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การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพือ่ เปรียบเทียบการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอ
อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) และ
ทดสอบค่า F (F-test)
ผลการศึกษาพบว่า 1) การมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก แต่เมือ่ พิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล รองลงมา
คือ ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต�่ำสุด คือ ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ 2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พบว่า กลุม่ เป้าหมายทีม่ ี เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน 3) คณะกรรมการได้เสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งสี่ด้านล�ำดับตามความถี่จากสูง
ไปหาต�ำ่ สามอันดับ คือ ควรมีการจัดท�ำและเสนอของบประมาณ โดยมีการวิเคราะห์แผนการศึกษาแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนพัฒนาการศึกษาตามกรอบ และความต้องการของสถานศึกษา ควรมีการ
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วางแผนส่งเสริมให้ครูแสวงหาวิทยาการใหม่ ๆ และสื่อการสอนในชุมชนหรือท้องถิ่น มาใช้ประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอน และควรมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน
ABSTRACT
This research served the purposes: 1. to explore preschool child development
centre commissions’ participation in educational managements at preschool child
development centers under local administration bodies in Roi Et’s At Samat district, 2. to
compare their participation as such to variables of their genders, ages and educational
levels, and 3) to regulate suggestions for their relevant participation. The sample employed
for conducting the research included 250 commissions to preschool child development
centers. The research instrument was rating scale questionnaires with the reliability at 0.86.
Statistics utilized for processing data incorporated frequency, percentage, mean, standard
deviation and t-test and F-test.
Outcomes of the research findings: 1) Commissions’ participation in educational
managements at preschool child development centers has been rated ‘high’ in the
overall aspect as the same as in a single one taken into account. All aspects placed in
descending orders of means comprised: i) personnel administration, ii) academic affairs and
experience arrangements to children, iii) centres’ premises and settings, and iv) general
chore affairs, finance and materials. 2) Comparative results: Variables of their genders, ages
and educational levels have overall borne no significant differences in their educational
management participation. 3) Their suggestions for propelling their educational management participation at preschool child centres in descending orders of three frequencies:
Firstly, local administration bodies should draw up budgetary plans, putting forward them
by analyzing national education plans, entity strategies, educational development plans
along with frames and requirements of educational establishments. Secondly, a plan should
be set to help support teachers in their communities/localities to seek for fresh technologies and instructional media to benefit their instructions. Finally, classroom settings should
be well furnished contributing to instructional activities.
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติม2545) มาตรา 41 บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ มีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การศึกษาในระดับใดระดับหนึง่ หรือทุกระดับตามความพร้อมและความ
ต้องการภายในท้องถิ่น และพระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ก�ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกรูปแบบ มีอ�ำนาจหน้าที่ในการ
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จัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดใน
รูปแบบของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2545-2549 เป็นการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพคนในท้องถิ่นให้มีคุณลักษณะที่สามารถบูรณาการวิถีชีวิตให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของสังคมและประเทศชาติตามหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ภารกิจการจัดการศึกษาท้องถิ่นโดยเฉพาะการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
ให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาและมีความพร้อมในการ
เข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้พยายามปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการศึกษาอย่างเต็มที่
ตามศักยภาพของตนเอง ภารกิจการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หลายแห่งยังมีความพร้อม
ไม่แตกต่างกันมากนัก สภาพปัญหาทีพ่ บยังเป็นปัญหาด้านโครงสร้างองค์กร ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้าน
งบประมาณ ปัญหาด้านความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการศึกษาของผูบ้ ริหาร และจากสภาพการจัดการ
ศึกษาทีผ่ า่ นมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนใหญ่ไม่ทราบบทบาท
หน้าที่ในการจัดการศึกษาตามอ�ำนาจหน้าที่ของตนเอง ท�ำให้ขาดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีจุดอ่อน
