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Abstract

 The objectives of this research were to study 1) the administrative factors of child care centers; 2) the  

standard-based implementation of child care centers; 3) the relationship between administrative factors and the 

implementation of child care centers; and 4) the administrative factors affecting the standard-based implementation 

of child care centers under Nongchok area Bangkok. The sample were123 participants of head teachers of centers 

and teachers of child care centers in Nongchok Office area, The instrument was a questionnaire (5 rating-scales). The 

statistical used in data analysis were frequency, percentage, standard deviation, Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient and multiple regression analysis.

 The findings of the study were as follows :

 1) The administrative factors of childcare centers, as a whole, was at high level of average (x= 3.97) ranking 

from high to low : the atmosphere and organizational cultures, the personnel and team development, the  

organization and the information technology respectively.

 2) The standard-based implementation of child care in Nongchok office area Bangkok was at high level of 

average (x= 4.12) ranking from high to low : creation learning process in order to promote and development child,  

The children qualities and the child care center management respectively

 3) The relationship between administrative factors and the standard-based implementation of child care 

centers in Nongchok District Office, Bangkok. Was at a highly positive (r
xy
= .812) with the statistical significance of 0.01.

 4) The administrative factors affecting the standard-based implementation of child care centers under  

Nongchok. area Bangkok have two factors : the personnel and team development and the strategic. the predictive 

power was at 66.7 percent and written in the predictive equation of standard scores as Z’y= .522X
3
 + .348X

4
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ศึกษาปัจจัยการบริหารของศูนย์เด็กเล็ก 2) ศึกษาการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์ 

เด็กเล็ก 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก และ 4) ศึกษาปัจจัยการบริหาร 

ที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูหัวหน้าศูนย์

และครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครจ�านวน 123 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตรา 

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
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 ผลการวิจัยพบว่า 

 1) ปัจจยัการบรหิารของศนูย์เด็กเลก็ท้ัง 5 ด้าน มค่ีาเฉลีย่รวม อยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย คอื ด้านบรรยากาศ

และวฒันธรรมองค์การ มค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ด้านการพฒันาบคุลากรและทมีงาน ด้านโครงสร้างขององค์การ ตามล�าดบั และด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ

 2) การด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก มีค่าเฉล่ียรวม อยู ่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ  

การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก คุณภาพเด็กและการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก

 3) ปัจจัยการบริหารกับการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กสังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์

ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 4) ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  

มีอ�านาจพยากรณ์ได้ร้อยละ 67.7 ด้านการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน และด้านกลยุทธ์ ส่วนด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ  

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และด้านโครงสร้างองค์การ ไม่ส่งผลต่อการด�าเนนิงานตามมาตรฐานศูนย์เดก็เล็ก สังกดัส�านกังาน เขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร โดยเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน คือ Z’y= .522X
3
 + .348X

4

ค�าส�าคัญ : ปัจจัยการบริหาร มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไข 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. 2553 มุ่งให้กระจายอ�านาจในการบริหารจัดการไปให้สถาน

ศึกษามากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด�าเนินการได้ 

โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�าคัญท�าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งใน

การบรหิารและการจดัการสามารถพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการ

เรียนรู้ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อ

หนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพ

และมีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้นย่อมต้อง 

อาศัยปัจจัยการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพในทุกด้าน (กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2553, หน้า 4) ก�าหนดไว้ในมาตรา 9 (5) ระดม

ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา (6) การมี 

ส่วนร่วมของบคุคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบ

การ และสถาบันสังคมอื่น (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 

2557, หน้า 5)

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  

มาตรา 41 องค์การปกครองส่วนท้องถิน่มสีทิธจิดัการศึกษา ในระดบั

หน่ึงหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความ

ต้องการภายในท้องถิ่น มาตรา 42 ให้กระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการประเมินความพร้อมและ มีหน้าที่ในการประสานและ 

ส่งเสริมกับองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา

สอดคล้องกบันโยบายและได้มาตรฐาน รวมทัง้เสนอแนะการจดัสรร

งบประมาณอุดหนุนในการจัดการศึกษาขององค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 

ไม่น้อยกว่าสิบสองปีรัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และ

มาตรา 52 ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กร

วิชาชีพ ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ต่าง มีความส�าคัญและ

จ�าเป็นในการมีบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ทกุระดบัทกุรปูแบบ และไม่เพยีงเฉพาะการจดัการศึกษาภาคบงัคบั

เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษา

ระดับ ก่อนประถมศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งประชาชน  

ทุกคนย่อมได้รับการศึกษาอบรมนับตั้งแต่ระดับปฐมวัย นอกจากนี้

ยงัมกีารกระจายอ�านาจการจดัการศึกษา ไปยงัหน่วยงานต่างๆ เพือ่

เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา เพื่อให้

ประชาชนได้รบัการศึกษาอย่างทัว่ถึงและพฒันาคณุภาพชวีติให้ดขีึน้ 

การศึกษา คอืรากฐานทีส่�าคญัในการพฒันาประเทศเพราะการศกึษา 

เป็นกระบวนการพัฒนาบุคคล ซ่ึงเป็นสมาชิกของสังคม ให้เป็น  

ผู้มคุีณภาพและมคุีณลักษณะอนัพงึประสงค์ทัง้ในด้านความรู ้ทกัษะ 

เจตคติ ตั้งแต่แรกเกิดและทุกช่วงชีวิต ถ้าบุคคล ในสังคมเป็นผู้มี

คุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ก็จะเป็นก�าลังในการท�า

ประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ โดยรัฐมีหน้าที่หลักในการ

จัดการศึกษา ให้มีคุณภาพทั่วถึงและเพียงพอ การจัดการเรียนการ

สอน เป็นภารกจิหลกัของสถานศกึษา (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2553, 

หน้า 4)
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 นอกจากนี้ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนา

เดก็ปฐมวยั พ.ศ. 2551 ก�าหนดให้เดก็ปฐมวยั ได้รบัการพัฒนาอย่าง

มีคุณภาพตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามท่ีบัญญัติไว ้ใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมุ่งเน้นให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง 

