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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ อง การบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตพื้นที่อาเภอไชยวาน
จังหวัดอุดรธานี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่วน
ตาบลในเขตพื้นที่อาเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร ผูด้ ูแลเด็กและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธี
การศึกษาเชิงปริ มาณโดยใช้แบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ
0.96 สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล คือ สถิ ติพ้ืน ฐาน ได้แก่ ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean : X ) ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบค่าที (t - test : Independent
Samples) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) และการเปรี ยบเทียบรายคู่ตามวิธีของ Scheffe’s
ผลการวิจยั พบว่า การบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตพื้นที่อาเภอไชย
วาน จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อเปรี ยบเทียบโดยจาแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ ตาแหน่ง และ
ระดับการศึกษา พบว่า
1. เพศต่างกัน การบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตพื้นที่ อาเภอไชย
วาน จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. อายุต่างกัน การบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตพื้นที่ อาเภอไชย
วาน จังหวัดอุดรธานี ไม่แตกต่างกัน
3. ประสบการณ์ ต่างกัน การบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตพื้นที่
อาเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ตาแหน่งต่างกัน การบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตพื้นที่อาเภอ
ไชยวาน จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ระดับการศึกษาต่างกัน การบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตพื้นที่
อาเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การจัดการ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก องค์การบริ หารส่วนตาบลไชยวาน
Keyword: Management, Child Development Centers, Local Administrative Organizations in Chaiwan District
* นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา วิทยาลัยสันตพล
** รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา วิทยาลัยสันตพล
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ABSTRACT
The research on Management of Child Development Centers of Local Administrative Organizations in
Chaiwan District, Udon Thani was to study and compare the Administration Management of Child Development
Centers of Local Administrative Organizations in Chaiwan District, Udon Thani based on the opinions of those who
involved. Using 5-level Scale questionnaires that have the sentiment between 0.96. The statistics used for data analysis
are the basic statistics include Percentage, Mean ( X ) and Standard Deviation (S.D.) and the hypothesis testing
statistics include Independent Samples Test (t-test), The variance test ( One-way ANOVA) and the Scheffe’s
method of pairwise comparison.
The results showed that the level of Management of Child Development Centers of Local Administrative
Organizations in Chaiwan District, Udon Thani in overall was in good. When compared by sex, age, experience,
position and level found that
1. Different Gender, the opinions on Management of Child Development Centers of Local Administrative
Organizations in Chaiwan District, Udon Thani were different at 0.05 Level.
2. Different Age, the opinions on Management of Child Development Centers of Local Administrative
Organizations in Chaiwan District, Udon Thani were no statistically significant different.
3. Different experience, the opinions on Management of Child Development Centers of Local Administrative
Organizations in Chaiwan District, Udon Thani were different at 0.05 Level.
4. Different Position, the opinions on Management of Child Development Centers of Local Administrative
Organizations in Chaiwan District, Udon Thani were different at 0.05 Level.
5. Different levels of education, the opinions on Management of Child Development Centers of Local
Administrative Organizations in Chaiwan District, Udon Thani were different at 0.05 Level.
บทนา
มนุ ษ ย์เป็ นทรั พ ยากรที่ มี ค วามส าคัญ ยิ่งต่ อ
การพัฒนาประเทศ โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์น้ นั
ต้องเริ่ มตั้งแต่วยั เด็ก ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจึงเป็ นสถานที่
หนึ่ งซึ่ งเป็ นจุ ด เริ่ มต้ น ของการสร้ า งทรั พ ยากรที่
ทรงคุณค่า การดูแลรับผิดชอบศูนย์พฒั นาเด็กเล็กถื อ
เป็ นภารกิจที่ สาคัญขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่
จะต้อ งจัด การศึ ก ษา และพัฒ นาเด็ ก เล็ ก ในชุ ม ชน
ท้องถิ่นให้มีความพร้อมและมีศกั ยภาพตามวัย
การจัด การศึ กษาจึ ง เป็ นเครื่ องมื อ สาคัญ ใน
การพัฒ นาคน ประเทศไทยมี แ ผนการพัฒ นาเด็กมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 โดยได้จดั ทาแผนพัฒนาเด็กระยะ
ยาวและแผนพัฒ นาเยาวชนระยะยาว รั ฐ บาลเห็ น

