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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบการด าเนินงานของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง  อ าเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดั
ร้อยเอ็ด  จ  าแนกตามเพศ   และอาชีพ   กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ  ผูป้กครองเด็ก
ท่ีเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด  จ านวน 3 แห่ง  
จ านวน  132 คน  ซ่ึงไดม้าโดยใชสู้ตรค านวณ
ของทาโร  ยามาเน่ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า วิ เคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่ าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า
ที  (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ  (F-test)  
และวธีิการของเชฟเฟ่  (Scheffe/) 

ผลการศึกษาพบวา่ 
1. ผูป้กครองมีความคิดเห็นว่าการ

ด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอเกษตรวสิัย  
จงัหวดัร้อยเอ็ด  โดยรวมและทุกด้านอยู่ใน
ระดบัมาก  เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย  คือ   ด้านงานชุมชนสัมพัน ธ์   ด้าน
บุคลากร  ด้านงานวิชาการ  ด้านอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม  ด้านงานกิจการ
นักเรียน  และด้านงานธุรการ  การเงินและ
พสัดุ  ตามล าดบั 

2. ผูป้กครองเพศหญิงและเพศชาย  
มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ไม่แตกต่างกนั 

3. ผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็ก  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวง  อ าเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด  
ไม่แตกต่างกนั 
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were to 
study and to compare the operation of the 
child development centers in Nong Waeng 
Subdistrict Municipality, Kaset Wisai 
District, Roi Et Province, classified by 
gender and occupation. The sample consisted 
of 132 parents in 3 child development 
centers in Nong Waeng Subdistrict 
Municipality, desired through Taro 
Yamane’s method. The rating scale 
questionnaire was used as the tool. The data 
were analyzed by using percentage, mean, 
standard deviation, t-test, F-test (One way 
ANOVA), and Scheffe’s method. 
 The results of the study revealed as 
follows:- 

1. The parents in the child 
development centers in Nong Waeng 
Subdistrict Municipality had opinion on the 
operation of the child development, as a 
whole and in aspects at the high level, 
ranked in order of community relations, 
personnel, academic affairs, building and 
environment, student affairs, general affairs, 
finance and procurement aspects, 
respectively.  

2. The male and female parents had 
opinion on the operation of the child 
development centers of Nong Waeng 
Subdistrict Municipality, with no difference. 

3. The parents with different 
occupation had opinion on the operation of 
the child development centers of Nong 
Waeng Subdistrict Municipalit y, with no 
difference. 
 
Keywords: Child Development Centers, 
Subdistrict Municipality 
 
บทน า 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็น
หน่วยงานภาครัฐท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมีเจตนารมณ์
เพื่อใหเ้ป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีด าเนินงานเพื่อ
สนองความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีข้ึน น า
การบริการของรัฐลงสู่ประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว การให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และการตอบสนองต่อ
ก ารพัฒ น าป ระ เท ศ  ดังนั้ น รัฐบ าล จึ ง มี
แนวนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
มีภารกิจด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชนเป็นภารกิจท่ีส าคญัประการหน่ึงดว้ย 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นองคก์ร
การบริหารงานส่วนทอ้งถ่ินในต าบลท่ีเกิดข้ึน
ตามนโยบายการกระจายอ านาจของรัฐบาล
เพื่ อ ให้ ป ร ะ ช าช น ใน ท้ อ ง ถ่ิ น ซ่ึ ง เป็ น
ระดับพื้นฐานได้มีอ านาจในการปกครอง
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตย เป็นการ
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กระจายอ านาจการปกครองจากส่วนกลางไป
ให้ประชาชนในทอ้งถ่ินด าเนินการเองภายใต้
บทบญัญติัแห่งกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้
เรียนรู้และเขา้ใจถึงวธีิการปกครองตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงหลกัการส าคญัของ
การปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกอบด้วย  การ
จดัให้มีการเลือกตั้ง เพื่อให้คนในทอ้งถ่ินนั้น
ไดมี้โอกาสเขา้ไปเป็นตวัแทนของประชาชน
ในการปกครองตนเอง  มีองค์กรสภาทอ้งถ่ิน 
มี เข ต พื้ น ท่ี ใน ก ารบ ริห าร  แ ล ะ ค ว าม
รับผิดชอบตามท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้
ให้ มีสภาพนิ ติบุคคล  (Jurisdic  Person) มี
รายได ้ มีอ านาจในการจดัท างบประมาณและ
มี ค ว าม อิ ส ระ ใน ก ารป ก ค รอ งตน เอ ง  
(Autonomy)  แต่จะตอ้งอยูใ่นการควบคุมหรือ
การก ากับดูแลของรัฐ การเป็นสถาบันทาง
การเมืองการปกครองระดับท้องถ่ินและ
จะต้องได้รับการสนับสนุน  รวมทั้ งการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
ท้องถ่ินนั้ น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงมี
บทบาทและหนา้ท่ีท่ีส าคญัในการส่งเสริมการ
มี ส่ วน ร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถ่ินและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นองคก์ร
ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาล
ท่ีจะกระจายอ านาจลงสู่หน่วยการบริหาร
ระดับต าบล ตามกระแสความต้องการของ
สังคมประชาธิปไตยในปัจจุบนั โดยเนน้การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ผา่นผูแ้ทนของตนเองในองคก์ารบริหารส่วน

