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Abstract

 The purposes of this research were to study the  administrative factors affecting academic administration of 

Child Development Centers under Nakornayok Local Administration Organization. The sample consisted of Child 

Development Center Chairman, teachers and teacher assistances of 238 persons by stratified random sampling.  

The research instrument was five – rating scales questionnaires. The mean, standard deviation, and Stepwise Multiple 

Regression Analysis were used for statistical analysis.

 The research results revealed that :

 1. The level of administrative factors as whole were a high level. The mean scores ranked from high to low 

were as follows : the characteristic of environment was the highest, then the characteristic of persons, nature of 

organization, management policies and practices, respectively.

 2. The level of academic administration of child development center as a whole at the highest. The mean 

scores ranked from high to low were as follows : the assessment and the report, the early childhood education 

management as the target group, classroom management, and child development promotion, respectively. Classroom 

research and child care were at  high level.

 3. Administrative factors affected academic administration factors of Child Development Center under  

Nakornayok Local Administration Organization could predict as a whole at 49.20 %. The management policies and 

practices, and organizational characteristic factors also affectedacademic administration factors of Child which could 

be written in the predictive equation form, of standard scored as follows, Z’y = .162x
4
 + .664x

1
. But the characteristic 

of environment and persons did not show any affect on academic administration of Child Development Center 

under Nakornayok Local Administration Organization.
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก สังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายก จ�านวน 238 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
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วารสารราชนครินทร์ กรกฎาคม-ธันวาคม 255858

ความส�าคัญและความเป็นมาของปัญหา
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งให้การอบรมดูแลและพัฒนา

เดก็ปฐมวยัในเขตบรกิารของต�าบลซ่ึงตัง้อยูก่ระจายไปในทุกท้องถิน่ 

เป็นหน่วยงานทีม่คีวามส�าคญัในการรบัผดิชอบต่อการสร้างพืน้ฐาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยมีองค์กรการบริหาร

ส่วนท้องถิน่เป็นผู้ก�ากบัดแูล ทัง้ด้านการบรหิารจดัการ ด้านบคุลากร 

ด้านการบริหารงานวิชาการและการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนา 

เดก็เลก็ แต่ยงัพบปัญหาในการด�าเนนิงาน  ซึง่จะเหน็จากผลการวิจัยใน 

ระยะที่ผ่านมา พบว่า ผู้บริหารองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น บุคลากร 

หรือพนักงานไม ่พร ้อมในการจัดการศึกษาและมีส ่วนร ่วม  

(ผดุงพร ธรรมดา, 2545, หน้า 5) พนักงานส่วนต�าบลมีความรู้เกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับปานกลางและมีศักยภาพ 

ในการบริหารงานวิชาการและจัดประสบการณ์ในระดับต�่า  

(ปวีณา ธูปทอง, 2546, หน้า 12) นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ดูแลเด็กมี

ไม่เพียงพอ ขาดความรู ้ความเข้าใจในการบริหารงานวิชาการ  

และการจัดซื้อสื่ออุปกรณ์ (สุทธิชา มาลีเลศ, 2551, หน้า 145) 

อย่างไรก็ตามการถ่ายโอนการจัดการศึกษาโดยเฉพาะระดับ 

การจัดการศึกษาปฐมวัยให ้ไปอยู ่ ในความดูแลของท้องถิ่น  

มีการด�าเนินงานอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นช่วงเวลาที่องค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่นต้องแสดงศักยภาพและพัฒนารูปแบบการบริหาร 

การจดัการศกึษา โดยเฉพาะการบรหิารงานวชิาการ ทีเ่ป็นหวัใจของ

การบริหารสถานศึกษาท่ีผู้บริหารจะต้องให้ความส�าคัญอย่างมาก 

เนื่องจากงานวิชาการเป็นส่วนส�าคัญของการบริหารและพัฒนา

คณุภาพการศกึษา ผูบ้รหิารต้องสนบัสนนุและส่งเสรมิให้สถานศกึษา

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

อย่างมีประสิทธิภาพ (ส�านักงานคณะกรรมการประถมศึกษา 

แห่งชาติ, 2541, หน้า 85) งานวิชาการจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ขึ้น

อยูก่บัผูบ้รหิารและคร ู ผูซ้ึง่จ�าเป็นต้องมคีวามรูม้คีวามสามารถและ

เข้าใจเรื่องการบริหารการศึกษา เข้าใจจุดมุ่งหมายของการศึกษา 

และเข้าใจหลักของงานวิชาการเป็นอย่างดี ดังน้ันการบริหารงาน

วชิาการระดบัปฐมวยัจงึมคีวามส�าคญัอย่างยิง่เพราะเดก็ปฐมวยัเป็น

วัยเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ (กิติมา ปรีดิลก, 2540, หน้า 25)

 ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก พบว่าการบริหารงาน

วิชาการยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร ส่วนที่เป็นสาระการเรียนรู้ส่วนใน

งานวชิาการกย็งัขาดภาคปฏิบติั หรอืปฏิบตัแิต่ยงัไม่ตรงจดุมุง่หมาย

ของงานวิชาการ (กระทรวงมหาดไทย, 2547, หน้า 1) การบริหาร

งานวิชาการจ�าเป็นที่จะต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน มาช่วยส่งเสริม

