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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย (1) เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน และต าแหน่ง ประชากร ได้แก่ หัวหน้าสถานศึกษา และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย หัวหน้าสถานศึกษา จ านวน 13 คน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 140 คน รวมทั้งสิ้น 153 คน การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้จ านวนประชากรทั้งหมดในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ ค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แบบสอบถามอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Independent Samples) และ F-test (One-
way ANOVA) 
 ผลการวิจัย พบว่า 
   1.  สภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ และ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ด้านการปฏิบัติงานหน้าที่ครู   
  2.  ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ไมแ่ตกต่างกัน 
  3.  ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
 
*1นิสิตปริญญาโท นางสาวภัทริน  โพธิ์มั่น  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  วิทยาลัยนครราชสีมา 
2,3 อาจารย์, วิทยาลัยนครราชสีมา 



 

 480 

  4.  ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีต าแหน่งต่างกัน  ไม่แตกต่างกัน  
ค าส าคัญ : สภาพการปฏิบัติงาน, ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
Abstract 
          The research purposes were (1) to study performance conditions of Child Development 
Center teachers under the jurisdiction of Local Administrative Organization, Pak Chong District, 
Nakhon Ratchasima Province, and (2) to compare performance conditions of Child Development 
Center teachers under the jurisdiction of Local Administrative Organization, Pak Chong District, 
Nakhon Ratchasima Province, classified by education level, working experience, and position. The 
target population was the 153 administrators and teachers of Child Development Center under the 
jurisdiction of Local Administrative Organization, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Province 
consist of 13 administrators of Child Development Center and 140 teachers of Child Development 
Center. In this research, the researcher used the total population in the study. The research 
instrument was the 5 level with Index of item objective congruence was between 0.60 - 1.00 and 
the total reliability .96. The data analysis statistics were the percentage, mean, standard deviation, 
hypothesis test by t-test (Independent Samples) and F-test (One-way ANOVA). 
            The research findings were: 
 1. The performance conditions of Child Development Center teachers under the 
jurisdiction of Local Administrative Organization, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Province, 
the overview was at the high level. When considered in each aspect, it was found that the highest 
mean was the relationship with parents and the community. The aspect with the highest average 
was the management. And the aspect with the lowest mean was the performance of teachers 
 2. The comparison results of the performance conditions  of Child Development Center 
with different education level found the opinion about operation preparation status of Child 
Development Center teachers under the jurisdiction of Local Administrative Organization, Pak 
Chong District, Nakhon Ratchasima Province did not different.   
             3. The comparison results of the performance conditions of Child Development Center 
with different working experience found the opinion about the performance conditions of Child 
Development Center teachers under the jurisdiction of Local Administrative Organization, Pak 
Chong District, Nakhon Ratchasima Province did different.   
             4. The comparison results of The performance conditions of Child Development Center 
with different position found the opinion about the performance conditions of Child Development 
Center teachers under the jurisdiction of Local Administrative Organization, Pak Chong District, 
Nakhon Ratchasima Province did not different.   
