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บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ือง การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอไชยวาน 
จงัหวดัอุดรธานี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธานี ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ผูดู้แลเด็กและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยใชว้ิธี
การศึกษาเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
0.96 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean : X ) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t - test : Independent 
Samples) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) และการเปรียบเทียบรายคู่ตามวธีิของ Scheffe’s 

ผลการวจิยั พบวา่ การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอไชย
วาน จงัหวดัอุดรธานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบโดยจ าแนกตามเพศ อาย ุประสบการณ์ ต าแหน่ง และ
ระดบัการศึกษา พบวา่  

1. เพศต่างกนั การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอไชย
วาน จงัหวดัอุดรธานี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. อายุต่างกนั การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอไชย
วาน จงัหวดัอุดรธานี ไม่แตกต่างกนั 

3. ประสบการณ์ต่างกนั การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ี
อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธานี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4. ต าแหน่งต่างกนั การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอ
ไชยวาน จงัหวดัอุดรธานี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

5. ระดบัการศึกษาต่างกนั การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ี
อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธานี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 
ค าส าคญั: การจดัการ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลไชยวาน  
Keyword:  Management, Child Development Centers, Local Administrative Organizations in Chaiwan  District  
* นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  วิทยาลัยสันตพล  
** รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยสันตพล  
*** อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 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. 

 
บทน า 

มนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคัญยิ่งต่อ
การพฒันาประเทศ  โดยการพฒันาทรัพยากรมนุษยน์ั้น
ตอ้งเร่ิมตั้งแต่วยัเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจึงเป็นสถานท่ี
ห น่ึ งซ่ึงเป็น จุดเร่ิมต้นของการสร้างท รัพยากรท่ี
ทรงคุณค่า  การดูแลรับผิดชอบศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กถือ
เป็นภารกิจท่ีส าคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
จะต้องจัดการศึกษา  และพัฒนาเด็กเล็กในชุมชน
ทอ้งถ่ินใหมี้ความพร้อมและมีศกัยภาพตามวยั 
 การจัดการศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญใน
การพฒันาคน  ประเทศไทยมีแผนการพฒันาเด็กมา
ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2522 โดยไดจ้ดัท าแผนพฒันาเด็กระยะ
ยาวและแผนพัฒนาเยาวชนระยะยาว รัฐบาลเห็น

ความส าคัญของการพัฒนาเด็ก  จึงได้ปฏิรูประบบ
บริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  เพื่อให้มีเอกภาพในเชิงนโยบาย  และมี
ความหลากหลายในการปฏิบติั  มีการกระจายอ านาจ
ไปสู่เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สถานศึกษา  และองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  รวมทั้ งส่งเสริมให้เอกชนร่วม
จัดการศึกษา  และให้มีความอิสระในการบริหาร
จัดการภายใต้การก ากับดูแลจากรัฐบาล (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2550 : 1) 

การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ มี
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามท่ีก าหนดไว ้
จ าเป็นต้องใช้กระบวนการทางการศึกษา เพื่อสร้าง
ความมั่นใจ และเป็นหลักประกันให้กับผู ้ปกครอง
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ชุมชนและสังคม ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถจัด
การศึกษาได้ม าตรฐาน   เด็ กได้ รับพัฒนาการ ท่ี
เห ม าะสมกับ วัย มี ค วาม รู้ค วามส าม ารถ   แล ะ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีผูป้กครองชุมชนและ
สังคมตอ้งการ  จากความเป็นมาและความส าคญัของ
การด าเนินงาน  ซ่ึงปัจจุบนัภารกิจดงักล่าวไดถ่้ายโอน
มาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผูด้  าเนินการ  
เป็นการด าเนินงานตามแนวคิดท่ีเปิดโอกาสให้องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นตัวแทนของประชาชน 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2550 : 12-13) 
ดงันั้น  จึงเป็นหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในการด าเนินการ  โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วน
ต าบล  (อบต.)  ท่ีจัดตั้ งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  2  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2538  โดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อกระจายอ านาจการปกครอง โดยให้
ทอ้งถ่ินปกครองตนเอง  มีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถ่ิน  เน่ืองจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรท่ีใกล้ชิดกับ
ประชาชนรู้ปัญหา เขา้ใจปัญหาและความตอ้งการท่ี
แทจ้ริงของประชาชนในทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี  ซ่ึงเป็น
การปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม ท าให้ท้องถ่ินสามารถตดัสินใจก าหนดทิศ
ทางแกไ้ขปัญหาตามความตอ้งการของชุมชนท้องถ่ิน 
(กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2548 : 1-2) 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
พ้ืนท่ีอ าเภอไชยวาน  จงัหวดัอุดรธานี 

