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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ศักยภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
เทศบาลต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ 
จังหวัดร้อยเอ็ด และเปรียบเทียบศักยภาพการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของเทศบาลต าบล
อาจสามารถ อ า เภออาจสามารถ จังหวัด
ร้อย เอ็ด  ตามความคิด เห็นของบุคลากร 
จ าแนกตามเพศ และระดับการศึกษา กลุ่ม
ตั ว อ ย่ า ง  คื อ  สม าชิ ก เ ทศบาล  324 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ ค่าร้อยล่ะ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
ม าต รฐ าน  ก า รทดสอบที  ( t-test แ บบ 
Independent samples) และทดสอบค่าเอฟ (F-
test แบบ One way ANOVA) หากพบความ
แตกต่างจะท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดย
วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe') 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ศักยภาพการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัยของเทศบาลต าบลอาจสามารถ อ าเภอ
อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่
มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการบริหารจัดการ  

2. ผลการเปรียบเทียบศักยภาพการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของเทศบาลต าบลอาจ
สามารถ อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ท้ังโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

3. ผลการเปรียบเทียบศักยภาพการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของเทศบาลต าบลอาจ
สามารถ อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าสมาชิก
เทศบาลและประชาชนต าบลอาจสามารถ มี
ความเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของเทศบาลต าบลอาจสามารถ 
อ า เภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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ค าส าคญั : ศักยภาพการจัดการศึกษา 
 
Abstract 

This purpose of the research was to 
study the potential of education management 
in early childhood level of the Atsamart sub 
district municipality , Atsamart district Roi 
Et province and to compare the potential of 
education management in early childhood 
level of the Atsamart sub district 
municipality, Outsmart district Roi Et 
province as a perceived by the personnel that 
classified by gender and education  level. 
The sample was 324 the members of 
municipality by Krejcie and Morgan’s 
method with stratified  random sampling. 
The data was collected by questionnaires 
with 5 rating scales that had 24 items. The 
IOC was between 0.67-1.00 and the 
reliability was 0.79. The data analysis was 
used frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test (Independent samples), F-
test (One-Way ANOVA) and Least 
significant difference by Scheffe’s method. 

The result of the research revealed 
that: 

1. The potential of education 
management in early childhood level of 
Atsamart sub district Municipality, Atsamart 
district Roi Et province, the overall was at 
the moderate level when considering each 
aspect in terms of mean ranking from the 

highest operation , there were management , 
the budget and the personnel. The lowest 
operation was the material.  

2. The comparative result was the 
opinions of personnel about the potential of 
education management in the early 
childhood level of the Atsamart sub district 
municipality , Atsamart district Roi Et 
province,classified by gender and the 
position, the overall and each aspect were 
not different. 
 
Keywords : Management Potential 
 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 มาตรา 41 ระบุให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาตามความ
พร้อมตามความเหมาะสม และความต้องการ
ภายในท้องถิ่น และมาตรา 42 ให้
กระทรวงศึกษาธิการ ศาสนาและวัฒนธรรม 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความ
พร้อมมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเสนอแนะการ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การ
กระจายอ านาจการจัดการศึกษาไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
กระทรวง ศึกษาธิการเห็นสมควรกระจายอ านาจ
ทางการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความพร้อม
ของทั้งสองฝ่าย (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น, 2547 : 26-28) 
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การศึกษามีบทบาทและมีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาความส าเร็จของประเทศ 
สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว วิทยาการต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าอย่างไม่
หยุดยั้ ง  จึ งมีความจ าเป็นที่ จะต้องพัฒนา
การศึกษาให้มีความเหมาะสม และก้าวทันต่อ
การเปลี่ยน แปลงของสังคม และความเจริญทาง
เทคโนโลยี  ซึ่งเด็กก่อนวัยเรียนเป็นวัยที่มี
ความส าคัญในการวางพื้ นฐานของชี วิ ต 
เนื่องจากเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด 
คือ มีการเจริญเติบโต และมีการพัฒนาการ 
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา มีการพัฒนาการเรียนรู้  การรับรู้
ความคิด และการมีเหตุผล เด็กท่ีจะเติบโตเป็น
ผู้ ใหญ่ที่ ดี จะต้ องมี ทั้ งสุ ขภาพกาย  และ
สุขภาพจิตที่ดี ควบคู่กับการอบรมเลี้ยงดูอย่าง
ถูกวิธีและเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546 : 2) 

