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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ในเขตตาบลศาลาลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
FACTORS AFFECTING THE DECISION IN CHOOSING CHILD
DEVELOPMENT CENTER OF SALALUMDUAN SUBDISTRICT SAKAEO
DISTRICT SAKAEO PROVINCE
อรรณภา ทองแก้ว

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขต
ตาบลศาลาลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั นี้ คือ ประชากรที่มีโอกาสเลือกใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ในเขตตาบลศาลา
ลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จานวน 405 คน โดยใช้เครื่ องมือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล
ประกอบคือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อหาผลลัพธ์วา่ ตัวแปรต้น
คือ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ส่วนตัวต่อเดือน กับ
ปั จจัยด้านทรัพยากรในการบริ หาร (4M) ได้แก่ ปั จจัยด้านบุคคล (Man) ปั จจัยด้านการเงิน (Money) ปั จจัยด้านวัสดุ
(Material) และปั จจัยด้านการจัดการ (Management) มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขต
ตาบลศาลาลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่
เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในพื้นที่ตาบลศาลาลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วที่แตกต่างกัน โดยใช้วธิ ี
Independent t test และ One-way ANOVA ซึ่งผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 405 คน คือ ประชากรที่มีโอกาสเลือกใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ในเขต
ตาบลศาลาลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่เป็ น เพศหญิง สถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 19-30
ปี จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า มีอาชีพรับจ้าง และมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน คือ 10,00115,000 บาท
2. จากการศึกษา ปั จจัยด้านทรัพยากรในการบริ หาร (4M) ตามความเห็นด้วยมากที่สุดในแต่ละหัวข้อ พบว่า
1) ปั จจัยที่เลือกสถานศึกษาสาหรับบุตรหลาน คือ บุคลากร/ครู ผสู ้ อน 2) ครู ผดู ้ ูแลเด็ก ควรมีส่งเสริ มทักษะแก่เด็กใน
ด้านกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับพัฒนาด้านความคิดและสติปัญญา 3) อัตราค่าใช้จ่ายต่อเด็กใน 1 สัปดาห์ สาหรับ
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เด็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อันดับที่ 1 คือ ต่ากว่า 100 บาท 4) สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ควรมีลกั ษณะใดมากที่สุด คือ อุปกรณ์และของเล่นต่างๆมีความปลอดภัยสาหรับเด็ก
3. จากการศึกษา ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
โดยรวมต่อปัจจัยด้านทรัพยากรในการบริ หาร (4M) ที่มีระดับความเห็นด้วย พบว่า ปั จจัยด้านบุคคล หมายถึง ผูต้ อบ
แบบสอบถามตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การเนื่องด้วยปัจจัยด้านบุคคลในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 1)
ปั จจัยด้านบุคคล คือ ครู ผดู ้ ูแลเด็กมีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความเมตตาต่อเด็ก 2) ปั จจัยด้านการเงิน คือ มีงบประมาณ
จัดสรรเพื่อบารุ งรักษาสถานศึกษาเพียงพอในแต่ละปี และจัดสรรทุนการศึกษาสาหรับเด็กที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ 3) ปั จจัยด้านวัสดุ คือ อุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้มีคุณภาพและมีความคุม้ ค่ากับราคา 4) ปั จจัยด้านการ
จัดการ คือ ระบบการดาเนินงานต่างๆมีความยืดหยุน่ ได้ตามสถานการณ์และมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรได้อย่าง
คุม้ ค่า
4) จากการทดสอบสมมติฐานปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้ส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในพื้นที่ตาบลศาลาลาดวน
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วที่ไม่แตกต่างกัน
จากผลการวิจยั ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเลือกใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขต
ตาบลศาลาลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วที่ไม่แตกต่างกัน ขณะเดียวกัน ปัจจัยด้านทรัพยากรในการ
บริ หาร (4M) ปั จจัยด้านบุคคล มีผลต่อการเลือกใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตตาบลศาลาลาดวน อาเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในระดับความเห็นมากที่สุดของประชากรในเขตตาบลศาลาลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
คาสาคัญ : ปัจจัยด้านทรัพยากรในการบริ หาร ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ครู ผดู ้ ูแลเด็ก ค่าใช้จ่ายต่อวันของเด็ก เงินสนับสนุน

ABSTRACT
The objective of this research is to study Factors Affecting The Decision in Choosing Child Development
Center of Salalumduan Subdistric Sakaeo District Sakaeo province.The sample group of this research was 405 from
people who have opportunity to make a decision in choosing child development center of Salalumduan Subdistric
Sakaeo District Sakaeo province. This research had questionnaires that were used as the tool. The statistics used to
analyze data were descriptive statistics including frequency, percentage, mean and standard deviation and inferential
statistics including Independent t test and One-way ANOVA for hypothesis testing about population factors.
The results found that
1. The sample group of this research was 405 from people who have opportunity to make a decision in
choosing child development center of Salalumduan Subdistric Sakaeo District Sakaeo province., most of them are
woman, single, 19-30years old, senior high school or equal degree, employee and 10,001-15,000 baht per month of
individual income.
