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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการ

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�าเภออาจสามารถ จังหวดัร้อยเอด็ 2) เพือ่เปรยีบเทยีบการ

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ�าเภอ

อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ

เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่ามีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.86 สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) และ

ทดสอบค่า F (F-test) 

 ผลการศกึษาพบว่า 1) การมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมศูนย์พฒันาเดก็เลก็องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก แต่เมือ่พจิารณาเป็นราย

ด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล รองลงมา

คือ ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และด้านที่มีค่าเฉลี่ย

ต�่าสุด คือ ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ 2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ 

คณะกรรมการศนูย์พฒันาเดก็เลก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พบว่า กลุม่เป้าหมายทีม่ ีเพศ อาย ุและระดบั

การศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรวม  

ไม่แตกต่างกัน 3) คณะกรรมการได้เสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งสี่ด้านล�าดับตามความถี่จากสูง

ไปหาต�า่สามอนัดบั คอื ควรมกีารจดัท�าและเสนอของบประมาณ โดยมกีารวเิคราะห์แผนการศกึษาแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนพัฒนาการศึกษาตามกรอบ และความต้องการของสถานศึกษา ควรมีการ

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
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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 manage-

ment 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 technolo-

gies and instructional media to benefit their instructions. Finally, classroom settings should 

be well furnished contributing to instructional activities.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติม2545) มาตรา 41 บัญญัติให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินมสีทิธท่ีิจะได้รบัการศึกษาในระดบัใดระดบัหนึง่หรอืทุกระดบัตามความพร้อมและความ

ต้องการภายในท้องถิ่น และพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกรูปแบบ มีอ�านาจหน้าที่ในการ
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จัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงจัดใน

รปูแบบของศนูย์พัฒนาเดก็เล็กการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2545-2549 เป็นการ

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพคนในท้องถ่ินให้มีคุณลักษณะท่ีสามารถบูรณาการวิถีชีวิตให้

สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของสังคมและประเทศชาติตามหลักแห่งการปกครองตนเองตาม

เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ภารกิจการจัดการศึกษาท้องถิ่นโดยเฉพาะการบริหารจัดการศึกษา

ปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อ

ให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาและมีความพร้อมในการ

เข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้พยายามปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการศึกษาอย่างเต็มท่ี

ตามศกัยภาพของตนเอง ภารกจิการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลายแห่งยงัมคีวามพร้อม

ไม่แตกต่างกนัมากนกั สภาพปัญหาทีพ่บยงัเป็นปัญหาด้านโครงสร้างองค์กร ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้าน

งบประมาณ ปัญหาด้านความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการจดัการศกึษาของผูบ้รหิาร และจากสภาพการจดัการ

ศกึษาทีผ่่านมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ส่วนใหญ่ไม่ทราบบทบาท

หน้าที่ในการจัดการศึกษาตามอ�านาจหน้าที่ของตนเอง ท�าให้ขาดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีจุดอ่อน

ด้านบุคลากร คือ ส่วนใหญ่ยังขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านการศึกษาและอ�านาจการตัดสินใจ 

ส่วนใหญ่อยูที่ผู้่บรหิารท้องถิน่ ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ แต่เดมิมหีลายหน่วยงานทีร่บัผดิชอบได้แก่ กรมการพัฒนา

ชุมชน กรมการศาสนา กรมประชาสงเคราะห์ สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และกรม

อนามัย ซึ่งมีจุดประสงค์ในการก่อตั้งแตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้วเพื่อเป็นสถานที่สาหรับดูแลเด็กก่อนวัย

เรยีน ให้เดก็ได้รบัการเตรยีมความพร้อมมพีฒันาการด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญาอย่าง

เหมาะสมตามวัย ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ไม่มีผู้เลี้ยงดูลูกในช่วงเวลากลางวัน (กรม

อนามัย, 2549, หน้า 2) เด็กถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ ซ่ึงต้องเริ่ม

พัฒนาตั้งแต่ในวัยเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยก่อนเข้าโรงเรียนเพราะพัฒนาการในวัยนี้จะหล่อหลอมเป็น 

พื้นฐานของบุคลิกภาพและพฤติกรรมของเด็ก ยิ่งไปกว่านั้นวัยนี้เป็นวัยที่ต้องการการแนะแนวทางและการ

เอาใจใส่จากผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิดเพราะอัตราการพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

นักการศึกษาเชื่อว่า การเรียนรู้ของคนเกือบร้อยละ 90 เกิดขึ้นในช่วง 5 ขวบแรกของชีวิต และปัจจุบันเป็น

ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ตามหลักจิตวิทยา พัฒนาการว่าในช่วงต้นของชีวิต คือตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งอายุ