ครผููด้แูลเดก็ และผูท้ีเ่กีย่วข้อง มคีวามรูค้วามเข้าใจและตระหนกัถงึ

ความส�าคัญของการเลี้ยงดู การสร้างเสริมประสบการณ์ และ

สนบัสนนุ ให้เดก็ปฐมวยัเกิดการเรยีนรูพ้ฒันาตนเองได้ตามศักยภาพ

ทางการแพทย์ พบว่ามนษุย์ทีม่อีายตุัง้แต่เร่ิมปฏสินธ ิจนถงึช่วง 8 ปี 

นบัว่าเป็นช่วงทองของชวีติ เนือ่งจากเป็นระยะทีร่ะบบประสาทและ

สมองของเด็กเจรญิเตบิโต ในอตัราสงูสดุ การปลกูฝังและสร้างเสรมิ

พัฒนาการ ทุกด้านให้แก่เด็กในวัยน้ี ย่อมได้ผลอย่างเต็มศักยภาพ

มากกว่าการปลูกฝังและสร้างเสริมในช่วงวัยอื่นๆ โดยพัฒนาการ

แต่ละด้านจะเป็นไปตามล�าดบัตามระยะเวลา เช่น การพฒันาอวยัวะ

และระบบท�างานต่างๆ ภายในร่างกายจะเกิดขึ้นเมื่อทารกยังอยู่ใน

ครรภ์มารดา ทารกแรกคลอด จะพัฒนาระบบหายใจ ระบบย่อย

อาหาร และระบบขับถ่าย ในขณะที่พัฒนาการทางสมองจะด�าเนิน

ไปอย่างต่อเนือ่งเพิม่ขึน้ตามล�าดบัจนสามารถควบคมุการท�างานของ

กล้ามเนื้อต่างๆ จดจ�า เข้าใจ และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ด้วยเหตุนี้ศูนย์ 

เดก็เลก็จงึมคีวามส�าคญัต่อการอบรมสัง่สอนและเลีย้งดูเดก็ โดยพ่อ

แม่มบีทบาทส�าคญัในการตัดสนิใจเลอืกสถานที ่ขัน้ต้นในวยัแรกของ

ชีวิตให้แก่เด็กที่มุ่งเน้นให้มีความพร้อมทุกๆ ด้านเพื่อน�าไปสู่การ

พัฒนาการต่อไปในระดับสูงข้ึน สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างเป็นปกติสุข เก้ือหนุนเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สงัคม และ วฒันธรรมไทยและพฒันาประเทศได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

และการด�าเนนิงานของศนูย์เดก็เลก็นัน้ ต้องส่งเสรมิ ให้มกีารพฒันา

เหมาะสมตามวัย และเต็มตามศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง 

หมายถึงการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและเป็นพลเมืองดีของ 

ประเทศชาติ สามารถสร้างสรรค์ความเจริญม่ันคงและมั่งค่ังให้แก่

แผ่นดิน และประเทศชาติ (ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

สพฐ, 2553, หน้า 13)

 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2552 มีมติ

มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(พม.) มีหน้าที่เร่งรัดด�าเนินการยกระดับ ศูนย์เด็กเล็ก ให้ได้รับการ

ดแูลโดยมมีาตรฐานขัน้ต�า่เท่าเทยีมกนัจงึได้มอบหมายให้ส�านกังาน

ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูง

อายุ (สท.) ด�าเนินการส่งเสริมสวัสดิภาพ การคุ้มครอง และพิทักษ์ 

สิทธิเด็กโดยก�าหนดมาตรการ กลไก ส่งเสริมสนับสนุน การด�าเนิน

งานของทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้เดก็ มคีณุภาพชวีติทีด่ ีมคีวาม

มั่นคง ปลอดภัยรวมทั้งเร่งรัด ให้มีการจัดท�ามาตรฐานกลางเพื่อให้

เดก็ได้รบัการดูแล พฒันาอย่างเท่าเทยีมกนั ทัง้นีต้ัง้แต่เดือนตลุาคม 

พ.ศ. 2555 สถานศึกษาทุกแห่งรวมทั้งศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งถือว่าเป็น

สถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

(แก้ไขเพิม่เตมิ) จะต้องได้รบัการประเมนิและรบัรองคณุภาพ ดงันัน้

ส�านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส

และผู้สูงอายุจึงได้น�ามาตรฐานการพัฒนาเด็กมาปรับปรุงให้

สอดคล้องกบัระบบการประเมนิของส�านกังานรบัรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเป ็นอีกกลไกหนึ่งใน

กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของชาติ ภายใต้หลักเกณฑ์

มาตรฐานทีส่ร้างขึน้บนพืน้ฐาน 3 ประการ คือ (1) การบรหิารจัดการ

ทีด่ ี(2) กระบวนการบรหิารหรือการจดัประสบการณ์การเรยีนรูข้อง

เดก็ทีม่คีณุภาพและ (3) ประสทิธผิลจากการด�าเนนิงาน คอื เด็กต้อง

ได้รบัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการประเมนิ

ผลการด�าเนินงานและเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพของ

ศนูย์เดก็เลก็ เป้าหมายส�าคญัในการน�าเกณฑ์มาตรฐานศนูย์เดก็เลก็

แห่งชาติไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ก็คือให้เด็กได้รับการ

พฒันาเต็มตามศกัยภาพ ด้วยมาตรฐานทีเ่ท่าเทยีมกนัทัว่ประเทศซึง่

มีความสอดคล้องกับระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ 

หรอืการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก สามารถ

น�าไปใช้ประเมนิตนเองเพือ่ก�าหนดแนวทางปรบัปรงุ การด�าเนนิงาน

ของตนเอง ความร่วมมอืของบคุลากร ภายในศูนย์เดก็เลก็ และหน่วย

งานที่ก�ากับดูแล เป็นการเตรียมความพร้อมส�าหรับรองรับการ

ประเมินจากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ

ศึกษา (สมศ.) ที่จะต้องด�าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกของ

สถานศึกษาให้ครบภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) 

(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2556,  

หน้า 9)

 การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม) ก�าหนดว่า 

การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้นจ�าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรท่ีเป็น

ปัจจยัพืน้ฐานทางการบรหิารมาช่วย การบรหิารการศกึษาจะประสบ

ความส�าเร็จตามเป้าหมาย ต ้องอาศัยปัจจัยการบริหารที่มี

ประสิทธิภาพ ปัจจัย การบริหารที่เอื้อต่อการด�าเนินงานตาม

มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กนั้น ผู้วิจัยได้ก�าหนดปัจจัยการบริหาร 5 ด้าน 

ประกอบด้วย 1) ด้านโครงสร้างองค์การ 2) ด้านบรรยากาศ 

และวัฒนธรรมองค์การ 3) ด้านการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน  

4) ด้านกลยุทธ์และ 5) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เป็นแนวทาง

ในการศึกษาวิจัย เพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กมีคุณภาพมาตรฐานประสบ

ความส�าเร็จ และสอดคล้องกับระบบการประเมินของส�านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผลผลิตคือ 
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นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และสามารถด�ารงชีวิตในสังคมท้องถิ่นที่