เทศบาลต าบลอาจสามารถมีฐานะเป็น
นิติบุคคล และราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่ในการพัฒนาต าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมตามที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ที่เทศบาล
ต้องท าเกี่ยวกับการศึกษา คือ การส่งเสริม
ก า ร ศ ึก ษ า  ศ า ส น า แ ล ะ  ว ัฒ น ธ ร ร ม 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) ให้เทศบาลมีอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดการศึกษา เพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น หลังจากนั้น
กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ก ากับดูแล ส่งเสริมสนับสนุนการ

บริ ห า รก า รปกครองท้ อ ง ถิ่ น ได้ จั ดท า
แนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545-2559 ขึ้น 
เพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ และการจัดท าแผนที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพความพร้อม และตรงตามความต้องการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จากความเป็นมาและความส าคัญ
ดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องศักยภาพการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของเทศบาลต าบล
อาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ตามกระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 19-24) 
ทั้งหมด 4 ด้าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของเทศบาล
ต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของเทศบาลต าบลอาจสามารถ 
อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

2. เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของเทศบาลต าบลอาจ
สามารถ อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ตามความคิดเห็นของบุคลากรจ าแนกตามเพศ 
และระดับการศึกษา 
 
ขอบเขตของการวจิัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาศักยภาพ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของเทศบาล
ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ 
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(2546 : 19-24) มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ 
และด้านวัสดุครุภัณฑ์ 

 
วธีิด าเนินการวจิัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ สมาชิก

เทศบาล และประชาชนในพื้นที่ของเทศบาล
ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ านวน 3,248 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ สมาชิกเทศบาล และประชาชนในพื้นที่
ของเทศบาลต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจ
สามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน 342 คน 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 
1970 : 607-610 อ้างใน จรรยา ชินสี, 2552 : 
35) และได้โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น จ าแนก
ตามเพศและระดับการศึกษา 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
ตอนที่  1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป

ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)  

ตอนที่  2 แบบสอบถาม เ กี่ ย ว กั บ
ศักยภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
เทศบาลต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ 
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ และ
มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.79 

 
 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์

และศิลปศาสตร์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การ เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิ จั ย  ต่ อ
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลอาจสามารถ 
จ านวน 342 ชุด และได้แบบสอบถามกลับคืน 
จ านวน 342 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบ สอบถามเกี่ ย วกับ  เพศ  และระดับ
การศึกษา โดยหาค่าความถ่ี และร้อยละ  

4.2 วิเคราะห์ศักยภาพการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของเทศบาลต าบลอาจสามารถ 
อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดย
ภาพรวม รายด้าน และรายข้อ โดยหาค่าเฉลี่ย 
( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของเทศบาลต าบล
อาจสามารถ อ า เภออาจสามารถ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ โดยใช้ค่า t–test  

4.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของเทศบาลต าบล
อาจสามารถ อ า เภออาจสามารถ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้ 
F–test (One way ANOVA) เมื่อพบว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการ
ทดสอบความแตก ต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของ
เชฟเฟ่ (Scheffe') 
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สรุปผลการวจัิย 
1. ศักยภาพการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัยของเทศบาลต าบลอาจสามารถ อ าเภอ
อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการ
บริหารจัดการ รองลงมา คือ ด้านงบประมาณ 
ด้านบุคลากร และด้านวัสดุครุภัณฑ์  

เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน
สรุปผลได้ดังนี้ 

1 . 1  ด้ านการบริห ารจั ดก าร  โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
ข้ อที่ มี ก า รปฏิ บั ติ สู ง สุ ด คื อ  เ ทศบาลฯ 
ด าเนินการจัดหาอาหารกลางวัน และอาหาร
เสริม (นม) ให้กับ เด็กได้ครบถ้วน และ
เพียงพอ และข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ 
เทศบาลฯ ปรับแต่งสภาพแวดล้อมโดยรอบ
ศูนย์ฯ ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเหมาะสม  

1.2 ด้านบุคลากร โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีการปฏิบัติ
สูงสุดคือเทศบาลฯ ส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมี
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด และข้อที่มีการ
ปฏิบัติต่ าสุดคือ เทศบาลฯ มีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ในการบริหาร
จัดการศูนย์ฯ ที่มีอยู่  