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2. Factors of Management Resources (4M) , highest agreement 1) Factor of choosing school is
personnel/teacher 2) Teachers should increase Thinking and Intelligence 3) The expense per week of students
should not over 100 baht per week 4) Materials and toys must be safe in external and internal environment.
3. To study mean and standard deviation of factors of Management Resources (4M) found that highest
agreement 1) Man: Teachers are good human relations and kind 2) Money: Allocated budgets in each year are
enough and also provide scholarships to students 3) Materials: Materials and tools have be quality and rewarding 4)
Operation system has flexible and planning to use resource worthy.
4. Hypothesis testing about population factors; gender, status, age, education, occupation and individual
income per month that are different cannot be affected the decide in choosing child development center of
Salalumduan Subdistric Sakaeo District Sakaeo province.
The result of this research showed that factors of populations that are different
cannot be affected to decide in choosing child development center of Salalumduan subdistric Sakaeo district Sakaeo
province. Also, Man in factor of Management Resources (4M) affected to decide in Choosing Child Development
Center of Salalumduan Subdistric Sakaeo District Sakaeo province.
Keywords: Management Resources (4M), Child Development Center, Teacher, The expense per week of students,
Subsidy

บทนา
การศึกษาในระดับปฐมวัย ถือว่ามีส่วนสาคัญในการวางรากฐานแทบทุกด้านของเด็กที่จะเติบโตขึ้นเป็ น
ประชากรคุณภาพของประเทศ โดยรากฐานนั้นประกอบไปด้วย พัฒนาการในด้านต่างๆเช่น พัฒนาการด้านสติปัญญา
ด้านร่ างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และการมีจิตสานึกที่ดีต่อผูอ้ ื่นและส่วนรวม เป็ นต้น ซึ่งแต่ละด้านนั้นจะต้อง
เหมาะสมและเป็ นไปตามวัย จึงจะถือว่ามีพฒั นาการอยูใ่ นระดับตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเตวิช วรจารุ วรรณ (2562)
ได้จาแนกพัฒนาการของเด็ก แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน คือ
1) พัฒนาการด้านร่ างกาย คือ เด็กบังคับกล้ามเนื้อได้ดีข้ นึ เด็กเชื่อว่าสิ่ งของทุกอย่างมีชีวติ (Animism) เด็ก
ชอบเล่นบทสมมุติ และเด็กเชื่อว่าทุกสิ่ งในโลกมีจุดหมาย เด็กมักถามว่า “ทาไม” เด็กจะเชื่อมโยงปรากฏการณ์ 2 อย่าง
ที่เกิดขึ้นพร้อมกันว่าเป็ นเหตุและเป็ นผลซึ่งกันและกัน
2) พัฒนาการด้านสติปัญญา คือ เป็ นวัยที่ใช้สญ
ั ลักษณ์ได้ สามารถที่จะใช้สญ
ั ลักษณ์แทนสิ่ งของวัตถุและ
สถานที่ได้ มีทกั ษะการใช้ภาษาอธิบายสิ่ งต่าง ๆ ได้ สามารถที่จะวาดภาพพจน์ในใจได้ การใช้ความคิดคานึงหรื อการ
สร้างจินตนาการและการประดิษฐ์ เป็ นวัยที่มีความตั้งใจทีละอย่าง หรื อยังไม่มีความสามารถที่จะพิจารณาหลาย ๆ
อย่างผสมๆกัน และความเข้าใจของเด็กเกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบน้ าหนัก ปริ มาตร และความยาว ยังค่อนข้างสับสน เด็ก
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ยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความคงตัวของสสาร ความสามารถในการจัดลาดับ การตัดสิ นใจของเด็กในวัยนี้ข้ นึ กับการ
รับรู ้ ยังไม่รู้จกั ใช้เหตุผล
3) พัฒนาการด้านอารมณ์ คือ เด็กเริ่ มมีลกั ษณะอารมณ์แบบผูใ้ หญ่ คือ โกรธ อิจฉา กังวล ก้าวร้าว พอใจ เป็ น
ต้น เด็กจะแสดงความโกรธ ด้วยการกรี ดร้อง ดิ้นกับพื้น หรื อทาร้ายตัวเองแสดงความอิจฉาเมื่อมีนอ้ งใหม่เวลาเล่น
สนุกๆก็จะแสดงความพอใจ แต่เมื่อได้ยนิ เสี ยงฟ้ าร้องเด็กก็จะกลัว
4) พัฒนาการด้านสังคม คือ เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีข้ ึน เรี ยนรู ้ที่จะปฏิบตั ิตวั เพื่อให้สงั คมยอมรับ
ทาตัวให้เข้ากลุ่มได้ รู ้จกั ให้รับ รู ้จกั ผ่อนปรน รู ้จกั แบ่งปั น เป็ นต้น
เด็กปฐมวัย หมายถึงช่วงอายุต้ งั แต่แรกเกิดจนถึงหกขวบ เพราะฉะนั้น การอบรมเลี้ยงดูพ้นื ฐานแรกจึงมาจาก
ครอบครัว ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบและถ่ายทอดการเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆแก่เด็กไม่วา่ จะเป็ นประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรื อการ
ปลูกฝังค่านิยม ความเชื่อต่างๆด้วย เมื่อเข้าถึงเกณฑ์กาหนด หน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆ จึง
อยูใ่ นการดูแลรับผิดชอบของสถานที่ที่เรี ยกว่า สถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยนั้น เริ่ มต้นคือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ที่เปิ ดรับสมัครอายุต้ งั แต่ 2-4 ปี เน้นการเสริ มทักษะในด้านประสาทสัมผัส การหยิบจับสิ่ งของด้วย