- 1276 -

ความส าคัญ ของการพัฒ นาเด็ ก จึ ง ได้ป ฏิ รู ป ระบบ
บริ ห ารและการจัดการศึ กษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล เพื่อให้มีเอกภาพในเชิ งนโยบาย และมี
ความหลากหลายในการปฏิ บตั ิ มีการกระจายอานาจ
ไปสู่ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษา และองค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น รวมทั้งส่ งเสริ มให้เอกชนร่ วม
จัด การศึ ก ษา และให้ มี ค วามอิ ส ระในการบริ ห าร
จัด การภายใต้ก ารก ากับ ดู แ ลจากรั ฐ บาล (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2550 : 1)
การบริ หารงานศู น ย์พ ั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ให้ มี
คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาตามที่ ก าหนดไว้
จ าเป็ นต้อ งใช้กระบวนการทางการศึ ก ษา เพื่ อ สร้ าง
ความมั่น ใจ และเป็ นหลัก ประกัน ให้ กับ ผู ้ป กครอง
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ชุ ม ชนและสั ง คม ว่าศู น ย์พ ัฒ นาเด็ ก เล็ ก สามารถจัด
การศึ กษาได้ ม าตรฐาน เด็ กได้ รั บ พั ฒ นาการที่
เห ม าะส ม กั บ วั ย มี ค วาม รู ้ ค วาม ส าม ารถ แล ะ
คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตามที่ ผูป้ กครองชุ มชนและ
สังคมต้องการ จากความเป็ นมาและความสาคัญของ
การดาเนิ นงาน ซึ่ งปั จจุบนั ภารกิจดังกล่าวได้ถ่ายโอน
มาให้ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น เป็ นผูด้ าเนิ น การ
เป็ นการดาเนิ นงานตามแนวคิดที่ เปิ ดโอกาสให้องค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ที่ เป็ นตัว แทนของประชาชน
(ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา 2550 : 12-13)
ดังนั้น จึงเป็ นหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในการด าเนิ น การ โดยเฉพาะองค์ก ารบริ ห ารส่ ว น
ต าบล (อบต.) ที่ จัด ตั้ง ขึ้ น ตามพระราชบัญ ญัติ ส ภา
ตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 มีผล
บังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2538 โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อกระจายอานาจการปกครอง โดยให้
ท้องถิ่นปกครองตนเอง มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการแก้ไ ขปั ญหาและพัฒ นาท้ อ งถิ่ น เนื่ อ งจาก
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเป็ นองค์ ก รที่ ใ กล้ชิ ด กับ
ประชาชนรู ้ ปั ญ หา เข้าใจปั ญ หาและความต้อ งการที่
แท้จริ งของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็ นอย่างดี ซึ่งเป็ น
การปกครองตนเองตามระบอบประชาธิ ปไตยแบบมี
ส่ วนร่ วม ท าให้ท้องถิ่ น สามารถตัดสิ น ใจกาหนดทิ ศ
ทางแก้ไขปั ญหาตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
(กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น, 2548 : 1-2)
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึ กษาสภาพการบริ หารจัดการศูนย์
พัฒ นาเด็ก เล็ก ขององค์การบริ ห ารส่ วนต าบลในเขต
พื้นที่อาเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบสภาพการบริ หารจัดการ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์การบริ ห ารส่ วนตาบลใน
เขตพื้นที่อาเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
3. เพื่อศึ กษาปั ญ หาและข้อเสนอแนะการ
บริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบล ในเขตพื้นที่อาเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
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วิธีการวิจยั
วิธีการดาเนินการวิจยั
1. ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่
ข้าราชการครู และบุคลาการทางการศึกษาขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลในเขตพื้นที่ อาเภอไชยวาน จังหวัด
อุดรธานี ปี การศึกษา 2557 จานวน 109 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู และ
บุคลาการทางการศึกษาขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
ในเขตพื้ น ที่ อ าเภอไชยวาน จัง หวัด อุ ด รธานี และ
เนื่ องจากประชากรที่ใช้ในการศึกษามีนอ้ ย ผูว้ ิจยั จึงได้
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เครื่ องมื อที่ ใช้ใน
การวิ จั ย ผู ้วิ จั ย ได้ ส ร้ า งเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ
รวบรวมข้อ มู ล ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามส าหรั บ ใช้
สอบถามข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตพื้นที่ อาเภอไชยวาน
จังหวัดอุดรธานี ที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 109 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถาม
จานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น แบ บ ตรวจสอบ รายการ
(check list) ที่ ใช้ส าหรั บ ส ารวจสถานภาพของผู ้ตอบ
แบ บ สอบ ถามจ าน วน 5 ข้ อ ได้ แ ก่ เพ ศ อายุ
ประสบการณ์ ตาแหน่ง และระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ ว น
ประมาณค่ า (rating scale) ที่ ใ ช้ ส ารวจสภาพการ
บริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบล ในเขตพื้นที่อาเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
โดยยึดหลักการบริ หาร 5 ด้าน คือ ด้านการวางแผน
ด้านการจัดการองค์กร ด้านการปกครององค์กร ด้าน
การติ ดต่อประสานงาน และด้านการติ ดตามควบคุ ม
จานวน 50 ข้อ โดยกาหนดระดับการบริ หารจัดการ
ไว้ 5 ระดับ
การเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการและเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง โดยการนัดหมายกาหนดการเก็บรวบรวม
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แบบสอบถามกับผูต้ อบแบบสอบถาม โดยให้เวลาใน
การต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ าม 15-20 วั น แ ล ะ ติ ด ต่ อ
ประสานงานทางโทรศัพท์
2. ผู ้วิ จัย น าแบบสอบถามที่ ไ ด้รั บ คื น มา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป ดังนี้
1. ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง
แบบสอบถาม
2. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม วิ เ คราะห์ โ ดยการแจกแจงความถี่
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) เสนอเป็ น
ตารางประกอบคาอธิบายความเรี ยง
3. ข้อมูลเกี่ ยวกับระดับความคิ ดเห็ นในการ
บริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบลในเขตพื้นที่อาเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
วิเคราะห์ โ ดยการหาค่ า เฉลี่ ย ( X ) และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) เป็ นรายข้อ และรายด้าน ที่ ไ ด้จ าก
แบบสอบถาม จานวน 50 ข้อ ซึ่ งมีเกณฑ์การประเมิ น
ดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็น มากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น มาก
2.51-3.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อย
1.00-1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด
(กรมวิชาการ, 2545: 82)
ผลการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ได้คน้ พบข้อสรุ ปดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพการบริ หารจัดการศูนย์
พัฒ นาเด็กเล็ก ขององค์การบริ ห ารส่ วนต าบลในเขต
พื้นที่อาเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี พบว่าการบริ หาร
จัด การศู น ย์พ ัฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว น
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ตาบลในเขตพื้นที่ อาเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ใน
ภาพรวมทั้ง 5 ด้าน มีผลการดาเนินงานอยูใ่ นระดับมาก
2. เปรี ยบเทียบการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน จาแนกตามเพศ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการ
บริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบลในเขตพื้นที่อาเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับสถิติ .05
3. เปรี ยบเทียบการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน จาแนกตามอายุ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการ
บริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบลในเขตพื้นที่อาเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ไม่แตกต่างกัน
4. เปรี ยบเทียบการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นา
เด็ ก เล็ ก ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในเขตพื้ น ที่
อาเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน
จ าแนกตามประสบการณ์ พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี
ประสบการณ์ ต่ า งกั น มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ การ
บริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับสถิติ .05
5. เปรี ยบเทียบการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กโดยขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตพื้นที่
อ าเภอไชยวาน จังหวัด อุ ด รธานี ภาพรวมทั้ง 5 ด้าน
จาแนกตามตาแหน่ ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มีตาแหน่ ง
ต่างกันมีระดับความคิดเห็ นต่อการบริ หารจัดการศูนย์
พัฒ นาเด็กเล็ก ขององค์การบริ ห ารส่ วนต าบลในเขต
พื้นที่อาเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สาคัญที่ระดับสถิติ .05
6. เปรี ยบเทียบการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นา
เด็ ก เล็ ก ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในเขตพื้ น ที่
อาเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน
จาแนกตามระดับ การศึ กษา พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่างที่ มี
ระดับ การศึ กษาต่ างกัน มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ การ
บริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ขององค์การบริ หาร