สนับสนุนให้การด�าเนินงานประสบความส�าเร็จ เพราะงานวิชาการ

เป็นเครื่องบ่งชี้ข้อก�าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 

ผู ้เรียน โครงสร้างเนื้อหาและแนวด�าเนินการท่ีจะท�าให้ผู ้เรียน  

มีคุณลักษณะที่ก�าหนดไว้นั่นเอง  ดังจะเห็นจากสาระส�าคัญของ 

พระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาตซิึง่ก�าหนดให้กระทรวงศกึษาธกิาร

กระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ  

งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังสถาน

ศึกษาโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารวิชาการ ซึ่งเป็นงานที่

ส�าคัญที่สุด ที่สถานศึกษาจะต้องจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ

คณุธรรม ให้สังคมมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา และจดักระบวนการ

เรียนรู้สถานศึกษาต้องด�าเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้

 ผลการวิจัยพบว่า

 1) ปัจจยัการบรหิารของศนูย์พฒันาเดก็เลก็สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มค่ีาเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่

จากมากไปน้อย คือ ด้านสภาพแวดล้อมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านบุคลากร ด้านองค์กร และด้านนโยบายการบริหารและ 

การปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

 2) การด�าเนินงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  คือ การประเมินและรายงานผล การจัดการศึกษาปฐมวัย ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ การจัดการ

ชั้นเรียน การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการสร้างกับความสัมพันธ์กับบ้านและชุมชน การวิจัยใน

ชั้นเรียน การดูแลเด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

 3) ปัจจัยการบริหารท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าปัจจัย 

ด้านนโยบายการบรหิารและการปฏบิตั ิและปัจจยัด้านองค์กร ส่งผลต่อการด�าเนนิงานวชิาการของศูนย์พฒันาเดก็เลก็สังกดัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถพยากรณ์โดยภาพรวมได้ร้อยละ 49.20 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปของ

คะแนนมาตรฐานคือ Z´y = .162X
4
+ .664X

1
 ส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และด้านบุคลากร ไม่ส่งผลต่อการด�าเนินงานวิชาการของ

ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค�าส�าคัญ : ปัจจัยการบริหาร, การด�าเนินงานทางวิชาการ
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สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค�านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบคุคลและความต้องการของชมุชนและสังคม 

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 25-28) 

ท�านองเดียวกับปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2542, หน้า 16) ซึ่งได้

กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับ 

ผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากการบริหารงานวิชาการจะเกี่ยวข้อง

กับกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเก่ียวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียน

การสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้เรียน จากความ

ส�าคัญของงานวิชาการดังกล่าวในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมีผู้ที่ศึกษา

และค้นคว้างานวิจัยไว้น้อย ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  

มคีวามสนใจศกึษาสภาพปัจจยัการบรหิารทีส่่งผลต่อการด�าเนนิงาน

วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดนครนายกว่าเป็นอย่างไร ปฏิบัติอยู่ในระดับไหน และ

ยังต้องการทราบว่า ปัจจัยการบริหารใดท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงาน

วิชาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อท่ีจะได้น�าไปเป็นข้อมูล และ

แนวทางในการพัฒนางานวิชาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยการบริหารของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายก

 2. เพ่ือศึกษาระดับการด�าเนินงานวิชาการของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายก

 3. เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงาน

วชิาการของศนูย์พฒันาเดก็เลก็สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใน

เขตจังหวัดนครนายกรวม 4 เขตคือ อ�าเภอเมือง บ้านนา ปากพลี 

และองครักษ์ จ�านวนทั้งหมด 283 คน

ขอบเขตการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้

 1. ขอบเขตด้านพื้นที่

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต

จังหวัดนครนายก  ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย  

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ในเขตอ�าเภอเมอืง อ�าเภอบ้านนา อ�าเภอปากพลี 

และอ�าเภอองครักษ์

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา

  1) การศกึษาปัจจยัการบรหิารทีส่่งผลต่อการด�าเนนิงาน

วชิาการของศนูย์พฒันาเดก็เลก็สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใน

เขตจังหวัดนครนายก ผู ้วิจัยได้ศึกษาและน�ากรอบแนวคิดของ  

สตียร์ส (Steers, 1977, p. 60-139) ประกอบด้วยปัจจัย 4 ปัจจัยคือ

   (1) ปัจจัยด้านองค์กร

   (2) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

   (3) ปัจจัยด้านบุคลากร

   (4) ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ

  2) การด�าเนินงานวชิาการของศนูย์พฒันาเดก็เลก็สงักดั

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดันครนายก ศกึษาจากขอบข่าย

การบริหารงานวชิาการทีก่�าหนดไว้ในคูม่อืศนูย์พฒันาเด็กเลก็สงักดั

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�านักประสานและพัฒนาการจัดการ

ศกึษาท้องถิน่ (กระทรวงมหาดไทย, 2547, หน้า19–111) ประกอบด้วย 

7 ด้าน ได้แก่

   (1) การดูแลเด็กเล็ก

   (2) การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก

   (3) การประเมินและรายงานผล

   (4) การจัดการชั้นเรียน

   (5) การสร้างความสัมพันธ์กับบ้านและชุมชน

   (6) การจัดการศึกษาปฐมวัยส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย 

    โดยเฉพาะ

   (7) การวิจัยในชั้นเรียน

  3) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

   การวิจัยครั้งน้ี ผู ้วิจัยมุ ่งศึกษาปัจจัยการบริหาร 

ที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายกโดยก�าหนด

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้

   (1) ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือหัวหน้า

ศนูย์พฒันาเดก็เล็ก ครผููด้แูลเดก็ และผูด้แูลเดก็เล็กของศูนย์พฒันา

เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก

   (2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ครผููด้แูลเด็ก และผู้ดแูลเด็กเลก็ของศนูย์พฒันาเดก็เลก็สงักดัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดันครนายกได้มาจากการสุม่แบบหลาย