ต าบล เพื่อการพฒันาทางเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคมในชุมชนของตนเอง ความหมาย
ของชุมชนหมายถึงกลุ่มชนท่ีรวมตัวอยู่ใน
ระแวกเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในลักษณะ
กลุ่มก้อนอาจเล็กหรือใหญ่แล้วแต่สภาพ
ข้อเท็จจริงและกลุ่มชนดังกล่าวมีชีวิตความ
เป็นอยู่ในลักษณะมีความรู้สึกผูกพันเป็น
ห น่ วยท างสั งคม เดี ยวกัน  มี ว ัฒ นธรรม
ประเพณีและกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ซ่ึงอาจ
เป็นหมู่บ้านเดียวกันหรือหลายๆหมู่บ้าน
รวมกันก็ได้ ภาระหน้าท่ีของชุมชนคือการ
ด ารงไว้ซ่ึ งหน้าท่ีทางชีวภาพซ่ึ งหมายถึง
มนุษยต์้องมีการสืบทอดของสมาชิกไม่ขาด
สาย ความเป็นชุมชนมีความหลากหลายมี
ปัญหาแตกต่างกนัไปบางส่วนมีสภาพอ่อนแอ
ไม่สามารถพึ่ งตนเองได้ ขาดทิศทางการ
ป รับ เป ล่ียนให้ เข้ากับสภาพสั งคม  และ
การเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ดงันั้นจึงจ าเป็นจะตอ้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานให้ประชาชนมีศักยภาพ
แกไ้ขปัญหาของชุมชน การปกป้องสิทธิของ
ชุมชนโดยการร่วมกันคิด ร่วมกันท าอย่างมี
ระบบซ่ึงจะท าให้ เกิดเป็นรูปธรรมได้นั้ น 
จะต้องมีการส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่ อแก้ไขปัญหาของชุมชน 
รวมทั้ งการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนทุกระดับ  (กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน.  2548) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 มาตรา 81 และ
มาตรา 289 ท่ีให้ความส าคัญต่อชุมชนและ
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ส่งเส ริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประชาชน เอกชนและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เขา้
ไปมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาท่ีมุ่งหมาย
ให้ เกิดการพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐาน
การศึกษา รวมทั้ งตอบสนองความต้องการ
ของทอ้งถ่ิน โดยมีเจตนารมณ์เพื่อพฒันาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้ ง
ประชาชนในวยัเด็กซ่ึงเป็นวยัท่ีตอ้งการการ
เอาใจใส่ ความรัก การอบรมเล้ียงดู และการ
ดูแลอย่างใกล้ชิด  แต่เน่ืองจากสภาพการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย
ในปัจจุบนั ครอบครัวตอ้งเผชิญกบัภาวะบีบ
คั้นทางเศรษฐกิจและสังคมหลายดา้นในการ
เล้ียงชีพ  ดว้ยเหตุน้ีสถานรับเล้ียงเด็กในหลาย
รูปแบบ จึงเขา้มามีส่วนในการแบ่งเบาภาระ
ในดา้นการอบรมเล้ียงดูลูกแทนพ่อแม่ สถาน
พฒันาเด็กจึงมีบทบาทส าคญัมากข้ึนในการ
จดับริการต่างๆ ส าหรับเด็กตามความตอ้งการ
และความจ าเป็นของผู ้ปกครอง  การเตรียม
สถานรับเล้ียงดูเด็กถือวา่เป็นบริการทางสังคม
ท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะส่งเสริมให้เด็กไดรั้บการ
เล้ี ยง ดู และอบ รมสั่ งส อนอย่ าง ถู ก ต้อ ง
เหมาะสมกับพัฒนาการ (กุศล  สุนทรธาดา 
และ จิตตินันท์  เดชะคุปต์,  2544 : 1-2) ซ่ึง 
กุลยา  ตันติผลาชีวะ  (2543 :16-17) จ าแนก
สถานท่ีเก่ียวกบัการดูแลและให้การศึกษาเด็ก
ปฐมวยัเป็นกลุ่มไวด้งัน้ี กลุ่มท่ี 1 สถานท่ีท่ีรับ
ดูแลและเล้ียงเด็กเล็ก (Nursery) เป็นบริการ
การดูแลเด็กแบ่งออกเป็น ศูนยดู์แลเด็ก (Child 
Care Centers) เป็นสถานท่ีรับดูแลเด็กเพื่อการ
ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของพ่อแม่  ท่ีต้อง