HMP24-5
ส่วนตาบลในเขตพื้นที่อาเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับสถิติ .05
การบริ ห ารจัด การศู น ย์พ ัฒ นาเด็ ก เล็ ก ของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตพื้นที่ อาเภอไชยวาน
จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน มีการปฏิบตั ิอยู่
ในระดับ มาก ทั้งนี้ อ าจเนื่ องมาจาก กรมส่ งเสริ ม การ
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ได้ ก าห นดมาตรฐานการ
ดาเนิ นงานของศู นย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น อันประกอบด้วย ด้านบุคลากรและการบริ หาร
จัด การ ด้ านอาคารสถานที่ สิ่ ง แวดล้อ มและความ
ปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสู ตร และ
ด้านการมีส่วนร่ วมและการสนับสนุนจากชุมชน ให้แก่
ศู น ย์เด็ ก เล็ก ขององค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ได้ถื อ
ปฏิบตั ิ และศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่วน
ต าบลในเขตพื้ น ที่ อ าเภอไชยวาน จัง หวัด อุ ด รธานี

ปฏิ บัติ ได้ถูกต้อ งตามมาตรฐานที่ วางไว้ หากจ าแนก
เป็ นรายด้ าน ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ด้ านการปกครอง
องค์กร ซึ่งจะเห็นได้วา่ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลในเขตพื้นที่ อาเภอไชยวาน จังหวัด
อุดรธานี มีการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการองค์กร
และพัฒ นาศักยภาพของบุ คลากรอย่างต่ อเนื่ อ ง และ
หากจ าแนกเป็ นรายข้อ ในด้านการปกครององค์ ก ร
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ มี การดาเนิ น โครงการศึ กษาดู งาน
เพื่ อ พัฒ นาบุ ค ลากรในองค์ก ร ซึ่ ง จะเห็ น ได้ว่ามี ก าร
ปฏิ บัติ อ ยู่ในระดับ มาก จึ งสอดคล้อ งกับ ผลการวิจัย
เรื่ อง การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการบริ หารโรงเรี ยน
ประถมศึกษาสังกัดสานักงานการประถมศึกษา จังหวัด
ชัย ภู มิ ของ อุ ด ร คงกัน กง (2543 : บทคัด ย่อ ) พบว่า
โ ร ง เรี ย น ส าม าร ถ ป ฏิ บั ติ ต าม ม าต ร ฐ าน ไ ด้

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ตามความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หาร ครู
ผูด้ ูแลเด็กและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จาแนก ตามตาแหน่ง
การบริหารจัดการ
แหล่ งความ
SS
df
MS
F
Sig.
ศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
แปรปรวน
1. ด้านการวางแผน
ระหว่างกลุ่ม
6.215
3
2.072
6.881 .000*
ภายในกลุ่ม
31.615
105
.301
รวม
37.830
108
2. ด้านการจัดการองค์กร
ระหว่างกลุ่ม
4.152
3
1.384
2.483
.065
ภายในกลุ่ม
58.532
105
.557
รวม
62.683
108
3. ด้านการปกครององค์กร
ระหว่างกลุ่ม
1.575
3
.525
1.243
.298
ภายในกลุ่ม
44.338
105
.422
รวม
45.913
108
4. ด้านการติดต่อประสานงาน
ระหว่างกลุ่ม
22.707
3
7.569
12.674 .000*
ภายในกลุ่ม
62.710
105
.597
รวม
85.417
108
5. ด้านการติดตามควบคุม
ระหว่างกลุ่ม
6.703
3
2.234
4.931 .003*
ภายในกลุ่ม
47.581
105
.453
รวม
54.284
108
ภาพรวม
ระหว่าง กลุ่ม
3.149
3 1.050
5.176
.002*
ภายในกลุ่ม
21.290
105
.203
รวม
24.439
108
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