ตัวเอง การช่วยเหลือหรื อสามารถทาอะไรได้ดว้ ยตนเอง มีการเสริ มสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
ด้านสติปัญญา ด้านภาษา ด้านจิตใจ ไปจนถึงการอยูร่ ่ วมกันในสังคม ทั้งนี้ บุคลากรหรื อครู ผสู ้ อน มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในส่วนดังกล่าว ทั้งด้านวิชาการและดูแลช่วยเหลือเด็ก ตลอดจนการควบคุมและเฝ้ าระวังไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นกับเด็ก
นอกจากนี้ การบริ หารจัดการก็มีส่วนสาคัญในการดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเช่นกัน ซึ่งศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กนั้น อยูภ่ ายใต้หน่วยงานกองการศึกษา สังกัดองค์การบริ หารส่วนท้องถิ่น การปฏิบตั ิงานต่างๆ ล้วนมาจากแผน
นโยบายที่ได้ต้ งั ไว้จากการดาเนินงานในอดีต ประกอบกับการการอ้างอิงหรื อประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบนั ไป
จนถึงการคาดการณ์ล่วงหน้ากับสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจาเป็ นต้องมีการวางแผนการทางานให้รัดกุมเพื่อป้ องกัน
ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
สื บเนื่องในปัจจุบนั ประเทศไทยมีแนวโน้มจะเข้าสู่ยคุ สังคมผูส้ ูงอายุ อันเนื่องมาจากปั ญหาอัตราการเกิดของ
ประชากรไทยลดลง ซึ่งสานักงานสถิติแห่งชาติ (2562) ได้เผยข้อมูลอัตราการเกิดของจานวนประชากรไทยลดลง เมื่อ
เทียบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2561 มีอตั ราการเกิดลดลงทุกปี ส่งผลให้สถาบันการศึกษาของไทยเกิดปั ญหาวิกฤติ ขาด
แคลนผูเ้ รี ยน ไม่มีผเู ้ รี ยนตามเป้ าที่ต้ งั ไว้ หลายๆสถานศึกษาจึงมีการยุบหรื อปิ ดตัวลง การลดลงของประชากรนั้น มี
หลายปั จจัยด้วยกัน ทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจ วิถีการดารงชีวติ ของคนรุ่ นใหม่ ส่งผลให้มีอตั ราการเกิดลงลง ดังนั้น จึง
เกิดการแข่งขันของสถาบันการศึกษาเพื่อแย่งกลุ่มผูเ้ รี ยนที่เป็ นกลุม่ เป้ าหมาย มีการออกกลยุทธ์เพื่อดึงดูดความสนใจ
และยังมีการปรับการบริ หารการจัดการให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบนั อีกด้วย
จากสถานการณ์ดงั กล่าวประชาชนส่วนใหญ่จึงมีการพิจารณาสถานศึกษาที่ดีและมีคุณภาพที่สุดแก่บุตร
หลานของแต่ละคน ขณะที่ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตาบลศาลาลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ก็มี
แนวโน้มผูเ้ รี ยนมีอตั ราลดลงจากปี ก่อน เนื่องจากผูเ้ รี ยนมีตวั เลือกในการตัดสิ นใจจากการแข่งขันด้านกลยุทธ์ของแต่
ละสถานศึกษา และการเปรี ยบเทียบคุณภาพในการให้บริ การของแต่ละที่ จึงถือว่า เป็ นผลกระทบโดยตรงและมี
แนวโน้มที่คาดว่าจะเพิม่ ขึ้นในอนาคต
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ด้วยเหตุผลข้างต้น ผูว้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตตาบล
ศาลาลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตตาบล
ศาลาลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านทรัพยากรในการบริ หาร (4M) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กในเขตตาบลศาลาลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
3. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบการทางานภายในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตตาบลศาลาลาดวน อาเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

การทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีและแนวคิดที่ผวู ้ จิ ยั ใช้นามาเป็ นแนวทางในการทาวิจยั ครั้งนี้คือ 1) แนวคิดและทฤษฎีดา้ น
ประชากรศาสตร์ของ Thomlinson (1965) และศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ(2545) 2) แนวคิดและทฤษฎีดา้ นปัจจัย
ทรัพยากรในการบริ หาร(4M)ของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2545) และทรัพยากรในการบริ หารจัดการที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาของเสกสิ ฐ เล้ากิจเจริ ญ (2550) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ (Demography) มีรากศัพท์มาจากภาษากรี ก ระหว่าง2 คาคือ Demo ซึ่งแปลว่า People หรื อ
ประชากร และ Graphie แปลว่า Describing หรื อการพรรณนาหรื อบรรยายหรื อการแสดงความรู ้ ดังนั้น
ประชากรศาสตร์ หมายถึง การวิเคราะห์ดา้ นประชากรในเรื่ องขนาดโครงสร้าง การกระจายตัวและการเปลี่ยนแปลง
ประชากรในเชิงที่สมั พันธ์กบั ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอื่นๆ ปั จจัยทางประชากรอาจเป็ นได้ท้ งั สาเหตุ
และผลของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
Thomlinson ( อ้างถึงใน ศิริพนั ธ์ ถาวรทวีวงษ์, 2553 : 9) ได้จาแนกองค์ประกอบของประชากรเป็ น 2 ส่วน
คือ องค์ประกอบหรื อลักษณะที่ติดตัวมาโดยกาเนิด เป็ นลักษณะทางประชากรและวัฒนธรรม ได้แก่ อายุ เพศ และ