ท างานกลางวนั และบา้นรับเล้ียงเด็ก (Family 
Day Care) เป็นครอบครัวท่ีเปิดรับเล้ียงเด็ก
กลางวนัส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเล็กๆ อาจเป็น
การรับดูแลทั้งวนั หรือดูแลเป็นชัว่โมง เฉพาะ
ช่วงท่ีผูป้กครองไปธุระก็มี กลุ่มท่ี 2 โรงเรียน
เตรียมก่อนเข้าอนุบาล เป็นโรงเรียนท่ีจดัท า
ข้ึนเพื่อสนับสนุนการเตรียมเด็กในการเข้า
เรียนในระดบัอนุบาล  ไดแ้ก่  ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก  โรงเรียนเตรียมอนุบาล (เป็นโรงเรียนท่ี
พฒันามาจากศูนย์ดูแลเด็ก)  จดัส าหรับเด็ก
อายุ 2-4 ปี เปิดรับเล้ียงตั้งแต่คร่ึงวนัถึงเต็มวยั 
เรามกัเรียกโรงเรียนลกัษณะน้ีวา่ โรงเรียนเด็ก
เล็ก  หรือศูนย์พัฒนาเด็ก  กลุ่มท่ี  3โรงเรียน
อนุบาล  เป็นบริการการเรียนการสอนเพื่อ
เตรียมเด็กเขา้เรียนในระดบัประถมศึกษา รับ
ตั้ งแต่ 3–6 ขวบ  มี  3 ชั้ นเรียน  คือ  อนุบาล1 
อนุบาล2 อนุบาล 3 เป็นการจดัการศึกษาท่ีรัฐ
และเอกชนจดัท าข้ึน ไม่นับว่าเป็นการศึกษา
ภาคบังคับ กลุ่มท่ี 4 โรงเรียนเตรียมชั้น ป.1  
เป็น  โรงเรียน ท่ีจัด ข้ึนส าห รับ เด็ก ท่ีไม่ มี
โอกาสเข้าเรียนชั้ นอนุบาล  ได้เข้าเรียนเพื่อ
ปรับตัวเองก่อ ข้ึนชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  1 
เปิ ด รับ เด็กอายุ  6-7 ปี  ก ลุ่ม ท่ี  5 โรงเรียน
ส าหรับเด็กป่วย โรงพยาบาลบางแห่งจะจดั
โรงเรียนในโรงพยาบาลส าหรับเด็กเพื่อได้
ศึกษาเล่าเรียน หรือทบทวนบทเรียนขณะอยู่
โรงพยาบาล  ส าหรับเด็กปฐมวยัจะจัดเป็น
หอ้งเล่น 
 สถานพฒันาเด็กเล็กท าหน้าท่ีบริการ
ช่วยเหลือแก่ครอบครัว ดงันั้น การท่ีจะจดัสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้บรรลุว ัตถุประสงค์



                                        วารสารวทิยาลัยนครราชสีมา ฉบับพิเศษ  “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ของวิทยาลัยนครราชสีมา”  

 
 

 

489 

ดงักล่าว ไดน้ั้นตอ้งข้ึนอยูก่บั ความพร้อมของ
โรงเรียน และการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
ความส าเร็จของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
นอกจากมีอาคารและส่ิงแวดลอ้มท่ีออกแบบ
มาสร้างเสริมการเรียนรู้แล้ว ส่ิงหน่ึงท่ีสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยต้องกระท าคือ  การให้
ผูป้กครองเขา้มามีส่วนรับรู้และมีส่วนร่วมกบั
สถานพฒันาเด็กปฐมวยั ซ่ึงการให้ผูป้กครอง
ได้เข้ามาส่วนร่วมกับโรงเรียนส่งให้ เกิด
ประโยชน์หลายประการ ได้แก่ สถานพฒันา
เด็กปฐมวยัสามารถพฒันาได้ตามทิศทางท่ี
ชุมชนต้องการ  ครูสามารถเข้าใจเด็กและ
สามารถแก้ไขปัญหาของเด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  องค์ประกอบของส่ิงแวดลอ้ม
รอบๆ  ตัวเด็ก  เช่น  พื้นฐานทางครอบครัว 
การศึกษา  และประสบการณ์ว ัยเด็ก  จะมี
ความส าคญัต่อเด็กในวยัน้ีมาก กุลยา  ตันติ
ผลาชีวะ (2543 : 16-17)  เด็ก 8 ขวบแรกท่ีมี
พฒันาการท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ละ
ขวบปีมีความแตกต่างและมีความก้าวหน้า
ของพฒันาการท่ีต่างกันมาก ท าให้การดูแล 
การเล้ียงดู การจดัประสบการณ์การเรียนแต่
ละวยัต่างกนั เป็นเหตุใหมี้การจดัสถานบริการ
แตกต่างกันตามวยัของเด็กสถานพฒันาเด็ก
ปฐมวยัซ่ึงท าหนา้ท่ีให้การดูแลแก่เด็กมีอยูใ่น
หลายสังกดั ไดแ้ก่ กลุ่มกระทรวงสาธารณสุข 
ศูนยโ์ภชนาการ กรมอนามยั ศูนยพ์ฒันาเด็ก
ก่อนวัย เรียนของศูนย์สุ ขวิทยาจิตวิทยา
วิทยาลัยพยาบาลและโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวง กลุ่มกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน
เด็กเล็กในวดั กลุ่มมหาวิทยาลัย มีโรงเรียน