ตนเองอาศัยอยู่ได้อย่างมีความสุข

 กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น

มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยตรงในการดแูลแก้ไขปัญหา พฒันาเมอืง

ให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จัดให้มีบริการในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะในเรื่อง 

การศึกษาที่ต้องให้ความส�าคัญ ท้ังน้ีได้ก�าหนดไว้ในแผนพัฒนา

กรงุเทพมหานครในด้านการพฒันาการศกึษาซ่ึงได้มกีารขยายบรกิาร

เตรียมความพร้อมให้แก่เด็กก่อนเข้าเรียนประถมศึกษาอีกทั้งยัง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาของผู้ว่าราชการ

กรงุเทพมหานคร ซึง่ก�าหนดภารกจิด้านพฒันาการศกึษา คือให้การ

สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนในชุมชนให้เพียงพอ

และได้มาตรฐาน โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ช่วยเหลอืประชาชนผูม้รีาย

ได้น้อยและต้องไปประกอบอาชีพนอกบ้าน ท�าให้ไม่สามารถเลี้ยงดู

บุตรหลานในวัยก่อนเข้าเรียนภาคบังคับให้มีโอกาสเตรียมความ

พร้อมช่วยเสริมสร้างพัฒนาการถูกต้องสมวัยให้แก่เด็กท้ังทางด้าน

การเรียน การสอน การพัฒนาทางด้านอารมณ์สังคม เพื่อให้เด็ก  

มีพัฒนาการและพร้อมที่จะเรียนต่อในระดับการศึกษา ภาคบังคับ 

ซึ่งในเรื่องนี้กรุงเทพมหานครได้จัด ให้มีศูนย์เด็กเล็กในแต่ละเขต

พื้นที่ปกครองของกรุงเทพมหานคร โดยมีการสนับสนุนด้าน 

งบประมาณส่วนหนึ่งให้แก่ชุมชนน�าไปบริหารจัดการ ศูนย์เด็กเล็ก 

ในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง (กองนโยบายและแผนงาน, 2550, 

หน้า 7)

 ส�านกังานเขตหนองจอก กรงุเทพมหานคร แบ่งเป็น 8 แขวง 

มีจ�านวนศูนย์เด็กเล็ก 33 ศูนย์ประกอบด้วย 1) แขวงกระทุ่มราย  

มีจ�านวนศูนย์เด็กเล็ก 6 ศูนย์ 2) แขวงล�าผักชี 5 ศูนย์ 3) แขวงล�า

ต้อยติ่ง 4 ศูนย์ 4) แขวงโคกแฝด 6 ศูนย์ 5) แขวงหนองจอก 4 ศูนย์ 

6) แขวงคลองสิบ 2 ศูนย์ 7) แขวงคลองสิบสอง 3 ศูนย์ และ  

8) แขวงคู้ฝั่งเหนือ 3 ศูนย์ จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ

สามของ สมศ. ในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2557 ท่ีผ่านมา 

เป็นการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกของศูนย์เด็กเล็ก  

สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เป็นการประเมิน  

ชี้ทิศทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของศูนย์เด็กเล็ก ในภาพรวม 

จะไม่ตัดสินรับรองหรือไม่รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  

แต่จะก�าหนดเพียงว่า “ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

แล้ว” ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) ท�าการประเมนิคณุภาพภายนอกสถานศกึษาแต่ละแห่งตาม

มาตรฐานการศกึษาของชาตแิละครอบคลมุหลกัเกณฑ์ 4 มาตรฐาน 

ได้แก่ 1) การบริหารการจัดการศึกษา กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ได้แก่ 

พัฒนาการด้านร่างกายด้านอารมณ์และจิตใจด้านสังคมด้าน 

สติปัญญาประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เน้นเด็ก 

เป็นส�าคัญประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 

สถานศึกษา โดยรวมกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานของศูนย์เด็กเล็ก สังกัด

ส�านักงานเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ  

“ดี” 2) การบริหารจัดการศึกษา กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ได้แก่

ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษา

หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ก�ากับดูแลสถานศึกษาพัฒนาการของการ

ประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ผลการพัฒนา

ให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

ของการจัดตั้งสถานศึกษา ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น  

ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณะของสถานศึกษาผลการด�าเนินงาน

โครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ผลการพัฒนา

สถานศกึษาให้มคีณุภาพตามนโยบายการปฏริปูการศกึษาผลการส่ง

เสรมิพฒันาสถานศกึษาทีส่อดคล้องกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา

ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา

มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ

ปฏริปูการศกึษาโดยภาพรวมกลุม่ตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์ของศนูย์เดก็เลก็ 

สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ อยู่ใน

ระดับ “พอใช้” 3) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

และ 4) การประกันคุณภาพภายในโดยภาพรวมจากการประเมิน

ของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) ของศูนย์ศูนย์เด็กเล็ก สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ “ปรับปรุง” และ “ปรับปรุงเร่งด่วน” 

(รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ. 2554-2558, 

หน้า 2-4)

 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัย 

ที่ เกี่ยวข ้องกับป ัจจัยการบริหารที่ส ่งผลต ่อการด�าเนินงาน 

ตามมาตรฐานศูนย ์เด็กเล็ก สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการและทฤษฏี 

พบว่ามีปัจจัยการบริหาร 5 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์การ  

ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ ด้านพัฒนาบุคลากรและ 

ทีมงาน ด้านกลยุทธ์และด้านเทคโนโลยีสาสนเทศ ที่ส�าคัญต่อการ

พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก นอกจากนี้สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้แก้ไข

ปรบัปรงุ การบรหิารงานการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและ เป็น

แนวทางให้แก่หน่วยงานและองค์การที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยส่งเสริมภาวะผู้น�าของผู้บริหาร พัฒนาบุคลากรและผู้ดูแล

เด็กให้สามารถจัดกิจกรรมพัฒนา เด็กปฐมวัยให้เกิดความส�าเร็จใน

การรับการประเมิน ของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คณุภาพการศกึษา และพฒันาครหูวัหน้าศนูย์ ครผููดู้แลเดก็ เป็นผู้น�า
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การเปลีย่นแปลง พฒันาคณุภาพการศกึษาของเดก็ปฐมวยั ให้สงูขึน้

เป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารของศูนย์เด็กเล็ก สังกัด

ส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

 2. เพื่อศึกษาการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก 

สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับ 

การด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก สังกัดส�านักงาน 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

 4. เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงาน

ตามมาตรฐานศูนย ์ เด็กเล็กสังกัดส�านักงานเขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร

สมมติฐานการวิจัย
 1. ปัจจัยการบรหิารมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกระดบัสูงกบัการ

ด�าเนนิงานตามมาตรฐานศนูย์เดก็เลก็ สงักดัส�านกังานเขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร

 2. ปัจจยัการบรหิารส่งผลต่อการด�าเนนิงานตามมาตรฐาน

ศูนย์เด็กเล็ก สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตในการวิจัย
 ขอบเขตด้านเนื้อหา

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษา ปัจจัยการบริหาร ที่ส่งผลต่อ

การด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็ก เล็กสังกัดส�านักงานเขต

หนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยศึกษาสังเคราะห์ปัจจัย 

การบริหารของนักการศึกษาซึ่งประกอบด้วย มาร์คอร์ท และ 

เรย์โนลด์ (Marquardt & Reynolds, 1994, pp. 29-23) เบนเนต 

และโอเรียน (Bennett &O’Bien, 1994, pp. 41-49) สเตียร์ 

(Steers, 1997, p. 8) ไคเซ (Kaiser, 2000, pp. 191-212) และ

จ�าเริญ จิตรหลัง (2550, หน้า 58-78) ได้ปัจจัยการบริหาร ดังน้ี  

1) ด้านโครงสร้างองค์การ 2) ด้านบรรยากาศและวฒันธรรมองค์การ  

3) ด้านการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน 4) ด้านกลยุทธ์และ  

5) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ขอบเขตการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กศึกษา 

จากมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติของกระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมัน่คงของมนษุย์ (2556,หน้า 3-29) ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน  

1) การบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก 2) การจัดกระบวน การเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กและ 3) คุณภาพเด็ก

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู ้ดูแลเด็ก  

สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 

ทั้งหมดจ�านวน 33 ศูนย์ ครูผู้ดูแลจ�านวน 171 คน

 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก 

สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 

ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของเครซี่ และมอร์แกน 

(Kregcic & Morgan, 1970, p. 608)) แล้วน�ามาก�าหนดสัดส่วน

เป็นรายแขวง 8 แขวง ประกอบด้วย 1) แขวงกระทุ่มราย มีจ�านวน

ศูนย์เด็กเล็ก 6 ศูนย์ 2) แขวงล�าผักชี 5 ศูนย์ 3) แขวงล�าต้อยติ่ง  

4 ศูนย์ 4) แขวงโคกแฝด 6 ศูนย์ 5) แขวงหนองจอก 4 ศูนย์  

6) แขวงคลองสิบ 2 ศูนย์ 7) แขวงคลองสิบสอง 3 ศูนย์ และ  

8) แขวงคู้ฝั ่งเหนือและสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากได้จ�านวน 

กลุ่มตัวอย่าง 123 คน

 ตัวแปรที่ใช้ศึกษา 

 1) ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยการบริหาร มีดังนี้

  (1) ด้านโครงสร้างขององค์การ

   (2) ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ

  (3) ด้านการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน

   (4) ด้านกลยุทธ์

   (5) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 2) ตัวแปรตาม คือ การด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย ์

เด็กเล็ก สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  

โดยใช้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (กระทรวงพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์, 2556, หน้า 3-29) ประกอบด้วย  

3 มาตรฐาน ดังนี้

  (1) การบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก

   (2)  การจัดกระบวนการเรียนรู ้ เพื่อส่งเสริมพัฒนา 

การเด็ก

  (3) คุณภาพเด็ก

วิธีด�าเนินการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบ 

สอบถามความคิดเห็นของครูผู ้ดูแลเด็กสังกัดส�านักงานเขต

หนองจอก ปีการศึกษา 2559 เกี่ยวกับปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ

การด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กสังกัดส�านักงานเขต

หนองจอก แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบตรวจ

สอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วยค�าถามเกี่ยวกับ เพศ  

ระดับการศึกษา ต�าแหน่ง และประสบการณ์ในการท�างาน
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 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยการบริหาร 

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

(Rating Scale) ตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert, 1967, pp. 90-95) 

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการด�าเนินงานตาม

มาตรฐานศนูย์เดก็เลก็แห่งชาตปิระกอบไปด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คอื 

(1) การบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก (2) การจัดกระบวนการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และ (3) คุณภาพเด็ก ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 

Scale) ตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert, 1967, pp. 90-95) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 1) ผู ้ วิ จั ยขอหนั งสื อราชการจากบัณฑิตวิทยาลั ย

มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ขอความร่วมมอืจากผูบ้รหิารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก ขอความอนุเคราะห์

ให้ครูผู ้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีกลุ ่มตัวอย่างตอบแบบ 

สอบถาม

 2) ผู ้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ส่งแบบสอบถามถึงสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

 3) ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

จากสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 123 ฉบับ ได้รับ

แบบสอบถามคืนทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

 4) น�าแบบสอบถามที่รวบรวมมาได้ ท�าการตรวจสอบ 

ความถูกต้องสมบูรณ์

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู ้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปได้ด�าเนินการ ดังนี้

 1) การวิเคราะห์ข ้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม โดยการค�านวณหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ

 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยการบริหาร โดย

วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งแปล 

ความหมายค่าเฉลี่ยที่ได้ตามเกรณฑ์การประเมินตามแนวคิดของ 

เบสท์ (Best, 1993, p. 246)

 3) การวเิคราะห์ปัจจยัการบรหิารของผูบ้รหิารศนูย์เดก็เลก็ 

สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x)

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ซ่ึงแปลความหมายค่าเฉลี่ยที่ได้

ตามเกณฑ์การประเมนิตามแนวคดิของเบสท์ (Best, 1993, p. 246)

 4) การวิ เคราะห์ข ้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินงานตาม

มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กโดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน (S.D) ซึ่งแปลความหมายค่าเฉลี่ยที่ได้ตามเกณฑ์ 

การประเมินตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1993, p.246)

 5) การวเิคราะห์ปัจจยัการบรหิารทีส่่งผลต่อการด�าเนนิงาน

ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก สังกัดส�านักงานเขต หนองจอก โดยใช้

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบการ น�าตัวแปรอิสระทั้งหมด

มาสร้างเป็นสมการถดถอย (multiple regression analysis : 

stepwise method) เพื่อสร้างสมการถดถอย ใช้วิธีการหา 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)

สรุปผลการวิจัย
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการบริหาร ที่ส่งผล

ต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กสังกัดส�านักงาน 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ครูผู้ดูแลเด็กที่ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมดเป็นเพศหญิง จ�านวน 123 คน คิดเป็น ร้อยละ 100  

วุฒิปริญญาตรีมากที่สุด จ�านวน 71 คน คิดเป็น ร้อยละ 57.70  

รองลงมา คือ วุฒิอนุปริญญา จ�านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 22.80 

วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ�านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 18.70 และ 

