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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร
องคก รปกครองสวนทอ งถิ่นและคณะกรรมการบริหารศูนย พัฒนาเด็ก เล็ก จําแนกตามตําแหนง ระดับการศึ กษา และ
ประสบการณทํางาน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 26 คน และคณะกรรมการบริหารศูนย
191 คน รวมเปน 217 คน ไดมาจากวิธีการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมี 2 ลักษณะ คือ
แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราสวนประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะหการทดสอบที การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัย พบวา
1. ประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พบวา โดยรวมและรายดาน อยูในระดับดี
2. ความคิดเห็นของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอประสิทธิผล
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตาม ตําแหนง ระดับการศึกษา พบวา โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน แตการจําแนกตาม
ประสบการณทํางาน พบวา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ABSTRACT
This research aims to study the Effectiveness of the Implementation of standards in early
Childhood Education or child Development Centers of local Governments. Rasisalai District Sisaket
Province Compare reviews of the Management and Board of Directors Care Center by Sex, Age,
location, education. And work Experience.
The sample used in this study were 26 people, including executives and board of directors for
a total of 191 centers, 217 people have come from a simple Stratified random sampling method. The
*ที่ปรึกษาหลัก
**ที่ปรึกษารวม
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instrument used in the study was a questionnaire with three types of check list. Evaluate and scale
The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation. Diagnostic tests (t–test)
test, ANOVA and test the difference between pairs using LSD.
The results showed that
1. Comments of the Management Board and the Child Development Centre on the Effectiveness
of the Implementation of Standards in Early Childhood Education or child Development centers of
local Governments. Rasisalai district Sisaket Province and found that overall revenue side are good.
2. A comparison of the Management and board of directors Child Development Center on the
Effectiveness of the Standards for early Childhood Education, child Development centers of local
Governments. Rasisalai District Sisaket by location, education. The overall and individual aspects. But
by no different. Experience showed that the overall difference was statistically significant level. 05
บทนํา
สภาวการณปจจุบันประเทศตางๆ ทั่วโลกมีแนวคิดในการพัฒนาไปสูความยั่งยืนโดยพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ซึ่งมุง
หมายสําคัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติใหเปนคนที่มีความรูความสามารถเปนคนดี มีคุณธรรม ซึ่งเปนแนวทาง
สําคัญในการเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข และเพื่อใหการ
พัฒนาประเทศบรรลุผลดังกลาวจําเปนตองมีกระบวนการเสริมสรางศักยภาพของคนในประเทศ ไดมีการกําหนดนโยบาย
ปฏิรูประบบการศึกษาของชาติ โดยประกาศใหมีการบังคับใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
โดยจัดกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํา นึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิหนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ กีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและความเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งพาตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง ในยุคการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552–2561) ตองการเห็นคนไทยไดเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยมุงปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบใน 3 ประเด็นหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ และการสงเสริมการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน ทั้งนี้เพื่อใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัยเปนการศึ กษาที่มีความสําคัญยิ่ง เพราะเปนรากฐานของชีวิตมนุ ษยและมี อิทธิพลตอชีวิตของ
คนเราเปนอยางยิ่ง การพัฒนาเด็กปฐมวัยควรเริ่มตนตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป นโยบายและแผนการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
(0–5) ป พ.ศ. 2545–2549 ไดใหความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยไว 5 ประการ 1) การพัฒนามนุษยอยางมี
ประสิทธิภาพ จําเปนตองเริ่มตั้งแตอยูในครรภ ชวงปฐมวัยและตอเนื่องตลอดชีวิต 2) หลักวิชาการและการวิจัยไดแสดงวา
ปจจัยแวดลอมและการเลี้ยงดูที่เหมาะสม สามารถเปลี่ยนโครงสรางและประสิทธิภาพการทํางานของสมองมนุษยในเวลาที่
สําคัญและจําเปนที่สุดในการพัฒนาสมอง คือ ในชวง 5 ปแรกของชีวิต 3) การพัฒนาคุณภาพมนุษยที่ยั่งยืนและปองกัน
ปญหาสังคมในระยะยาว จําเปนตองเริ่มพัฒนาตั้งแตปฐมวัยโดยเนนใหครอบครัวเปนแกนหลักและชุมชนเปนฐานที่มีสวน
รวมอยางแทจริงในการพัฒนาเลี้ยงดูเด็กทุกขั้นตอน 4) แนวคิดในการพัฒนาเด็กเพื่อใหมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล
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นับตั้งแตปฏิสนธิจวบจนเจริญวัยจําเปนตองมีการตื่นตัวและผนึกกําลังกันทุกฝายทั้งภาครัฐและเอกชนรวมกัน สงเสริม
ครอบครัวใหพอแมมีความรักมีความรู สามารถเลี้ยงดูบุตรหลานไดถูกวิธี 5) ดูแลเด็ก ครูรวมทั้งเจาหนาที่สาธารณสุขมี
บทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเจริญเติบโต พัฒนาไปในทางที่พึงประสงค บุคคลเหลานี้ตองมีหลักวิชาและ
ทักษะในการเลี้ยงดูเด็ก (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ 2544: น.4)
จากความสําคัญของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และโดยอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ทําหนาที่
กําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาตําบลตามแผนงานโครงการและงบประมาณของตนเอง เปนหนวยงานขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใกลชิดประชาชนมากที่สุด มีอํานาจหนา ที่ในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่อยูในพื้นที่ พรอมไดรับการถายโอนงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหอยูในความรับผิดชอบ
ศูนย พัฒนาเด็กเล็กที่ มีความไมเทาเทีย มกันในด านการบริหารจัดการ และเพื่อเตรียมความพรอมในการตรวจ
ประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เขตอําเภอราษีไศล จังหวัด
ศรีสะเกษ จํานวน 14 แหง มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 33 ศูนย ที่อยูภายใตความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล และเทศบาลตําบลในเขตอําเภอราษีไศล ซึ่งมีรูปแบบการจัดตั้งศูนยฯ 2 ลักษณะ กลาวคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลตําบลรับผิดชอบจัดตั้งขึ้นเอง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับการถายโอนจากหนวย
อื่นตามพระราชบัญญัติกําหนด เนื่องดวยความแตกตางของสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ และนโยบายของคณะกรรมการ
บริหารแตละแหง สงผลกระทบตอประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่แตกตางกัน
ผูวิจัยซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนักวิชาการศึกษา รับผิดชอบดูแ ลศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 14 แหง ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มี 14 มาตรฐาน 63 ตัวบงชี้
แบงออกเปน 3 ดาน คือ
1. มาตรฐานดานปจจัยทางการศึกษา (จํานวน 3 มาตรฐาน 17 ตัวบงชี้)
2. มาตรฐานดานกระบวนการทางการศึกษา (จํานวน 5 มาตรฐาน 23 ตัวบงชี้)
3. มาตรฐานดานผลผลิตทางการศึกษา (จํานวน 6 มาตรฐาน 23 ตัวบงชี้)
เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษามาพัฒนาการคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามมาตรฐานที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอ
ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใน
เขตอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตาม ตําแหนงงาน ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน
สมมติฐานในการวิจัย
บุคลากรที่มี ตําแหนงงาน ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางานที่ตางกันมีความคิดเห็นตอประสิทธิผล
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยของศูนย พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
แตกตางกัน
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ขอบเขตของงานวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และคณะกรรมการศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 500 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2557)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น และคณะกรรมการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบดวย ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 59 คน คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 441 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 500 คน (ขอมูล
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557)
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ ไดแก ตัวแทนของประชากร ประกอบดวย ผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น องคกร และคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางกําหนดขนาด
ตัวอยางของ เครจซี่ มอรแกน (Krejcie and Morgan) จากประชาการ 500 คน ไดกลุมตัวอยางในการวิจัยทั้งสิ้น 217 คน
โดยการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) กําหนดสัดสวนของประชากร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยพัฒนามาจากมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยกําหนดระดับการปฏิบัติงาน ดังนี้
5 แทน ปฏิบัติงานระดับ มากที่สุด
4 แทน ปฏิบัติงานระดับ มาก
3 แทน ปฏิบัติงานระดับ ปานกลาง
2 แทน ปฏิบัติงานระดับ นอย
1 แทน ปฏิบัติงานระดับ นอยที่สุด
เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความวา ปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความวา ปฏิบัติงานในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความวา ปฏิบัติงานในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความวา ปฏิบัติงานในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความวา ปฏิบัติงานในระดับนอยที่สุด
ทั้งนี้ แบงออกเปน 2 ขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม สถานภาพทั่วไปของกลุมตัวอยางเปน