ขั้นตอน (multiple statistic sampling)

   (1) ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง เครจซี่ 

และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 148 คน

   (2) ก�าหนดให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�านวน

ทั้งหมด 20 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยทั้งหมด

   (3) ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแล 

เด็กเล็ก จ�าแนกตามเขตคือ เขตอ�าเภอเมือง เขตอ�าเภอบ้านนา  

เขตอ�าเภอปากพลี และเขตอ�าเภอองครักษ์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

128 คน

   (4) กลุ่มตัวอย่างครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กเล็ก 

น�ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ หาค่าตามสัดส่วนของแต่ละศูนย ์ 

จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (simple random sampling)  

รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จ�านวน 148 คน
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  4) ตัวแปรที่ศึกษา มีดังนี้

   การวจิยัในครัง้นีผู้ว้จิยัศกึษาตวัแปร ตามรายละเอยีด

ดังนี้

   1) ตวัแปรต้นได้แก่ ปัจจัยการบรหิาร  4 ปัจจัย คอื

    (1) ปัจจัยด้านองค์กร

    (2) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

    (3) ปัจจัยด้านบุคลากร 

    (4) ปัจจยัด้านนโยบายการบรหิารและการปฏบัิติ

   2) ตัวแปรตามได้แก่ การด�าเนินงานวิชาการของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 

จังหวัดนครนายก ประกอบด้วย

    (1) การดูแลเด็กเล็ก

    (2) การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก

    (3) การประเมินและรายงานผล

    (4) การจัดการชั้นเรียน

    (5) การสร้างความสัมพันธ์กับบ้านและชุมชน

    (6) การจดัการศกึษาปฐมวยัส�าหรับกลุม่เป้าหมาย 

    โดยเฉพาะ

    (7) การวิจัยในชั้นเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส�าหรับการศึกษา

ค้นคว้าในครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับปัจจัยการบริหารและ

การด�าเนนิงานวชิาการของศนูย์พฒันาเดก็เลก็สงักดัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายกโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยการบริหารของศูนย์พัฒนา  

เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายก

 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามการด�าเนินงานวิชาการของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 

จังหวัดนครนายก

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

ที่เป็นหัวหน้าศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนครนายก  

ปีการศึกษา 2553 จ�านวน 148 คน จากประชากรทั้งหมด 283 คน 

โดยค�านวณหาจากกลุ ่มตัวอย่างในแต่ละอ�าเภอ โดยเทียบ

บญัญติัไตรยางศ์และสุม่อย่างแบบง่าย ให้ได้จ�านวนครบตามจ�านวน

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  เครือ่งมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูส�าหรบัการศกึษา

ค้นคว้าในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยการบริหารและ

การด�าเนนิงานวชิาการของศูนย์พฒันาเดก็เลก็สังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายกโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการศึกษา ขนาดของสถานศึกษา 

ต�าแหน่งหน้าที่ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจยัการบรหิารจ�านวน 4 ด้าน คอื 

ด้านองค์กร ด้านสภาพแวดล้อม ด้านบุคลากร และด้านนโยบาย 

การบรหิารและการปฏิบตั ิลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์ลิเคิร์ท (Likert, 

196, pp. 90-95) ซึ่งมีความหมายดังนี้

  ระดับ 5 หมายถึง ปัจจัยการบริหารอยู่ในระดับ

มากที่สุด

  ระดับ 4 หมายถึง ปัจจัยการบริหารอยู่ในระดับ

มาก

  ระดับ 3 หมายถึง ปัจจัยการบริหารอยู่ในระดับ

ปานกลาง

  ระดับ 2 หมายถึง ปัจจัยการบริหารอยู่ในระดับ

น้อย

  ระดับ 1 หมายถึง ปัจจัยการบริหารอยู่ในระดับ

น้อยที่สุด

 ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามการด�าเนนิงานวชิาการ แบ่งเป็น 

7 ด้าน คือ การดูแลเด็กเล็ก การส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กเล็ก 

การประเมินและรายงานผลการจัดการช้ันเรียน การสร้างความ

สัมพันธ์กับบ้านและชุมชน การจัดการศึกษาปฐมวัยส�าหรับกลุ่ม 

เป้าหมายโดยเฉพาะ การวิจัยในชั้นเรียนลักษณะของแบบสอบถาม

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์  

ลิเคิร์ท (Likert, 1961, pp. 607-610) ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

  ระดับ 5 หมายถึง การด�าเนินงานวิชาการอยู่ใน

ระดับมากที่สุด

  ระดับ 4 หมายถึง การด�าเนินงานวิชาการอยู่ใน

ระดับมาก

  ระดับ 3 หมายถึง การด�าเนินงานวิชาการอยู่ใน

ระดับปานกลาง

  ระดับ 2 หมายถึง การด�าเนินงานวิชาการอยู่ใน

ระดับน้อย

  ระดับ 1 หมายถึง การด�าเนินงานวิชาการอยู่ใน

ระดับน้อยที่สุด
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สรุปผลการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้

 1) ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่มีระดับการศึกษา ระดับต�่า

กว่าปริญญาตรี จ�านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 37.16 และระดับ

การศึกษาปริญญาตรี จ�านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 62.84 เป็น

หวัหน้าศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 8 คน คดิเป็นร้อยละ 5.41 เป็นครผููด้แูล