วุฒิอื่นๆ จ�านวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.80 ตามล�าดับ

 ด้านต�าแหน่งหน้าท่ีส่วนใหญ่เป็นครูผู ้ดูแลเด็ก จ�านวน  

106 คน คิดเป็นร้อยละ 86.20 และเป็นครูหัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก 

จ�านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 13.80 ตามล�าดับ

 ด้านประสบการณ์ในการท�างานท่ีเกี่ยวกับการดูแลเด็ก 

ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี จ�านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 

29.30 รองลงมา คือ มีประสบการ 5-10 ปี จ�านวน 32 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 26 มีประสบการณ์ 11-15 ปี จ�านวน 28 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 22.80 มีประสบการณ์ 16 ปี ขึ้นไป จ�านวน 27 คน  

คิดเป็นร้อยละ 22 ตามล�าดับ

 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการบริหาร สังกัดส�านักงานเขต

หนองจอก กรงุเทพมหานคร มค่ีาเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่

พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า 

ด้านบรรยากาศและวฒันธรรมองค์การมค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ รองลงมา 

ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน ด้านโครงสร้างของ

องค์การตามล�าดับ และด้านที่มีค่าเฉล่ียอันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

  1) ด้านโครงสร้างองค์การ โดยภาพรวมและรายข้อ  

อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียสงูสดุ 

ได ้แก ่ ศูนย ์เด็กเล็กจัดวางคนและต�าแหน่งงานตามความรู  ้

ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ศูนย์เด็กเล็กมีการ
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ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกศูนย์เด็กเล็กก�าหนดหน้าที ่

ความรบัผดิชอบของแต่ละฝ่ายไว้อย่างชดัเจน ตามล�าดบัและข้อทีม่ี

ค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็กก�าหนดนโยบายการ 

บริหารงานไว้อย่างชัดเจนและศูนย์เด็กเล็กจัดท�าแผนภูมิแสดง 

สายงานไว้อย่างชัดเจน

   2) ด้านบรรยากาศและวฒันธรรมองค์การ โดยภาพรวม

และรายข้ออยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ศูนย์เดก็

เล็กมีการติดต่อสื่อสารใช้ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รองลงมา ได้แก่ 

ศูนย์เด็กเล็กครูและบุคลากรมีอิสระทางความคิดในการปฏิบัติงาน 

ศูนย์เด็กเล็กบรรยากาศเป็นมิตร ต่อกันในการปฏิบัติงานตามล�าดับ 

และข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็กใช้ระบบ 

ธรรมาภิบาลพิจารณาความดีความชอบของคณะครูและบุคลากร 

  3) ด้านการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน โดยภาพรวม

และรายข้ออยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ครผููด้แูล

เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพรองลง

มา ได้แก่ ครผููด้แูลเดก็ได้เข้ารบัการอบรมเพิม่พนูทกัษะในการปฏบิตัิ

งาน ครูผู้ดูแลเด็กศึกษา ดูงานในศูนย์เด็กเล็กที่ได้มาตรฐานและน�า

ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามล�าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ย

อันดับสุดท้าย ได้แก่ ครูผู ้ดูแลเด็กเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้กับศูนย์เด็กเล็กอื่น

   4) ด้านกลยทุธ์โดยภาพรวมและรายข้ออยูใ่นระดบัมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ศูนย์เด็กเล็กมีการก�าหนดวิสัยทัศน์

ของศูนย์เด็กเล็กมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก

วเิคราะห์กลยทุธ์และเป้าประสงค์ทีเ่หมาะสมปฏิบติัได้จรงิ ศูนย์เดก็

เล็กพิจารณาตรวจสอบกลยุทธ์และเป้าประสงค์ท่ีเป็นวิกฤติน�ามา

ปรับปรุงในการด�าเนินงานของศูนย์เด็กเล็ก ตามล�าดับ และข้อท่ีมี

ค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็กก�ากับติดตามประเมินผล

ตามแผนกลยุทธ์และเป้าประสงค์เลือกทางเลือก ที่เหมาะสมที่สุด 

ในการด�าเนินงานของศูนย์เด็กเล็ก

   5) ด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมและ  

รายข้อ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ศนูย์เดก็เล็ก

ใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อสะดวกในการน�ามาใช้ 

รองลงมา ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็กสนับสนุนให้มีการเรียนรู้โดยประยุกต์

ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานอย่าง มีประสิทธิภาพ ศูนย์เด็กเล็กมี

ซอฟต์แวร์ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ส�าหรับใช้ในการจัดการเรียนการ ตาม

ล�าดับและข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็กจัด

ห้องเรียนที่หลากหลาย เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หรือ

ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น

เครื่องมือ

 3. ผลการวิเคราะห์การด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็ก

เล็ก สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยรวมและ 

รายด้าน อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู ้เพื่อส่งเสริม

พฒันาการเดก็ รองลงมา คอื คณุภาพเดก็และด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่อันดบั

สุดท้าย คือ การบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก

   1) ด้านการบริหารจัดการศูนย์เด็ก โดยภาพรวมและ

รายข้ออยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

สูงสุด ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็กมีการลงลายมือชื่อผู้ปกครอง ไว้เป็นลาย

ลักษณ์อักษรทุกครั้งที่รับ-ส่งเด็ก เพื่อป้องกันการลักพาตัวเด็ก  

รองลงมา คือ ศูนย์เด็กเล็กมีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

บริเวณศูนย์เด็กมีความสะอาด ร่มรื่น แข็งแรง ปลอดภัย ตั้งอยู่ห่าง

จากสภาพแวดล้อมทีเ่ป็นมลพษิและพืน้ทีเ่สีย่งต่ออนัตราย ศนูย์เดก็

เลก็จดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนัในชมุชนระหว่างพ่อแม่ครู

ผู้ดูแลเด็กเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ังตาม

ล�าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็กมีระบบ

รองรบัเหตฉุุกเฉินหรอืระบบป้องกนัภัย มกีารจัดท�าแผนและซกัซ้อม

ป้องกันการเกิดอุบัติภัยและภัยธรรมชาติ

   2) ด ้านการจัดกระบวนการเรียนรู ้ เพื่อส ่งเสริม

พัฒนาการเด็ก โดยภาพรวมและรายข้ออยู ่ในระดับมาก เม่ือ

พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ได้แก่ ศนูย์เดก็เลก็

มีการจัดตารางกิจกรรมประจ�าวันมีช่วงเวลาให้เด็กได้นอนพักผ่อน

กลางวัน รองลงมา คือ ศูนย์เด็กเล็กจัดให้เด็กดื่มนมและน�้าสะอาด

อย่างเพียงพอ ศูนย์เด็กเล็กจัดกิจกรรมส่งเสริมลักษณะนิสัยให้เด็ก

ได้แสดงพฤตกิรรม ด้านอารมณ์และความรูส้กึด้านศลิปะ ดนตร ีการ

เคลื่อนไหวและได้สัมผัสกับธรรมชาติตามล�าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ย

