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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตร ปฐมวัยโดยใช้กระบวนการ
ซิกซ์ ซิกม่า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวิธีด าเนินการวิจัย 3 ขั้น คือ 1) ข้ันสร้างแนวทาง กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คนเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม เป็นวิธีการหาคุณภาพความสอดคล้อง 2) ขั้นศึกษา
ความเหมาะสมของแนวทาง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน เครื่องมือ คือแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่ามัธยฐานได้คะแนนความเหมาะสมไม่น้อยกว่า  3.50 และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ ไม่เกิน  1 ทั้ง  5   ขั้น  3) 
ขั้นศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทาง กลุ่มตัวอย่าง เป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 144 คน เครื่องมือ คือ 
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการแก้ปัญหาการ
ใช้หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้กระบวนการ ซิกซ์ ซิกม่า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 5 ขั้น 
39 รายการปฏิบัติ คือ ขั้นที่ 1 การก าหนดปัญหา ประกอบด้วย 7รายการปฏิบัติ ขั้นที่ 2 การวัด ประกอบด้วย 10 รายการ
ปฏิบัติ ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ ประกอบด้วย 12 รายการปฏิบัติ ขั้นที่ 4 การปรับปรุงประกอบด้วย 6 รายการปฏิบัติ ขั้นที่ 5 
การควบคุม ประกอบด้วย 4 รายการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติทั้ง 39 รายการปฏิบัติ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ 
ค าส าคัญ: แนวทางการแก้ไขปัญหา การใช้หลักสูตรปฐมวัย  กระบวนการซิกซ์มา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

Abstract 
 The objective of this research was to propose solution guidelines of using early childhood curriculum 
by using Six Sigma of child development centers in Phranakhon Si Ayutthaya province.  The research 
methodology consisted of 3 steps:  1) constructing guidelines; 5 academic experts were samples, the tool was a 
questionnaire, and How is the quality consistent. 2) studying suitability of guidelines; the samples were 17 
experts, the tool was a questionnaire, and the data were analyzed by median uitability score is less than 3.50, 
and interquartile range Less than 1 in 5 Steps, and 3) studying possibility of guidelines; the samples were 144 
heads of child development centers, the tool was a questionnaire, and the data were analyzed by mean, 
standard deviation and t-test.  The findings showed that solution guidelines of using early childhood curriculum 
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by using Six Sigma of child development centers in Phranakhon Si Ayutthaya province consisted of 5 steps 
within 39 practical items as follows: 1) defining problems including 7 practical items, 2) measurement including 
10 practical items, 3) analysis including 12 practical items, 4) improvement including 6 practical items, and 5) 
control including 4 practical items.  All 39 practical items were suitable and possible. 
Keywords: Solution Guidelines, Using Early Childhood Curriculum , Six Sigma, Child Development Centers 
 
1. บทน า 
     กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย (0-5ปี) ระยะยาว พ.ศ.2550-2559 โดยสรุป
สาระส าคัญของนโยบายไว้ดังน้ี ให้พัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5
ปี ทุกคนอย่างมีคุณภาพและเต็มศักยภาพ มีครอบครัว
เป็นแกนหลัก อีกทั้งผู้ที่มีหน้าที่เด็ก และทุกภาคส่วนของ
สังคม ได้มีส่วนร่วมในการจัดบริการและสิ่งแวดล้อมที่ดี
เหมาะสมสอดคล้องกับ สภาพของท้องถิ่นและการพัฒนา
เด็ก เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น กระทรวงศึกษาจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษา ปีที่ 1) 
พ.ศ.2555-2559 โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดให้เด็ก
ปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนารอบด้านตามวัยอย่างมี
คุณภาพและต่อเนื่อง โดยก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เด็กทุกคนได้รับการบริการในการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ มีเป้าหมายส าคัญ คือ 1) เด็กทุกคน
ในช่วงอายุแรกเกิดถึง 5 ปี หรือก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 
1 ได้รับบริการด้านสุขภาพภายในปี 2559 2) เด็กแรก
เกิดถึงก่อนเข้ าประถมศึกษาปีที่  1 ร้อยละ 90 มี
พัฒนาการตามวัยภายในปี 2559 3) เด็กทุกคนในช่วง
อายุ 3 ปี ถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1ที่มีความต้องการ
ได้รับการพัฒนาในสถานพัฒนาเด็ดปฐมวัยในทุกรูปแบบ 
ภายในปี 2559 และ 4) เด็กทุกคนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1
เมื่ออายุครบ 6 ปี ตามพระบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
ภายในปี 2559 [8]  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย ด้านการพัฒนาเด็กให้ได้รับความ
พร้อมทั้ งด้ านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สั งคม และ
สติปัญญา จึงจะต้องตระหนัก และให้ความสนใจเพื่อให้