เด็กเล็กในโรงเรียนสาธิต กลุ่มองค์กรเอกชน 
กรมการพฒันาชุมชน กรมอนามยั กรมอาชีวะ
ศึกษา สมาคมมูลนิธิต่างๆ กรมการศาสนา 
เทศบาล  และกรมประชาสงเคราะห์  ฯลฯ   
(กุลยา  ตันติผลาชีวะ,  2543 ก. : 17) เพื่อให้
ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาร่วมกันดัง
ปรากฏอยู่ในกฎหมายฉบับ ต่างๆ  ได้แ ก่
รั ฐ ธ ร รม นู ญ แ ห่ ง ร าช อ าณ าจัก ร ไท ย
พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 มาตรา 81 และ
มาตรา 289 ท่ีให้ความส าคัญต่อชุมชน และ
ส่งเส ริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประชาชน เอกชนและภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาท่ีมุ่งหมาย
ให้ เกิดการพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐาน
การศึกษา รวมทั้ งตอบสนองความต้องการ
ของทอ้งถ่ิน 
 จากเหตุผลและความส าคญั ผูศึ้กษา
จึงสนใจศึกษาการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ใน
การพฒันาด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
อ าเภอเกษตรวสิัย จงัหวดัร้อยเอด็ ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 
  1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง  อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอด็ 
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  2. เพื่อเปรียบเทียบการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอเกษตรวิสั ย 
จงัหวดัร้อยเอด็ จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานในการศึกษา 
 1.  ผูป้กครองเด็กท่ีเข้าเรียนในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอ
เกษตรวสิัย จงัหวดัร้อยเอด็ แตกต่างกนั 
 2.  ผูป้กครองเด็กท่ีเข้าเรียนในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น
ต่อการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กในเขต
องค์การบริหารส่วนหนองแวง อ าเภอเกษตร
วสิัย จงัหวดัร้อยเอด็ แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ดา้นเน้ือหา คือ ศึกษาการด าเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอเกษตรวิสั ย 
จงัหวดัร้อยเอ็ด 6 ดา้น คือ 1) ดา้นงานวิชาการ 
2) ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 3) ดา้น
บุคลากร 4) ดา้นงานธุรการ การเงินและพสัดุ 
5) ด้านงานกิจการนักเรียน และ 6) ด้านงาน
ชุมชนสัมพนัธ์ 
 ด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ 
ผูป้กครองเด็กท่ีเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ในเขตองค์การบริหารส่วนหนองแวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวดัร้อยเอ็ด  จ านวน 4 แห่ง 
จ านวน 196 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้สูตรค านวณของ ทาโร  ยามาเน่ ได้
กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 132 คน 
 ดา้นพื้นท่ี คือ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทุก
แห่งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
อ าเภอเกษตรวสิัย จงัหวดัร้อยเอด็ 
  ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 1)  ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ  (Independent  
Variables) คื อ  ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง
ผูป้กครองเด็กท่ีเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ในเขตองค์การบริหารส่วนหนองแวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ได้แก่ เพศ และ
อาชีพ 
  2)  ตั ว แ ป ร ต า ม  (Dependent 
Variables) คือ การด าเนินงานของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนหนองแวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 6 ด้าน คือ 
คือ 1) ดา้นงานวิชาการ 2) ดา้นอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดลอ้ม 3) ด้านบุคลากร 4) ดา้นงาน
ธุรการ การเงินและพสัดุ 5) ด้านงานกิจการ
นกัเรียน และ 6) ดา้นงานชุมชนสัมพนัธ์ 
 ขอบ เขตด้าน ระยะ เวลา   วัน ท่ี  1 
กนัยายน ถึง 31 ธนัวาคม 2558 
 
วธีิด าเนินการศึกษา 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา  คือ 
ผูป้กครองเด็กท่ีเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
อ าเภอเกษตรวสิัย จงัหวดัร้อยเอ็ด จ านวน 196 
คน 
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 2.  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 
ผูป้กครองเด็กท่ีเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย  จังหวดัร้อยเอ็ด  ก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตรค านวณของ 
ทาโร  ยามาเน่  (Taro  Yamane,  1973 อา้งถึง
ใน บุญชม  ศรีสะอาด,  2546 : 101)  โดยใช้
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่าความคลาด
เคล่ือน เท่ ากับ  .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากบั 131.54 คน การศึกษาน้ีเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
132 คน  หาสัดส่วนโดยคิดค่าร้อยละตาม
จ านวนผูป้กครอง และสุ่มตามสะดวก  
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
  เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ใ น ก าร ศึ ก ษ าค ร้ั ง น้ี  คื อ
แบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นของผูป้กครองเด็กท่ีเขา้เรียนใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง  อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด จ านวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั
ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) 
  ตอน ท่ี   2  สอบถาม เก่ี ยวกับการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวดัร้อยเอ็ด  ข้อค าถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert)  

การสร้างและการทดสอบเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการศึกษา ไดด้ าเนินการตามขั้นตอน 
ดงัน้ี 
 1. ศึ ก ษ าแน ว คิ ด  เอ กส าร  แล ะ
งานวิจยั ท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
 2.  ส ร้ า ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม  แ บ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน โดยพิจารณา
เน้ือหาให้ครอบคลุมกับความมุ่งหมาย และ
สมมติฐานการศึกษา 
 3.  น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตาม
กรอบแนวคิดท่ีก าหนดเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
เพื่ อพิ จารณ าแก้ไขภาษ า เน้ื อห า ความ
ครบถ้วน ถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหาและ
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
สามารถวดัได้ตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ
วดั แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามท่ีอาจารยท่ี์
ปรึกษาแนะน าเพิ่มเติม 
 4.  น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
(Try–Out) กับประชาชนใน เขตองค์ก าร
บริหารส่วนต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 40 คน 
 5.  น าแบบสอบถามไปหาค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธี
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตาม
วธีิการของครอนบาค (Cronbach) 
 6.  จดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 
เพื่อน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  1. ข อ ห นั ง สื อ จ า ก วิ ท ย า ลั ย
นครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาเสนอต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอ
เกษตรวสิัย  จงัหวดัร้อยเอด็ 
 2.  ผู ้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาด้วยตนเอง  และได้ติดตามเก็บ
แบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
 3.  ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถ้วน 
สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อน าไป
วเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ี 
ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
  2.  วิเคราะห์การด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ค่าเฉล่ียและแปลความหมาย (บุญชม  
ศรีสะอาด,  2545 : 100) 
 3.  เปรียบเทียบการด าเนินงานของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ใชค้่า t-
test และ F-test  (One way ANOVA) 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  ค ว า ม เ ท่ี ย ง ต ร ง เชิ ง เ น้ื อ ห า 
(Content Validity)  โ ด ย หาค่ าดั ช นี ค ว าม

สอดคล้องระหว่างค าถามกบันิยามศพัท์เฉพาะ 
(IOC : Index of Item Objective Congruence) 
 2. ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบ บ ส อบ ถ าม ทั้ ง ฉ บั บ โด ยก ารห าค่ า
สัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) 
 3.  สถิติพื้ นฐาน ได้แก่  ค่ าความ ถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 4.  ส ถิ ติ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร ท ด ส อ บ
สมมติฐาน ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ใช้ t-test และ F-test  (One way 
ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นราย
คู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่  (Scheffe/) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1.  ผูป้กครองของเด็กท่ีเข้าเรียนใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 91 คน (ร้อยละ 68.93) รองลงมา
เป็นเพศชาย จ านวน 41 คน (ร้อยละ 431.07)  
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 
73 คน (ร้อยละ 55.30) รองลงมามีอาชีพ
รับจา้ง หรือ ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 35 
คน (ร้อยละ 26.51) และ รับราชการ หรือ 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ  จ านวน 24 คน (ร้อยละ 
18.19) ตามล าดบั 



                                        วารสารวทิยาลัยนครราชสีมา ฉบับพิเศษ  “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ของวิทยาลัยนครราชสีมา”  

 
 

 

493 

 2.  ผูป้กครองของเด็กท่ีเข้าเรียนใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง  อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่าการด าเนินงานของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยรวมและรายด้านทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก  ( x =4.07) เรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี  ด้านงาน
กิจการนกัเรียน ( x =4.17) ดา้นบุคลากร และ
ดา้นงานชุมชนสัมพนัธ์ ( x =4.13)  ด้านงาน
วิชาการ ( x =4.07) ด้านอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม ( x =4.05) และด้านงานธุรการ 
การเงินและพสัดุ ( x =3.88) ตามล าดับ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น  ปรากฏผลดงัน้ี 
  1)  ดา้นงานวชิาการ  โดยรวมและ
ทุ กข้ออยู่ ใน ระดับ ม าก   ( x =4.07) โดย
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั 
ดงัน้ี ส่ือการเรียนการสอนและวสัดุอุปกรณ์มี
จ านวนเพียงพอ หลายหลายและตรงกบัความ
ต้องการ เหมาะสมในการจัดการเรียนการ
สอนให้กับ เด็ก  ( x =4.38) รองลงมา การ
ประชุมวางแผนเพื่อก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานการจดัการเรียนการสอนระหว่าง
ผูบ้ริหาร ผูดู้แลเด็กและผูป้กครอง ( x =4.12) 
และการน าเอาเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาใช้ใน
การจดักิจกรรมการจดัมุมแสดงผลงานของ
เด็ก ( x =4.71) 
  2)  ด้ าน อ าค าร ส ถ าน ท่ี แ ล ะ
ส่ิงแวดลอ้ม  ผูป้กครองของเด็กท่ีเขา้เรียนใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง  อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่าการด าเนินงานของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม โดยรวมและทุกขอ้อยู่ในระดับ
มาก ( x =4.05) โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจาก
มากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี หอ้งเรียน มีแสง
สว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
( x =4.44) รองลงมา การจัดสภาพภายใน
ห้องเรียน  มีพื้ น ท่ี ใช้สอย เหมาะ ท่ี จะท า
กิจกรรมส าหรับเด็ก ( x =4.08) และ อาคาร
เรียนหรือห้องเรียนมีความเหมาะสมเพียงพอ
กบัจ านวนเด็ก ( x =4.05) 
  3) ด้านบุคลากร  ผูป้กครองของ
เด็กท่ีเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่า
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ด้าน
บุคลากร โดยรวมและทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก 
( x =4.13) โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อย 3 อันดับ  ดังน้ี  ผู้บ ริหาร  มีความรู้
ความสามารถในงานวิชาการและการบริหาร
จัดการ  ( x =4.21) รองลงมา ผู ้ดู แล เด็ก มี
ความรู้และความเขา้ใจในจิตวิทยาพฒันาการ
เด็ก ( x =4.20) และ เจา้หนา้ท่ีดูแลรักษาความ
ปลอดภยัใหแ้ก่เด็กโดยเฉพาะ ( x =4.14) 
  4)  ด้านงานธุรการ  การเงินและ
พัสดุ  ผูป้กครองของเด็กท่ีเข้าเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง  อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่าการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านงานธุรการ การเงิน
และพสัดุ โดยรวมและทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก 
( x =3.88) โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
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หานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี ความสะดวกรวดเร็วใน
การเบิ ก จ่ายงบประมาณด้านการศึกษ า 
( x =4.29) ร อ ง ล ง ม า  ก า ร ส นั บ ส นุ น
งบประมาณ สามารถจดัซ้ือส่ือการเรียนการ
สอนและวัส ดุ อุปกรณ์ ได้ตรงตามความ
ตอ้งการจ าเป็น ( x =4.24) และระบบการเก็บ
เอกสารหลักฐานและหนังสือราชการเป็น
หมวดหมู่ ( x =4.15) 
  5) ด้ าน ง าน กิ จ ก ารนั ก เรี ย น  
ผูป้กครองของเด็กท่ีเข้าเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 
มีความคิดเห็นว่าการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็ ก เล็ก  ด้าน งาน กิจการนัก เรียน 
โด ย ร ว ม แ ล ะ ทุ ก ข้ อ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม าก 
( x =4.17) โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อย 3 อนัดับ ดังน้ี จดักิจกรรมให้เด็กได้
ปฏิบติัทั้งกิจกรรมประจ าวนัในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยและ
ทักษะในการใช้ ชี วิตประจ าว ันได้อย่าง
เหมาะสมและครอบคลุมพฒันาการของเด็ก
ตามวยั ( x =4.39) รองลงมา การจดักิจกรรม
วนัส าคญัร่วมกนั ระหวา่งผูบ้ริหาร ผูดู้แลเด็ก 
แล ะ ผู ้ป ก ค รอ ง  ( x =4.35) แ ล ะก ารจัด
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กได้รู้จกัวฒันธรรม
ไทย ( x =4.31) 
  6) ด้ าน ง าน ชุ ม ช น สั ม พั น ธ์  
ผูป้กครองของเด็กท่ีเข้าเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 
มีความคิดเห็นว่าการด าเนินงานของศูนย์

พัฒน าเด็ ก เล็ ก  ด้ าน งาน ชุมชนสั มพัน ธ์ 
โด ย ร ว ม แ ล ะ ทุ ก ข้ อ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม าก 
( x =4.13) โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
หานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี การจดักิจกรรมเผยแพร่
ผ ล ง าน ข อ ง เด็ ก ต่ อ ชุ ม ช น  ( x =4.22) 
รองลงมา การอบรมความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงดู
เด็กแก่ผูป้กครองอย่างสม ่าเสมอ ( x =4.21) 
และการอาศยัความร่วมมือของคณะกรรมการ
พฒันาเด็กในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับ
ชุมชน ( x =4.11) 
  3.  ผูป้กครองของเด็กท่ีเข้าเรียนใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นว่าการ
ด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ไม่แตกต่าง
กนั 
  4.  ผูป้กครองของเด็กท่ีเข้าเรียนใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นว่า
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ไม่
แตกต่างกนั 
 
อภิปรายผล 
 1.  จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ท่ี พ บ ว่ า 
ผูป้กครองของเด็กท่ีเข้าเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 
มีความคิดเห็นว่าการด าเนินงานของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก โดยรวมและรายด้านทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก เม่ือเรียงล าดับค่าเฉล่ียจาก
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มากไปหาน้อย คือ ด้านงานกิจการนักเรียน 
ด้านบุคลากร และด้านงานชุมชนสัมพันธ์ 
ด้านงานวิชาการ ด้านอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอ้ม และดา้นงานธุรการ การเงินและ
พัสดุ ตามล าดับ  โดยผลการศึกษาโดยรวม
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก  ผล
การศึกษาในคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
เพชรรัตน์   เบ้ียเล่ียม  (2547 : บทคัดย่อ)  ท่ี
ศึกษาเร่ืองสภาพและปัญหาของจดัการศึกษา
ปฐมวยัในสถานพฒันาเด็กปฐมวยั กรมพฒันา
สังคมและสวสัดิการ กระทรวงการพัฒนา
สั งคมและความมั่น คงของมนุษย์ ท่ี ผล
การศึกษาพบว่า สภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวยัในสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัในภาพ
รวมอยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก และยงัสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ วิรัตน์  ทองวิจิตร์  (2553 : 
บทคดัย่อ)  ท่ีศึกษาเร่ืองการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็ก เล็กขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตามความต้องการของชุมชน  ศึกษา
ก รณี เฉ พ าะ เท ศบ าลต าบ ล เท พ ราช   มี
ว ัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาและเปรียบเที ยบการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของ
ชุมชน   ก ลุ่มตัวอย่างในการวิจัย   ได้แ ก่  
ผูป้กครองในเขตเทศบาลต าบลเทพราช ท่ีมี
บุตรหลานอายุไม่เกิน 4 ปี ผลการศึกษาพบว่า  
การด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของ
ชุมชน เทศบาลต าบลเทพราช โดยภาพรวม
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้านผูศึ้กษาน าประเด็นท่ีได้
จากการศึกษามาอภิปรายผลเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  1) ด้านงานวิชาการ ผูป้กครองมี
ความคิดเห็นวา่การด าเนินงานของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 
มีการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วรัิตน์  ทองวจิิตร์  
(2553 : บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาเร่ืองการด าเนินงาน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินตามความต้องการของชุมชน ศึกษา
ก ร ณี เฉ พ าะ เท ศบ าล ต าบ ล เท พ ราช  มี
ว ัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาและเปรียบเที ยบการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของ
ชุมชน   ก ลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  ได้แ ก่  
ผูป้กครองในเขตเทศบาลต าบลเทพราช  ท่ีมี
บุตรหลานอายุไม่เกิน 4 ปี ผลการศึกษาพบว่า  
การด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของ
ชุมชน เทศบาลต าบลเทพราช โดยภาพรวม
และรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก และจาก
ผลการศึกษาเร่ืองท่ีด าเนินการมากท่ีสุดคือ ส่ือ
การเรียนการสอนและวสัดุอุปกรณ์มีจ านวน
เพียงพอ หลายหลายและตรงกบัความตอ้งการ 
เหมาะสมในการจดัการเรียนการสอนให้กับ
เด็ก รองลงมา การประชุมวางแผนเพื่อก าหนด
แนวทางการด าเนินงานการจดัการเรียนการ
ส อน ระห ว่ า งผู ้บ ริห าร  ผู้ ดู แ ล เด็ ก แล ะ
ผูป้กครอง และการน าเอาเทคนิควธีิการใหม่ๆ 
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มาใช้ในการจดักิจกรรมการจดัมุมแสดงผล
งานของเด็ก 
  2) ด้ าน อ าค า ร ส ถ าน ท่ี แ ล ะ
ส่ิงแวดล้อม  ผูป้กครองมีความคิดเห็นว่าการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด มีการด าเนินงาน
โด ยรวม อยู่ ใน ระดับ ม าก   แล ะ เร่ื อ ง ท่ี
ด าเนินการมากท่ีสุดคือ  หอ้งเรียน มีแสงสวา่ง
เพี ย งพ อ แล ะอ าก าศ ถ่ าย เท ได้ ส ะด วก 
รองลงมา การจัดสภาพภายในห้องเรียน  มี
พื้นท่ีใช้สอยเหมาะท่ีจะท ากิจกรรมส าหรับ
เด็ก และอาคารเรียนหรือห้องเรียนมีความ
เหมาะสมเพียงพอกบัจ านวนเด็ก  สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ วิรัตน์  ทองวิจิตร์  (2553 : 
บทคดัย่อ)  ท่ีศึกษาเร่ืองการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็ก เล็กขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตามความต้องการของชุมชน  ศึกษา
กรณี เฉพ าะ เทศบาลต าบล เทพราช   ซ่ึ ง
ผลการวิจยัพบว่า  การด าเนินงานศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตาม
ความต้องการของชุมชน เทศบาลต าบลเทพ
ราช โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดบัมาก 
  3) ดา้นบุคลากร ผูป้กครองมีความ
คิดเห็นว่าการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แวง อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด มีการ
ด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเร่ือง
ท่ีด าเนินการมากท่ีสุดคือ  ผูบ้ริหาร มีความรู้
ความสามารถในงานวิชาการและการบริหาร

จดัการ รองลงมา ผูดู้แลเด็กมีความรู้และความ
เข้ า ใจ ใน จิต วิท ย าพัฒ น าก าร เด็ ก  แล ะ 
เจา้หน้าท่ีดูแลรักษาความปลอดภยัให้แก่เด็ก
โดยเฉพาะ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางในการ
บริหารงานบุคลากร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   (กรมการ
ปกครอง,  2542 : 14)  ท่ี ได้ก าหนดแนว
ทางการบริหารงานบุคลากรไว  ้คือ ควรมีการ
พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถใน
หน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง โดยจดั
ให้ มี บุ คล ากร ท่ี จ า เป็ น  และ เอ้ื อ ต่อก าร
ด า เนิ น งาน ให้ มี คุ ณ ภ าพ  ทั้ ง น้ี  เพื่ อ ให้
หน่วยงานสามารถกระท าภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลตามความมุ่ง
หมาย 
  4) ด้านงานธุรการ  การเงินและ
พัส ดุ  ผู ้ป กครอง มี ค วาม คิ ด เห็ น ว่ าก าร
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด มีการด าเนินงาน
โด ย รวม อ ยู่ ใน ระ ดับ ม าก  แ ล ะ เร่ื อ ง ท่ี
ด าเนินการมากท่ีสุดคือ ความสะดวกรวดเร็ว
ในการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการศึกษา 
รองลงมา การสนบัสนุนงบประมาณ สามารถ
จดัซ้ือส่ือการเรียนการสอนและวสัดุอุปกรณ์
ได้ตรงตามความต้องการจ าเป็น และระบบ
การเก็บเอกสารหลกัฐานและหนงัสือราชการ
เป็นหมวดหมู ่
  5 ) ด้ าน ง าน กิ จ ก ารนั ก เรี ย น 
ผูป้กครองมีความคิดเห็นว่าการด าเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหาร
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ส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ณิชมนต์ ปัทมเสว ี 
(2548 : บทคัดย่อ)  ท่ี ศึกษาสภาพและปัญหา
การบริหารงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ในจังหวัดปทุมธานี  มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารงานและเพื่อเปรียบเทียบสภาพและ
ปัญหาการบริหารงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัปทุมธานี 
จ าแนกตามขนาดขององค์การบริหารส่วน
ต าบล กลุ่มตัวอย่าง คือองค์การบริหารส่วน
ต าบลจังหวัดปทุมธานี   จ านวน   18 แห่ ง  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบทางสถิติ
ใช้ระดับนัยส าคญัท่ี  .05 ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า  
สภาพการบริหารงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ในจงัหวดัปทุมธานี
ดา้นงานกิจการนกัเรียนมีสภาพการบริหารงาน
อยูใ่นระดบัมาก และเร่ืองท่ีด าเนินการมากท่ีสุด
คือ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ปฏิบัติทั้ งกิจกรรม
ประจ าวนัในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อ
พฒันาลักษณะนิสัยและทกัษะในการใช้ชีวิต 
ประจ าวนัได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
พัฒนาการของเด็กตามวยั รองลงมา การจัด
กิจกรรมวนัส าคัญร่วมกัน ระหว่างผู ้บริหาร 
ผูดู้แลเด็ก และผูป้กครอง และการจดักิจกรรมท่ี
ส่งเสริมใหเ้ด็กไดรู้้จกัวฒันธรรมไทย 

  6) ด้ าน ง าน ชุ ม ช น สั ม พั น ธ์  
ผูป้กครองมีความคิดเห็นว่าการด าเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอด็ มีการด าเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และเร่ืองท่ีด าเนินการมากท่ีสุดคือ  การจัด
กิจกรรมเผยแพร่ผลงานของเด็กต่อชุมชน 
รองลงมา การอบรมความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงดู
เด็กแก่ผู ้ปกครองอย่างสม ่ าเสมอ และการ
อาศยัความร่วมมือของคณะกรรมการพฒันา
เด็กในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน 
 2. ผูป้กครองของเด็กท่ีเข้าเรียนใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง  อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ท่ีมีเพศและท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความ
คิดเห็นว่าการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก  ไม่แตกต่างกัน  แสดงให้เห็นว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลดงักล่าว ของผูป้กครองของเด็กท่ี
เขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตร
วิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่ส่งผลใดๆ ต่อความ
คิดเห็นของผูป้กครองของเด็กท่ีเข้าเรียนใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง  อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอด็ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านงานวิชาการ ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แวง อ าเภอเกษตรวสิัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรจดั
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กิจกรรมท่ี ส่ งเส ริมการเรียนการสอนใน
หอ้งเรียน ใหม้ากยิง่ข้ึน 
 2. ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ควรจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ์ ให้มีจ  านวน
ท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัเด็ก ใหม้ากยิง่ข้ึน 
 3. ด้านบุคลากร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย  จังหวดัร้อยเอ็ด ควรจัด
อตัราก าลังผูดู้แลเด็กเพียงพอสอดคล้องกับ
จ านวนเด็ก 
 4. ด้านงาน กิจการนัก เรียน  ศูนย์
พ ัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ควรจัดกิจกรรมการเล่นท่ีส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเด็ก 
ใหม้ากยิง่ข้ึน 
 5. ดา้นงานธุรการ การเงินและพสัดุ 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด  ควรด าเนินการเก่ียวกับ เอกสาร
หลักฐานให้เป็นไปตามระเบียบราชการ ให้
มากยิง่ข้ึน 
 6. ด้านงาน ชุมชนสัมพัน ธ์  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ควรเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหาร ผูดู้แลเด็ก
และผูป้กครองได้มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ใหม้ากยิง่ข้ึน 
 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้การ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหป้ระสบผลส าเร็จ 
 2. ควรศึกษารูปแบบการบริหารงาน
ท่ีเหมาะสมกับศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข การ
ด าเนินงานใหดี้ยิง่ข้ึน 
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