสาหรับเด็ก
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4. ควรมีโครงการเกี่ยวกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
5. ควรมีการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมกับเด็กในการจัดการเรี ยนการสอน
6. ควรจัดโครงการคัดเลือกครู ดีเด่น ปี ละครั้ง
7. ควรเปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการมีบทบาทในการกาหนดวิสัยทัศน์มากขึ้น
8. มีการเล่านิทานอย่างต่อเนื่อง
9. ควรมีร้ ัวที่มนั่ คงแข็งแรง
10. ควรสนับสนุ นให้บุคลากรในหน่ วยงาน ร่ วมกิ จกรรมตามที สถานศึกษาขอความ
ร่ วมมือ
11. ควรสนับสนุนให้สถานศึกษานาวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น
12. ให้ค าปรึ ก ษา และเห็ น ชอบเกี่ ย วกับ การแต่ ง ตั้ง ที่ ป รึ ก ษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษา
13. อยากให้มีการพัฒนาในเรื่ องของภาษาไทย
14. ควรมีการแปรงฟันหลังอาหารเที่ยงทุกวัน
15. ให้ปรุ งอาหารที่หลากหลาย
16. ควรให้มีการตรวจสอบการติดตามการดาเนินงานตามแผนการจัดการศึกษา
17. ควรให้มีรถขยะมารับขยะทุกวัน
ข้ อแนะสาหรับการทาวิจัยในครั้งต่ อไป
1. ศึกษาปั ญหาและแนวทางแก้ไขในการดาเนิ นการพัฒนาการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก เพื่อให้ได้ทราบปัญหาและผลการบริ หารที่ชดั เจน
2. ศึ กษารายละเอี ยดของการบริ หารงานในด้า นต่ างๆทั้งด้านบทบาทหน้าที่ กฎหมาย
ระเบียบผลการดาเนินงานขององค์กร
3. ควรศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งทัก ษะของผู ้บ ริ ห ารจัด การ ด้า นการศึ ก ษาของ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นกับประสิ ทธิ ผลของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