การพัฒนาเด็กเป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
เหมาะสมกับวัยนับเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้วที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ
จัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยโดยยังคงใช้หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ยังไม่มีการปรับปรุง
หรือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
พุทธศักราช 2551 ส่งผลให้ผลการจัดการศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ [8] ได้รายงานผลการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า การจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงาน
ศู น ย์ พั ฒน า เ ด็ ก เ ล็ ก โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใน เ รื่ อ ง ก า ร จั ด
ประสบการณ์และการน าหลักสูตรไปใช้ให้เหมาะสมกับ
การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้ครบทั้ง 4 ด้านซึ่งส่งผล
ให้เด็กมีพัฒนาการที่ล่าช้า มีระดับสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์  

ส านักประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา [9] ได้รายงานความก้าวหน้า
การจัดการการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ปี พ.ศ. 2551 – 
2552 ในด้านการบริหารงานการศึกษาปฐมวัย พบว่า 
ยังคงพบปัญหาในเรื่องของการนิเทศ ก ากับ ติดตามการ
ใช้ หลักสูตร การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การก ากับ
ติดตามให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา การ
ประเมินการน าหลักสูตรไปใช้ ไม่มีการบริหารการ
เชื่อมต่อหลักสูตร ไม่จัดให้มีการพบปะท ากิจกรรมร่วมกับ 
ผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง การขออนุมัติการใช้
หลักสูตรต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีน้อย 
สถานศึกษาไม่มีการจัดให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
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ไม่มีการประเมินผลการใช้หลักสูตร ขาดการวางแผนใน
การก าหนดหลักสูตร และหน่วยการเรียนรู้  

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 231 แห่ง ได้รับ
การประเมินมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 12 
มาตรฐาน 43 ตัวบ่งช้ี พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่าน
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 54 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 23.37 % อยู่ในระดับดี 87 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 37.67 % และอยู่ในระดับปรับปรุง จ านวน 90 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ38.96 % ส่วนใหญ่จะเป็นมาตรฐานที่ 8
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท าหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 เรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น การน าหลักสูตรไป
ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง
ต่อเนื่อง 

 จากปัญหาดังกล่าวสะท้อนวิกฤติคุณภาพการศึกษา
ไทยในระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านคุณภาพการใช้หลักสูตร เพราะ 
หลักสูตรมีความส าคัญต่อการพัฒนาคนในสังคมให้มี
คุณลักษณะที่สังคมคาดหวังหลักสูตรเป็นเครื่องมือที่จะ
ท าให้การจัดการศึกษาบรรลุผลตามจุดหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยหลักสูตรมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมความเจริญงอก
งามของบุคคลสามารถปลูกฝังพฤติกรรม คุณธรรม 
จริยธรรม วางรากฐานความคิดที่เป็นสมาชิกที่ดีสังคม
สามารถท าให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ความสนใจ 
ความถนัด ท่ีแท้จริงขอตนเอง และพัฒนาได้เต็มศักยภาพ 
นอกจากนี้ยังเป็นโครงการ แผนงาน ข้อก าหนด ที่ช้ีแนะ
ให้ผู้บริหารการศึกษาครู อาจารย์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
น าไปด าเนินงานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ [6] 

ปัจจุบันเครื่องมือในการบริหารงานให้มีคุณภาพเพิ่ม
ผลผลิต ป้องกันข้อบกพร่องและช่วยป้องกันปัญหาการ
บริหารงาน รวมทั้งแสดงเป้าหมายวิธีการว่าท าอย่างไรจึง
จะให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยการก าหนดกระบวนการ

และขั้นตอนต่างๆที่เรียกว่าการบริหารแบบซิกซ์ ซิกม่า 
ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่อยู่บนพื้นฐาน
ของการใช้ข้อมูลและสถิติ เพื่อการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น
การลดความผิดพลาด ความสูญเปล่าและการแก้ไข
กระบวนการในการท างาน ที่สร้างความพึงพอใจกับลูกค้า 
ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างความส าเร็จในการบริหารงานให้กับ
องค์การ การออกแบบกระบวนการของ ซิกซ์ ซิกม่า จะ
ประกอบไปด้วย 5 ข้ันตอน  