เด็กเล็ก120 คน คิดเป็นร้อยละ 81.08 เป็นผู้ดูแลเด็ก 20 คน  

คิดเป็นร้อยละ 13.51 

 2) ผลของการศึกษาปัจจัยการบริหารของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายก  

มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสมการที่ตั้งไว้  

เมื่ อ พิจารณารายด ้านพบว ่าด ้านที่มีค ่ า เฉ ล่ียมากที่ สุด คือ  

ด้านสภาพแวดล้อม ด้านบุคลากร ด้านองค์กร ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด คือ ด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ เมื่อพิจารณา

รายด้านพบว่า 

  (1) ปัจจยัการบรหิารด้านองค์กร มค่ีาเฉลีย่โดยรวมอยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ที่สุด 4 ข้อ และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ โดยเรียงล�าดับข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดตามล�าดับ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีกฎระเบียบ

ค�าสั่งในการด�าเนินงาน รองลงมาได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแนว

ปฏิบัติที่ส่งเสริมในการด�าเนินงานของศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

ท่านมีการใช้สื่ออุปกรณ์ที่เอื้ออ�านวยต่อการจัดการเรียนการสอน 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการก�าหนด

นโยบายเป้าหมายการด�าเนินงานอย่างชัดเจน

  (2) ปัจจัยการบริหารด้านสภาพแวดล้อม มีค่าเฉล่ีย 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ย

อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 6 ข้อ มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 2 ข้อ โดยเรยีง

ล�าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงตามล�าดับ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี

บรรยากาศแห่งความเป็นมิตร รองลงมาคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้

ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน  ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กมีการประสานงานเชื่อมโยง ความสัมพันธ์เกี่ยวกับบุคคล 

ต่อบุคคล ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือสภาพแวดล้อมใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอื้ออ�านวยต่อการจัดการเรียนการสอน

  (3) ปัจจัยการบริหารด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยโดยรวม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีค่าเฉล่ียในระดับมาก

ที่สุด 2 ข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 8 ข้อโดยเรียงล�าดับข้อที่มี 

ค่าเฉลี่ยสูงตามล�าดับ ได้แก่ บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงกับ

งานที่รับผิดชอบ รองลงมาคือ บุคลากรรับมอบหมายงานที่ให้ไป

ปฏิบัติอย ่างเหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ บุคลากรมี

มนษุยสมัพนัธ์และความเป็นประชาธปิไตย  ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียน้อย

ที่สุดคือองค ์กรกระตุ ้นแรงจูงใจให ้บุคลกรมีการยอมรับใน 

การสนับสนุนความส�าคัญของตน

  (4) ปัจจัยการบริหารด้านนโยบายการบริหารและ 

การปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 

พบว่ามค่ีาเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 2 ข้อ มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 

11 ข้อโดยเรียงล�าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงตามล�าดับได้แก่ ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กมีการใช้บทเรียนส�าเร็จรูป CAI ในการจัดการเรียนรู้อยู่เป็น

ประจ�า รองลงมาคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ใน

การพฒันาผูเ้รียนทีเ่ก่ียวกับการด�าเนนิงานวชิาการเหมาะสมเพยีงพอ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านได้น�านโยบายเป้าหมายไปสู่การปฏิบัติ 

ส ่วนข ้อที่ มีค ่าเฉล่ียน ้อยที่ สุดคือศูนย ์พัฒนาเด็กเล็กจัดสรร 

งบประมาณอย่างเหมาะสมที่สอดคล้องตามแผนงาน โครงการ 

 3) ผลการศึกษาการด�าเนินงานวิชาการของศูนย์พัฒนา  

เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายกมี

ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การประเมินและรายงานผล รองลงมา  

คือ การจัดการศึกษาปฐมวัย ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ  

ด้านการจดัการชัน้เรยีน  ส่วนด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ด้านการ

ดูแลเด็กเล็ก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

  (1) ด้านการดูแลเด็กเล็กมีค ่าเฉลี่ยโดยรวมอยู ่ใน 

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และมีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมาก 6 ข้อโดยเรียงล�าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่  

ครูผู ้ดูแลเด็กมีการส่งเสริมโภชนาการอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อ 

ร่างกาย รองลงมาคือ ครูผู้ดแูลเดก็มกีารส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตของ

เดก็ด้านสขุภาพร่างกายอย่างสม�า่เสมอ ครผููด้แูลเด็กมกีารดแูลวัสดุ

อุปกรณ์ต่างๆ ของเล่นของเด็กให้อยู่ในความปลอดภัยเอ้ือต่อการ  

มีสุขภาพที่ดีของเด็ก ส่วนค่าที่มีข้อเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ครูผู้ดูแลเด็ก

ให้เด็กได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 

  (2) ด ้านการส ่งเสริมการพัฒนาการของเด็กเล็ก  

มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า

มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 6 ข้อมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 2 ข้อ 

โดยเรียงล�าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

มีส่ือการเรียนรู้ที่ถ่ายทอดประสบการณ์ไปสู่ผู้เรียนสอดคล้องตาม

แผนงานโครงการ ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ มีทะเบยีนควบคมุการเกบ็สือ่

อย่างเป็นระบบ ศนูย์พฒันาเดก็เลก็มเีป้าหมายของการจดัการศกึษา

ของศูนย์ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้สื่อ

การเรียนรู้ที่ได้มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  (3) ด้านการประเมนิและรายงานผล มค่ีาเฉลีย่โดยรวม

อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  เมือ่พจิารณารายข้อ พบว่าทกุข้อมค่ีาเฉลีย่อยู่

ในระดับมากที่สุด โดยเรียงล�าดับข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่  
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการวัดประเมินผลตามข้ันตอนการประเมิน

พฒันาการของเดก็ รองลงมาคือ ศนูย์พฒันาเดก็เล็กจดัระบบวธิกีาร

ประเมินพัฒนาการของเด็กได้ตลอดเวลา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี

การสรุปผลการประเมนิรายงานผลตามสภาพความเป็นจรงิ ส่วนข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประเมินการพัฒนาผู้เรียน

ด้วยวิธีที่หลากหลาย

  (4) ด้านการจัดการชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมากทีส่ดุ เมือ่พจิารณารายข้อ พบว่ามค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก

ที่สุด 3 ข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 1 ข้อ โดยเรียงล�าดับข้อที่มีค่า

เฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการชั้นเรียนที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ของเด็กตามธรรมชาติ รองลงมาคือ ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กมีการจัดภายในชั้นเรียนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากการใช้สัมผัสทั้ง 

5 ศนูย์พฒันาเดก็เลก็มมีมุประสบการณ์การเรยีนรู้อย่างหลากหลาย

เหมาะสมกับสภาพห้องเรียน ส่วนข้อที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแนวทางปฏิบัติ เพื่อปรับพฤติกรรมของเด็กให้

มีวินัยในห้องเรียน

  (5) ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับบ้านและชุนชน  

มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

3 ข้อ โดยเรยีงล�าดบัข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียมากทีส่ดุได้แก่ ศนูย์พฒันาเด็กเลก็

สืบสานวัฒนธรรมเพื่อหล่อหลอมให้เด็กมีคุณภาพตามที่ชุมชน 

มุ่งหวัง รองลงมาคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดมทรัพยากรการศึกษา

โดยใช ้กระบวนการเรียนรู ้ พัฒนาความเข ้มแข็งให ้กับชุมชน  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับชุมชน 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ชุมชนม ี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์

  (6) ด้านการจดัการศกึษาปฐมวยัส�าหรบักลุ่มเป้าหมาย

โดยเฉพาะมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณา  

รายข้อ พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก 1 ข้อ โดยเรียงล�าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่  

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็มเีดก็ปฐมวยัทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายเฉพาะ มสีภาพ

ร่างกายทีแ่ตกต่างจากเดก็ปกตทิัว่ไป รองลงมาคอื ศนูย์พฒันาเดก็เลก็

มขีัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ให้กลุม่เป้าหมายพเิศษ ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

มกีารจดัการศกึษาทีเ่หมาะสมส�าหรบัเดก็ทีม่สีภาพร่างกายแตกต่าง

ไปจากเดก็ปกต ิส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื ศนูย์พฒันาเดก็เล็ก

มีการบูรณาการระหว่างเรียนส�าหรับเด็กที่มีสภาพร่างกายแตกต่าง

ไปจากเด็กปกติ 

  (7) ด้านการวิจัยในช้ันเรียน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 

มากที่สุด 2 ข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 5 ข้อ โดยเรียงล�าดับข้อ

ทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุได้แก่ ครผููดู้แลเดก็มุง่ทีจ่ะแก้ปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้

ในขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการวิจัยในชั้นเรียน  

รองลงมาคอื ครผููด้แูลเดก็มกีารคดิค้นการวจิยัในชัน้เรยีน เพือ่พฒันา

กิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ ครูผู้ดูแลเด็ก มีการน�าวิจัยใน

ชัน้เรยีนไปใช้งานการจัดกจิกรรมเพือ่พฒันาเดก็ ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

น้อยท่ีสดุ คอื ครูผู้ดแูลเดก็หาวธิแีบบใหม่ๆ ในการจดัการวจิยัในชัน้

เรียน

 4) ผลการศกึษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการบริหารกบั

การด�าเนนิงานวชิาการของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ สงักดัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดันครนายกพบว่ามคีวามสมัพนัธ์กนัในทาง

บวกในระดับมาก (r
xy
 =.646) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 5) ผลการศึกษาปัจจยัการบรหิาร  ส่งผลต่อการด�าเนนิงาน

วชิาการของศนูย์พฒันาเดก็เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใน

เขตจังหวัดนครนายก พบว่า ปัจจัยการบริหาร ด้านนโยบาย 

การบริหารและการปฏิบัติ ด้านองค์กร ส่งผลต่อการด�าเนินงาน

วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

เน่ืองจากปัจจัยด้านบุคลากรด้านสภาพแวดล้อม ไม่ส่งผลต่อการ

ด�าเนินงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายก สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ร้อยละ 42.80  สามารถเขียนเป็นสมการ

พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้คือ Z´y = .428X4+ .093X1

อภิปรายผล
 จากการศึกษาวิจัย มีประเด็นที่น่าสนใจน�ามาอภิปรายดังนี้

 1) ผลการศกึษา  ปัจจยัการบรหิารของศนูย์พฒันาเดก็เลก็

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายก พบว่า  

มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

วาร ีสบีานเยน็ (2540, บทคดัย่อ) ซึง่ได้ศึกษาเรือ่งปัจจัยการบรหิาร

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษาสังกัดส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเขตที่ 1  

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยการบริหารโดยภาพรวม มีการใช้อยู่ใน

ระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กษมน มังคละคีรี  

(2545, บทคัดย่อ) ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยการบริหารท่ี 