อันดับสุดท้าย ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กสามารถเขียนแผนการสอนและ 

มีเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ ในการสอน 

   3) ด้านคุณภาพเด็ก โดยภาพรวมและรายข้อ อยู่ใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  

ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก เด็กท�ากิจกรรมที่ครูมอบหมายส�าเร็จมีความ

กระตอืรอืร้น รองลงมา คือ ศูนย์เดก็เล็ก เดก็ล้างมอืหลังท�ากจิกรรม

หลังเข้าห้องน�้าและก่อนรับประทานอาหารได้อย่างถูกวิธี ศูนย์เด็ก

เล็ก เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรีและการ

เคลื่อนไหวตามล�าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย ได้แก่ ศูนย์

เดก็เลก็ เดก็บอกชือ่ นามสกลุของตนเองบอกชือ่ คณุพ่อคณุแม่และ

เบอร์โทรศัพท์ได้

 4. ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการบรหิาร

กับการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก สังกัดส�านักงานเขต

หนองจอก กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับสูง 

(r
xy = 

.812) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01



44          วารสารราชนครินทร์ กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

  เมือ่พจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการบรหิาร กบัการ

ด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก รายด้านพบว่า ด้านที่มีความ

สัมพันธ์กันอยู่ในระดับมากและมีความสัมพันธ์กันสูงสุด ได้แก่  

ปัจจัยการบริหารด้านการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน มีความ

สัมพันธ์กันทางบวกกับการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์ เด็กเล็ก 

รองลงมา คอื ปัจจยัการบรหิารด้านกลยทุธ์ มคีวามสมัพนัธ์ทางบวก

กับการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กตามล�าดับ ส่วนด้านที่

มีความสัมพันธ์กันต�่าสุด ได้แก่ ปัจจัยการบริหาร ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับการด�าเนินงานตาม

มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก

 5.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการบริหาร (X) ที่ส่งผลต่อการ

ด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก (Y) สังกัดส�านักงานเขต

หนองจอก กรงุเทพมหานคร พบว่า ด้านการพฒันาบคุลากรและทมี

งาน (X
3
) ด้านกลยุทธ์ (X

4
) ส่งผลต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐาน

ศนูย์เดก็เลก็ (Y) สามารถพยากรณ์ความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานตาม

มาตรฐานศูนย์ เด็กเล็ก โดยรวมได้ร้อยละ 67.7 อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ ที่ระดับ .01 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนน

ดิบคือ Ý = .889 +.517X
3
 +280X

4 
และเขียนเป็นสมการพยากรณ์

ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ คือ Z’y = .522X
3
 + .348X

4

 ส่วนด้านที่ไม่ส่งผลต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐาน ศูนย ์

เด็กเล็ก สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร คือ  

ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ (X
2
) ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (X
5
) และด้านโครงสร้างองค์การ (X

1
)

อภิปรายผล
 จากการศึกษาวิจัยปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการด�าเนิน

งานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานครมีประเด็นที่น่าสนใจน�ามาอภิปราย ดังนี้

 1. จากการศึกษาระดับปัจจัยการบริหาร สังกัดส�านักงาน

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ยโดย

รวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยการบริหาร 

สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารศูนย์เด็ก

เล็กส่วนใหญ่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างผลงานที่ดี ของบุคลากร  

มแีบบแผนความเชือ่ ทีเ่ป็นบรรทดัฐานและค่านยิมทีบ่คุลากรในศนูย์

เด็กเล็กยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันซ่ึงได้จากการสร้างการ

ถ่ายทอดและการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ ให้สอดคล้องกับ

พื้นที่ นอกจากนั้นแล้วยังมีด้านโครงสร้างองค์การซึ่งประกอบด้วย

ลกัษณะของการบรหิารบทบาทอ�านาจหน้า และระบบในการตดิต่อ

สื่อสารขอบบุคคลภายในองค์การ ที่เอื้อให้เกิดการด�าเนินการที่มี

ประสิทธิผลรวมทั้งด้านการมีส่วนร่วม ภาวะผู้น�าก็เป็นส่วนผสมที่

ท�าให้การด�าเนินงานของศูนย์เด็กเล็ก จะเกิดความส�าเร็จและ

ประสทิธผิลจ�าเป็นต้องอาศยัปัจจยัหลายอย่างมาบรูณาการประกอบ

เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดผลดีต่อเด็กและบรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์

เด็กเล็ก ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพชรอุมา  

สุขเกษม (2553, หน้า 116) ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดราชบุรี พบว่า ด้านบุคลากร โดยรวม

อยู่ในระดับมาก ในการบริหารศูนย์เด็กเล็กจะประสบความส�าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้ ขึ้นอยู ่กับความสามารถ  

ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ และความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 

จะท�าให้การด�าเนินงานของศูนย์เด็กเล็กประสบความส�าเร็จตาม 

เป้าหมาย ที่ก�าหนดไว้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ขวัญใจ สุดรัก (2553, หน้า 6) ได้ศึกษาเรื่องมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในจังหวัดปทุมธานีผลการศึกษา 

พบว่า ระดับของปัจจัยการบริหารศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบล ในจังหวัดปทุมธานี ตามทัศนะของนายก อบต. ผอ. 

กองการศึกษา/หน.ส่วนการศึกษา/นวช.ศึกษา และครผูู้ดแูลเดก็ ทัง้ 

7 ด้าน พบว่าโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษา

ของกรกนก อุณราพรหม (2553,หน้า 78–79) พบว่า การจัดการ

ศึกษา ของศูนย์เด็กเล็ก โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

อนัเนือ่งมาจากปัจจยัการบรหิารทีเ่ป็นเครือ่งมอืสอดแทรกอนัส�าคญั

ทีเ่กีย่วข้องกบับคุคลกลุม่บคุคลในอนัจะก่อให้เกดิประสทิธภิาพและ

ประสิทธผิลขององค์การโดยตรง ทัง้นีเ้พราะว่าการปฏบิตังิานภายใน

องค์การมีบุคคลเป็นกลไกส�าคัญในการปฏิบัติ ฉะนั้นปัจจัยการ

บรหิาร ทีไ่ด้รบัการวางแผนมาเป็นอย่างดแีล้ว จะเป็นเครือ่งมอืเป็น

ยุทธศาสตร์อันส�าคัญในการบริหารองค์การ สเตีย์ส (1997, p.57) 