 1. ขั้นตอนของการนิยามหรือก าหนดปัญญา (D : 
Define) เลือกโครงการที่จะท าการปรับปรุงหรือออกแบบ 
ทั้งนี้เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลักด้วย เพื่อให้
โครงการที่เลือกจะท านั้นเป็นเรื่องส าคัญๆจริง ท าแล้ว
คุ้มค่า ตรงประเด็น ไม่เสียเวลาเปล่า 

2. ขั้นตอนการวัด (Measurement) วัด
ความสามารถของกระบวนการวัดของเสีย วัดประสิทธิผล 
เพื่อน ามาวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ 

3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) (จากข้อมูลที่
วัดมาได้ ) เพื่อหาหรือพิสูจน์ตัวแปรที่ส าคัญที่สุดใน
กระบวนการ (Key process variables) ที่เป็นต้นสาเหตุ
ของปัญหาที่นิยามไว้ เช่น การท าไม่ได้ตามข้อก าหนดของ
ลูกค้า หรือเป้าหมายการออกแบบที่ก าหนด ในขั้นตอนนี้
ถือวา่ส าคัญมากเพราะถ้าหาตัวแปรไม่เจอหรือหาผิดก็ไม่
อาจจะปรับปรุง หรือปรับปรุงผิดที่ หรือถือว่าจ่ายยาไม่
ถูกโรคได้  

4.  ขั้นตอนการปรับปรุง (Improve) เป็นการลงมือ
แก้ไข /ปรับปรุง เพื่อขจัดสาเหตุที่วิเคราะหไ์ด ้หรือในการ
ออกแบบช้ันนี้จะ เป็นการออกแบบกระบวนการ/
ผลิตภัณฑ์ เพื่อขจัดหรือควบคุมตัวแปรที่วิเคราะห์ได้ 

5.  ขั้นตอนของการควบคุม (Control) เพื่อให้
กระบวนการนั้นนิ่งหมายถึงอยู่ภายใต้การควบคุมอย่าง
สม่ าเสมอ ไม่ใช่นิ่งๆแบบไม่ต้องท าอะไรแล้ว หรือถ้าเป็น
การออกแบบก็คือขั้นตอนของการทวนสอบผลการ
ออกแบบและควบคุมการด าเนินการต่อไปเช่นกัน ท าให้
สม่ าเสมอ สิ่งที่ท าได้ดีแล้วรักษาไว้ให้ตลอด 
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ปัจจุบันซิกซ์ ซิกม่า เป็นนวัตกรรมบริหารที่มีการ
น าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรที่เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
การบริหารระบบคุณภาพด้วยซิกซ์ ซิกม่า เป็นการบริหาร
จัดการเชิงคุณภาพแบบใหม่ที่มีการขยายผลมาจากการ
บริหารเชิงสถิติ และเป็นการบริหารที่ใช้การบริหาร
คุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง ท าให้
คุณภาพและกระบวนการขององค์กรต่างๆ มีการปรับปรุง
คุณภาพการ เพิ่ มผลผลิต  การลดค่ า ใ ช้จ่ าย  มี ผล
ประกอบการที่ดีเยี่ยม เป็นองค์กรที่มีคุณค่า ครองใจของ
ลูกค้า ในสถานศึกษาก็ให้ความสนใจในการน าแนวคิดการ
บริหารแบบ ซิกซ์ ซิกม่า มาช่วยในการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานเชิงคุณภาพในวงการศึกษาได้ทั้ง
ระดับประถมศึกษา และอุดมศึกษา นอกจากน้ียังสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาหรือองค์กรทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี เพื่อ
ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็น
รูปธรรม [3]  

ผู้วิจัยมีความสนใจแนวทางการแก้ปัญหาการใช้
หลักสูตรโดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาการใช้หลักสูตรให้ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กร และ
ตอบสนองกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 
2552 – 2561) 
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพื่อสร้างแนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตร
ปฐมวัยโดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
2.2 เพื่อศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้หลักสูตรปฐมวัยโดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
2.3 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้หลักสูตรปฐมวัยโดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากร 