ด้านบุคลากร คือ ส่วนใหญ่ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาและอ�ำนาจการตัดสินใจ
ส่วนใหญ่อยูท่ ผี่ บู้ ริหารท้องถิน่ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก แต่เดิมมีหลายหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบได้แก่ กรมการพัฒนา
ชุมชน กรมการศาสนา กรมประชาสงเคราะห์ สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และกรม
อนามัย ซึ่งมีจุดประสงค์ในการก่อตั้งแตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้วเพื่อเป็นสถานที่สาหรับดูแลเด็กก่อนวัย
เรียน ให้เด็กได้รบั การเตรียมความพร้อมมีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญาอย่าง
เหมาะสมตามวัย ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ไม่มีผู้เลี้ยงดูลูกในช่วงเวลากลางวัน (กรม
อนามัย, 2549, หน้า 2) เด็กถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งต้องเริ่ม
พัฒนาตั้งแต่ในวัยเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยก่อนเข้าโรงเรียนเพราะพัฒนาการในวัยนี้จะหล่อหลอมเป็น
พื้นฐานของบุคลิกภาพและพฤติกรรมของเด็ก ยิ่งไปกว่านั้นวัยนี้เป็นวัยที่ต้องการการแนะแนวทางและการ
เอาใจใส่จากผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิดเพราะอัตราการพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว
นักการศึกษาเชื่อว่า การเรียนรู้ของคนเกือบร้อยละ 90 เกิดขึ้นในช่วง 5 ขวบแรกของชีวิต และปัจจุบันเป็น
ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ตามหลักจิตวิทยา พัฒนาการว่าในช่วงต้นของชีวิต คือตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งอายุ
ประมาณ 6 ปี เป็นระยะทีส่ ำ� คัญของการพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา บุคลิกภาพและสังคม ประสบการณ์
ที่เด็กได้รับในช่วงแรกของชีวิตจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเสริมสร้างความพร้อมหรืออาจจะขัดขวางการ
พัฒนาการของเด็กในอนาคตได้ (จริยา จิตต์มณี, 2551, หน้า 1)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจด้านการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยซึ่งมีการจัดการศึกษา
ส�ำหรับเด็กตั้งแต่อายุ 3-5 ขวบ โดยครอบคลุมการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ
และการจัดประสบการณ์แก่เด็ก ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่และ
สิง่ แวดล้อม ด้านความสัมพันธ์กบั ชุมชนและการประชาสัมพันธ์ และจากรายงานการตรวจประเมินมาตรฐาน
การจัดการ ศึกษาด้านปฐมวัยตามมาตรฐานการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการ
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ปกครองท้องถิน่ โดยมอบหมายให้สำ� นักงานท้องถิน่ พ.ศ.2555 พบว่าแต่ละศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กประสบปัญหา
ด้านต่าง ๆ คือ การจัดประสบการณ์แก่เด็กยังไม่มีการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กอย่างจริงจัง ส่วนใหญ่มุ่ง
จะเร่งให้เด็กได้เรียนรู้หนังสือ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น การกระท�ำดังกล่าวเป็นไปเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ปกครอง ด้านบุคลากรพบว่ายังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์แก่เด็ก
ด้านงบประมาณยังขาดงบประมาณสนับสนุน ด้านอาคารสถานที่บางแห่งต้องอาศัยอาคารอเนกประสงค์
ของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกจากนี้
พบว่าพ่อแม่ขาดโอกาสการเรียนรู้วิธีการเป็นพ่อแม่ที่ดีและวิธีรักลูกให้ถูกทางยังมีความเข้าใจผิดในการ
เลี้ยงดูลูก ครอบครัว ชุมชน และประชาชนขาดการมีส่วนร่วม ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ปฐมวัยขาดความเข้าใจในจิตวิทยาเด็ก ท�ำให้เด็กปฐมวัยไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร และจากรายงานของ
ส�ำนักงานสาธารณสุขในปี 2546 พบว่าในด้านการบริหารและการจัดการยังไม่ผา่ นเกณฑ์คณ
ุ ภาพในเรือ่ งวิธี
การเรียนรู้เด็กขาดการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย ด้านข้อมูลสภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่
6พบปัญหาด้านโรคอ้วน ผอม นอกจากนี้พบว่าผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดคู่มือในการด�ำเนินการ
ประเมินเด็ก เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดตั้งและด�ำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กพร้อมทั้งรับถ่ายโอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและได้ตามมาตรฐานควรมีการส่ง
เสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ฯ โดย
คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ซึ่งมีจ�ำนวนประมาณ 4-7 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา
ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนครู อย่างน้อยด้านละ 1 คน ซึง่ ประกอบด้วย นายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นประธาน และมีหวั หน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเป็นเลขานุการ สาหรับงบประมาณ
ในการบริหารจัดการนั้น ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐส่วนหนึ่ง ส�ำหรับใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ และอีกส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณ
ทีม่ าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เอง เพือ่ สนับสนุนให้การบริหารจัดการของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมีคณ
ุ ภาพ
ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับการศึกษาแห่งชาติ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ม.ป.ป., หน้า 1-7)
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอีกหน่วยงาน
หนึ่งที่ให้บริการด้านการศึกษาก่อนวัยเรียนแก่ชุมชนในพื้นที่เทศบาลต�ำบล เปิดท�ำการเรียนการสอน
ปฐมวัยเพือ่ ให้บริการทางด้านการศึกษาแก่ลกู หลานของประชาชนในท้องถิน่ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาทาง
ศูนย์ได้มีการพัฒนาทั้งบุคลากรและสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัด
ประสบการณ์ แต่ทงั้ นีแ้ ละทัง้ นัน้ การสร้างสุนทรียะในการจัดประสบการณ์เพือ่ พัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กปฐมวัย ยังไม่เป็นผลเท่าที่ควร
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
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2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา
3. เพือ่ ศึกษาเสนอแนะเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
3. สมมุติฐานของการวิจัย
1. คณะกรรมการที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
2. คณะกรรมการที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน
3. คณะกรรมการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน
4. ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ คณะกรรมการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อ�ำเภอ
อาจสามรารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 250 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกเป็น 4 ด้าน คือ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2548 : 6)
2.1 ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก
2.2 ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ
2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล
2.4 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3. ขอบเขตด้านพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน
30 แห่ง
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ท�ำให้ทราบถึงการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
5.2 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการมีส่วนร่วมของคณะกรรม การ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นประเด็นในการ
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แก้ปัญหาโดยเร่งด่วนก่อนหรือหลังในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5.3 ผลการวิจยั จะน�ำไปใช้เป็นสารสนเทศในการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรม การ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิ ภาพมาก
ยิ่งขึ้นต่อไป
5.4 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอ
อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
6. วิธีการด�ำเนินการวิจัย
6.1 ประชากร/กลุม่ เป้าหมาย (Population / target groups) ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 250 คน
6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทีส่ ร้างขึน้ จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง โดยข้อค�ำถามได้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์
ที่ต้องการศึกษาและแบ่งข้อค�ำถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 		
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close–ended) เกีย่ วกับปัจจัยส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา ของประชาชน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดมีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นค�ำถามลักษณะแบบปลายเปิด (Open–ended) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�ำเภอ
อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
6.3 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
6.3.1 สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส�ำหรับบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล
6.3.2 สถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t–test)
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way ANOVA) F-test
7. ผลการวิจัย
1. คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากในทุกด้านโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล รองลงมาคือ
ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก ด้านอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม และด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด
คือ ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ
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2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 2) กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
และ 3) กลุ่มตัวอย่างทั้งที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน
3. ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า คณะกรรมการได้เสนอแนะเกีย่ วกับ
การมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมทัง้ สีด่ า้ นล�ำดับตามความถีจ่ ากสูงไปหาต�ำ่ สามอันดับ คือ คณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ควรมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำและเสนอของบประมาณ โดยมีการวิเคราะห์แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน แผนพัฒนาการศึกษาตามกรอบ และความต้องการของสถานศึกษา ควรมีการวางแผน
ส่งเสริมให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ามามีส่วนร่วมในการแสวงหาวิทยาการใหม่ ๆ และสื่อการ
สอนในชุมชนหรือท้องถิน่ มาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และคณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ควรมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน
8. การอภิปรายผล
จากการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษาค้นคว้าขอน�ำเสนอการอภิปรายผล
ตามล�ำดับดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เมือ่ พิจารณาโดยรวม พบว่า อยูใ่ นระดับมาก แต่เมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล รองลงมาคือ ด้านวิชาการและ
การจัดประสบการณ์แก่เด็ก ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ด้านธุรการ