Key Words : Performance conditions, Child Development Center teachers 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอบรมอาชีพตามความเหมาะสมและ
ความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546 : 13) การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็น
พื้นฐานที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากร เนื่องจากเด็กระดับปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง  3 - 6 ป ีจะเป็นช่วงอายุที่สามารถพัฒนา
ความพร้อมทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาได้อย่างเต็มที่ หากไม่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมในช่วงนี้
อาจจะมีผล ท าให้การพัฒนาด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างเชื่องช้าซึ่งจะกระทบต่อการเจริญเติบโตในอนาคต ดังที่นักจิตวิทยา
เสนอแนวคิดไว้ เช่น ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) กล่าวว่า “วัยเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์คือระยะ 5 ปีแรกของ
คนเราประสบการณ์ ต่าง ๆ ที่ได้รับในตอนต้นของชีวิต จะมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนเราตลอดจนถึงวาระสุดท้ายโดยเชื่อว่าการ
อบรมเลี้ยงดูในระยะปฐมวัยนั้น จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กในอนาคต”และโจ แอล ฟรอสท์ (Joe. 
L. Forst) ได้เสนอว่า“เด็กในช่วง 4-5 ปีแรกของชีวิตเป็นช่วงที่มีความเจริญงอกงามทางด้านร่างกายและจิตใจเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วที่สุด นอกจากนี้ยังมีความรู้สึกที่ไวต่ออิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอก” (โจ แอล ฟรอสท์ (Joe. L. Forst) อ้างอิง
ใน เยาวพา เดชะคุปต์, 2546 : 13)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงมีความเหมาะสมและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะถูกเลือกให้เป็นสถานที่
ส าหรับการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในทุกระดับ ทุก ๆ ด้านและมีความเป็นมาตรฐานเดียวกันในชุมชน ทั้งนี้เป้าหมายของ
การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอันเป็นช่วงวัยที่ส าคัญที่สุดในชีวิตและเป็นกลุ่ม
บุคคลที ่มีคุณค่าของสังคม เพื ่อให้เด็กๆ ได้รับ การส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีหรือสภาวะที่สมบูรณ์ ซึ่งมีความหมาย
ครอบคลุมสุขภายภาวะทุกๆ ด้าน คือ กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ คือ มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรค มี
สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพจิต มีจิตใจที่มีความสุข รื่นเริง ไม่เห็นแก่ตัว สามารถร่วมกับคนอื่นได้ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น
และชุมชนที่เข้มแข็ง  (กรมอนามัย, 2546 : 8) ดังนั้นในการจัดการศึกษาปฐมวัย จึงมีปรัชญาอยู่ที่การให้ความรัก ความ
อบอุ่น ที่มุ่งเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก การจัดการศึกษาเด็กอายุ 3-5 ปี เกิดวุฒิภาวะทางกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา มีพัฒนาการถึงระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่  ๆ ได้ง่ายขึ้น (วิรัตน์ บัวขาว, 2546 : 
34)   
 ครูผู้ดูแลเด็กจึงเป็นบุคลากรที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยและมีส่วนช่วยให้การด าเนินงาน
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับถ่ายโอนตามกฎหมายบรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ การให้ความส าคัญกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเด็กโดยตรง
จึงเป็นเรื่องส าคัญ การเล็งเห็นทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเป็นสิ่งที่มีค่ามากท่ีสุดนั้นเป็นหน้าท่ีของหัวหน้าองค์การหรือ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ ในองค์การมักจะพบปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
เช่น  มีความรู้สึกหรือทัศคติที่ไม่พอใจต่องาน ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผลประโยชน์ตอบแทน ที่ได้รับ 
ต่อระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนต่อหน่วยงานของตนเอง ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้เป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องหา
ทางแก้ไขและเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา หรือผู้น าทุกระดับที่จะต้องพยายามหาวิธีจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความพอใจใน
สภาพการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้มีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมุ่งไปสู่เป้าหมายที่องค์การต้องการ  (พูลสุข สังข์รุ่ง, 2548 : 137) ผู้ดูแลเด็กนอกจากจะมีบทบาทเป็นผู้ปลูกฝังและ