ขั้นสร้างแนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรปฐมวัย 
โดยใ ช้กระบวนการซิกซ์  ซิ กม่ า ประชากร ได้ แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีคุณสมบัติ คือผู้ที่มีวุฒิทางการศึกษาไม่
ต่ ากว่าปริญญาโท หรือ มีประสบการณ์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
แนวทางแบบซิกซ์ ซิกม่า หรือมีผลงานเกี่ยวกับแนวทาง
แบบซิกซ์ ซิกม่า ในหน่วยงานหรือองค์การที่เกี่ยวข้อง 
และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน 
  ขั้นศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า 
ประชากรได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญ ซึ่งมีคุณสมบัติ คือ ผู้ที่มี
ต าแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ที่มี
อ านาจหน้าที่ ในการก ากับ ดูแล การบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
บริหารงานในหน่วยงานทางการศึกษาและในสถานศึกษา
มาแล้ ว  ไ ม่ น้ อยกว่ า  10 ปี  กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง  ไ ด้ แ ก่ 
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 คน 
 ขั้นศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า 
ประชากรได้แก่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 231 
คน และ กลุ่มตัวอย่าง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 144 คน 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นสร้างแนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรปฐมวัย 
โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า  ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้า
เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับแนวคิด 
หลักการของกระบวนการซิกซ์  ซิกม่า และการใช้
หลักสูตร มาสร้างแนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตร
ปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ตรวจสอบ ความตรงเชิง
เนื้อหา โครงสร้าง ตามหลักวิชา และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
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 ขั้นศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้ลักสูตรปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า 
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน เครื่องมือ 
ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์  
 ขั้นศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า 
กลุ่มตัวอย่างเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 144 
คน เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบเพื่อ
อ้างอิงค่าเฉลี่ยที่ระดับความมีนัยส าคัญ .05 ด้วยสถิติ
ทดสอบ t-test 
 
4. ผลการวิจัย  
 แนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้
กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
ตรงตามเนื้อหา ความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ อยู่ 
5 ข้ันตอน 39 รายการปฏิบัติ ดังนี้  
4.1 ขั้นสร้างแนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตร
ปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า  
 ผลการศึกษาความตรงเชิงเนื้อหาตามโครงสร้าง และ
หลักวิชาของแนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตร
ปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีความคิดเห็นว่าแนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตร
ปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า มีความตรงเชิง
เนื้อหา ตามโครงสร้าง และหลักวิชา ทั้ง 5 ขั้นรวม 39 
รายการปฏิบัติ ซึ่ง มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เท่ากับ 
1.00 ปรากฏดัง ตาราง  

 
4.2 ขั้นศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้หลักสูตรปฐมวัยโดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า  
  ผลการศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการ
แก้ปัญหาการใช้หลักสูตรปฐมวัยโดยใช้กระบวนการซิกซ์ 
ซิกม่าโดยพิจารณาจากค่าความสอดคล้องระหว่าง
รายการปฏิบัติ กับสภาพปัญหา ตามความคิดเห็นของ
ผู้เ ช่ียวชาญพบว่า ผู้ เ ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า แนว
ทางการแก้ปัญหาการใ ช้หลักสูตรปฐมวัย  โดยใ ช้
กระบวนการซิกซ์ ซิกม่ามีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ คือ ได้คะแนน ความเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 
3.50 (ค่ามัธยฐานมากกว่า 3.50 ขึ้นไป และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1) ทั้ง 5 ขั้น ปรากฏผลดังตาราง 

ขั้น 
ความเหมาะสม 

ค่ามัธย
ฐาน 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล ์

ความหมาย 

1. การก าหนด
ปัญหา 

4.28 0.27 เหมาะสม 

2. การวัด  4.10 0.25 เหมาะสม 
3. การวิเคราะห์  4.66 0.29 เหมาะสม 
4. การปรับปรุง  3.67 0.23 เหมาะสม 
5. การควบคุม  4.75 0.30 เหมาะสม 

 

ขั้น 
รายการ 
ปฏิบัต ิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ค่า 
IOC 

 

ความหมาย คน
ที่ 
1 

คน
ที่ 
2 

คน
ที่ 
3 

คน
ที่ 
4 

คน
ที่ 
5 

1. การ
ก าหนด
ปัญหา 

7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง 

2. การวัด  10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง 
3. การ
วิเคราะห์  

12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง 

4. การ
ปรับปรุง  

6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง 

5. การ
ควบคุม  

4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง 

รวม 39 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง 
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4.3 ขั้นศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ปัญหา 
การใช้หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า  
     ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการ
แก้ปัญหาการใช้หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ 
ซิกม่า ตามความคิดเห็นของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
พบว่า แนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรปฐมวัย โดย
ใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า ในภาพรวมและในแต่ละขั้น มี
ความเป็นไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50) และมีระดับความมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้ง 5 ขั้นปรากฏผลดังตาราง 