องค์ประกอบหรื อลักษณะที่หามาได้จากสังคมภายหลัง ได้แก่ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และ รายได้ เป็ นต้น
ขณะที่ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ ( อ้างถึงใน ปกภณ จันทศาสตร์, 2559 : 10-11) ได้กล่าวถึง
ประชากรศาสตร์ไว้วา่ คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้สามารถวัดออกมาเป็ นค่าทางสถิติได้ และเป็ นเกณฑ์สาคัญในการนามาใช้เป็ น
ตัวกาหนดตลาดเป้ าหมาย โดยตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ที่สาคัญมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เพศ มีแนวโน้มว่าความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงในด้านความคิด
ทัศนคติและรู ปแบบการใช้ชีวติ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การต่างๆ
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2. สถานภาพ แต่ละบุคคลมีสถานภาพที่แตกต่างกันไป นักการตลาดใช้เกณฑ์น้ ีใน
การกาหนดและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด เนื่องจากแต่ละบุคคล มีโครงสร้างครอบครัวที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้
ยังมีความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม รู ปแบบการใช้ชีวติ ที่แตกต่างกันด้วย ด้วยเหตุน้ ีจึงส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การต่างๆ
3. อายุ ความแตกต่างของอายุในแต่ละช่วงวัยในด้านความคิดและพฤติกรรม กลุ่มคน
อายุนอ้ ยมักจะมีแนวคิดและทัศนคติที่ทนั สมัย เสรี นิยม ยึดมัน่ ในอุดมการณ์ มองโลกในแง่ดี ขณะเดียวกัน กลุ่มคนอายุ
มาก จะมีแนวคิดและทัศนคติอนุรักษ์นิยม มีความระมัดระวังในการเสพข้อมูลข่าวสาร ยึดถือการปฏิบตั ิ มองโลกในแง่
ร้ายมากกว่ากลุ่มคนที่อายุนอ้ ย อันเนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ในชีวติ ที่มากกว่า ความแตกต่างดังกล่าวส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การต่างๆได้
4. ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ บุคคลที่มีระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพที่
ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การที่แตกต่างกัน เนื่องจากตัวแปรทั้งสามตัวนี้ มีความสัมพันธ์กนั
กลุ่มคนที่ระดับการศึกษาสูง ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพและมีรายได้สูง จึงส่งผลต่อความสามารถในการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การ
สรุ ปได้วา่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ สะท้อนให้เห็นถึงความคิด ทัศนคติ
รู ปแบบการใช้ชีวติ และการตัดสิ นใจซื้อหรื อเลือกใช้บริ การต่างๆ ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษาลักษณะ
ประชากรศาสตร์ดา้ น เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เพื่อนามาสร้างกรอบแนวคิดในงานวิจยั
ครั้งนี้
แนวคิดและทฤษฎีด้านปัจจัยทรัพยากรในการบริหาร(4M)
การบริ หารจัดการ หมายถึง กระบวนการทางานของกลุ่มคนโดยอาศัยปั จจัยด้านการเงิน ด้านวัสดุ และด้าน
การจัดการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ร่วมกัน
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2545 : 18) ได้กล่าวไว้วา่ การบริ หารจัดการทุกประเภทจาเป็ นต้องอาศัยปั จจัย
หรื อทรัพยากรทางการบริ หารจัดการที่สาคัญหรื อที่เรี ยกว่า 4 M ได้แก่ ด้านบุคคล (Man) ด้านการเงิน (Money) ด้าน
วัสดุ (Material) ด้านการจัดการ (Management)
ขณะเดียวกัน เสกสิ ฐ เล้ากิจเจริ ญ (2550 : 7-8) ได้ให้รายละเอียดของทรัพยากรในการบริ หารจัดการเกี่ยวกับ
การศึกษา ดังต่อไปนี้
1. ด้านบุคคล หมายถึง ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ทาหน้าที่ให้บริ การหรื อ
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการการเรี ยนการสอน การนิเทศ การบริ หารการศึกษาในสถานศึกษา โดยที่
บุคคลเป็ นผูจ้ ดั หาและใช้ทรัพยากรด้านอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ น ด้านการเงิน ด้านวัสดุ และด้านการจัดการ เพื่อนา
สถานศึกษาไปสู่ความเจริ ญก้าวหน้า บุคคลหรื อบุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีความรู ้ความสามารถในการบริ หาร
จัดการ การใช้เทคโนโลยีต่างๆเพือ่ ให้การดาเนินและการจัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา มีคุณภาพสาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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2. ด้านการเงิน หมายถึงแผนการเงินของโรงเรี ยนที่จดั ทาขึ้นโดยการกาหนดรายรับรายจ่ายของงานและ
โครงการต่างๆที่จะดาเนินการ เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ในการบริ หารจัดการเพื่อการ
เรี ยนการสอนของสถานศึกษา ต้องมีการจัดสรรทรัพยากรและการบริ หารงบประมาณในการจัดหา พัฒนา ปรับปรุ ง
และซ่อมแซมเพื่อให้เกิดความคุม้ ค่าและประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงเกิดประสิ ทธิภาพสูงสุดด้านคุณภาพการเรี ยน
การสอนด้วย