และการที่องค์การจะประสบความส�าเร็จได้เมื่อผู้บริหารมีความ

สามารถที่จะก�าหนดลักษณะของเป้าหมายและวัตถุประสงค ์

ทีต้่องการได้อย่างจ�าเพาะเจาะจงและชดัเจน ดงัน้ันปัจจัยการบริหาร

จงึเป็นปัจจยัทีเ่อือ้ต่อการด�าเนนิการทีอ่งค์การจะประสบความส�าเรจ็ 

(ประภัสรา เทพศาสตร์, 2553, หน้า 20,21) 

 จากเหตผุลดงักล่าว จงึส่งผลให้ระดบัปัจจยัการบรหิารศูนย์

เด็กเล็ก สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ย

โดยรวมอยู่ในระดับมาก

  2. จากการศึกษาระดับการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์

เดก็เลก็ สังกดัส�านกังานเขตหนองจอกกรงุเทพมหานคร ผลการวจิยั

พบว่า มค่ีาเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึง่ผลการศกึษานีส้อดคล้อง

กบังานวจิยัของอนรุกัษ์ มาสเนตร (2552, หน้า 80) ศกึษาการด�าเนนิ

งานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก กรมอนามัยของสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย ในเขตบางซื่อ ซึ่งผลการวิจัย พบว่า 1) การด�าเนินงานตาม

มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กกรมอนามัย ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
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ในเขตบางซื่อ มีระดับการด�าเนินงานโดยรวมอยู ่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของปรัศนี เจริญใจ (2551, หน้า 88)  

การศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลเทพเสด็จ อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  

พบว่าด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญใจ สุดรัก (2553, หน้า 6)  

ได้ศึกษาเรื่องมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล ในจังหวัดปทุมธานีผลการวิจัยพบว่า ระดับของ

ประสิทธิผลการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดปทุมธานี ตามทัศนะของนายก 

อบต. ผอ.กองการศึกษา/หน.ส่วนการศึกษา/นวช.ศึกษา และครู 

ผู้ดูแลเด็ก ทั้ง 4 ด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก หัวหน้า

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ ครผููด้แูลเดก็ ผูป้ระกอบอาหาร พนกังานผูป้ฏบิตัิ

หน้าทีอ่ืน่ ทีท่�าหน้าทีใ่นส่วน ทีร่บัผดิชอบได้เป็นอย่างด ีนอกจากนัน้

แล้วในด้านการม ีส่วนร่วมและการสนบัสนนุจากทกุภาคส่วนในการ

ด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีใช้กระบวนการมีส่วนร่วมให้ 

ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความพร้อมใจท่ีจะร่วมมือในการจัดการ

ศกึษาของศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ เช่น การจดักจิกรรมสมัพนัธ์กบัชมุชน  

การให้บริการด้านอ่ืนๆ แก่ชุมชน และการรับความช่วยเหลือจาก

ชุมชน ตลอดจนการติดตามและประเมินผล ที่ได้รับการตอบสนอง

ให้การสนบัสนนุเป็นอย่างดี ส�าหรบั ด้านส่งเสรมิเครอืข่ายการพฒันา

เด็กปฐมวัยและด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ 

ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยนั้นการสรรหา 

การคัดเลือก การวางแผนการพัฒนางานการเงินงบประมาณและ

การด�าเนนิงานทางวนิยัทีเ่ป็นประเดน็ส�าคญั ซ่ึงผูบ้รหิารได้ให้ความ

ส�าคัญเป็นอย่างดีและต่อเน่ืองรวมท้ังการจัดบริเวณ ท่ีซึ่งใช้ในการ

จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้แก่เด็กเล็ก อันได้แก่ 

อาคารเรยีน บรเิวณพกัผ่อน สวนหย่อม ลานกฬีา สนามเดก็เล่นและ

สาธารณูปโภคต่างๆ ให้มีความพร้อมในการท�าภารกิจของศูนย์เด็ก

เล็กให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้เป็นเพราะว่าศูนย์เด็กเล็กมีการบริหาร

จัดการที่ดี อันสืบเน่ืองมาจากมีการด�าเนินการต่างๆ ที่ส่งผลต่อ 

การด�าเนนิงานของศนูย์เดก็เลก็จนเกดิผลสมัฤทธิท์ีด่แีละเป็นไปตาม

มาตรฐานที่ก�าหนดจากส�านักงานเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของกัญติกา ทองขาว (2554, หน้า  

94 – 96) ท�าการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการด�าเนินงานศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กขององค์การบริหาร ส่วนต�าบลคึมใหญ่ อ�าเภอเมือง

อ�านาจเจริญ จังหวัดอ�านาจเจริญ โดยพบว่า ความคิดเห็นของ 

ผูป้กครองเดก็เกีย่วกบัประสทิธผิลการด�าเนนิงานศนูย์พฒันาเดก็เลก็

ทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับจิราวุฒิ สีมารักษ์ (2553,  

หน้า 117-119) ได้ศกึษาการด�าเนินงานจัดการศกึษาศูนย์พัฒนาเดก็

เล็กตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดเลย  

ผลการวิจัย พบว่า การด�าเนินงานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในจังหวัดเลย โดย

ภาพรวมมกีารปฏิบตั ิอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบั สุรนิทร์ ทาเกดิ 

(2550, หน้า 57–61) ได้ศกึษา ความคดิเหน็ของผูป้กครองและผูน้�า

ชุมชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของต�าบล

สันทราย อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ในด้าน

บุคลากร ผู้ปกครองและผู้น�าชุมชนเห็นด้วยในระดับมาก

 จากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้การด�าเนินงาน ตาม

มาตรฐาน ศูนย ์ เด็ ก เ ล็ก  สั ง กัดส� านั ก งาน เขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก

 3. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหาร 

กับการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กสังกัดส�านักงานเขต

หนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยการบริหารโดยรวมมี 

ความสัมพันธ์กับการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก สังกัด

ส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธ์ เท่ากับ .812 ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 

และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้อง

กับงานวิจัยของขวัญใจ สุดรัก (2553, หน้า 6) ได้ศึกษาเรื่อง

มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�าบลใน

จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

การบรหิารกบัประสทิธผิลการด�าเนนิงานตามมาตรฐานศนูย์พฒันา 

เดก็เล็กขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทมุธาน ีตามทศันะ

ของนายก อบต. ผอ.กองการศึกษา/หน.ส่วนการศึกษา/นวช.ศึกษา 

และครูผู้ดูแลเด็ก โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันระดับสูง

 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความส�าเร็จของการด�าเนินงานตาม

มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กจะต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ด้านโครงสร้าง

องค์การด้านวฒันธรรมองค์การ ด้านบรรยากาศองค์การด้านกลยทุธ์ 

และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์ทางบวกหรือไปใน

ทศิทางเดยีวกนัแสดงให้เหน็ว่าการด�าเนนิงานศูนย์พฒันาเด็กเลก็จะ

มปีระสทิธผิลได้นัน้ จ�าเป็นต้องอาศยัปัจจยัต่างๆ เข้าไปเกีย่วข้องกบั

การด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอดคล้องกับการศึกษาของ

เจนจิรา สิริวราพงศ์ (2551,หน้า 68 - 69) ท�าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการด�าเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอ�าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่

พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการบรหิารกับการด�าเนนิงานศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันระดับมาก

 จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

การบริหารกับการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก สังกัด
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ส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ทางบวก

ในระดับมาก

 4.  จากการศึกษาปัจจัยการบริหารท่ีส่งผลต่อการด�าเนิน

งานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร พบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การด�าเนินงาน

ตามมาตรฐานศูนย ์เด็กเล็ก สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานครมี 2 ตัวแปร ด้านการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน

และด้านกลยุทธ์ ซึ่ง ตัวแปรทั้ง 2 นี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ 

ร้อยละ 67.7 ทีร่ะดบันยัส�าคญัทางสถติ ิ.01 ซึง่ผลการวจิยัสอดคล้อง

กับขวัญใจ สุดรัก (2553, หน้า 6) ได้ท�าการศึกษาเรื่องมาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในจังหวัด

ปทมุธาน ีซึง่ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัการบรหิารส่งผล ต่อประสิทธผิล

การด�าเนนิงานตามมาตรฐานศนูย์พฒันาเดก็เลก็ขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล อย่างมีนัยส�าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 เรียงตามล�าดับ

ความส�าคัญ คือ ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านค่านิยมร่วม 

และด้านกลยุทธ์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 0.908 แสดงว่า

ปัจจัยการบริหารด้านทักษะความรู้ ความสามารถ ด้านค่านิยมร่วม 

และด้านกลยุทธ์ สามารถท�านายประสิทธิผลการด�าเนินงาน 

ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�าบล ใน

จังหวัดปทุมธานี ได้ร้อยละ 90.8

 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ปัจจัยการบริหารเป็นส่วนส�าคัญ 

ที่ท�าให้การด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปด้วยดี ทั้งน้ี

เพราะว่าการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะเกิดความส�าเร็จและ

มีประสิทธิผลนั้นจ�าเป็นต้องอาศัย ปัจจัยหลายอย่างมาบูรณาการ

ประกอบเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดผลดีต่อเด็กและบรรลุวัตถุประสงค์

ของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ สอดคล้องกบักสุมุา ศรลีะพนัธ์ (2555, หน้า 

88) ได้วิจัยการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา

ระดับ ก่อนประถมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ

บริหารส่วนต�าบล ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ผลการวจัิยพบว่า ปัจจยัการ

บรหิารสามารถพยากรณ์คณุภาพการจดัการศกึษาระดบัก่อนประถม

ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ร้อยละ 50.80

 จากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นสาเหตุท�าให้ปัจจัยการบริหาร

ด้านการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน และด้านกลยุทธ์ส่งผลต่อการ

ด�าเนนิงานตามมาตรฐานศนูย์เดก็เลก็ สงักดัส�านกังานเขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�าคัญ ทางสถิติที่ .01

ข้อเสนอแนะ
  1. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการบริหารศูนย์ เด็กเล็ก 

สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีค่าเฉล่ียต�่าสุด โดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็ก จัดห้องเรียน 

ที่หลากหลายเช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หรือห้องเรียน 

ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ  

ดงันัน้ผู้บริหารควรบรหิารจัดการศนูย์เด็กให้มห้ีองปฏบัิตกิารเฉพาะ 

เช่นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หรือห้องเรียนที่จัดการเรียนการ

สอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 

การจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

 2. จากการศึกษาพบว่า การด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์

เด็กเล็ก สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านการ

บริหารจัดการศูนย์เด็ก มีค่าเฉล่ียต�่าสุด โดยเฉพาะเรื่องของศูนย ์

เด็กเล็ก มีระบบรองรับเหตุฉุกเฉิน หรือระบบป้องกันภัย มีการจัด

ท�าแผนและซกัซ้อมป้องกันการเกดิอบุตัภิยัและภยัธรรมชาต ิดงันัน้ 

ผู้บริหารควรให้ความส�าคัญในเรื่อง ของการรองรับเหตุฉุกเฉินที ่

อาจจะเกดิขึน้ในศูนย์เดก็เล็ก ควรมกีารวางระบบป้องกันภัยในศนูย์ 

เด็กเล็ก และท�าความเข้าใจและซักซ้อมการป้องกันภัยต่างๆ ที่อาจ

เกดิขึน้ ทัง้นีเ้พราะนกัเรยีนในศูนย์เดก็เล็ก เป็นนกัเรยีนทีอ่ยูใ่นระดบั

ปฐมวัย ที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 

 3. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการบริหารมีความสัมพันธ์

กับการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก สังกัดส�านักงานเขต

หนองจอก กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องควร

ให้ความส�าคัญ โดยมุ่งเน้นเรื่องด้านการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน 

ด้านโครงสร้างขององค์การด้านกลยุทธ์ ด้านบรรยากาศและ

วัฒนธรรมองค์การและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน�าพาศูนย์

เด็กเล็ก ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 

 4.  จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการบริหารท่ีส่งผล ต่อการ

ด�าเนนิงานตามมาตรฐานศนูย์เดก็เล็ก สงักดัส�านกังานเขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความส�าคัญ และสนับสนุน 

ด้านการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน ด้านโครงสร้างองค์การ ด้าน

กลยุทธ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านบรรยากาศและ

วัฒนธรรมองค์การ เพื่อน�าพาศูนย์เด็กเล็กไปสู่ความส�าเร็จและ

ประสิทธิภาพในการบริหาร 

 ข้อเสนอแนะการท�าวิจัยครั้งต่อไป

  1. ควรศึกษาปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีส่งผล 

ต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก สังกัดส�านักงานเขต

หนองจอก กรุงเทพมหานคร

  2. ควรศึกษามาตรฐานการบริหารจัดการศูนย์ เด็กเล็ก 

สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

  3. ควรศึกษาองค์ประกอบอื่นๆ จากปัจจัยการบริหาร  

เพื่อเป็นข้อมูลสาสนเทศในการวางแผนพัฒนาการบริหาร ศูนย์เด็ก

เล็ก สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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