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
เขตพ้ืนท่ีอ าเภอไชยวาน  จงัหวดัอุดรธานี 

3. เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะการ
บริหารจัดการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธานี 

 
วธีิการวจิยั 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  
ขา้ราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอไชยวาน  จงัหวดั
อุดรธานี  ปีการศึกษา 2557  จ านวน  109 คน 

2. กลุ่มตวัอย่าง  ไดแ้ก่  ขา้ราชการครูและ
บุคลาการทางการศึกษาขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอไชยวาน  จังหวดัอุดรธานี  และ
เน่ืองจากประชากรท่ีใชใ้นการศึกษามีนอ้ย ผูว้ิจยัจึงได้
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทั้ งหมด เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจัย ผู ้วิจัยได้ส ร้างเค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถามส าหรับใช้
สอบถามขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอไชยวาน  
จงัหวดัอุดรธานี  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 109 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม 
จ านวน 1 ฉบบั  แบ่งออกเป็น  2  ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1 เป็ นแบบตรวจสอบรายการ  
(check list)  ท่ีใช้ส าหรับส ารวจสถานภาพของผู ้ตอบ
แบบสอบถามจ าน วน  5   ข้ อ   ได้ แ ก่   เพ ศ   อ าย ุ 
ประสบการณ์ ต าแหน่ง และระดบัการศึกษา   
 ตอนท่ี  2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่ า  (rating scale)  ท่ี ใช้ส ารวจสภาพการ
บริหารจัดการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธานี  
โดยยึดหลกัการบริหาร  5  ดา้น  คือ  ดา้นการวางแผน  
ดา้นการจดัการองค์กร  ดา้นการปกครององคก์ร  ดา้น
การติดต่อประสานงาน  และด้านการติดตามควบคุม  
จ านวน  50  ขอ้  โดยก าหนดระดับการบริหารจดัการ
ไว ้ 5  ระดบั 
 
การเกบ็ข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผูว้ิจยัด าเนินการและเก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยตนเอง โดยการนัดหมายก าหนดการเก็บรวบรวม
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แบบสอบถามกบัผูต้อบแบบสอบถาม โดยให้เวลาใน
การตอบ แบบสอบถ าม 15 -20  ว ัน  แล ะ ติ ด ต่ อ
ประสานงานทางโทรศพัท ์

2. ผู ้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 
การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ
          ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  ดงัน้ี 

1. ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง
แบบสอบถาม 

2.  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม วิ เคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) เสนอเป็น
ตารางประกอบค าอธิบายความเรียง 

3.  ขอ้มูลเก่ียวกบัระดับความคิดเห็นในการ
บริหารจัดการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอไชยวาน  จงัหวดัอุดรธานี  
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  เป็นรายข้อและรายด้าน  ท่ีได้จาก
แบบสอบถาม จ านวน 50 ขอ้ ซ่ึงมีเกณฑ์การประเมิน
ดงัน้ี   
4.51-5.00  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็น มากท่ีสุด 
3.51-4.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็น มาก 
2.51-3.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็น ปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น นอ้ย 
1.00-1.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็น นอ้ยท่ีสุด  
(กรมวชิาการ, 2545: 82) 
 
ผลการวจิยั 

การวจิยัคร้ังน้ีไดค้น้พบขอ้สรุปดงัน้ี 
1.  ผลการศึกษาสภาพการบริหารจดัการศูนย์

พฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
พ้ืนท่ีอ าเภอไชยวาน  จงัหวดัอุดรธานีพบวา่การบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน

ต าบลในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธานี ใน
ภาพรวมทั้ง 5 ดา้น มีผลการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก 
 2.  เปรียบเทียบการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กโดยภาพรวมทั้ง 5 ดา้น จ าแนกตามเพศ พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธานี 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัสถิติ .05 
 3.  เปรียบเทียบการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กโดยภาพรวมทั้ง 5 ดา้น จ าแนกตามอายุ พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายตุ่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธานี         
ไม่แตกต่างกนั 
 4.  เปรียบเทียบการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ี
อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธานี โดยภาพรวมทั้ง 5 ดา้น 
จ าแนกตามประสบการณ์  พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ี มี
ประสบการณ์ต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก แตกต่างกนั  อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบัสถิติ .05 
 5.  เปรียบเทียบการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กโดยขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ี
อ าเภอไชยวาน จังหวดัอุดรธานี ภาพรวมทั้ ง 5 ด้าน 
จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีต าแหน่ง
ต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
พ้ืนท่ีอ าเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธานี แตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัท่ีระดบัสถิติ .05 
 6.  เปรียบเทียบการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ี
อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธานี โดยภาพรวมทั้ง 5 ดา้น 
จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ระดับการศึกษาต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
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ส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธานี 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัสถิติ .05 