การเงิน และพัสดุ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ว่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา หมายถึง กระบวนการที่รัฐท�ำการส่งเสริม ชักน�ำ สนับสนุน และ สร้างโอกาสให้
ประชาชนและชุมชนทั้งในรูปของส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม และองค์กร อาสาสมัครรูปแบบต่างๆ
ให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงานเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ หรือหลายเรือ่ งร่วมกัน เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และ
นโยบายการพัฒนาที่ก�ำหนดไว้ (ไพรัตน์ เตชะรินทร์, 2527, หน้า 6-7) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตยาพร
พันทะวิลัย (2551, หน้า 92) ได้วิจัยเรื่อง ความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลนาอ้อ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย พบว่า ความต้องการการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลนาอ้อ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยรวม อยู่
ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร ศิริจรรยาไพบูลย์ (2550, หน้า 91) ได้วิจัยเรื่อง ความ
ต้องการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลนาคู
อ�ำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ความต้องการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลนาคู อ�ำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 2) กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
และ 3) กลุ่มตัวอย่างทั้งที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรัชยาพร ถวิลวงศ์ (2550, หน้า 96) ได้วิจัย เรื่อง
ความต้ อ งการการมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด การศึ ก ษาศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลต� ำ บล
อากาศอ�ำนวย อ�ำเภออากาศอ�ำนวย จังหวัดสกลนคร พบว่า ประชาชนทีม่ เี พศ อายุ ต่างกัน มีความต้องการ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลอากาศอ�ำนวย อ�ำเภออากาศอ�ำนวย
จังหวัดสกลนคร ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนทีม่ รี ะดับการศึกษา อาชีพ และสถานในชุมชน ต่างกัน มีความ
ต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลอากาศอ�ำนวย อ�ำเภอ
อากาศอ�ำนวย จังหวัดสกลนคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ กาญจนา เอื้อจิตต์ (2549, หน้า 108) ได้วิจัยเรื่อง ความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลเชียงคาน อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พบว่า ประชาชน
ที่มีเพศ อายุ ต่างกัน มีความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบล
เชียงคาน อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และสถาน
ในชุมชน ต่างกัน มีความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบล
เชียงคาน อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า คณะกรรมการได้เสนอแนะเกีย่ วกับ
การมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมทัง้ สีด่ า้ นล�ำดับตามความถีจ่ ากสูงไปหาต�ำ่ สามอันดับ คือ คณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ควรมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำและเสนอของบประมาณ โดยมีการวิเคราะห์แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน แผนพัฒนาการศึกษาตามกรอบ และความต้องการของสถานศึกษา ควรมีการวางแผน
ส่งเสริมให้คณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเข้ามามีสว่ นร่วมในการแสวงหาวิทยาการใหม่ ๆ และสือ่ การสอน
ในชุมชนหรือท้องถิน่ มาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และคณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กควร
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มีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน
9. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาค้นคว้าเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด มีข้อเสนอแนะจากการศึกษาค้นคว้า
ดังนี้
9.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากการวิจัย พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงควรคงสภาพ
ไว้และด�ำเนินการพัฒนาให้สูงขึ้น ส่วนในด้านที่ 2 คือ ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ ที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำกว่า
ทุกด้านนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรที่จะหาแนวทางพัฒนาด้านนี้ให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป
9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรศึกษาความต้องการการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
3. ควรศึกษาปัญหาการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
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เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ให้มคี ณ
ุ ภาพ นอกจากนีย้ งั ได้รบั ความอนุเคราะห์คณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกท่านในตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
ท�ำให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส�ำเร็จได้ด้วยดี
ขอขอบคุณครอบครัวหว่างแสง ตลอดจนญาติพนี่ อ้ งทีเ่ ป็นก�ำลังใจ ให้การสนับสนุนผูว้ จิ ยั ตลอดมา
คุณค่าและเป็นประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบับนีผ้ วู้ จิ ยั ขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่บพุ การี บูรพาจารย์ และ
ผู้มีพระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ท�ำให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการศึกษาและประสบความส�ำเร็จมา
จนตราบเท่าทุกวันนี้
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