ส่งผลต่อการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

มัธยม สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดสกลนคร โดยพบว่า ปัจจัยการ

บริหารในโรงเรยีนแกนน�าปฏริปูกระบวนการเรยีนรู ้มกีารปฏบัิตอิยู่

ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์  ทองเนียม  

(2546, บทคัดย่อ) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยการบริหารกับการด�าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 

จังหวัดชลบุรี และผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหารของโรงเรียน

กรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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 2) ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัการบรหิารของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดันครนายก ปัจจยัด้าน

สภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้อง

กบังานวจิยัของ ก�าพล ฤทธิร์กัษา (2545, บทคดัย่อ) ซึง่พบว่า ปัจจยั

การบรหิารทีส่่งผลต่อการปฏริปูกระบวนการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนแกน

น�าปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สังกัดส�านักงานการประถมศึกษา

จงัหวดันครราชสมีา มปัีจจยัการบรหิารด้านสภาพแวดล้อม โดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ ทองเนียม 

(2546,บทคัดย่อ) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยการบริหารกับการด�าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 

จังหวัดชลบุรี โดยผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยการบริหารของโรงเรียน

กรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก  

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดันครนายก มกีารจดัสภาพแวดล้อมภายใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และห้องท�างานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและ

ชุมชนแวดล้อมส่งเสริมช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดกิจกรรม 

และด้านการประสานงาน ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็จัดระบบงาน 

สายงาน และก�าหนดกลุ่มงานไว้อย่างเหมาะสมและชัดเจน ท�าให้

การด�าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ 

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ มกีารเชือ่มโยงความสมัพนัธ์เกีย่วกบับคุคล วัสดุ 

และทรัพยากรอื่นๆ ซึง่เกดิขึน้กบับคุคลต่อบคุคลกบัหน่วยงาน หรอื

หน่วยงานกบัหน่วยงาน การด�าเนนิงานหรอืระดบัการปฏบัิตงิานเป็น

ไปอย่างมคุีณภาพ มีการประสานงานเชือ่มโยงความสมัพนัธ์เกีย่วกบั

บุคคลต่อบุคคลซึ่งส่งผลให้สภาพแวดล้อมในองค์กรด�าเนินไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ผลการวิจัยจึงพบว่า ปัจจัยการบริหารของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

นครนายก ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับมาก

 3) ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัการบรหิารของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดันครนายก ปัจจยัด้าน

นโยบายการบรหิารและการปฏบิตั ิมค่ีาเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

และอยูใ่นอนัดบัสุดท้าย สอดคล้องกบังานวิจยัของ กษมน มงัคละครี ี

(2545, บทคดัย่อ)  ซึง่พบว่า ปัจจยัการบรหิารทีส่่งผลต่อการด�าเนนิงาน

ประกนัคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดักรมสามญั

ศึกษาจังหวัดสกลนคร ด้านองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก และยัง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วารี สีบานเย็น (2540, บทคัดย่อ)  

ซึ่งได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยการบริหารท่ีส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตร 

ท้องถิ่นของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส�านักงาน 

การประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษาที่ 1 โดยผลการวิจัยสรุปได้

ว่า ปัจจัยการบริหารโดยภาพรวมมีการใช้อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความรู้ในการบริหาร 

งานของศูนย์ฯ ด้านการด�าเนินงานมาตรฐานการจัดการศึกษาของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถที่จะก�าหนดเป้าหมาย นโยบาย กรอบ

การด�าเนนิงานของศนูย์ได้ด้วยตนเอง จดัประสบการณ์ในการอบรม

การจดัการ และการด�าเนนิงานมาตรฐานการจดัการศึกษาของศูนย์ฯ 

มีความรู ้และการวิเคราะห์หลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ส่วนประกอบเหล่านี้ จึงเป็นผลท�าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ

ก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย กรอบการด�าเนินงานท่ีมีค่าเฉลี่ยเป็น

อันดับสุดท้าย และน้อยที่สุด

 4) ผลการวิจัยพบว่าการด�าเนนิงานวิชาการของศนูย์พฒันา

เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายก 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีณา  

ธูปทอง (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัย ขององค์การบริหารส่วนต�าบลอ�าเภอเชียงใหม่ พบว่า

ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทในการบริหาร

งานวิชาการระดับปฐมวัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีกระบวนการพิจารณา

ตัดสินคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์ที่ก�าหนดอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานผลตามสภาพความเป็น

จรงิในรปูของรายงานทีเ่ป็นรปูธรรมชดัเจนและเข้าใจง่าย มขีัน้ตอน

ในการประเมินพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยทุกด้าน มีการวางแผน

ด�าเนินการประเมินและบันทึกพัฒนาการสรุปและรายงานผลอย่าง

แท้จรงิโดยผูป้กครองมส่ีวนร่วมในการประเมนิเพือ่เป็นการพฒันาเดก็

ร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษาปฐมวัยส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย 

โดยเฉพาะที่สภาพร่างกายแตกต่างจากเด็กปกติท่ัวไปโดยมีการ

จัดการศึกษาตรงตามความต้องการของเด็กบูรณาการระหว่างเรียน

ส�าหรับเดก็ในกลุม่เหล่านี ้ และมีการวดัประเมินผลอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ

พัฒนาการและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเด็กให้ช่วยเหลือตนเอง 

และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขและยังจัดพ้ืนที่ใน

ห้องเรยีนทัง้ภายในและภายนอก ให้เดก็เกดิการเรียนรูอ้ย่างมคีวาม

สุข ส่งเสรมิพฒันาการเรยีนรู ้ส�าหรบัเดก็เพือ่ช่วยให้เดก็ได้ฝึกทกัษะ

กระบวนการคิดการประยุกต์ความรู ้ น�ามาใช้เพื่อป้องกันและ 

แก้ป ัญหา ทั้ง น้ียังมีส่ือการเรียนการสอนที่ถ ่ายทอดความรู ้  

จากประสบการณ์จริงมาเพิ่มเติมอีกด้วย ดังนั้นจึงท�าให้การด�าเนิน

งานวชิาการของศนูย์พฒันาเดก็เลก็สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

จึงมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 5) การด�าเนินงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครนายก ด้านการ

ประเมินและรายงานผล มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียาพร  

วงศ์อนุตโรจน์ (2544, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงาน

วิชาการ โดยพบว่าการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับ 

มากที่สุด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อ�าภา บุญช่วย  
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(2537, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารวิชาการในโรงเรียน  

ตามความเห็นของผู้บริหารมคีวามคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการ

ของผู ้บริหารโดยรวมอยู ่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 

บคุลากรในศนูย์พฒันาเดก็เลก็มกีารวดัประเมนิผล ตามขัน้ตอนการ

ประเมินการพัฒนาการของเด็กอย่างชัดเจน มีการจัดรวบรวม

ประเมินผลการพัฒนาการของเด็กตลอดเวลา มีการสรุปผลการ

ประเมินและรายงานผลตามสภาพความเป็นจริง มีการประเมิน

พัฒนาผูเ้รียนด้วยวิธหีลากหลาย และมกีารประเมนิพฒันาก่อน และ

หลงัเรยีนของผู้เรยีน ในรปูแบบรายงานทีเ่ป็นรปูธรรม ชัดเจน เข้าใจง่าย 

ครบทกุด้าน และส่งเสรมิให้ผูป้กครองมส่ีวนร่วมด�าเนินการรายงาน

ผลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเด็กร่วมกัน ดังนั้น จึงท�าให้ 

การด�าเนนิงานวชิาการของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ สงักดัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดันครนายก ด้านการประเมนิและรายงานผล 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

 6) การด�าเนินงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายก ด้านการดูแล

เด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ยมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในอันดับสุดท้าย 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิสมัย วุฒิพรพงษ์ (2540, บทคัดย่อ) 

ได ้ ศึกษาสภาพและป ัญหา การบริหารงานวิชาการระดับ 

ปฐมวัย ในโรงเรียนอนุบาลประจ�าจังหวัด สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12 พบว่า  

การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยโดย 

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการวัด

และประเมินพัฒนาการ ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้  

ด้านการดูแลเด็กเล็ก และด้านการนิเทศการเรียนการสอนอยู่ใน

ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

มีการส่งเสริมสุขภาพ การเจริญเติบโตของเด็กเล็ก มีการจัด 

สภาพแวดล้อมและความปลอดภยัทัง้สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 

และสภาพแวดล้อมภายในอาคาร อยู่ในระดับท่ีน้อยกว่าด้านอื่นๆ 

เพราะเห็นว ่าการบริหารงานวิชาการในด ้านการส ่ง เสริม 

การพัฒนาการ การประเมินและรายงานผล การจัดการชั้นเรียนมี

ความส�าคัญมากกว่าที่จะดูแล เด็กเล็ก เพราะการส่งเสริม 

การพัฒนาการเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ครูจัดท�าแผน 

การจัดการเรยีนรูต้ามสาระและหน่วยการเรยีนรูโ้ดยเน้นผูเ้รียนเป็น

ส�าคญั จัดกระบวนการเรยีนรูท้ีส่อดคล้องตามความสนใจ ความถนดั

ของผู้เรียน การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การก�าหนดระเบียบ

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลประเมินผลของศูนย์ ส่งเสริมให้ครู

ประเมนิผลตามสภาพจรงิ มกีารเทยีบโอนความรู ้ส่วนประกอบเหล่า

นีอ้าจเป็นสาเหตทุีท่�าให้ครูมกีารดแูลเดก็ทีน้่อยมาก ดงันัน้ จงึท�าให้

การด�าเนนิงานวชิาการของศนูย์พฒันาเดก็เลก็สงักดัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดันครนายก ด้านการดแูลเดก็เลก็ มค่ีาเฉลีย่

อยู่ในอันดับสุดท้าย 

 7) ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัการบรหิารส่งผลต่อการด�าเนนิงาน

วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจงัหวดันครนายก พบว่า ปัจจยัการบรหิารทีม่อี�านาจพยากรณ์

มากที่สุดคือ ปัจจัยด้านนโยบายการบริหาร และการปฏิบัติ ปัจจัย

ด้านองค์กร ร่วมกนัพยากรณ์ได้ร้อยละ 49.20 สอดคล้องกบังานวจิยั

ของ วารี สีบานเย็น (2540, บทคัดย่อ) ซึ่งพบว่าปัจจัยการบริหาร

ส่งต่อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนขยายโอกาสทาง 

การศึกษา สังกัดส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษาที่ 1 

ด้านนโยบายการบรหิารและการปฏบิตัโิดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และ

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กษมน มังคละคีรี (2545, บทคัดย่อ) 

