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การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี 
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากร 2) ศึกษาระดับ

การด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 3) วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของบุคลากรซึ่งเป็น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากร 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี จ�านวน 254 คน ได้มาโดย

การสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนกระจายตามอ�าเภอ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 

ที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

 ผลการวิจัยพบว่า  

 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมากท้ังภาพรวมและ 

รายด้าน เรยีงล�าดบัจากมากไปน้อย ดงันี ้การมส่ีวนร่วมในวางแผนงาน การมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงาน 

การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมใน 

การรับผลประโยชน์ 

 2. การด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมากท้ังภาพรวมและ 

รายด้าน เรียงล�าดับจากมากไปน้อย ดังน้ี วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร บุคลากร การบริหาร
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2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์คณะครุศาสตร์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การส่งเสริมเครือข่าย 

การพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน   

 3. การมีส่วนร่วมของบุคลากร ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และการมี

ส่วนร่วมในการวางแผนงาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

โดยสามารถร่วมกันท�านายได้ร้อยละ 42.40 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค�าส�าคัญ: การมีส่วนร่วม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ABSTRACT

 This research aimed to: 1) study the level of personnel participation; 2) identify the 

level of operating standards of the child development centers; and 3) analyze personnel 

participation affecting operating standards of child development centers. Research sample 

was 254 personnel of child development centers under Local Administrative Organizations 

in Ratchaburi Province, derived by proportional stratified random sampling distributed by 

district. Research instrument was a questionnaire constructed by the researcher. Data 

were analyzed with percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression.

 The findings of this research were as follows:

 1.  Overall and in specific aspects, personnel participation of child development 

centers was at a high level. These aspects, ranked from the highest to the lowest, were as 

follows: planning, implementation, evaluation, decision making, and beneficiaries.

 2.  Overall and in specific aspects, operating standards of child development 

centers was at a high level. These aspects, ranked from the highest to the lowest, were as 

follows: academic and curriculum-based activities; personnel; management of child 

development centers; buildings, ground, environment and safety; promotion of early 

childhood development networks; including participation and support from all parties and 

sectors in the community.

 3.  Personnel participation in the aspects of beneficiaries and planning together 

predicted operating standards of child development centers at the percentage of 42.40 

with statistical significance at .01. 

Keywords: personnel participation, child development center, local administrative organization
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บทน�า

 สภาพสังคมในยุคโลกไร้พรมแดนที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีปัญหาท่ีซับซ้อน

มากขึ้น มีข่าวสารและเทคโนโลยีจากโลกภายนอก ท้ังท่ีมีประโยชน์และโทษต่อความคิด จิตใจและ

การกระท�าของผู้คน อีกท้ังความรุนแรงจากการต่อสู้ช่วงชิงอ�านาจและผลประโยชน์ สภาวะดังกล่าว

ได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตของผู ้คน และมีผลกระทบต่อเด็กเป็นอย่างมาก ดังน้ัน  

การจดัการศกึษาและการอบรมเลีย้งดเูดก็อายุ 3-5 ปี จงึควรส่งเสรมิพัฒนาการทกุด้านอย่างครอบคลมุ

และสมดุล เน้นให้เด็กมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ การออกก�าลังกาย 

โภชนาการ และกิจนิสัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพ่ืออยู่ในโลกด้วย 

ความมั่นคงและมีความสุข (ส�านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2548: ค�าน�า) 

 พระราชบญัญัตกิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2542 หมวด 2 การก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 

มาตรา 17 และมาตรา 18 โดยก�าหนดให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต�าบลมีอ�านาจ

หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งถือว่า

การจัดการศึกษานั้นเป็นส่วนหนึ่งของการบริการสาธารณะด้วย (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 

2554: 2) สอดคล้องกับพระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงหรือ 

ทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถ่ิน และมาตรา 42  

ให้กระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน และมีหน้าที่ในการประสานงานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมท้ังการเสนอแนะ 

การจดัสรรงบประมาณอดุหนนุการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ส�านกังานเลขาธิการ

สภาการศึกษา, 2555: 16) ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบใน 

การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเด็กวัย 3–5 ขวบ ให้มี 

ความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจน 

เพ่ิมศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา จึงต้องรับผิดชอบภารกิจการด�าเนินการจัดการ

ศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่มีคุณภาพ

และมาตรฐาน และเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพตามอ�านาจหน้าท่ี และเจตนารมณ์ของรัฐบาล  

ด้วยภารกิจดงักล่าว กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน (2553: 1-2) จงึได้จดัท�ามาตรฐานการด�าเนินงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือเป็นแนวทางถือปฏิบัติในการด�าเนินงาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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 การด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ�าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วม เพ่ือให้ผลการด�าเนินงาน

มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนดขึ้น ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นให้ผู ้ด�าเนินงานและ 

ผู้ที่เก่ียวข้องเข้ามามีบทบาทในการก�าหนดทิศทางในการพัฒนาและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ตั้งแต ่

ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน และลงมือท�าด้วยตนเอง นอกจากน้ี การมีส่วนร่วมยังเป็น 

ความเก่ียวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลที่มีต่อกิจกรรมของกลุ่มเป็นตัวกระตุ้นให้งาน

ส�าเร็จได้ตามเป้าหมาย เพราะการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและการท�าประโยชน์  

การรับผิดชอบ ดังนั้น ประสิทธิผลขององค์กรขึ้นอยู่กับการรวมพลังท่ีจะผลักดันให้ภารกิจบรรลุ

เป้าหมาย ดังที่ เพ็ชร งามขุนทด (2554: 136-140) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล ในจังหวัดนครราชสีมา 

พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล�าดับแรก คือ งานด้านการมีส่วนร่วมและรับสนับสนุนจากชุมชน งานด้าน

อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และงานด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 

ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ งานด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย 

ของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553: 3-4) พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นจ�านวน

ไม่น้อยที่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของผู ้ปกครองและชุมชน  

ซึ่งปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญคือ ผู ้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และ 

เห็นความส�าคัญของการศึกษา มีการบริหารงานอย่างต่อเน่ือง เปิดโอกาสให้บุคลากรและหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทาง 

การศึกษา 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (2554: 11) ได้ท�า 

การประเมนิผลการด�าเนินงานศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ ปี 2552 พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)  

ยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ รวมท้ังยังขาดความพร้อมหลายด้านในการจัดตั้ง

ศูนย์ฯ เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ และด้านบุคลากร ซึ่งปัญหาการด�าเนินงานของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านมา พบว่า ยังมีปัญหาด้านคุณภาพและผู้บริหารระดับพ้ืนท่ีไม่เห็น 

ความส�าคัญของการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน มุ่งแต่พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้น จึงจ�าเป็น

ต้องส่งเสริมให้ชุมชน/ท้องถ่ิน และสถานประกอบกิจการมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีมาตรฐาน รวมถึง 

มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง

ข้อเท็จจริงจากการนิเทศงานของส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดราชบุรี พบว่า ยังมี

ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่หลายประการ อันเน่ืองมาจากความแตกต่างหลากหลายท้ังในด้านโครงสร้าง 

อาคาร สถานท่ี และการบริหารงาน ผู้บริหารท้องถ่ิน นักวิชาการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและ

ชุมชน ยังขาดความรู้ความสนใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน
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จากท้ังภายในและภายนอกศูนย์ฯ อีกท้ังยังไม่ให้ความส�าคัญในการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ของตนเองเท่าที่ควร (เพชรอุมา  สุขเกษม, 2553: 3) 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่ส่งผลต่อการด�าเนินงาน

ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี เพ่ือเป็นข้อมูล

พ้ืนฐานให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องได้น�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

วัตถุประสงค์
 1.  เพ่ือศกึษาระดบัการมส่ีวนร่วมของบุคลากร สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัราชบรุี

 2.  เพ่ือศึกษาระดับการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี

 3.  เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี

กรอบแนวคิดการวิจัย
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาลักษณะและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ 

นักวิชาการ นักการศึกษาต่าง ๆ โดยเลือกตัวแปรท่ีมีความถ่ีร้อยละ 50 ขึ้นไป สรุปได้ 5 ขั้นตอน  

1) การมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน 2) การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน 3) การมีส่วนร่วมใน 

การตดัสินใจ 4) การมส่ีวนร่วมในการรบัผลประโยชน์ และ 5) การมส่ีวนร่วมในการตดิตามประเมนิผล 

ส�าหรับการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใช้มาตรฐานการด�าเนินงานศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย (2553: 4-54) ประกอบด้วย 

1) การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) บุคลากร 3) อาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและความ

ปลอดภัย 4) วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 5) การมีส่วนร่วม และสนับสนุนทุกภาคส่วน และ  

6) การส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรการวิจัย

 1.  ตัวแปรต้น การมส่ีวนร่วมของบคุลากร ประกอบด้วย 1) การวางแผนงาน 2) การด�าเนินงาน 
3) การตัดสินใจ 4) การรับผลประโยชน์ และ 5) การติดตามประเมินผล 
 2.  ตัวแปรตาม  การด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย ์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย  
1) การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) บุคลากร 3) อาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและ 
ความปลอดภัย 4) วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 5) การมีส่วนร่วม และสนับสนุนทุกภาคส่วน 
และ 6) การส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

สมมติฐานการวิจัย

 การมีส ่วนร่วมของบุคลากร ประกอบด้วย 1) การวางแผนงาน 2) การด�าเนินงาน  
3) การตัดสินใจ 4) การรับผลประโยชน์ และ 5) การติดตามประเมินผล เป็นปัจจัยท่ีส่งผล 
ต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี

ค�าจ�ากัดความตัวแปรการวิจัย

 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากร หมายถึง ขั้นตอนที่บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ต่าง ๆ ในลักษณะของการวางแผนงาน การด�าเนินงาน ตัดสินใจ รับผลประโยชน์ และการติดตาม 
ประเมินผล ไม่ว ่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา 
โดยการน�าเอาความรู้ ความสามารถ และทักษะ ของบุคลากรในองค์กรมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ

สังคมโดยสังเคราะห์จากแนวคิดและทัศนะของนักวิชาการหลายท่าน ประกอบด้วย

5 
 

 2. เพื่อศึกษาระดับการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จังหวัดราชบุรี 
 3. เพื่อวิเคราะหปจจัยการมีสวนรวมของบุคลากรที่สงผลตอการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดราชบุรี 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาลักษณะและข้ันตอนของการมีสวนรวมตามแนวคิดของนักวิชาการ 
นักการศึกษาตาง ๆ โดยเลือกตัวแปรที่มีความถี่รอยละ 50 ข้ึนไป สรุปได 5 ข้ันตอน 1) การมีสวนรวมใน 
การวางแผนงาน 2) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 3) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 4) การมีสวนรวมใน
การรับผลประโยชน และ 5) การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล สําหรับการดําเนินงานตามมาตรฐาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใชมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย (2553: 4-54) ประกอบดวย 1) การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) 
บุคลากร 3) อาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 4) วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 5) การ
มีสวนรวม และสนับสนุนทุกภาคสวน และ 6) การสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังแสดงในภาพ
ที่ 1 

 
ตัวแปรตน           ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
ตัวแปรการวิจัย 

1. ตัวแปรตน การมีสวนรวมของบุคลากร ประกอบดวย 1) การวางแผนงาน 2) การดําเนินงาน 3) 
การตัดสินใจ 4) การรับผลประโยชน และ 5) การติดตามประเมินผล  

       การมีสวนรวมของบุคลากร 
1. การมีสวนรวมในการวางแผนงาน  
2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  
3. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
4. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
5. การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล  
 

การดําเนนิงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1. การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
2. บุคลากร 
3. อาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย 
4. วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
5. การมีสวนรวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 
6. การสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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  1.1  การมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี เข้ามามีส่วนร่วมวิเคราะห์

ปัญหาในลักษณะของการท่ีทุกฝ่ายได้ร่วมคิด และร่วมกันค้นหาเป้าหมายขององค์กร แล้วน�าข้อมูล 

ที่ได้มาร่วมวางแผนด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่เกิดจากความต้องการ

ของทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสียในกิจกรรมนั้น ๆ

  1.2  การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร 

การร่วมกันในด้านแรงงาน การบริหารงานและการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้

กิจกรรมต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ 

  1.3  การมีส ่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ

ก�าหนดความต้องการและการจัดล�าดับความส�าคัญ เพ่ือพิจารณาหาทางเลือกในการแก้ปัญหา 

ที่ดีที่สุด หรือที่เหมาะสมท่ีสุดกับสถานการณ์ในเวลาน้ัน ๆ โดยอาศัยการคิดร่วมกัน การสร้าง 

ความเข้าใจร่วมกัน สามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน น�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

  1.4  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี เข้ามามีส่วนร่วมในการรับ 

ผลประโยชน์ด้านวัตถุ ความต้องการขั้นพ้ืนฐาน ผลประโยชน์ด้านสังคม คุณภาพชีวิต คุณภาพของ

บริการ ความพึงพอใจ ผลประโยชน์ด้านบุคคล ความรู้สึกในคุณค่าในตนเอง และยังต้องพิจารณา 

ถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย รวมท้ังผลประโยชน์ในทางบวกและผลที่เกิดขึ้น ซึ่งจะ

เป็นประโยชน์และโทษต่อบุคคล และสังคมด้วย

  1.5  การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี เข ้ามามีส ่วนร่วมใน 

การตรวจสอบการแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ 

การปรับปรุงในการก�าหนดนโยบาย วางแผนโครงการกิจกรรมเพื่อการพัฒนาให้ดีขึ้น

          2. การด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

หมายถึง มาตรฐานท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือปฏิบัติในการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ให้มมีาตรฐานและมคีณุภาพเป็นไปในแนวทางเดยีวกัน โดยศึกษาตามกรอบมาตรฐานการด�าเนินงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (2553: 4-54) ประกอบด้วย 

  2.1  การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง การด�าเนินงานตามมาตรฐาน

ส�าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ ตามหลัก

วิชาการ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง โดยความร่วมมือสนับสนุนของประชาชน
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ในชุมชนท้องถ่ินนั้น ๆ โดยแบ่งการบริหารจัดการเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด ้านการบริหารงาน  

ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านบริหารบุคคล

  2.2  บุคลากร หมายถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานตามมาตรฐานส�าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจะต้องมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่

และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีตรงตามข้อก�าหนด เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินมีศักยภาพในการจัดการศึกษา อบรมเล้ียงดู และส่งเสริมพัฒนาการส�าหรับเด็ก

ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสมอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามความต้องการ

ของท้องถิ่น

  2.3  อาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย หมายถึง การด�าเนินงาน 

ตามมาตรฐานส�าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีเก่ียวกับพ้ืนท่ีของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ท่ีตั้ง อาคาร พ้ืนท่ีใช้สอยบริเวณอาคารเพียงพอและเหมาะสม อาคาร 

มีแสงสว่าง เสียง การถ่ายเทอากาศ ความสะอาด ปลอดภัย การติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 

บรเิวณสถานทีป่ระกอบอาหาร อปุกรณ์เครือ่งใช้เหมาะสม สิง่แวดล้อมภายในและภายนอกตวัอาคาร 

  2.4  วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร หมายถึง การด�าเนินงานตามมาตรฐานส�าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร เพ่ือให้

เด็กเล็กได้รับการอบรมเลี้ยงดู และได้รับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 

สังคมและสติปัญญาตามวัยและความสามารถของเด็ก 

     2.5  การมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน หมายถึง การด�าเนินงาน 

ตามมาตรฐานส�าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านการมีส่วนร่วม และ

การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคม เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น การระดมทรัพยากร การให้

ค�าแนะน�าช่วยเหลอื การสนบัสนุนงบประมาณ การประชาสัมพันธ์การด�าเนินงาน การชีแ้จงให้ความรู้

แก่ผู้ปกครอง และการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม

  2.6 การส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึง การด�าเนินงานตามมาตรฐาน

ส�าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย เพ่ือให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สร้างเครือข่ายเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการพัฒนา

เด็กเล็กให้มีศักยภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในระดับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ�าเภอ ระดับจังหวัด และระดับภาค
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วิธีด�าเนินการ

 การวิจัยเรื่อง การมีส ่วนร่วมของบุคลากรท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 

(descriptive research) โดยใช้บุคลากรเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) 

 ประชากร ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี ในปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย 1) นายกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 2) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 3) ผู ้อ�านวยการกองการศึกษาฯ/หัวหน้าส่วน 

การศึกษา 4) นักวิชาการศึกษา  และ 5) ครูผู้ดูแลเด็ก จ�านวน 708 คน

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี ได้มาโดยใช้ตารางส�าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970: 

607-610 อ้างถึงใน สวิุมล  ตริกานนัท์, 2556: 179) ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ�านวน 254 คน ประกอบด้วย 

1) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 3) ผู้อ�านวยการกอง 

การศึกษาฯ/หัวหน้าส่วนการศึกษา 4) นักวิชาการศึกษา และ 5) ครูผู้ดูแลเด็ก โดยใช้วิธีการสุ่ม 

แบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วน (proportional stratified random sampling) กระจายตามอ�าเภอ ดงัปรากฏ

ในตารางที ่1

ตารางที่ 1 จ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
9 

 
 

อําเภอที่ต้ัง ประชากร กลุมตัวอยาง 
บานคา 29 11 
จอมบึง 55 20 

ดําเนนิสะดวก 72 26 
บางแพ 40 14 
บานโปง 119 43 
ปากทอ 78 28 
โพธาราม 130 46 
อําเภอเมือง 137 49 
วัดเพลง 14 5 
สวนผ้ึง 34 12 
รวม 708 254 

 
 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวกําหนดรูปแบบและโครงสรางของ
แบบสอบถาม ดําเนินการสรางเคร่ืองมือตามคํานิยามศัพทตัวแปร โดยผานการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา และพิจารณาเฉพาะขอที่มีคา IOC (index of item objective congruence) ต้ังแต 0.67 เพื่อหาคา
ความเที่ยง โดยไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- coefficient) ไดคาความเที่ยงของการมีสวนรวมของบุคลากร
เทากับ 0.94 และคาความเที่ยงของการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทากับ 0.98  

 
 การเก็บรวมรวมขอมูล 

ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถาม จํานวน 254 ฉบับ พรอมหนังสือถึงผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดราชบุรี ที่มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในสังกัด เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจากผูที่มีบทบาท
เกี่ยวของกับการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่เปนกลุมตัวอยาง ไดรับแบบสอบถามที่มีความ
สมบูรณกลับคืนมาจํานวน 254 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยการวิเคราะหระดับการมีสวน
รวมของบุคลากร และระดับการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จังหวัดราชบุรี ใชการหาคาเฉลี่ย (X�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดย
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 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ

 ผู ้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแล้วก�าหนดรูปแบบและ

โครงสร้างของแบบสอบถาม ด�าเนนิการสร้างเครือ่งมอืตามค�านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) 

ต้ังแต่ 0.67 เพ่ือหาค่าความเท่ียง โดยได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   - coefficient) ได้ค่าความเท่ียง

ของการมีส่วนร่วมของบุคลากรเท่ากับ 0.94 และค่าความเที่ยงของการด�าเนินงานตามมาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท่ากับ 0.98 

 การเก็บรวมรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถาม จ�านวน 254 ฉบับ พร้อมหนังสือถึงผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี ท่ีมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในสังกัด เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 

จากผู้ท่ีมีบทบาทเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้รับ

แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์กลับคืนมา จ�านวน 254 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดับ 

การมีส่วนร่วมของบุคลากร และระดับการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี ใช้การหาค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน�าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตามแนวความคิดของ 

บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้

 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00   หมายถึง การมส่ีวนร่วม/การด�าเนินงานตามมาตรฐานศนูย์พัฒนา       

          เด็กเล็ก อยู่ในระดับมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50   หมายถึง  การมส่ีวนร่วม/การด�าเนินงานตามมาตรฐานศนูย์พัฒนา       

          เด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก

 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50   หมายถึง  การมส่ีวนร่วม/การด�าเนินงานตามมาตรฐานศนูย์พัฒนา       

          เด็กเล็ก อยู่ในระดับปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50   หมายถึง  การมส่ีวนร่วม/การด�าเนินงานตามมาตรฐานศนูย์พัฒนา       

          เด็กเล็ก อยู่ในระดับน้อย

 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50   หมายถึง  การมส่ีวนร่วม/การด�าเนินงานตามมาตรฐานศนูย์พัฒนา       

          เด็กเล็ก อยู่ในระดับน้อยที่สุด

x
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 ส�าหรับการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)

ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี

 การมีส่วนร่วมของบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด

ราชบรุ ี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (   = 3.94, S.D. = 0.59) และเมือ่พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

การมีส่วนร่วมของบุคลากรอยู่ระดับมากทุกด้านเช่นกัน โดยการมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน 

อยู่ในระดับสูงท่ีสุด (   = 4.05, S.D. = 0.63) รองลงมา ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน  

(   = 4.00, S.D. = 0.61) และการมีส ่วนร ่วมในการรับผลประโยชน์อยู ่ในล�าดับต�่าสุด  

(     =  3.83, S.D. = 0.67) ตามล�าดับดังปรากฏในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล�าดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรของ 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ระดับการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี

 การด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด

ราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.96, S.D.= 0.49) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

การด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ระดับมากทุกด้าน โดยวิชาการและกิจกรรม 
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับการมีสวนรวมของบุคลากรของศูนย
พัฒนา    เด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดราชบุรี 

(n = 254) 
ขอ การมีสวนรวมของบุคลากร   S.D. ระดับ ลําดับ 
1. การมีสวนรวมในการวางแผนงาน 4.05 0.63 มาก 1 
2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 4.00 0.61 มาก 2 
3. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 3.90 0.71 มาก 4 
4. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 3.83 0.67 มาก 5 
5. การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล 3.93 0.75 มาก 3 

รวม 3.94 0.59 มาก  
   

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดราชบุร ี
 การดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัด
ราชบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X�=3.96, S.D.=0.49) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานก็พบวา การ
ดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูระดับมากทุกดาน โดยวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
อยูในระดับสูงที่สุด (X�=4.15, S.D.=0.55) รองลงมา ไดแก บุคลากร (X�=4.12, S.D.=0.56) และการ
มีสวนรวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสวนอยูในลําดับตํ่าสุด (X�=3.82, S.D.=0.64) ตามลําดับ ดัง
ปรากฏในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ จงัหวัดราชบุรี 

(n = 254) 
ขอ การดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   S.D. ระดับ ลําดับ 
1. การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3.97 0.56 มาก 3 
2. บุคลากร 4.12 0.56 มาก 2 
3. อาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 3.85 0.62 มาก 4 
4. วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 4.15 0.55 มาก 1 
5. การมีสวนรวม และการสนับสนนุจากทุกภาคสวน 3.82 0.64 มาก 6 
6. การสงเสริมเครือขายการพฒันาเด็กปฐมวัย 3.84 0.61 มาก 5 

รวม 3.96 0.49 มาก  

x

x
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ตามหลักสูตร อยู่ในระดับสูงที่สุด (    = 4.15, S.D. = 0.55) รองลงมา ได้แก่ บุคลากร (   = 4.12,  

S.D. = 0.56) และการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอยู่ในล�าดับต�่าสุด (   = 3.82,  

S.D. = 0.64) ตามล�าดับ ดังปรากฏในตารางที่ 3

ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล�าดับการด�าเนินงานตามมาตรฐาน 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่ส่งผลต่อการด�าเนินงาน 

ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี

 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (X
4
) และการมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน (X

1
) เป็น

ตัวแปรที่ได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของการด�าเนินงาน 

ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี ได้อย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่าประสิทธิภาพในการท�านาย (R2) เท่ากับ 0.424 ซึ่งแสดงว่า 

การมีส่วนร่วมของบุคลากร ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมใน 

การวางแผนงาน ส่งผลต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสามารถท�านาย 

การด�าเนินงานตามมาตรฐานศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ ได้ร้อยละ 42.40 โดยสามารถเขยีนสมการพยากรณ์ 

ได้ดังนี้

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ

ดังปรากฏในตารางที่ 4
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ขอ การมีสวนรวมของบุคลากร   S.D. ระดับ ลําดับ 
1. การมีสวนรวมในการวางแผนงาน 4.05 0.63 มาก 1 
2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 4.00 0.61 มาก 2 
3. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 3.90 0.71 มาก 4 
4. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 3.83 0.67 มาก 5 
5. การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล 3.93 0.75 มาก 3 

รวม 3.94 0.59 มาก  
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ดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูระดับมากทุกดาน โดยวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
อยูในระดับสูงที่สุด (X�=4.15, S.D.=0.55) รองลงมา ไดแก บุคลากร (X�=4.12, S.D.=0.56) และการ
มีสวนรวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสวนอยูในลําดับตํ่าสุด (X�=3.82, S.D.=0.64) ตามลําดับ ดัง
ปรากฏในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ จงัหวัดราชบุรี 

(n = 254) 
ขอ การดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   S.D. ระดับ ลําดับ 
1. การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3.97 0.56 มาก 3 
2. บุคลากร 4.12 0.56 มาก 2 
3. อาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 3.85 0.62 มาก 4 
4. วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 4.15 0.55 มาก 1 
5. การมีสวนรวม และการสนับสนนุจากทุกภาคสวน 3.82 0.64 มาก 6 
6. การสงเสริมเครือขายการพฒันาเด็กปฐมวัย 3.84 0.61 มาก 5 

รวม 3.96 0.49 มาก  
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ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของบุคลากรที่สงผลตอการดําเนินงานตาม

มาตรฐานศนูยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดราชบรุี 
การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (X4) และการมีสวนรวมในการวางแผนงาน (X1) เปนตัวแปรที่

ไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดราชบุรี ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีคาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 0.424 ซึ่งแสดงวา การมีสวนรวมของบุคลากร ดานการมี
สวนรวมในการรับผลประโยชน และการมีสวนรวมในการวางแผนงาน สงผลตอการดําเนินงานตาม
มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และสามารถทํานายการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรอย
ละ 42.40 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
Y� tot  =  1.84 + 0.36 (X4) + 0.18 (X1)  
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
Z�  tot   =  0.49 (Z4) + 0.23 (Z1)  

ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
 
ตารางที ่4  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนการมีสวนรวมของบุคลากรที่สงผลตอ 

การดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ จงัหวัด
ราชบุรี   

 
 (n = 254) 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 2 25.63 12.81 92.28 0.00 

Residual 251 34.85 0.14   
Total 253 60.48    

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.84  0.16 11.17** 0.00 
การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (X4) 0.36 0.49 0.42 8.59** 0.00 
การมีสวนรวมในการวางแผนงาน (X1) 0.18 0.23 0.04 4.08** 0.00 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
R = 0.651 R2 = 0.424 SEE. = 0.372 
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โดยมีคาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 0.424 ซึ่งแสดงวา การมีสวนรวมของบุคลากร ดานการมี
สวนรวมในการรับผลประโยชน และการมีสวนรวมในการวางแผนงาน สงผลตอการดําเนินงานตาม
มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และสามารถทํานายการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรอย
ละ 42.40 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
Y� tot  =  1.84 + 0.36 (X4) + 0.18 (X1)  
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
Z�  tot   =  0.49 (Z4) + 0.23 (Z1)  

ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
 
ตารางที ่4  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนการมีสวนรวมของบุคลากรที่สงผลตอ 

การดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ จงัหวัด
ราชบุรี   

 
 (n = 254) 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 2 25.63 12.81 92.28 0.00 

Residual 251 34.85 0.14   
Total 253 60.48    

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.84  0.16 11.17** 0.00 
การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (X4) 0.36 0.49 0.42 8.59** 0.00 
การมีสวนรวมในการวางแผนงาน (X1) 0.18 0.23 0.04 4.08** 0.00 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
R = 0.651 R2 = 0.424 SEE. = 0.372 

 

x x
x
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ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีส่งผล 

  ต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

  จังหวัดราชบุรี  

อภิปรายผล

 ผลจากการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี สามารถอภิปรายผล 

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้

 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การมีส่วนร่วม 

ของบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังน้ี 

การมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการติดตาม

ประเมินผล การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ตามล�าดับ  

ทั้งนี้เพราะการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เน้นให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ และ

สถานบันสังคมอื่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ต้องค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ในสังคม โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม การกระจายอ�านาจ การบริหารและการจัด 

การศึกษา ดังนั้น การมีส่วนร่วมในการบริหารงานจึงเป็นสิ่งส�าคัญ ท่ีต้องเปิดโอกาสให้บุคลากร 

ในองค์การได้เข้ามามีส่วนร่วมเก่ียวข้องหรือส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการในศูนย์พัฒนา 

12 
 

  
ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของบุคลากรที่สงผลตอการดําเนินงานตาม

มาตรฐานศนูยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดราชบรุี 
การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (X4) และการมีสวนรวมในการวางแผนงาน (X1) เปนตัวแปรที่

ไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดราชบุรี ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีคาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 0.424 ซึ่งแสดงวา การมีสวนรวมของบุคลากร ดานการมี
สวนรวมในการรับผลประโยชน และการมีสวนรวมในการวางแผนงาน สงผลตอการดําเนินงานตาม
มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และสามารถทํานายการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรอย
ละ 42.40 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
Y� tot  =  1.84 + 0.36 (X4) + 0.18 (X1)  
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
Z�  tot   =  0.49 (Z4) + 0.23 (Z1)  

ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
 
ตารางที ่4  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนการมีสวนรวมของบุคลากรที่สงผลตอ 

การดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ จงัหวัด
ราชบุรี   

 
 (n = 254) 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 2 25.63 12.81 92.28 0.00 

Residual 251 34.85 0.14   
Total 253 60.48    

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.84  0.16 11.17** 0.00 
การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (X4) 0.36 0.49 0.42 8.59** 0.00 
การมีสวนรวมในการวางแผนงาน (X1) 0.18 0.23 0.04 4.08** 0.00 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
R = 0.651 R2 = 0.424 SEE. = 0.372 
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เด็กเล็ก โดยเน้นให้ผู้ด�าเนินงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการก�าหนดทิศทางในการพัฒนา 

โดยจะต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ และลงมือท�าด้วยตนเอง 

มิใช่เป็นเพียงแต่การให้ความร่วมมือเท่าน้ัน เพ่ือให้การด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถ 

ตอบสนองความต้องการของสังคมจนเป็นที่ยอมรับในศักยภาพของการบริหารจัดการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สอดคล้องกับงานวิจัยของคัทลิยา สัมพะวงศ์ (2555: 130-131)  

ที่พบว่า ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ในสังกัดเทศบาลต�าบลขามใหญ่ อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมการวางแผน 

ด้านการมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล และด้านการมี

ส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามล�าดับ ท้ังนี้เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการก�าหนดนโยบายและ

แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาตามหลักนโยบายการพัฒนาการศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้ด�าเนินการไปตามแนวนโยบายของชุมชนและผู้ปกครอง โดยยึดหลักการ

มีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครองเข้ามามีบทบาท และรับทราบผลการด�าเนินงานจากศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเกือบทุกขั้นตอน

 2. การด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จังหวัดราชบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การด�าเนินงาน 

ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร บุคลากร การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารสถานที่ 

สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย  การส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีส่วนร่วมและ

การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ตามล�าดับ ท้ังนี้เน่ืองจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นการจัดการศึกษา

และเป็นการบริการทางการศึกษาขั้นต้น ที่รัฐมุ่งจัดให้ประชาชนในวัยแรกเกิด เพื่อเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเป็นการวางรากฐานการด�าเนินชีวิตในสังคมต่อไป 

ในอนาคต ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้มีกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

ความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เร ่งด�าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาศูนย ์พัฒนาเด็กเล็กมากย่ิงข้ึน 

ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้จัดท�ามาตรฐานการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 มาเป็นแนวทางในการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้สามารถด�าเนินงาน

พัฒนาเดก็ได้อย่างมคุีณภาพและเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจยัของณัฏฐนันท์ พิทยะภัทร์ พิชญาภา  

ยืนยาว และรัฐดาว พิศาลพงศ์ (2558: 26-46) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผล 

ต่อการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคกลางตอนล่าง 2 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ และกิจกรรม 

ตามหลักสูตร ด้านการบริหารจัดการ และด้านบุคลากร พบว่าอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่  

ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

และด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ตามล�าดับ

 3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี เรียงล�าดับตามอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 

การมส่ีวนร่วมใน การรบัผลประโยชน์ และการมส่ีวนร่วมในการวางแผนงาน ซึง่ส่งผลต่อการด�าเนนิงาน

ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถร่วมกันท�านายการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ 

ร้อยละ 42.40 ท้ังน้ีเน่ืองจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เป็นเรื่องส�าคัญ และมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพราะการบริหาร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปสู่มาตรฐานที่ก�าหนดต้องค�านึงถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในหน่วยงาน

และสังคม การให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมท่ีส�าคัญ ได้แก่ การเปิดโอกาสในการแสดง 

ความคิดเห็น มีการประชุมร่วมกัน และปรึกษาหารือในลักษณะร่วมมือ ร่วมคิดร่วมใจ ร่วมวางแผน 

ร่วมปฏิบัติ ร่วมระดมสรรพก�าลังและทรัพยากร ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมินและร่วมแก้ไข เพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก�าหนดไว้ในแผนงาน รวมถึงการร่วมรับผลประโยชน์อันเกิดจากงาน ท�าให้

บุคลากรมีความพึงพอใจ มีขวัญและก�าลังใจที่ดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี

มาตรฐานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากชุมชนก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กและบุคลากรในศูนย์ หากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้มาตรฐานและคุณภาพ อาจท�าให้ตนเอง

หรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ อีกทั้งการได้รับความรู้และทักษะในการท�างานท่ีมีศักยภาพ 

มากขึ้น ท�าให้เกิดความภาคภูมิใจ มั่นใจ และตระหนักในคุณค่าของตนเองมากขึ้น ได้รับค�ายกย่อง 

ชมเชยจากชมุชนและหน่วยงานอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง และสอดคล้องกบังานวจิยัของชญัญาภคั เพ็ชรประดบั 

และพิชญาภา ยืนยาว (2556: 5-26) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนที่ส่งผลต่อ 

การด�าเนนิงานโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพ สงักัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 

ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนส่งผลต่อการด�าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จ�านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ โดยร่วมกันท�านายได้

ร้อยละ 47.60 นอกจากนี้พบว่า การมีส่วนร่วมด้านการวางแผนงานส่งผลต่อการด�าเนินงาน 

ตามมาตรฐานศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัราชบรุ ี ท้ังน้ีการวางแผนงาน

ถือได้ว่าเป็นสิง่ส�าคญั เน่ืองจากเป็นการด�าเนินการก่อนการปฏิบตัจิริง เป็นการก�าหนดนโยบาย แผนงาน 

โครงการท่ีจะท�าตามเป้าหมาย จึงต้องมีการก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 

โดยยึดเป้าหมายเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานและช่วยควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
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ซึง่การวางแผนงานย่อมท�าให้เกิดผลในการด�าเนนิงานสูงกว่าไม่ได้วางแผนงาน ดงัน้ัน การวางแผนงาน

จึงมีความสัมพันธ์ต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้บริหารควรเปิดโอกาส 
ให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และร่วมกันวางนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ รวมถึงการก�าหนดแนวทาง 
ในการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจะส�าเร็จได้
ตรงตามเป้าหมายต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของ
วันทนา สมภักดี (2552: 15) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการวางแผน เป็นการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ปัญหา จัดล�าดับความส�าคัญ ตั้งเป้าหมาย ก�าหนดการใช้ทรัพยากร ก�าหนดวิธีการติดตามผลและ
ก�าหนดวิธีการประเมินผล และสอดคล้องกับงานวิจัยของวรลักษณ์ พลรบ (2553: 129) ได้ศึกษา 
วิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ผลการวิจัยพบว่า ทั้งในมาตรฐานด้านบุคลากร มาตรฐาน
ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมาตรฐานด้านผู้เรียนส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล โดยท่ีการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และการมีส่วนร่วม 
ในการตดัสนิใจ ส่งผลต่อมาตรฐานด้านบคุลากร และมาตรฐานด้านศนูย์พัฒนาเดก็เล็ก ส่วนมาตรฐาน 
ด้านผู ้ เรียนมีการมีส ่วนร่วมในการด�าเนินการร่วมส่งผลด้วย นอกเหนือจากการมีส ่วนร่วม 
ในการประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ท่ีส่งผลอยู่แล้ว อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ทีร่ะดับ .05

ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้
      1.1  จากผลการวิจยัพบว่า การมส่ีวนร่วมของบคุลากรด้านการรับผลประโยชน์ มค่ีาเฉล่ีย
อยู่ในระดับต�่าท่ีสุด ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ของการบริหารทรัพยากร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีส่วนร่วมในการด�าเนินการโครงการ กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  1.2  จากผลการวิจัยพบว่า การด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการมี
ส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต�่าท่ีสุด ควรสนับสนุนให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งวิทยาการในการให้ความรู้ ให้บริการแก่ชุมชน ท้ังด้านสถานท่ี วัสดุอุปกรณ ์
และมีการประชุมชี้แจงถึงการด�าเนินงานให้ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
  1.3  จากผลการวิจัยพบว่า ควรสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
และการวางแผนงานให้มากข้ึน ซึ่งเป็นตัวแปรที่ได้ส่งผลต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เพื่อการพัฒนาการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
  2.1  ควรศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีส่งผลต่อ 
การด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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  2.2  ควรศกึษาความต้องการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองต่อการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเดก็เลก็
  2.3  ควรศึกษาปัจจัยท่ีส ่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการมีส ่วนร ่วมของบุคลากร 

ในการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สรุป

 การมีส่วนร่วมของบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การมี

ส่วนร่วมของบุคลากรอยู่ในระดับมากทุกด้าน และการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับมาก 

ทุกด้าน และการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี เรียงตามล�าดับอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดังนี้  

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 

การด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยน้ีพบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากร ซึ่งได้แก่ การมี

ส่วนร่วมในการรบัผลประโยชน์ และการมส่ีวนร่วมในการวางแผนงาน สามารถท�านายการด�าเนินงาน

ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี ได้ร้อยละ 42.40
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