- 1279 -

HMP24-6
จากตารางที่ 1 พบว่า ตาแหน่งต่างกัน ความคิดเห็นต่อการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลในเขตพื้นที่อาเภอไชยวาน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หากจาแนก
เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน ด้านการติ ดต่ อประสานงาน และ ด้านการติ ดตามควบคุ ม แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการจัดการองค์กร และด้านการปกครององค์กรไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเที ยบการจัด การศู น ย์พ ัฒ นาเด็ กเล็ก ตามความคิ ด เห็ น ของผูบ้ ริ ห าร ครู ผูด้ ู แ ลเด็ กและผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง จาแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
(n = 69)
(n = 40)
การบริหารจัดการศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
t
Sig.
S.D.
X S.D.
X
1. ด้านการวางแผน

2.86

0.60

2.75

0.58

0.893

.374

2. ด้านการจัดการองค์กร

3.61

0.77

3.90

0.72

-1.949

.054

3. ด้านการปกครององค์กร

4.05

0.65

4.11

0.66

-0.475

.636

4. ด้านการติดต่อประสานงาน

3.78

0.79

3.09

0.88

4.229

.000*

5. ด้านการติดตามควบคุม

3.88

0.70

3.56

0.69

2.329

.022*

ภาพรวม
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.37

0.45

3.16

0.48

2.301

.023*

จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับการศึกษาต่างกัน ทัศนะต่อการจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หากจาแนกเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการติดต่อประสานงานและด้านการติดตาม
ควบคุ ม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์กร และด้านการ
ปกครององค์กร มีทศั นะไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจยั
1. การศึ กษาการจัดการศึ กษาของศู นย์พฒ
ั นา
เด็ ก เล็ ก สั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น อ าเภอ
หนองหาน จังหวัดอุ ดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่ อ พิ จารณาในด้ านการอ านวยการอยู่ ในระดับ มาก
รองลงมาคื อด้านบุ คลากร ด้านการประสานงาน ด้าน
การรายงาน ด้านการงบประมาณ และด้านการจัดองค์การ
และด้านการวางแผนตามลาดับ
1.1 ผลการเปรี ยบเที ยบการศึ กษาการจั ด
การศึ กษาของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วน
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ท้ อ งถิ่ น อ าเภอหนองหาน จัง หวัด อุ ด รธานี มี ก ารจัด
การศึ กษาที่ ไม่แ ตกต่ างกัน เมื่ อเปรี ยบเที ยบระหว่าง เพศ
อายุ และสถานภาพ ส่ วนด้านตาแหน่ งงาน ประสบการณ์
ทางาน และระดับ การศึ กษา มี การจัดการศึ กษาของศู น ย์
พัฒ นาเด็กเล็ก ที่ แตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05
1.2 การศึ ก ษาการจั ด การศึ ก ษาของศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมและทุกรายด้านมีเกณฑ์
อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า สถานศึกษามีความ