พบว่า ปัจจยัการบรหิารส่งผลต่อการด�าเนนิงานการประกนัคณุภาพ

การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัด

สกลนคร ด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ และด้านองค์กร 

อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิรันดร์ เรืองอินทร์ 

(2550, บทคัดย่อ) ซึ่งศึกษาเรื่องปัจจัยการบริหารส่งผลต่อการ

ด�าเนินงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่าปัจจัยการบริหาร

ทีส่่งผลต่อการด�าเนนิงานการพัฒนาหลกัสตูรท้องถิน่คอื ปัจจยัด้าน

นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ และปัจจัยด้านองค์กรโดยรวม

อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจัยด้านนโยบายการบริหาร

และการปฏิบัติ ปัจจัยด้านองค์กรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก ท้ังภายในและ

ภายนอกมปีระสทิธภิาพมแีรงจงูใจ  ความเป็นภาวะผูน้�า มวีสิยัทัศน์

รู้เท่าทันปัญหาและอุปสรรคสามารถด�าเนินงานวิชาการ มีความรู้

ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ มีส ่วนร ่วมใน 

การวางแผน การก�าหนดเป้าหมายหรือการสั่งการ การควบคุมงาน

ตามมาตรฐานการปฏิบัติและการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ และ

องค์กรมีการกระจายอ�านาจ และสิทธิอ�านาจไปตามชั้นของการ

บังคับบัญชา มีการกระจายอ�านาจหรือการตัดสินเกี่ยวกับงานที่จะ

น�าไปสู่เป้าหมายของงานให้ส�าเร็จมากยิ่งขึ้น องค์กรมีความเป็น

ทางการ มีช่วงการบังคับบัญชาที่เหมาะสมระหว่างผู้บังคับบัญชา 

กับผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งส่งประสิทธิผลต่อการท�างานที่สูงสุด

 องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ จึงเป็นประเด็นท่ีท�าให้ปัจจัย 

ด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ และปัจจัยด้านองค์กร 

ส่งผลต่อการด�าเนนิงานวชิาการของศนูย์พฒันาเด็กเลก็สงักดัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดันครนายกอยูใ่นระดบัมากตามล�าดบั   

 ส�าหรับปัจจัยการบริหารด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัย 

การบริหารด้านบุคลากร ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยทั้งสองด้านไม่ 
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ส่งผลต่อการด�าเนนิงานวชิาการของศนูย์พฒันาเด็กเลก็สงักดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความรู้ ความสามารถ ไม่ตรงกับงานทีรั่บผิดชอบ มกีารใช้เทคโนโลยี
ในการน�าไปจัดการเรยีนการสอนน้อย เวลาในการปฏบิตัหินา้ทีเ่พือ่
ประโยชน์ส่วนรวม งานท่ีได้รับมอบหมายและน�ามาปฏิบัติ ไม่ตรง
กบัความรูค้วามสามารถ  การสนบัสนนุและจดัสวสัดกิารต่างๆ น้อย 
การประชาสมัพนัธ์สร้างความเข้าใจผูท้ีเ่กีย่วข้อง การระดมทรพัยากร
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายในชุมชนก็ปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง จึงท�าให ้
การบริหารด้านบุคลากรไม่ส่งผลต่อการด�าเนินงานวิชาการของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนปัจจัยการบริหารด้านสภาพแวดล้อมไม่ 
ส่งผลต่อการด�าเนินงานวิชาการ

ข้อเสนอแนะ
 1. ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัการบรหิารด้านนโยบายการบริหาร
และการปฏบิตั ิมค่ีาเฉลีย่มาก แต่อยูใ่นล�าดบัสดุท้าย ดงันัน้ ผู้บรหิาร
ควรค�านงึถงึการบรหิารงานด้านนโยบายการบรหิารและการปฏบิตัิ
กับครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มากโดยมีการจัดสรรงบประมาณ 
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องตามแผนงานโครงการ และจัด 
การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่เป็นประจ�า
 2. ผลการวิจยัพบว่า การด�าเนนิงานวชิาการของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กด้านการดูแลเด็กเล็ก มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก แต่อยู่ใน
ล�าดับสุดท้าย ดังน้ัน ครูควรค�านึงถึงการด�าเนินงานวิชาการด้าน 
การดแูลเดก็เลก็ให้มากส่งเสรมิให้ได้รบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ 
มกีารจดัสภาพแวดล้อมอย่างสม�า่เสมอ ให้ความปลอดภัยเอือ้ต่อการ
มีสุขภาพที่ดีของเด็ก
 3. ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการด�าเนินงาน
วชิาการของศนูย์พฒันาเดก็เลก็สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใน
เขตจงัหวดันครนายก  คอื ด้านองค์กร และด้านนโยบายการบรหิาร
และการปฏิบัติ ส่วนปัจจัยการบริหารด้านบุคลากร และด้าน 
สภาพแวดล้อมไม่ส่งผลต่อการด�าเนินงานวิชาการ ดังน้ัน ผู้บริหาร 
และครู ควรค�านึงถึงการที่จะให้องค์กร มีกฎระเบียบ แนวทางที ่
ส่งเสริมในการด�าเนินงาน และมีสื่อต่างๆ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอนของเด็กอย่างต่อเน่ือง และน�านโยบายเป้าหมายไปสู่ 
การปฏิบัติได้จริง

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรศึกษาการด�าเนินงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านอื่น ๆ
 2. ควรศกึษาการจดัสภาพแวดล้อมทีส่่งผลต่อการบรหิารและ
การด�าเนินงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

 3. ควรศึกษาการบริหารบุคลากรที่ส่งผลต่อการด�าเนินงาน
วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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