3. ด้านวัสดุ หมายถึง การจัดสื่ อการเรี ยนการสอนและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการเรี ยนการ
สอนแก่ผเู ้ รี ยน โดยมีระบบจัดหาและบารุ งรักษาที่มีประสิ ทธิภาพ การบริ หารจัดการด้านวัสดุที่ดี จะนาไปสู่การ
ดาเนินงานและการจัดการเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพ ทาให้การใช้วสั ดุต่างๆเป็ นไปอย่างเหมาะสมและเกิดคุณค่า ตรง
กับความต้องการของผูบ้ ริ หาร บุคลากรทางการศึกษา ครู ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนด้วย
4. ด้านการจัดการ หมายถึง กิจกรรมต่างๆที่กลุ่มบุคคลร่ วมกันดาเนินการเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมใน
ทุกๆด้าน นับตั้งแต่บุคลิกภาพ ความรู ้ ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการ
ของสังคม โดยกระบวนการต่างๆที่อาศัยการควบคุมสิ่ งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคลและอาศัยทรัพยากรด้านอื่นๆ
ตลอดจนเทคนิคต่างๆอย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคคลพัฒนาตรงตามเป้ าหมายของสังคมที่ตนดาเนินชีวติ อยู่
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทรัพยากรในการบริ หาร (4M) สรุ ปได้วา่ การจัดการที่เหมาะสมทั้ง 4 ด้านคือ
ด้านบุคคล ด้านการเงิน ด้านวัสดุ และด้านการจัดการ ส่งผลให้การปฏิบตั ิงานบรรลุและตรงเป้ าหมายที่วางไว้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ(Quantitative Research) ประชากรการวิจยั คือ ประชากรที่มีโอกาส
เลือกใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ในเขตตาบลศาลาลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยที่ไม่ทราบ
จานวนประชากรที่แน่ชดั สามารถคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณ เท่ากับจานวน 384.16 คน เพิ่มขึ้น
อีก 5% รวมกับขนาดตัวอย่างเท่ากับ 405 ของจานวนตัวอย่างทั้งหมด ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะ
เป็ น (Nonprobability Random Sampling) ซึ่งได้ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)
แบบสอบถามสาหรับการวิจยั แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ในเขตตาบล
ศาลาลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ส่วนที่ 2 ปั จจัยด้านทรัพยากรในการบริ หาร ส่วนที่ 3 ระดับความ
คิดเห็นด้านปัจจัยด้านทรัพยากรในการบริ หาร และส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยผูว้ จิ ยั ได้นา
แบบสอบถามให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) จากนั้นหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อคาถามกับคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ ซึ่งแต่ละข้อคาถาม มีค่า IOC มากกว่า 0.50 แสดง
ว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั หลังจากที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถาม จึงนาไปทดสอบ (Try
Out) กับบุคคลที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คนแล้วคานวณหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถามด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ โดยวิธีของ Cronbach ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่ (Cronbach’s
Alpha Coeffient) เท่ากับ 0.835
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สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิติวเิ คราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และสถิติวเิ คราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Analytical Statistics) ประกอบด้วย การวิเคราะห์วธิ ี
Independent Sample t test และ การวิเคราะห์วธิ ี One-way ANOVA

สรุ ปผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ส่ วนที่ 1 ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
ผูว้ จิ ยั ได้รับการตอบกลับแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 405 คน ส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง 232 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.3 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 252 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.2 มีอายุระหว่าง
19-30 ปี จานวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.1 ส่วนใหญ่มีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า จานวน 176 คน
คิดเป็ นร้อยละ 43.5 อาชีพส่วนใหญ่ คือ รับจ้าง จานวน 337 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.2 และรายได้ส่วนตัวต่อเดือน คือ
10,001-15,000 บาท จานวน 377 คน คิดเป็ นร้อยละ 93.1 ซึ่งมีความสอดคล้องกันกับแนวคิดของ ศิริพนั ธ์ ถาวรทวีวงษ์
(2553 : 9-12) ที่กล่าวว่าระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์กนั เนื่องจากอาชีพและรายได้ เป็ น
องค์ประกอบทางประชากรที่เป็ นผลสื บเนื่องมาจากระดับการศึกษา ซึ่งแต่ละบุคคลมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จึง