ประมาณ 6 ปี เป็นระยะทีส่�าคญัของการพฒันาร่างกาย จติใจ สตปัิญญา บคุลกิภาพและสงัคม ประสบการณ์

ที่เด็กได้รับในช่วงแรกของชีวิตจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเสริมสร้างความพร้อมหรืออาจจะขัดขวางการ

พัฒนาการของเด็กในอนาคตได้ (จริยา จิตต์มณี, 2551, หน้า 1)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจด้านการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยซ่ึงมีการจัดการศึกษา

ส�าหรับเด็กตั้งแต่อายุ 3-5 ขวบ โดยครอบคลุมการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ

และการจัดประสบการณ์แก่เด็ก ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่และ 

สิง่แวดล้อม ด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชนและการประชาสมัพนัธ์ และจากรายงานการตรวจประเมนิมาตรฐาน

การจัดการ ศึกษาด้านปฐมวัยตามมาตรฐานการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการ
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ปกครองท้องถิน่โดยมอบหมายให้ส�านกังานท้องถิน่ พ.ศ.2555 พบว่าแต่ละศนูย์พฒันาเดก็เลก็ประสบปัญหา

ด้านต่าง ๆ คือ การจัดประสบการณ์แก่เด็กยังไม่มีการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กอย่างจริงจัง ส่วนใหญ่มุ่ง

จะเร่งให้เด็กได้เรียนรู้หนังสือ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น การกระท�าดังกล่าวเป็นไปเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้ปกครอง ด้านบุคลากรพบว่ายังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์แก่เด็ก 

ด้านงบประมาณยังขาดงบประมาณสนับสนุน ด้านอาคารสถานท่ีบางแห่งต้องอาศัยอาคารอเนกประสงค์

ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นท่ีตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกจากนี้

พบว่าพ่อแม่ขาดโอกาสการเรียนรู้วิธีการเป็นพ่อแม่ท่ีดีและวิธีรักลูกให้ถูกทางยังมีความเข้าใจผิดในการ 

เล้ียงดูลูก ครอบครัว ชุมชน และประชาชนขาดการมีส่วนร่วม ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา

ปฐมวัยขาดความเข้าใจในจิตวิทยาเด็ก ท�าให้เด็กปฐมวัยไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร และจากรายงานของ

ส�านักงานสาธารณสขุในปี 2546 พบว่าในด้านการบรหิารและการจดัการยงัไม่ผ่านเกณฑ์คณุภาพในเรือ่งวธิี

การเรียนรู้เด็กขาดการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัย ด้านข้อมูลสภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 

6พบปัญหาด้านโรคอ้วน ผอม นอกจากนี้พบว่าผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดคู่มือในการด�าเนินการ

ประเมินเด็ก เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมินพัฒนาการเด็ก 

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดตั้งและด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กพร้อมทั้งรับถ่ายโอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและได้ตามมาตรฐานควรมีการส่ง

เสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ฯ โดย

คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ซึ่งมีจ�านวนประมาณ 4-7 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา  

ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนคร ูอย่างน้อยด้านละ 1 คน ซ่ึงประกอบด้วย นายก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นประธาน และมหีวัหน้าศนูย์พฒันาเดก็เลก็เป็นเลขานกุาร สาหรบังบประมาณ

ในการบริหารจัดการนั้น ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐส่วนหนึ่ง ส�าหรับใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก 

ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ และอีกส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณ

ทีม่าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เอง เพือ่สนบัสนนุให้การบรหิารจดัการของศูนย์พฒันาเดก็เลก็มคีณุภาพ

ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับการศึกษาแห่งชาติ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ม.ป.ป., หน้า 1-7)

ศนูย์พัฒนาเด็กเลก็องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ�าเภออาจสามารถ จงัหวัดร้อยเอ็ด เป็นอีกหน่วยงาน 

หน่ึงที่ให้บริการด้านการศึกษาก่อนวัยเรียนแก่ชุมชนในพื้นที่เทศบาลต�าบล เปิดท�าการเรียนการสอน 

ปฐมวยัเพือ่ให้บรกิารทางด้านการศกึษาแก่ลกูหลานของประชาชนในท้องถิน่ ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาทาง

ศูนย์ได้มีการพัฒนาทั้งบุคลากรและสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัด

ประสบการณ์ แต่ท้ังน้ีและทัง้น้ันการสร้างสนุทรียะในการจดัประสบการณ์เพือ่พัฒนาด้านความคดิสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัย ยังไม่เป็นผลเท่าที่ควร 

 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
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2.  เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ จ�าแนกตาม เพศ อาย ุและระดบัการศกึษา

3. เพือ่ศกึษาเสนอแนะเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมในการจัดการศกึษาของคณะกรรมการศนูย์พฒันา

เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมุติฐานของการวิจัย

1.  คณะกรรมการที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

2.  คณะกรรมการที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน

3.  คณะกรรมการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

1.  ขอบเขตด้านประชากร

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ คณะกรรมการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อ�าเภอ 

อาจสามรารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 250 คน 

2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา

 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกเป็น 4 ด้าน คือ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

2548 : 6) 

 2.1 ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก 

 2.2 ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ

 2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล 

 2.4 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

3. ขอบเขตด้านพื้นที่

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 

30 แห่ง

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1  ท�าให้ทราบถงึการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการศนูย์พฒันาเดก็เลก็องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

5.2  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการมีส่วนร่วมของคณะกรรม การ

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ และเป็นประเดน็ในการ
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แก้ปัญหาโดยเร่งด่วนก่อนหรือหลังในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5.3  ผลการวจัิยจะน�าไปใช้เป็นสารสนเทศในการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรม การ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิ ภาพมาก

ยิ่งขึ้นต่อไป

5.4 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอ

อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

6.  วิธีการด�าเนินการวิจัย

6.1  ประชากร/กลุม่เป้าหมาย (Population / target groups) ได้แก่ คณะกรรมการศนูย์พฒันา

เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 250 คน

6.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมลูทีส่ร้างขึน้จากการศึกษาทฤษฎ ีแนวคิด เอกสารท่ีเกีย่วข้อง โดยข้อค�าถามได้ครอบคลมุถึงวตัถุประสงค์

ที่ต้องการศึกษาและแบ่งข้อค�าถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้   

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามลกัษณะแบบปลายปิด (Close–ended) เกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคล

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา ของประชาชน 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดมีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า  

(Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

  ตอนที่ 3 เป็นค�าถามลักษณะแบบปลายเปิด (Open–ended) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

การมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการศนูย์พฒันาเดก็เลก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�าเภอ

อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

6.3  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่

  6.3.1 สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส�าหรับบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล

  6.3.2 สถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t–test) 

การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way ANOVA) F-test

7.  ผลการวิจัย

1.  คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า อยู่ในระดับมากในทุกด้านโดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล รองลงมาคือ 

ด้านวชิาการและการจดัประสบการณ์แก่เดก็ ด้านอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดล้อม และด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ 

คือ ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ
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2.  ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศต่างกัน  

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัด

ร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 2) กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

และ 3) กลุ่มตัวอย่างทั้งที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ 

.05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน

3.  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการศนูย์พฒันาเดก็เลก็

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ พบว่า คณะกรรมการได้เสนอแนะเกีย่วกับ

การมส่ีวนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดั

ร้อยเอด็ โดยรวมทัง้สีด้่านล�าดับตามความถีจ่ากสงูไปหาต�า่สามอนัดบั คอื คณะกรรมการศูนย์พฒันาเด็กเลก็

ควรมส่ีวนร่วมในการจดัท�าและเสนอของบประมาณ โดยมกีารวเิคราะห์แผนการศกึษาแห่งชาต ิยทุธศาสตร์

ของหน่วยงาน แผนพัฒนาการศึกษาตามกรอบ และความต้องการของสถานศึกษา ควรมีการวางแผน 

ส่งเสริมให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ามามีส่วนร่วมในการแสวงหาวิทยาการใหม่ ๆ และสื่อการ

สอนในชมุชนหรอืท้องถิน่ มาใช้ประโยชน์ในการจดัการเรยีนการสอน และคณะกรรมการศนูย์พฒันาเดก็เลก็

ควรมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน

8.  การอภิปรายผล

จากการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษาค้นคว้าขอน�าเสนอการอภิปรายผล  

ตามล�าดับดังนี้

1.  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ เมือ่พจิารณาโดยรวม พบว่า อยูใ่นระดับมาก แต่เมือ่พจิารณา 

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล รองลงมาคือ ด้านวิชาการและ

การจัดประสบการณ์แก่เด็ก ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านธุรการ 

การเงิน และพัสดุ ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ว่าการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนา หมายถึง กระบวนการที่รัฐท�าการส่งเสริม ชักน�า สนับสนุน และ สร้างโอกาสให้

ประชาชนและชุมชนทั้งในรูปของส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม และองค์กร อาสาสมัครรูปแบบต่างๆ 

ให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานเรือ่งใดเรือ่งหนึง่หรอืหลายเรือ่งร่วมกนั เพือ่ให้บรรลุวตัถปุระสงค์ และ

นโยบายการพัฒนาที่ก�าหนดไว้ (ไพรัตน์ เตชะรินทร์, 2527, หน้า 6-7) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตยาพร 

พันทะวิลัย (2551, หน้า 92) ได้วิจัยเรื่อง ความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลนาอ้อ อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย พบว่า ความต้องการการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลนาอ้อ อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย โดยรวม อยู่

ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร ศิริจรรยาไพบูลย์ (2550, หน้า 91) ได้วิจัยเรื่อง ความ

ต้องการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลนาคู 

อ�าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ความต้องการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลนาคู อ�าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก

2.  ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศต่างกัน  

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัด

ร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 2) กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

และ 3) กลุ่มตัวอย่างทั้งที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ 

.05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรัชยาพร ถวิลวงศ์ (2550, หน้า 96) ได้วิจัย เรื่อง 

ความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบล

อากาศอ�านวย อ�าเภออากาศอ�านวย จงัหวดัสกลนคร พบว่า ประชาชนทีม่เีพศ อาย ุต่างกนั มคีวามต้องการ

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลอากาศอ�านวย อ�าเภออากาศอ�านวย 

จงัหวัดสกลนคร ไม่แตกต่างกนั ส่วนประชาชนทีม่รีะดบัการศกึษา อาชพี และสถานในชมุชน ต่างกนั มคีวาม

ต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลอากาศอ�านวย อ�าเภอ

อากาศอ�านวย จังหวัดสกลนคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ กาญจนา เอื้อจิตต์ (2549, หน้า 108) ได้วิจัยเรื่อง ความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลเชียงคาน อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พบว่า ประชาชน

ที่มีเพศ อายุ ต่างกัน มีความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบล

เชียงคาน อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และสถาน

ในชุมชน ต่างกัน มีความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบล

เชียงคาน อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการศนูย์พฒันาเดก็เลก็

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ พบว่า คณะกรรมการได้เสนอแนะเกีย่วกับ

การมส่ีวนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดั

ร้อยเอด็ โดยรวมทัง้สีด้่านล�าดับตามความถีจ่ากสงูไปหาต�า่สามอนัดบั คอื คณะกรรมการศูนย์พฒันาเด็กเลก็

ควรมส่ีวนร่วมในการจดัท�าและเสนอของบประมาณ โดยมกีารวเิคราะห์แผนการศกึษาแห่งชาต ิยทุธศาสตร์

ของหน่วยงาน แผนพัฒนาการศึกษาตามกรอบ และความต้องการของสถานศึกษา ควรมีการวางแผน 

ส่งเสรมิให้คณะกรรมการศนูย์พัฒนาเดก็เลก็เข้ามามส่ีวนร่วมในการแสวงหาวทิยาการใหม่ ๆ  และสือ่การสอน 

ในชมุชนหรือท้องถิน่ มาใช้ประโยชน์ในการจดัการเรยีนการสอน และคณะกรรมการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ควร
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

มีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน

9.  ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาค้นคว้าเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด มีข้อเสนอแนะจากการศึกษาค้นคว้า

ดังนี้

9.1  ข้อเสนอแนะทั่วไป

 จากการวิจัย พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงควรคงสภาพ

ไว้และด�าเนินการพัฒนาให้สูงขึ้น ส่วนในด้านที่ 2 คือ ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ ท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่ากว่า 

ทุกด้านนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรที่จะหาแนวทางพัฒนาด้านนี้ให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1.  ควรศกึษาความต้องการการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของศนูย์พฒันาเดก็เลก็องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

 2.  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

 3.  ควรศกึษาปัญหาการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการศูนย์พฒันาเดก็เลก็

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
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ดร.ธีรภัทร์ ถิน่แสนดี อาจารย์ทีป่รกึษาร่วม ทีก่รณุาให้ค�าปรกึษาและเอาใจใส่ด้วยดเีสมอมาผู้วจัิยรูส้กึซาบซึง้
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ความสมบรูณ์ยิง่ข้ึน และผูท้รงคุณวฒุทิกุท่านท่ีให้ความอนเุคราะห์ในการตรวจสอบรวมทัง้ให้ค�าแนะน�าแก้ไข

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัให้มคีณุภาพ นอกจากนีย้งัได้รบัความอนเุคราะห์คณะกรรมการศนูย์พฒันาเดก็เลก็

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกท่านในตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย

ท�าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จได้ด้วยดี

ขอขอบคณุครอบครวัหว่างแสง ตลอดจนญาตพิีน้่องทีเ่ป็นก�าลงัใจ ให้การสนบัสนนุผูว้จิยัตลอดมา 

คณุค่าและเป็นประโยชน์ของสารนพินธ์ฉบบันีผู้ว้จัิยขอมอบเป็นกตญัญกูตเวทิตาแด่บุพการ ีบูรพาจารย์ และ

ผู้มีพระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ท�าให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการศึกษาและประสบความส�าเร็จมา 

จนตราบเท่าทุกวันนี้