HMP24-7
พร้อมและได้รับความร่ วมมือจากสถานประกอบการเป็ น
อย่างดีในการจัดการศึกษาของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จึงส่ งผล
ให้มี สภาพการด าเนิ น งานในระดับ มากซึ่ งสอดคล้อ งกับ
การศึ กษาสภาพการจัดการศึ กษาระดับก่อนประถมศึ กษา
(อนุ บ าล 3 ขวบ) เขตการศึ ก ษา 11 จัง หวัด เชี ย งใหม่
ผลการวิ จั ย พบว่ า สภาพการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ก่ อ น
ประถมศึ กษา (อนุ บาล 3 ขวบ) โดยภาพรวม มีสภาพการ
ด าเนิ น งานอยู่ใ นระดับ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณารายด้า น
พ บ ว่ า ด้ าน บุ ค ล าก ร ด้ าน อ าค าร ส ถ าน ที่ ด้ าน
สภาพแวดล้อม ด้านการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้และด้านผลการพัฒนาเด็ก โดยภาพรวมมีสภาพการ
ดาเนิ นงานอยู่ในระดับมากและด้านงบประมาณ ด้านสื่ อ
การเรี ยนการสอนและวาดอุปกรณ์ ด้านการบริ หารจัดการ
และด้านความสัมพันธ์กบั ชุมชน มีสภาพการดาเนิ นงานอยู่
ในระดับปานกลาง
ข้ อเสนอแนะ
เนื่ องจากการวิจยั ครั้งนี้ ผลการวิจยั พบว่า การ
บริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลเขตพื้นที่เขตอาเภอเมืองไชยวาน จังหวัดอุดรธานี อยู่
ในระดับมาก เมื่อเปรี ยบเทียบการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นา
เด็ ก เล็ ก โดยจ าแน กตามเพศ อายุ ระดั บ การศึ กษ า
ประสบการณ์ ก ารท างานและต าแหน่ ง แล้ว พบว่า ใน
ภาพรวมทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกัน ผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะดังนี้
5.3.1 ด้านการวางแผน จากการศึ กษาพบว่า
ปั ญ หาในการบริ ห ารจัด การด้านการวางแผน คื อ ผูร้ ่ ว ม
ประชุมวางแผนงานสามารถถ่ายทอดความคิด ความรู ้ อัน
เป็ นประโยชน์ ต่ อ ตนเองและสั ง คมเกี่ ย วกับ การบริ ห าร
จัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กได้ ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการจัด
กิ จ กรรมเพื่ อ พัฒ นาศัก ยภาพของบุ ค ลากรในองค์ก รให้
สูงขึ้น
5.3.2 ด้านการจัดการองค์กรและการปกครอง
องค์กร มาตรฐานการดาเนิ น งานของศู น ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ขององค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ด้านบุ ค ลากรและการ
บริ ห ารจัดการ ให้ค วามส าคัญ กับ คุ ณ สมบัติ และบทบาท
หน้าที่ของบุคลากรต่างๆ และการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นา
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เด็กเล็กให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น พ.ศ.
2542 พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 จาก
การศึกษา พบว่า ปั ญหาสู งสุดในการบริ หารจัดการด้านการ
จัดการองค์กรและการปกครององค์กร คือ ประสานความ
ร่ วมมือในการศึกษาวิเคราะห์งานวิชาการขององค์กร และมี
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นการบริ หารจัดการกับองค์กรอื่น
เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรอย่ า งต่ อ เนื่ อง ดั ง นั้ นจึ ง เห็ นควร
สนับสนุ นส่ งเสริ มบุ คลากรให้ได้รับการศึ กษาอบรมเพิ่ ม
ทักษะ ความรู ้ ความชานาญ ความรับผิดชอบและการสร้าง
มนุษย์สมั พันธ์
เอกสารอ้ างอิง
ประคอง บุปผาวัลย์. บทบาทตามหน้าที่
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โรงเรี ยน ประถมศึกษาใน จังหวัด
มุกดาหาร. ปริ ญญานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต ภาควิชาบริ หารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร; 2528.
วราวุธ คาภูษา. กระบวนการประสานงาน
การใช้ทรัพยากรของกลุ่มโรงเรี ยน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงาน
ประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร. ปริ ญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการ
บริ หารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2542.
ศิโรจน์ ผลพันธิน. เอกสารประกอบการ
บรรยาย ความเป็ นนักบริ หารมืออาชีพ
(Professional Principalship).
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต; 2549.
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