ทาให้มีอาชีพและรายได้ที่แตกต่างกันออกไป และสอดคล้องกับงานวิจยั ของภัทรดนัย พิริยะธนภัทร (2559) ที่พบว่า
พบว่า ตัวแปรด้าน เพศ สถานภาพและอายุที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจเช่าหรื อประมูลพระเครื่ องออนไลน์ไม่แตกต่าง
กัน
ส่ วนที่ 2 ปัจจัยด้ านทรัพยากรในการบริหาร (4M)
กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นปั จจัยด้านทรัพยากรในการบริ หาร (4M) 1) ปั จจัยที่เลือกสถานศึกษา
สาหรับบุตรหลาน คือ บุคลากร/ครู ผสู ้ อน มากที่สุดจานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.6 2) ครู ผดู ้ ูแลเด็ก ควรมีส่งเสริ ม
ทักษะแก่เด็ก คือ พัฒนาการด้านความคิดและสติปัญญามากที่สุด จานวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.1 3) อัตรา
ค่าใช้จ่ายต่อเด็กใน 1 สัปดาห์ สาหรับเด็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก คือ ต่ากว่า 100 บาท มากที่สุด จานวนถึง 336 คน 4)
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ควรมีลกั ษณะใดมากที่สุด คือ อุปกรณ์และของเล่นต่างๆมี
ความปลอดภัยสาหรับเด็กมากที่สุด จานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.3
ส่ วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นปัจจัยด้ านทรัพยากรในการบริหาร (4M)
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ระดับความคิดเห็นปั จจัยด้านทรัพยากรในการบริ หาร (4M)เมื่อพิจารณาเป็ นด้านปั จจัย
โดยรวมของปั จจัยด้านทรัพยากรในการบริ หาร(4M) อยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกด้าน ซึ่งผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เลือก อันดับที่ 1 ปั จจัยด้านบุคคล ( xˉ = 4.58, S.D. = 0.24) อันดับที่ 2 ปั จจัยด้านการจัดการ ( xˉ = 4.43, S.D. = 0.37)
อันดับที่ 3 ปั จจัยด้านการเงิน ( xˉ = 4.38, S.D. = 0.29) อันดับที่ 4 ปั จจัยด้านวัสดุหาก ( xˉ = 4.21, S.D. = 0.32)
หากพิจารณาเป็ นรายด้าน มีรายละเอียดดังนี้
1) ด้านบุคคล อยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกข้อ ค่าเฉลี่ยโดยรวม ( xˉ = 4.58, S.D. = 0.24) ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ
ครู ผดู ้ ูแลเด็กมีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความเมตตาต่อเด็ก ( xˉ = 4.70, S.D. = 0.47) อันดับที่ 2ครู ผดู ้ ูแลเด็กแก้ไขปั ญหา
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เฉพาะหน้าได้ดี ( xˉ = 4.57, S.D. = 0.49) อันดับที่ 3 ผูบ้ ริ หารส่งเสริ ม สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพ ( xˉ
= 4.55, S.D. = 0.49) และอันดับที่ 4 ครู ผดู ้ ูแลเด็กมีทกั ษะ ความรู ้ความสามารถ ( xˉ = 4.51, S.D. = 0.49)
2) ด้านการเงิน ค่าเฉลี่ยโดยรวม ( xˉ = 4.38, S.D. = 0.29) ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด อันดับ 1 คือ มีงบประมาณ
จัดสรรเพื่อบารุ งรักษาสถานศึกษาเพียงพอในแต่ละปี และจัดสรรทุนการศึกษาสาหรับเด็กที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้อยูใ่ นระดับมากที่สุด( xˉ = 4.65, S.D. = 0.54) อันดับที่ 2 คือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ มีการชี้แจงให้ทราบอย่างละเอียด
และชัดเจนอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( xˉ = 4.42, S.D. = 0.52) อันดับที่ 3 คือ เงินสนับสนุนค่าชุดและอุปกรณ์การเรี ยนที่
ได้รับจากศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก มีความเพียงพอและเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
( xˉ = 3.81, S.D. = 0.62)
3) ด้านวัสดุ ค่าเฉลี่ยโดยรวม ( xˉ = 4.21, S.D. = 0.32) ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด อันดับ 1 คือ อุปกรณ์และ
เครื่ องมือเครื่ องใช้มีคุณภาพและมีความคุม้ ค่ากับราคาอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( xˉ = 4.67, S.D. = 0.49) อันดับที่ 2 มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากันทั้ง 3 ข้อและอยูใ่ นระดับมาก คือ สื่ อการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมตามวัย สื่ อการเรี ยนการสอน มี
จานวนที่เพียงพอต่อเด็ก และอุปกรณ์ต่างๆมีความปลอดภัยต่อเด็ก ( xˉ = 4.46, S.D. = 0.64)
4) ด้านการจัดการ ค่าเฉลี่ยโดยรวม ( xˉ = 4.43, S.D. = 0.37) ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด อันดับ 1 คือ ระบบการ
ดาเนินงานต่างๆมีความยืดหยุน่ ได้ตามสถานการณ์และมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุม้ ค่าในระดับมากที่สุด
( xˉ = 4.68, S.D. = 0.48) อันดับที่ 2 คือ มีการปรับปรุ ง แก้ไขและพัฒนาในทุกๆด้านให้ดียงิ่ ขึ้นอยูเ่ สมอในระดับมาก
ที่สุด ( xˉ = 4.22, S.D. = 0.70) อันดับที่ 3 หน่วยงานกองการศึกษามีการกาหนดแผนการดาเนินงาน การปฏิบตั ิงานและ
ติดตามผลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพในระดับมาก ( xˉ = 4.16, S.D. = 0.73)
จากผลการศึกษาปัจจัยด้านทรัพยากรในการบริ หาร (4M) มีความสอดคล้องกับแนวคิด ของสมคิด บางโม
(อ้างถึงใน นิตย์รดี ใจอาษา, 2555 : 11) ที่อธิบายไว้วา่ ปั จจัยด้านบุคคล เป็ นปั จจัยหลักในการบริ หารจัดการ การ
ควบคุมการทางาน หน่วยงานและองค์การ ซึ่งผลงานที่จะออกมาดีได้น้ นั เป็ นผลมาจากบุคคลที่มีคุณภาพ มีความ
รับผิดชอบต่องาน องค์การหรื อหน่วยงานนั้นๆ สอดคล้องกันกับ ทฤษฎีของ Peter F. Drucker (อ้างถึงใน นิตย์รดี ใจ
อาษา, 2555 : 16) ที่กล่าวไว้วา่ ปั จจัยด้านบุคคลเป็ นปั จจัยหลักที่ทางานในองค์การ และมีปัจจัยด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้าน
การเงิน ด้านวัสดุ และด้านการจัดการ ที่ถูกควบคุมโดยปั จจัยด้านบุคคล
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ เสกสิ ฐ เล้ากิจเจริ ญ (2550 : 7-8) ที่กล่าวไว้วา่ ปั จจัยด้านบุคคล ในแง่ของ
สถานศึกษา เป็ นผูท้ ี่ทาหน้าที่ให้บริ การหรื อปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการการเรี ยนการสอน การนิเทศ
การบริ หารการศึกษาในสถานศึกษา โดยที่มีปัจจัยด้านบุคคลเป็ นเป็ นปัจจัยหลักในการจัดหาและใช้ทรัพยากรปั จจัย
ด้านอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ น ด้านการเงิน ด้านวัสดุ และด้านการจัดการ เพื่อนาสถานศึกษาไปสู่ความเจริ ญก้าวหน้า บุคคล
หรื อบุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีความรู ้ความสามารถในการบริ หารจัดการ การใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้การ
ดาเนินและการจัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา มีคุณภาพสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ส่ วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตตาบลศาลา
ลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่านัยสาคัญ
ทางสถิติ เท่ากับ 0.356 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1
สมมติฐานที่ 1.2 สถานภาพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตตาบล
ศาลาลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า
นัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.966 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1
สมมติฐานที่ 1.3 อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตตาบลศาลา
ลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่านัยสาคัญ
ทางสถิติ เท่ากับ 0.800 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1
สมมติฐานที่ 1.4 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขต
ตาบลศาลาลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
ค่านัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.122 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1
สมมติฐานที่ 1.5 อาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตตาบล
ศาลาลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า
นัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.305 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1
สมมติฐานที่ 1.6 รายได้ส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ในเขตตาบลศาลาลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วที่ไม่แตกต่างกันมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
ค่านัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.730 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1
จากผลการศึกษาการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ส่วนต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขต
ตาบลศาลาลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วที่ไม่แตกต่างกันมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของภัทรดนัย พิริยะธนภัทร (2559 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า ตัวแปรด้าน เพศ สถานภาพและอายุที่แตกต่างกันมี
การตัดสิ นใจเช่าหรื อประมูลพระเครื่ องออนไลน์ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของทัชญา เตโชรัตน์ และ
บุญญรัตน์ สัมพันธ์วฒั นชัย (2560 : 170) เรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านขายชาของ
ประชาชนทัว่ ไปในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านขายชาของประชาชนทัว่ ไปใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล

ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
ผูว้ จิ ยั เสนอการจัดกรรมเพื่อเสริ มสร้างจุดแข็งขององค์กรให้แข็งแกร่ งและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ดังนี้
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1) Recruit Retain Retire (สรรหา รักษา ลาออก ) คือ การบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยมีกิจกรรม
ดังต่อไปนี้
