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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขต 1 จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และอางทอง และ 2) เปรียบเทียบ

ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็ก จําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่สังกัด ขนาด

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่สังกัด ระยะเวลาการปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รายไดเฉล่ียตอเดือน สถานภาพสมรส 

ขนาดครอบครัว งานอดิเรก และประเภทหนังสือที่อานประจํา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนผูดูแลเด็ก ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขต 1 จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และอางทอง จํานวน 

274 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ(stratified random sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน

แบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรงและมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .9.68คาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ 

(percentage) คาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สถิติทดสอบที (t-test) การ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และสถิติทดสอบของเชฟเฟ (Scheffe’s test) 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. ผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขต 1 จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี 

พระนครศรีอยุธยา และอางทอง มีปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานในภาพรวมและทุกรายดานระดับมาก เรียง

ตามลําดับจากมากไปนอยคือ ดานการสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมของเด็ก ดานการจัดกิจกรรมสงเสริม

ประสบการณ ดานการประเมินพัฒนาการเด็ก ดานการพัฒนาตนเองดานความรูและวิชาชีพครู และดานการ

ประสานสัมพันธกับครอบครัวและชุมชน 

 2. ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็ก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อ

จําแนกตามอายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รายไดเฉล่ียตอเดือน และสถานภาพสมรส 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อจําแนกตามงานอดิเรก และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกตาม วุฒิการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่สังกัด และขนาดครอบครัว แตไมแตกตางกัน

เมื่อจําแนกตามเพศ ขนาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่สังกัด และประเภทหนังสือท่ีอานประจํา 

คําสําคัญ : ผูปฏิบัติงาน  ศูนยเด็กเล็ก 

                                          
1 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดตนสน อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง 14000 
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ABSTRACT 
This research aims to 1) study factors affecting employees’ performance at child development 

centers in local administrative organization area 1: Pathum Thani Province, Nontha Buri Province, Phra 

Nakhon Si Ayutthaya Province and Ang Thong Province and 2) compare the factors affecting the 

employees’ performance when they were classified with gender, age, education, child development 

center that they worked for, size of their child development center, year of working, average monthly 

income, marital status, size of family, their hobby and type of books they read. The sample, which was 

drawn using stratified random sampling, was 274 employees taking care children at child development 

centers in local administrative organization area 1: Pathum Thani Province, Nontha Buri Province, Phra 

Nakhon Si Ayutthaya Province and Ang Thong Province.  The instrument used were 1) a questionnaire 

with a reliability of 0.968. The data were analyzed in terms of percentage, mean, standard deviation, t-

test, one-way ANOVA and Scheffe’s test. 

 The findings showed that: 

 1. the factors had a great effect on employees’ performance when we considered both in 

overall and in each individual aspect. They were ranged in descending orders as follows: observing 

and taking notes about child behavior; managing activities to enhance child’s experience; evaluating 

child development; self-developing about knowledge and teaching profession; and coordinating in 

relation with community and family. 

 2. the aforementioned factors affecting the employees’ performance were different at a 

significance level of .001 when the sample was different in age, year of working, , average monthly 

income and marital status. Additionally, the factors were different at a significance level of .01 when 

they were different in their hobby and at a significance level of .05 when they were different in 

education, child development center which they worked for and size of family. However, the factors had 

no effect on their performance when they were different in gender, size of child development center and 

type of books they read. 
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คํานํา 

 การพัฒนาคนในชาติใหมีคุณภาพนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยระบบการจัดการศึกษาที่ดีและมี

ประสิทธิภาพในทุกระดับ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย การจัดการศึกษาในระดับนี้เปนการจัด

การศึกษาในระยะเริ่มตนของชีวิต เปนการจัดการศึกษาเพื่อปูพื้นฐานชีวิตที่ดีใหเด็ก เพื่อใหเด็กไดรับการเสริมสราง

พัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา  เด็กทุกคนจึงควรไดรับการเลี้ยงดู สงเสริมการเรียนรู 

และการจัดประสบการณตางๆ ใหเหมาะสมตามวัยเพื่อใหเปนรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก (ธูปทอง
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, 2540) ซึ่งการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยจะขึ้นตรงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย (2547) จึงไดกําหนดแผนยุทธศาสตรหลักที่ 11 เร่ืองสนับสนุนการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่จัดบริการ พัฒนาเด็กปฐมวัย ไดตามความเหมาะสม และความ

ตองการของทองถิ่น เพื่อใหเด็กปฐมวัยในทองถิ่นไดรับการสงเสริมพัฒนาการ และเตรียมความพรอมทางรางกาย 

จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา และจริยธรรม ใหมีความพรอมท่ีจะเขารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ ประสาน สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษา ใหเปนไปตามแนวคิดเกี่ยวกับ