1.3 ด้านงบประมาณ โดยภาพรวมมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีการ
ปฏิบัติสูงสุดคือเทศบาลฯ จัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ และข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ 
เทศบาลฯ มีระบบตรวจสอบ ติดตาม และ

ประเมินการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

1.4. ด้านวัสดุครุภัณฑ์ โดยภาพรวมมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีการ
ปฏิบัติสูงสุดคือ มีห้องน้ า ห้องส้วม สะอาด 
เหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการ และ
ข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ เทศบาลฯ มีวัสดุ
และอุปกรณ์ที่เพียงพอ และมีคุณภาพ 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี เพศและ
ระดับการศึกษาต่ า งกัน  มี คว าม เห็นว่ า
ศักยภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
เทศบาลต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายด้านทุก
ด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า

ศักยภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
เทศบาลต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการ
บริหารจัดการ เทศบาลต าบลอาจสามารถมี
กองการศึกษา เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ
ด้านการศึกษา แต่ยังไม่ได้มีการจัดท าแผนการ
พัฒนาการศึกษาหรือแผน ปฏิบัติการที่ชัดเจน 
ด้านบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย ด้าน
งบประมาณเทศบาลฯ มีการสนับสนุนด้าน
งบประมาณไม่มาก เนื่องจากประชาชนใน
เขตเทศบาลยังต้องการความช่วยเหลือในด้าน
อื่นๆ อีกมาก เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
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สาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านการส่ง 
เสริมอาชีพ เป็นต้น จึงจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญทางด้านอื่นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ โชคดี สกุลกวีพร (2554) ที่
ศึกษาความพรอมในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของเทศบาลต าบลปางิ้ว อ าเภอเวียงปาเปา 
จังหวัดเชียงราย  พบว่า การจัดสรร
งบประมาณของการศึกษาปฐมวัยยังไม
เหมาะสม เนื่องจากนโยบายของผูบริหารและ
ความเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปางิ้ว
ใหความส าคัญกับดานของโครงสรางพื้นฐาน
ส่ งผลให้ ก ารจั ดสรรงบประมาณ  ด้ าน
กิจกรรมตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กไม
เพียงพอ และด้านวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อ
การเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของจรรยา ชินสี 
(2552) ที่ศึกษาแนวทางพัฒนา การจัดการ
ศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
เขตอ าเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม พบวา การ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในปจจุบันยังพบปญหาบุคลากรขาด
ประสบการณ มีระดับการศึกษาคอนขางต่ า 
งบประมาณไม เพี ย งพอ  ก า ร เบิ ก จ า ย 
งบประมาณไมคลองตัว อาคารสถานที่ไมได

มาตรฐาน สภาพแวดลอมภายนอกยังไม่ตอบ 
สนองต่อการเรียนรขูองเด็ก สภาพแวดลอม 

ข้อเสนอแนะ 
1. เทศบาลควรมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์

ส าหรับการเรียนการสอนท่ีเพียงพอ มีคุณภาพ
และเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กภายใน การ
จัดมุมประสบการณไมครอบคลุมทุกกิจกรรม
ของเด็กตามเกณฑมาตรฐานที่ก าหนด อุป
กรณและสื่อ การเรียนไมเพียงพอ ไมมีการ
ก าหนดนโยบาย และแผนพัฒนาศูนยเด็กเล็ก
อย่างชัดเจนผูปกครองและชุมชนมี    สวนร
วมในการวางแผนนอย รวมทั้งครูผูดูแลเด็ก
ขาดความรูความเขาใจในการจัดประสบกา
รณ และการประเมินพัฒนา การ 

2. เทศบาลควรมีการจัดบรรยากาศทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียนให้มีความ
เหมาะสม เช่น แสงสว่างภายในห้องเรียน การ
จัดตกแต่งห้องเรียนและสนามเด็กเล่น รวมทั้ง
ความสะอาด ของวัสดุอุปกรณ์ภายใน
ห้องเรียน และบริเวณโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

3. เทศบาลควรตรวจเช็คความ
แข็งแรงและทนทานของอุปกรณ์ภายใน
โรงเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครือ่งเล่นต่าง ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุของ
เด็กให้มากที่สดุ
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