- กระบวนการเลือกสรรบุคคลเข้ามาทางาน ผ่านการระบุ ลักษณะงานแต่ละตาแหน่งที่ชดั เจน (Job
Description) โดยผูท้ ี่จะได้รับเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กรต้องมีคุณสมบัติตรงตาม Job Description ผ่านการสอบ
ข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีจุดเด่นในปัจจัยด้านบุคคลด้วย จึง
จาเป็ นต้องคัดสรรบุคคลที่มีคุณภาพเข้ามาทางานกับองค์กร
- กระบวนการรักษาและพัฒนาบุคคล จัดให้มีการฝึ กอบรม เพิ่มศักยภาพในด้านอื่นๆให้แก่บุคคล
ในองค์กร พร้อมทั้งรักษามาตรฐานการทางานให้ดีอยูเ่ สมอ
- การลาออก แบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือ การให้สวัสดิการเพิ่มแก่บุคคลที่ตอ้ งการย้ายงาน เพื่อเป็ น
การรักษาบุคคลคุณภาพไว้ให้อยูก่ บั องค์กรนานที่สุด อีกกรณี หนึ่งคือ ถึงไม่ได้อยูใ่ นองค์กรแล้ว แต่ความรู ้ของบุคคล
คุณภาพในองค์กรนั้นจะยังอยู่ โดยการจัดกิจกรรม Knowledge Management ให้ผทู ้ ี่มีองค์ความรู ้ มาถ่ายทอด
ประสบการณ์ ความรู ้และแนวคิดต่างๆ แก่เพื่อนร่ วมงานในองค์กรด้วยกัน เป็ นต้น
2) ทาการตลาด โดยการจัดโครงการ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสัญจร ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 เพื่อให้ประชากรใน
พื้นที่อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย เกิดความรู ้ ความ
เข้าใจเพิ่มมากขึ้น เกิดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตตาบลศาลาลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว ให้เป็ นที่รู้จกั ในวงกว้างมากขึ้น และเพื่อให้ประชากรมีความรู ้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีความพึงพอใจ
กับระบบการทางานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตตาบลศาลาลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต
1. ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
2. การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตตาบลศาลา
ลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
3. การส่งเสริ มพัฒนาบุคลากรศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตตาบลศาลาลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว
4. ความพึงพอใจของผูป้ กครองในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตตาบลศาลาลาดวน
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
5. การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการส่งเสริ มการดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตตาบลศาลาลาดวน
เขตอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

เอกสารอ้างอิง
เตวิช วรจารุ วรรณ. (2562).พัฒนาการ 4 ด้ าน ของเด็กปฐมวัย.ค้นเมื่อ 13 มิถุนายน
2562, https://sites.google.com/site/janetewit/phathnakar-4-dan-khxng-dek-pthmway

12

ทัชญา เตโชรัตน์ และบุญญรัตน์ สัมพันธ์วฒั นชัย. (2560). ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้ บริ การร้ านขายชาของประชาชนทั่วไปในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล. ค้นหาเมื่อ 27
ตุลาคม 2562, https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/76265/67372
นิตย์รดี ใจอาษา. (2555). ความคิดเห็นของบุคลากรที่ มีต่อกระบวนการบริ หารจัดการใน
องค์ การบริ หารจังหวัดจันทบุรี. ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปกภณ จันทศาสตร์. (2559). ปั จจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ปั จจัยด้ านลักษณะงาน และ
แรงจูงใจที่ มีผลต่ อความผูกพันกับองค์ กรของพนักงานเอกชนระดับปฏิบัติการในเขตลาดพร้ าว-จตุจักร. การ
ค้นคว้าอิสระบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
ภัทรดนัย พิริยะธนภัทร. (2559). การศึกษาปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ด้ านพฤติกรรม
ผู้บริ โภคและปั จจัยด้ านเว็บไซต์ พระเครื่ องพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจเช่ าหรื อประมูลพระ
เครื่ องออนไลน์ (E-COMMERCE).การค้นคว้าอิสระบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
ศิริพนั ธ์ ถาวรทวีวงษ์. (2553). ประชากรศาสตร์ . กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคาแหง.
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ. (2545). องค์ การและการจัดการ. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ธรรมสาร.
เสกสิ ฐ เล้ากิจเจริ ญ. (2550). การพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่อการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนคาทอลิกสังกัดสัฆมณฑลราชบุรี เขตเหนือ. สารนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
สานักงานสถิติแห่งชาติ. (2562). จานวนการเกิดจากการทะเบียนจาแนกตามเพศ ภาพ และ
จังหวัด. ค้นเมื่อ 13 มิถุนายน 2562, จากhttp://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx