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ี  อ าเภอไชยวาน 
จงัหวดัอุดรธานี ในภาพรวมทั้ง 5 ดา้น มีการปฏิบติัอยู่
ในระดับมาก ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจาก กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้อง ถ่ินได้ก าหนดมาตรฐานการ
ด าเนินงานของศูนยเ์ด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน อนัประกอบดว้ย ดา้นบุคลากรและการบริหาร
จัดการ ด้านอาคารสถานท่ี  ส่ิงแวดล้อมและความ
ปลอดภยั ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร และ
ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน ใหแ้ก่
ศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ถือ
ปฏิบติั และศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอไชยวาน จังหวดัอุดรธานี

ปฏิบัติได้ถูกตอ้งตามมาตรฐานท่ีวางไว ้หากจ าแนก
เป็นรายด้าน ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการปกครอง
องคก์ร ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอไชยวาน จงัหวดั
อุดรธานี มีการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการองคก์ร
และพฒันาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง และ
หากจ าแนกเป็นรายข้อในด้านการปกครององค์กร 
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการด าเนินโครงการศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาบุคลากรในองค์กร ซ่ึงจะเห็นได้ว่ามีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก จึงสอดคล้องกับผลการวิจัย 
เร่ือง การปฏิบติังานตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสงักดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดั
ชัยภูมิ ของ อุดร คงกันกง (2543 : บทคัดย่อ) พบว่า 
โ ร ง เ รี ย น ส าม าร ถ ป ฏิ บั ติ ต าม ม าต ร ฐ าน ไ ด้

  
ตารางที ่1  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู

ผูดู้แลเด็กและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จ าแนก ตามต าแหน่ง 
การบริหารจดัการ 
ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

    SS df MS     F Sig. 

1. ดา้นการวางแผน ระหวา่งกลุ่ม 6.215 3 2.072 6.881 .000* 
 ภายในกลุ่ม 31.615 105 .301   
 รวม 37.830 108    
2. ดา้นการจดัการองคก์ร 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.152 
58.532 
62.683 

3 
105 
108 

1.384 
.557 

2.483 
 

.065 
 

3. ดา้นการปกครององคก์ร ระหวา่งกลุ่ม 1.575 3 .525 1.243 .298 
      ภายในกลุ่ม 44.338 105 .422   

 รวม 45.913 108    
4. ดา้นการติดต่อประสานงาน ระหวา่งกลุ่ม 22.707 3 7.569 12.674 .000* 

 ภายในกลุ่ม 62.710 105 .597   
 รวม 85.417 108    

5. ดา้นการติดตามควบคุม 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

6.703 
47.581 
54.284 

3 
105 
108 

2.234 
.453 

 

4.931 
 
 

.003* 
 
 

  ภาพรวม 
 
 

ระหวา่ง   กลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

     3.149 
21.290 
24.439 

            3 
105 
108 

1.050 
        .203 

5.176    .002* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ต าแหน่งต่างกนั ความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอไชยวาน ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 หากจ าแนก
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน ด้านการติดต่อประสานงาน และ ด้านการติดตามควบคุม แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นการจดัการองคก์ร และดา้นการปกครององคก์รไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่2  ผลการเปรียบเทียบการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครูผูดู้แลเด็กและผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

การบริหารจดัการศูนย์พฒันาเดก็เลก็    
ปริญญาตรี 

(n = 69) 
 

ปริญญาโท 
(n = 40) t Sig. 

X  S.D.  X  S.D. 

   1.  ดา้นการวางแผน 2.86 0.60  2.75 0.58 0.893 .374 

   2.  ดา้นการจดัการองคก์ร 3.61 0.77  3.90 0.72 -1.949 .054 

   3.  ดา้นการปกครององคก์ร 4.05 0.65  4.11 0.66 -0.475 .636 

   4.  ดา้นการติดต่อประสานงาน 3.78 0.79  3.09 0.88 4.229 .000* 

   5.  ดา้นการติดตามควบคุม 3.88 0.70  3.56 0.69 2.329 .022* 

ภาพรวม 3.37 0.45  3.16 0.48 2.301 .023* 

*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ ระดบัการศึกษาต่างกนั ทศันะต่อการจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในภาพรวมแตกต่างกนั

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 หากจ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการติดต่อประสานงานและดา้นการติดตาม
ควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นการวางแผน ดา้นการจดัการองค์กร และดา้นการ
ปกครององคก์ร มีทศันะไม่แตกต่างกนั  

   
อภิปรายผลการวจิยั 
 1. การศึกษาการจัดการศึกษาของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอ      
หนองหาน  จังหวดัอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาในด้านการอ านวยการอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือด้านบุคลากร  ด้านการประสานงาน  ด้าน
การรายงาน ดา้นการงบประมาณ และดา้นการจดัองคก์าร 
และดา้นการวางแผนตามล าดบั 

 1.1 ผลการเป รียบ เที ยบการศึกษาการจัด
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี   มีการจัด
การศึกษาท่ีไม่แตกต่างกัน เม่ือเปรียบเทียบระหว่าง เพศ  
อาย ุและสถานภาพ  ส่วนดา้นต าแหน่งงาน  ประสบการณ์
ท างาน และระดับการศึกษา  มีการจัดการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 1.2  การศึกษาการจัดการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเลก็สังกดัองคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอหนอง
หาน  จงัหวดัอุดรธานี  ในภาพรวมและทุกรายดา้นมีเกณฑ์
อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ สถานศึกษามีความ
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พร้อมและได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็น
อยา่งดีในการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จึงส่งผล
ให้มีสภาพการด าเนินงานในระดับมากซ่ึงสอดคลอ้งกับ
การศึกษาสภาพการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา 
(อนุบาล 3 ขวบ)  เขตการศึกษา 11 จังหวัดเชียงใหม่ 
ผลการวิจัยพบว่าสภาพการจัดการศึกษาระดับ ก่อน
ประถมศึกษา (อนุบาล 3 ขวบ) โดยภาพรวม มีสภาพการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้าน
พ บ ว่ า   ด้ าน บุ ค ล าก ร  ด้ าน อ าค ารส ถ าน ท่ี  ด้ าน
สภาพแวดลอ้ม ดา้นการจดัประสบการณ์และกิจกรรมการ
เรียนรู้และดา้นผลการพฒันาเด็ก โดยภาพรวมมีสภาพการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับมากและดา้นงบประมาณ  ดา้นส่ือ
การเรียนการสอนและวาดอุปกรณ์ ดา้นการบริหารจดัการ
และดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน มีสภาพการด าเนินงานอยู่
ในระดบัปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เน่ืองจากการวจิยัคร้ังน้ี ผลการวิจยัพบวา่ การ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเขตพ้ืนท่ีเขตอ าเภอเมืองไชยวาน จงัหวดัอุดรธานี อยู่
ในระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา
เด็ ก เล็ก  โดยจ าแนกตาม เพศ  อายุ  ระดับการศึกษ า 
ประสบการณ์การท างานและต าแหน่งแล้ว พบว่า ใน
ภาพรวมทั้ง 5 ดา้น แตกต่างกนั ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 5.3.1  ด้านการวางแผน จากการศึกษาพบว่า 
ปัญหาในการบริหารจัดการด้านการวางแผน คือ ผูร่้วม
ประชุมวางแผนงานสามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้ อนั
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเก่ียวกับการบริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได ้ดงันั้นจึงเห็นควรให้มีการจดั
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้
สูงข้ึน 
 5.3.2  ดา้นการจดัการองคก์รและการปกครอง
องค์กร มาตรฐานการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านบุคลากรและการ
บริหารจัดการ ให้ความส าคัญกับคุณสมบัติและบทบาท
หนา้ท่ีของบุคลากรต่างๆ และการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และวตัถุประสงค ์
ให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จาก
การศึกษา พบวา่ ปัญหาสูงสุดในการบริหารจดัการดา้นการ
จดัการองค์กรและการปกครององค์กร คือ ประสานความ
ร่วมมือในการศึกษาวเิคราะห์งานวชิาการขององคก์ร และมี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการบริหารจดัการกบัองคก์รอ่ืน
เพ่ือพัฒนาบุคลากรอย่างต่อ เน่ือง ดังนั้ น จึงเห็นควร
สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการศึกษาอบรมเพ่ิม
ทกัษะ ความรู้ ความช านาญ ความรับผิดชอบและการสร้าง
มนุษยส์มัพนัธ์ 
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