ส่งเสริมดูแลเด็กให้ มีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมตามวัย โดยการบูรณาการงานด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุขแล้ว  ยังมี
บทบาทเด่นในการเป็นแกนหลักประสานกับผู้ปกครอง องค์กรท้องถิ่น และชุมชนในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อให้เด็กได้เติบโตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ (สุภาภรณ์ หลักรอด, 
2548 : 1) องค์ประกอบต่าง ๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย
หรือเด็กเล็กได้เลยถ้าขาดผู้ดูแลเด็กที่มีคุณภาพ ผู้ดูแลเด็กนับว่าเป็นผู้มีบทบาทและความส าคัญอย่างยิ่งในศูนย์พัฒนาเด็ก
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เล็กเพราะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวเด็กมากที่สุด ในช่วงที่เด็กอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุคลากรกลุ่มนี้มีอิทธิพลต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กมากที่สุด จึงควรที่จะได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
และความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูแลเด็กอย่างสม่ าเสมอ (กรมอนามัย, 2546 : 14) 
 จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผลในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลที่
ส าคัญส าหรับครูผู ้ดูแลเด็กและบุคคลที่ เกี ่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
  2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และต าแหน่ง 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  หัวหน้าสถานศึกษาและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการ
ปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 2.  หัวหน้าสถานศึกษาและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพ
การปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 3.  หัวหน้าสถานศึกษาและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพ การ
ปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีขอบเขตดังนี้ 
 1.  ประชากร ได้แก่ หัวหน้าสถานศึกษา และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย หัวหน้าสถานศึกษา จ านวน 13 คน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 140 คน รวม
ทั้งสิ้น 153 คน (ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา, 2562) การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้จ านวนประชากรทั้งหมดในการศึกษา 
 2.  เนื้อหา ได้แก่ สภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้
แนวคิดตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 
  2.1 การปฏิบัติหน้าที่ครู 
      2.2 การจัดการเรียนรู ้
      2.3 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
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 3.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
  3.1 ตัวแปรอิสระ (independent variables) ได้แก่  
     3.1.1 ระดับการศึกษา ประกอบด้วย  1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 2) ปริญญาตรี 3) สูงกว่าปริญญาตรี 
     3.1.2 ประสบการณ์ท างาน  จ าแนกเป็น  1) น้อยกว่า 5 ป ี 2) 5-10 ป ี 3) มากกว่า 10 ป ี
     3.1.3 ต าแหน่ง จ าแนกเป็น 1) หัวหน้าสถานศึกษา 2) ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  3.2   ตัวแปรตาม (dependent variables) ได้แก่ สภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ดังต่อไปนี้ 1) การปฏิบัติหน้าที่ครู 2) การจัดการ
เรียนรู้  3) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
        เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 
เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และต าแหน่ง มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check-List)  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยข้อค าถามรวม 3 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย น้อยที่สุด 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 สภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือออกจากคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ถึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากหัวหน้าสถานศึกษาและครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 2.  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ของแต่ละ
ต าบลเพื่อช่วยกระจายแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
 3. น าแบบสอบถามที่รวบรวมมาได้ท าการตรวจสอบความถูกต้อง 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพ้ืนฐาน  
  1.1  ค่าร้อยละ (percentage)  
 1.2  ค่าเฉลี่ย (mean : µ)  