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ไดแก ตําแหนงงาน ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ย วกับประสิทธิผ ลการดําเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ในแตละดาน จํานวน 3 ดาน ไดแก (1) มาตรฐานดานปจจัย
ทางการศึกษา (จํานวน 3 มาตรฐาน 17 ตัวบงชี้) (2) มาตรฐานดานกระบวนการทางการศึกษา (จํานวน 5 มาตรฐาน 23
ตัวบงชี้) (3) มาตรฐานดานผลผลิตทางการศึกษา (จํานวน 6 มาตรฐาน 23 ตัวบงชี้)
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ตามความคิดเห็นของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะ
กรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานมาตรฐานโดยรวม เรียงลําดับ
จากมากไปหานอยดังนี้ มาตรฐานดานผลผลิตทางการศึกษา มาตรฐานดานปจจัยทางการศึกษา มาตรฐานดานกระบวน การ
ทางการศึกษา
1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มาตรฐานดานผลผลิตทางการศึกษา พบวา ระดับความคิดเห็น
ที่มีตอประสิ ทธิ ผลการดํา เนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยสูงสุดคือ มาตรฐานที่ 9 เด็กมี พัฒนาการดาน
รางกายเหมาะสมตามวัย รองลงมาคือ มาตรฐานที่ 10 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ และจิตใจ เหมาะสมตามวัย และ
มาตรฐานที่ 11 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม เหมาะสมตามวัย
1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในเขตอํ า เภอราษี ไ ศล จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ มาตรฐานด า นป จ จั ย ทางการศึ ก ษา พบว า ระดั บ
ความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยสูงสุดคือ มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ รองลงมาคือ มาตรฐานที่ 2 ผูบริหาร
องคก รปกครองสว นท องถิ่น มี คุณธรรม จริ ยธรรม มีภาวะผู นํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึก ษา และ
มาตรฐานที่ 3 ดานสถานศึกษามีจํานวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
1.3 ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มาตรฐานดานกระบวนการทางการศึกษา พบวา ระดับความ
คิดเห็นที่มีตอประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยสูงสุด คือ มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษาพัฒนา
ตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เปนมาตรการเสริม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น รองลงมาคือ
มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใชแหลงเรีย นรู และภูมิปญญาทอ งถิ่ น และมาตรฐานที่ 5 สถานศึก ษาจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เนนเด็กเปนสําคัญ
2. ผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบ ประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ในเขตอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ระหวางผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและคณะกรรมการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามตําแหนงงาน ระดับการศึกษา
และประสบการณในการทํางาน ผลการวิจัย พบวา
2.1 ผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบ ประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ระหวางผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและคณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามตําแหนงงาน โดย
ภาพรวม พบวา ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีความคิดเห็นตอระดับประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน
2.2 ผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบ ประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ระหวางผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและคณะกรรมการ
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บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามระดับการศึกษา
ผลการวิจัยโดยภาพรวม พบวา ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีความคิดเห็นตอระดับประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน
2.3 ผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบ ประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ระหวางผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และคณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตาม ประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน พบวา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คูที่แตกตางกันคือ มาตรฐานดานกระบวนการ
ทางการศึกษา คูที่แตกตางกันคือดานประสบการณในการปฏิบัติงานระหวาง 1–5 และมากกวา 5–10 ป แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนั้นไมแตกตางกัน
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีประเด็นนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. ประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ ตามความคิดเห็นของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานมาตรฐานโดยรวม เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ มาตรฐานดาน
ผลผลิตทางการศึกษา มาตรฐานดานปจ จัยทางการศึก ษา มาตรฐานด านกระบวนการทางการศึก ษา ซึ่ งสอดคลอ งกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2550: 1) ไดเสนอความสําคัญมาตรฐานการศึกษา
คือ มาตรฐานการศึกษาเปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงคที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง
มาตรฐานถูกกําหนดขึ้นเพื่อใชเปนหลักเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและการกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล
และการประกันคุณภาพทางการศึกษา มาตรฐานบริบทนี้จึงเปนมาตรฐานที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา
โดยองครวม การกําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษาทําใหเกิดโอกาสที่เทาเทียมกันในการพัฒนาคุณภาพ เพราะสถานศึกษา
ทุกแหงรูวาเปาหมายการพัฒนาที่แทจริงอยูที่ใด การกําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษาจึงเปนการใหความสําคัญกับการจัด
การศึกษา 2 ประการ คือ 1. สถานศึกษาทุกแหงมีเกณฑเปรียบเทียบกับมาตรฐานซึ่งเปนมาตรฐานเดียวกัน 2. มาตรฐาน
ทําใหสถานศึกษาเขาใจชัดเจนวาจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางใด
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาเปนการกําหนดความคาดหวังใหชัดเจนทั้งครู ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา หากไมมีมาตรฐาน สาธารณชนก็จะไมทราบวา
สาระสําคัญที่ แทจริงของการจัดการศึกษาอยู ที่ใด การกํา หนดมาตรฐานการศึ กษาทําใหสถานศึกษาต องถือเปนความ
รับผิดชอบที่จะทําใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน คุณภาพครู ที่ตองการจัดการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน คุณภาพ
บริหารจัดการตลอดจนคุณภาพการจัดการศึกษา ใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู การสรางอัตลักษณสถานศึกษาและการมี
กิจกรรม โครงการที่สงเสริมที่สนองตอนโยบายของรัฐ นอกจากนี้ มาตรฐานยังเปนแนวทางใหสาธารณชนเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึก ษา ให การสนับสนุ น สงเสริมการจัดการศึก ษาในดานตางๆ ได เพื่อ ใหคุณภาพการจัดการศึก ษาของ
สถานศึกษาเปนไปตามความคาดหวังของชุมชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฑิฆัมพร ศิริจันทพันธ (2554, บทคัดยอ)
จากการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาล สํานักงานคณะกรรมการ
การสงเสริมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดสกลนคร สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ ระดับประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน

วารสารวิชาการ ปี ท่ี 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Sisaket Rajabhat University Journal

17

การศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาล สํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดสกลนครตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและครูผูสอนระดับชั้นปฐมวัย โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย คือ มาตรฐานดานการบริหาร และการจัดการศึกษา มาตรฐานดานการจัดการเรียนรู มาตรฐานดาน
การพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู มาตรฐานดานคุณภาพเด็ก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิณวดี เคนไชยวงศ (2554,
บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานปฐมวัยของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานปฐมวัยของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและครูผูสอนระดับปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา ระดับประสิทธิผลการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและครูผูสอนระดับปฐมวัย โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร ทองธรรมจินดา (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกั ดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบวา
มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศราวุธ สังกะเพศ. (2551) ศึกษา เรื่องการประเมินประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในภาพรวมอยูในระดับดี เนื่องจากผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับกรม จังหวัด อําเภอ ไดมอบหมายนโยบาย
แผนงานที่ชัดเจนใหถือปฏิบัติ และมีการติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนไดพยายามจัดสรรงบประมาณในสวน
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่อง และมีปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก คือ ปญหาดานงบประมาณ บุคลากร และระบบการเรียนการสอน ปญหาดานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม ปญหา
ดานสุขอนามัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งปญหาทั้ง 3 ดาน นั้น สงผลใหผูปกครองเด็กในตําบลสวนหนึ่งสงลูกไปอยูใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเอกชน และปจจัยที่เกี่ยวกับมาตรฐานการดําเนินงาน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤชภร มุลาลินน
(2552, บทคัดยอ) พบวา บุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและผูปกครองเด็กเล็กมีความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนิน
งานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมอยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของ กนกอร อุณาพรหม (2553, บทคัดยอ)
ศึกษาการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม
พบวา การจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
2. ผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบ ประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ในเขตอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ระหวางผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและคณะกรรมการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามตําแหนงงาน โดยภาพรวม
พบวา ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีความคิดเห็นตอระดับประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษโดยภาพรวมไมแตกตางกัน เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม อีกทั้งกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมอยูในระดับการบริหารงานที่คลายกัน ทําใหการแสดง
ความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวมไมแตกตางกัน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิณวดี เคนไชยวงศ (2554, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานปฐมวัยของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานปฐมวัยของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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สกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและครูผูสอนระดับปฐมวัย ตําแหนง ผลเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ครูผูสอนระดับปฐมวัย โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ กนกรัตน ภูระหงษ (2549, บทคัดยอ).
ไดวิจยั เรื่อง ประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาดานผลผลิตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
พนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาดานผลผลิตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและพนักงานครู ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
จังหวัดสระบุรี โดยจําแนกตามตําแหนง พบวา โดยภาพรวมผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาดานผลผลิต ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ มัณฑนา หริกจันทร (2552, บทคัดยอ)
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูดูแลเด็กเกี่ยวกับปญหาการดําเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ผลปรากฏดังนี้ การเปรียบเทียบตามตําแหนง
พบวา ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูดูแลเด็กที่มีตําแหนงแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปญหาการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมและรายดานไม
แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤชภร มุลาลินน (2552) พบวา บุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีตําแหนงหนาที่
ต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการดํ า เนิ น งานของศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในเขตอํ า เภอบางบ อ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
3. ผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบ ประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ในเขตอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ระหวางผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและคณะกรรมการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามระดับการศึกษา ผลการวิจัย
พบวา โดยภาพรวม พบวา ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีความคิดเห็นตอระดับประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน อาจเนื่อง
มาจากผูที่มีความรูระดับปริญญาตรีและสูงกวาระดับปริญญาตรี เมื่อเขาทําหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กแลว ทราบบทบาท
หนาที่ในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนมีความรูในระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของเด็ก
ปฐมวัย จึงทําใหการแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิผลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษาไมแตกตาง
กัน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ กฤชภร มุลาลินน (2552, บทคัดยอ) ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนินงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ พบวา บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลงานวิจยั
ของ ไกรษร สุธรรมมา (2551, บทคัดยอ) ศึกษาทรรศนะของบุคลากรตอการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดอุบลราชธานี พบวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกันมีทรรศนะตอการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในภาพรวมไมแตกตางกัน
4. ผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบ ประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ในเขตอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ระหวางผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และคณะกรรมการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไดจําแนกตามประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน มาตรฐานดานกระบวนการทางการศึกษา พบวาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คูที่
แตกตางกันคือ ประสบการณในการทํางานระหวาง 1–5 และมากกวา 5–10 ป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นอกจากนั้นไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ฑิฆัมพร ศิริจันทพันธ (2554, บทคัดยอ) จากการวิจัย

วารสารวิชาการ ปี ท่ี 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Sisaket Rajabhat University Journal

19

เรื่อง ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาล สํานักงานคณะกรรมการการสงเสริม
การศึกษาเอกชน จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัย เปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาล สํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และครูผูสอนระดับปฐมวัยที่มีประสบการณตางกันโดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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