การกระจายอํานาจในการจัดการพัฒนาของชาติไปยังทองถิ่น มีการดําเนินงาน สนับสนุน การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยรับเด็กอายุระหวาง 3 - 5 ป 

ในรูปแบบศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีผูดูแลเด็กทําหนาที่ครู บริหารงานอาศัยหลักการมีสวนรวมของชุมชน มีความ

รับผิดชอบรวมกัน เปนเจาของรวมกัน มีคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนผูกํากับดูแลใหดําเนินงานได

อยางมีประสิทธิภาพ แตจากการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544) พบวา การ

ดําเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังมีปญหาหลายดาน โดยเฉพาะตัวผูดูแลเด็ก ซึ่งพบปญหาดานการปฏิบัติงานวา 

ผูดูแลเด็กบางคนไมมีทักษะในการดูแลเด็ก ไมมีวุฒิการศึกษาในดานการจัดการศึกษาปฐมวัย ขาดความรูความ

เขาใจในพัฒนาการทั้ง 4 ดานของเด็ก ไดแก พัฒนาการทางรางกาย  ทางอารมณ ทางสังคม และทางสติปญญา 

ขาดการพัฒนาตนเองในทางวิชาการและวิชาชีพครู และขาดประสบการณในการเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งปญหาดานการ

ปฏิบัติงานนี้เปนสิ่งสําคัญ เมื่อเด็กผานการอบรมเลี้ยงดูจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐานแลว เด็กมีความพรอม

สามารถเขารับการศึกษาในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดตอไปเปนอยางดี 

 เพื่อใหการดําเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูวิจัยไดพิจารณาถึง

ความสําคัญที่จะศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เขต 1 จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และอางทอง เพื่อใชเปนขอมูลรายงานแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น นําไปสูการปรับปรุงและวางแผนพัฒนาดานผูดูแลเด็ก เพื่อพัฒนาผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เขต 1 จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และอางทอง โดยศึกษาระดับผลการ

ดําเนินงานตามปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็ก ตามคูมือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น (2547) ซึ่งมีองคประกอบ 5 ดาน ไดแก 1) ดานการพัฒนาตนเองดานความรูและวิชาชีพครู 2) ดาน

การสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมของเด็ก 3) ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมประสบการณ 4) ดานการประเมิน

พัฒนาการเด็ก และ 5) ดานการประสานสัมพันธกับครอบครัวและชุมชน 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1. ประชากร ของการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขต 1 

จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง ในปการศึกษา 2553 จํานวน 862 
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คน จากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กรมอนามัยเขต 1 จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และอางทอง จํานวน 

399 แหง  

  2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา เนื่องจากประชากรมีจํานวนที่แนนอน (finite populations) จึงใชสูตรที่ใช

ในการหาขนาดตัวอยางของสูตรยามาเน (Yamane) (สุวรีย, 2546) โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และ

ยอมใหความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 274 คน  

 3. การสุมตัวอยาง ใชการสุมแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) ตามขนาดของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ซึ่งแบงเปน 3 กลุม คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ คํานวณขนาดตัวอยางในแต

ละกลุมโดยเทียบสัดสวนจากจํานวนประชากร ไดกลุมตัวอยางในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก 59 คน ขนาดกลาง 

99 คน และขนาดใหญ 116 คน  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ ซึ่งผานกระบวนการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

โดยการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ มีความตรง (validity) ของทุกขอคําถามระหวาง 0.60 – 1.00 มีการทดลองใช 

(try out) และนํามาหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) 

ของครอนบาค (Cronach,1971) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .968 แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้  

 ตอนที่  1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบ จํานวน 11 ขอ ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กที่สังกัด ขนาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่สังกัด ระยะเวลาการปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รายไดเฉล่ียตอ

เดือน สถานภาพสมรส ขนาดครอบครัว งานอดิเรก และประเภทหนังสือท่ีอานประจํา โดยคําถามมีลักษณะเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (check-list) 

 ตอนที่  2 สอบถามเกี่ยวกับระดับผลการดําเนินงานตามปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็ก  

จํานวน 69 ขอ ตามขอบขายปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็ก 5 ดาน แบงเปน ดานการพัฒนาตนเอง

ดานความรูและวิชาชีพครู 12 ขอ ดานการสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมของเด็ก 15 ขอ ดานการจัดกิจกรรม

สงเสริมประสบการณ 12 ขอ ดานการประเมินพัฒนาการเด็ก 18 ขอ และดานการประสานสัมพันธกับครอบครัวและ

ชุมชน 12 ขอ ลักษณะของขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (numerical rating scale) โดยกําหนดคา

คะแนนชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

  5  หมายถึง  มีผลการดําเนินงานระดับมากที่สุด 

  4  หมายถึง  มีผลการดําเนินงานระดับมาก 

  3  หมายถึง  มีผลการดําเนินงานระดับปานกลาง 

  2  หมายถึง  มีผลการดําเนินงานระดับนอย 

  1  หมายถึง  มีผลการดําเนินงานระดับนอยที่สุด 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากมหาวิทยาลัยตนสังกัด เพื่อแนะนําตัวในการติดตอหนวยงานและขอความ

อนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากบุคลากรในหนวยงาน 

 2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามสงไปยังกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยดําเนินการจัดสงและติดตามขอรับแบบสอบถาม

คืนดวยตนเอง 
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การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่เก็บรวมรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณ ลงรหัสขอมูล และวิเคราะหขอมูลดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดวยคาสถิติตางๆ ดังนี้ 

 1. ขอมูลสถานภาพของกลุมตัวอยาง นํามาแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ (percentage) 

 2. ขอมูลปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขต 

1 จังหวัด ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และอางทอง วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (mean: X )  สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) และแปลความหมายตามเกณฑ ดังนี้ (ประคอง, 2542)  

    คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง  ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กอยูในระดับมากที่สุด 

    คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึง  ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กอยูในระดับมาก 

    คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถึง  ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กอยูในระดับปานกลาง 

    คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถึง  ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบตัิงานของผูดูแลเด็กอยูในระดับนอย 

    คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง  ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กอยูในระดับนอยที่สุด 

 3. การเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เขต 1 จังหวัด ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และอางทอง จําแนกตามสถานภาพ ใชการทดสอบที 

(t-test) เปรียบเทียบสถานภาพที่จําแนกเปน 2 กลุม และใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one -  way 

ANOVA) เปรียบเทียบสถานภาพที่จําแนกตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป เมื่อมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบเปนรายคู

โดยใชวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s test) 

 

ผลการวิจัยและวิจารณ 
ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็ก  
 จากการศึกษาพบวา ผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขต 1 จังหวัดปทุมธานี 

นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และอางทอง มีปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานในภาพรวมระดับมาก ( X  = 4.36) ซึ่ง

สอดคลองกับผลการศึกษาของ ประพันธ (2546) ที่ไดปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย แลวพบวาปจจัยดานสภาพการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะผูดูแลเด็ก มีปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานทั้ง 5 ดาน ในระดับ

มาก เรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ ดานการสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมของเด็ก ( X  = 4.43) ดานการจัด

กิจกรรมสงเสริมประสบการณ ( X  = 4.42) ดานการประเมินพัฒนาการเด็ก ( X  = 4.38) ดานการพัฒนาตนเองดาน

ความรูและวิชาชีพครู ( X  = 4.31) และดานการประสานสัมพันธกับครอบครัวและชุมชน ( X  = 4.22) ตามลําดับ 

(ตาราง 1) แสดงใหเห็นวา ผูดูแลเด็กมีการปฏิบัติงานเปนไปตามบทบาทหนาที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

(2547) ไดกําหนดไว คือ มีการปฏิบัติหนาที่ตามกิจวัตรของเด็ก สงเสริมพัฒนาการและเรียนรูของเด็กในลักษณะ

บูรณาการ สังเกต เฝาระวัง และบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการดานตางๆ ของเด็ก มีการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็ก จัดสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับการ

พัฒนาการเด็กทุกดาน ประสานสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็กครอบครัวและชุมชน และรูจักพัฒนาตนเองในทาง

วิชาการและวิชาชีพ 
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ตาราง 1  ระดับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เขต 1 

จังหวัด ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และอางทอง 

ปจจัย 
ระดับปจจัย 

จัดอันดับ 
X  S.D. แปลผล 

1. ดานการพัฒนาตนเองดานความรูและวิชาชีพครู 4.31 0.55 มาก 4 

2. ดานการสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมของเด็ก 4.43 0.50 มาก 1 

3. ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมประสบการณ 4.42 0.45 มาก 2 

4. ดานการประเมินพัฒนาการเด็ก 4.38 0.39 มาก 3 

5. ดานการประสานสัมพันธกับครอบครัวและชุมชน 4.22 0.56 มาก 5 

ภาพรวม 4.36 0.39 มาก  

 

 แตอยางไรก็ตามจากผลการศึกษายังพบประเด็นของแตละปจจัยที่มีคาเฉล่ียระดับผลการดําเนินงานเปน

อันดับสุดทายคือ ปจจัยดานการพัฒนาตนเองดานความรูและวิชาชีพครู พบในประเด็นผูดูแลเด็กไดรับการฝกอบรม

เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณในทางวิชาชีพเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ปจจัยดานการสังเกตและจดบันทึก

พฤติกรรมของเด็ก พบในประเด็นการสังเกตพฤติกรรมความกาวราวของเด็กกับคนอื่นๆ การบันทึกการรักษาเวลาใน

การเลนของเด็กกับคนอื่นๆ และการบันทึกการใชคําศัพทใหมๆ ของเด็ก ปจจัยดานการจัดกิจกรรมสงเสริม

ประสบการณ พบในประเด็นการจัดใหเด็กไดเลนดนตรีที่เหมาะสมกับวัยเพื่อฝกวินัย สมองและความสนุกสนาน 

ปจจัยดานการประเมินพัฒนาการเด็ก พบในประเด็นเกี่ยวกับเครื่องมือและรูปแบบการประเมิน และปจจัยดานการ

ประสานสัมพันธกับครอบครัวและชุมชน พบในประเด็นการรวมมือกับเครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรม

สําหรับเด็ก และการแลกเปลี่ยนความรูเร่ืองการพัฒนาและดูแลเด็กกับองคกรอื่น ซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เขต 1 จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และอางทอง ตองนําไปหาแนวทาง

ปรับปรุงและวางแผนพัฒนาผูดูแลเด็ก ใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

 
ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
 1. ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็ก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อ

จําแนกตามอายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รายไดเฉล่ียตอเดือน และสถานภาพสมรส 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อจําแนกตามงานอดิเรก และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกตาม วุฒิการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่สังกัด และขนาดครอบครัว (ตาราง 2) จากผล

การศึกษาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงวา อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รายไดเฉล่ียตอเดือน สถานภาพ

สมรส งานอดิเรก วุฒิการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่สังกัด และขนาดครอบครัว ของผูดูแลเด็กที่แตกตางกัน สงผล

ใหมีปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

 2. ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็ก ไมแตกตางกันเมื่อจําแนกตามเพศ ขนาดศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กที่สังกัด และประเภทหนังสือที่อานประจํา (ตาราง 2) จากผลการศึกษาไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงวา 

เพศ ขนาดของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และประเภทหนังสือท่ีผูดูแลเด็กอาน ไมมีผลตอปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน 
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ตาราง 2  ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จําแนกตาม ปจจัย

สวนบุคคล 

ปจจัยสวนบุคคลของผูดูแลเด็ก t / F p-value 

1.  เพศ1 0.773 0.440 

2.  อายุ2 5.926 0.001*** 

3.  วุฒิการศึกษา1 1.982 0.049* 
4.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่สังกัด2 2.811 0.040* 

5.  ขนาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่สังกัด2 2.964 0.053 

6.  ระยะเวลาการปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก2 8.503 0.000*** 
7.  รายไดเฉลี่ยตอเดือน2 14.852 0.000*** 

8.  สถานภาพสมรส1 4.463 0.000*** 

9.  ขนาดครอบครัว2 4.541 0.011* 
10.  งานอดิเรก2 4.238 0.006** 

11.  ประเภทหนังสือที่อานประจํา2 0.699 0.593 
1 สถิติทดสอบที (t-test)  ,  2 สถิติทดสอบเอฟ (F-test) 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 , ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 , *** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

 

สรุป 
 1. ผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขต 1 จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี 

พระนครศรีอยุธยา และอางทอง มีปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานในภาพรวมและทุกรายดานระดับมาก เรียง

ตามลําดับจากมากไปนอยคือ ดานการสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมของเด็ก ดานการจัดกิจกรรมสงเสริม

ประสบการณ ดานการประเมินพัฒนาการเด็ก ดานการพัฒนาตนเองดานความรูและวิชาชีพครู และดานการ

ประสานสัมพันธกับครอบครัวและชุมชน 

 2. ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็ก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อ

จําแนกตามอายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รายไดเฉล่ียตอเดือน และสถานภาพสมรส 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อจําแนกตามงานอดิเรก และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกตาม วุฒิการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่สังกัด และขนาดครอบครัว แตไมแตกตางกัน

เมื่อจําแนกตามเพศ ขนาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่สังกัด และประเภทหนังสือท่ีอานประจํา 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.กวี  ศิริโภคาภิรมย และ ผูชวยศาสตราจารยสุวรีย ศิริโภคาภิรมย ที่

ใหความกรุณาเปนอาจารยที่ปรึกษา ที่ไดใหคําปรึกษา แนะนํา และตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ จนทําให

วิทยานิพนธมีความถูกตองสมบูรณและสําเร็จไดดวยดี และขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ไดกรุณาใหความ

ชวยเหลือตรวจสอบแกไข และใหคําแนะนําในการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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