  1.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (standard deviation : ) 
 2.  สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ 
  2.1  คา่ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เพื่อวัดความเที่ยงตรง (validity)  
 2.2  ค่ าความเชื่ อมั่ น (reliability) โดยใช้สั มประสิทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient)   
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 3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
 3.1 สถิติการทดสอบที (t- test) ท่ีใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อ
กัน   
 3.2 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA, F-test) โดยการทดสอบ
เอฟ (F- test) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มขึ้นไป    
 3.3 กรณีที่มีค่า F มีนัยส าคัญทางสถิติทางการเปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่มโดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ผู้วิจัยได้น ามาสรุปผล ปรากฏดังนี้ 
   1.  สภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ด้านการการจัดการเรียนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านการปฏิบัติงานของครู   
  2.  ผลการเปรียบเทียบหัวหน้าสถานศึกษาและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา ไมแ่ตกต่างกัน   
  3.  ผลการเปรียบเทียบหัวหน้าสถานศึกษาและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสบการณ์ท างาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  4.  ผลการเปรียบเทียบหัวหน้าสถานศึกษาและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ไมแ่ตกต่างกัน  
 
อภิปรายผล 
 จากผลสรุปสภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายตามความมุ่งหมายของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
  1. สภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ด้านการการจัดการเรียนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ ย
ต่ าสุด คือ ด้านการปฏิบัติงานของครู ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง การจัดการเรียนการสอนที่ตระหนักถึงผู้เรียน
เป็นส าคัญ การมีส่วนร่วมของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนในการร่วมกันพัฒนาการศึกษา โดย
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการวางแผน การพัฒนาหลักสูตร การร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งช่วยเหลือ
พัฒนาให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อชุมชนอย่างเต็มความสามารถ สอดคล้องกับผลการวิจัยของพิมพ์พรรณ สุภาณิชย์ (2552: 93-
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96) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการ
ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ยัง
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของสุรพล สะใบ (2553: 63-67) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของชฎารัช ชัยชนะ (2553: 79-86) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูของครู สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ผลการวิจัย พบว่า การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครู 
สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนิภา นาคสิงห์ 
(2554: 85-86) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนใน
โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  4 มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 2. สภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู อยู่ในระดับมาก การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้
อาจเป็นเพราะครูได้รับการส่งเสริมให้เป็นวิทยากรในการประชุม อบรม  สัมมนา เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูน้อย 
ยังไม่มีผลงานทางวิชาการออกเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่น แต่ทั้งนี้ครูยังยึดจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นหลักในการปฏิบัติงาน 
และพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ ผลการวิจัยด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู จึงอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
สุรพล สะใบ (2553 : 63-67) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอนในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของชฎารัช 
ชัยชนะ (2553 : 79-86) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครู  สังกัดเทศบาลเมือง
ตะกั่วป่า ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครู สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ในภาพรวม
อยู่ในระดับการปฏิบัติมาก มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ  อยู่ใน
ระดับการปฏิบัติปานกลาง และได้สรุปแนวทางการพัฒนาครูให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ไว้ดังนี้ 1) 
ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาวิชาชีพ เพื่อน ามาพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 2) ผู้บริหารควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นคุณธรรม
จริยธรรมให้เกิดกับผู้เรียน 3) ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูมีการสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนและมีการจัดท าวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน 4) ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูมีการจัดท าแผนการสอน โดยการวิเคราะห์หลักสูตรและ
เขียนแผนการสอนแบบบูรณาการโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ การ
ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการจัดการเรียนการ
สอนให้กับผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน มีความประพฤติดี วางตัวดี เอาใจใส่ดูแล มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ และค าสั่งในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของน าสุข  หว่างเพียร 
(2556) ท าการศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต



 

 486 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ าแนกตาม
วุฒิการศึกษา พบว่า ข้าราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูโดยรวมไม่
แตกต่างกัน  
 4. ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสบการณ์ท างานมากได้รับการฝึกอบรม 
ส่งเสริม พัฒนาการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู ด้านการการจัดการเรียนรู้ และด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของนิภา นาคสิงห์ (2554 : 85-86) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของ
ครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 15 ปี และครูที่มีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 15 ปีขึ้น
ไป มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของน าสุข หว่างเพียร (2556) ท าการศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของ
ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ผลการวิจัยพบว่า การ
เปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์การสอน พบว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การ
สอนต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปมี
การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูสูงกว่าข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ต่ ากว่า 10 ป ี
 5.  ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีต าแหน่งต่างกัน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่ผลการวิจัย
เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะหัวหน้าสถานศึกษา และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระเบียบ นโยบาย แนวทางการปฏิบัติในการ
เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของพิมพ์พรรณ สุภาณิชย์ (2552 : 
93-96) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของ
ข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีต าแหน่งต่างกัน ในภาพรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า การปฏิบัติงานไมแ่ตกต่างกันในด้านการพัฒนาตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1  ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรเพิ่มหลักสูตรการอบรมการเป็น
วิทยากรในการประชุม อบรม สัมมนา หรือการจัดกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู ส าหรับครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
  1.2  ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนเข้ารับการอบรมการเป็นวิทยากรในการ
ประชุม อบรม สัมมนา หรือการจัดกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู ส าหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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  1.3  ด้านการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการออก
เผยแพร่แก่หน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเป็นระบบอยู่เสมอ 
  1.4  จากผลการวิจัยควรเสนอเป็นแนวทางเพื่อก าหนดเป็นนโยบายระดับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการจัดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1  ควรศึกษาเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในระดับจังหวัด เพื่อน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
  2.2  ควรศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ระดับประเทศ เพื่อน าข้อมูลสารสนเทศไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และใช้เป็นข้อมูลเพื่อ
วางแผนการก าหนดนโยบายด้านการศึกษาระดับปฐมวัย ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
 2.3  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อน าไปข้อมูลสารสนเทศไปพัฒนาวิชาชีพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป 
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