 
5. อภิปรายผล 
    จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้เ ช่ียวชาญ และ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ปัญหาการใช้
หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 
5 ขั้น 39 รายการปฏิบัติ  ซึ่ งเป็นแนวทางที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพปัญหา และมีความเป็นไปได้ภายใต้
ศักยภาพความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยมี
ประเด็นอภิปรายผลดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การก าหนดปัญหา จากผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่งตั้งคณะกรรมการประชุม

เพื่อสรุปปัญหาการใช้หลักสูตรที่ผ่านมาเพื่อก าหนดแนว
ทางการปรับปรุงแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรปฐมวัย ให้
เหมาะสมกับโครงสร้างหลักสูตรและความต้องการของ
ผู้ปกครองและเด็กที่มาใช้บริการและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บัลลังก์ 
จันทบูรณ์ [2] พบว่า สภาพการจัดการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษาของหน่วยงานรัฐ ด้านเป้าหมายส่วนใหญ่มี
ปัญหา ด้านหลักการจัดการศึกษา รูปแบบ จุดมุ่งหมาย แนว
การจัดประสบการณ์ ประเมินผลครูผู้สอนหรือผู้ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาขาดความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือ 
และความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับการวัดและประเมิน
พัฒนาการเด็ก รัฟฟ์ แมรี่ (Ruff, Mary) ที่กล่าวว่า ซิกซ์ 
ซิกม่า สามารถน ามาใช้ในทางการศึกษาซึ่งผู้บริหารสามารถ
น าวิธีการมาช่วยในการปรับปรุงคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
ทั้งนี้ขั้นการก าหนดปัญหาเป็นสิ่งที่ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจ าเป็นจะต้องหากลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพเล็ก โดย
จะต้องรู้จุดหมายและการน าความส าเร็จไปสู่เป้าหมายได้นั้น
จะต้องท าการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพ 
ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนดปัญหาเพื่อหาแนว
ทางการน าหลักสูตรไปใช้ เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้  และจะได้พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการเรียนรู้
เหมาะสมตามวัย ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าแนวทางการแก้ปัญหาการ
ใช้หลักสูตรปฐมวัยโดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่าสามารถ
แก้ปัญหาใช้หลักสูตรปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่ ง
ส่งผลให้ผู้บริหาร หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก 
และผู้เกี่ยวข้องสามารถจัดกิจกรรมตามหลักสูตรให้สมกับวัย
ของเด็กได้ตามจุดหมาย 
  ขั้นที่ 2 การวัด จากผลการวิจัย พบว่า ครูผู้ดูแลเด็ก
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการใช้
หลักสูตร โดยการติดตามความก้าวหน้าของการใช้หลักสูตร 
ตรวจสอบการประเมินพัฒนาการและความส าเร็จของการ
ใช้หลักสูตร เพื่อน ามาร่วมกันก าหนดเป้าหมาย การพัฒนา
ตามตัวช้ีวัด ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงาน

ขั้น 

ความหมาย 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

df sig  

1. การ
ก าหนด
ปัญหา 

4.44 0.58 143 .00 เป็นไปได้ 

2. การวัด  4.43 0.60 143 .00 เป็นไปได้ 

3. การ
วิเคราะห์  

4.42 0.63 143 .00 เป็นไปได้ 

4. การ
ปรับปรุง  

4.44 0.62 143 .00 เป็นไปได้ 

5. การ
ควบคุม  

4.44 0.63 143 .00 เป็นไปได้ 

รวม 4.43 0.61 143 .00 เป็นไปได้ 
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [7] กล่าวว่า การวัด
เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นสิ่งจ าเป็นในการวางแผนการพัฒนา
หลักสูตรซึ่งจะท าให้การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เด็กมี
คุณภาพ แนวคิดของ สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล [10] กล่าวว่า
หลักการส าคัญของกระบวน การพัฒนาคุณภาพนั้นการ
บริหารจัดการจะต้องใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งได้มาจาก
การวัดและการรวบรวมข้อมูลซึ่งหลักการข้อนี้เป็นจุดเด่นที่
ส าคัญ ทั้งนี้ในขั้นการวัดและการรวบรวมข้อมูลนั้นจะท าให้
ทราบถึงปัญหาส าคัญในการน าหลักสูตรมาใช้ในการจัด
ประชุมครูผู้ดูแลเด็กโดยการระดมความคิดในการพัฒนา
ต่อไป ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าการวัดเป็นขั้นตอนส าคัญในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามข้อเท็จจริงเพื่อน าผลมาสรุปเป็นแนว
ทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรปฐมวัยโดยการระดม
ความคิดของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนา จัดท าหลักสูตร
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป  
  ขั้นท่ี 3 การวิเคราะห์ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
ศู นย์ พัฒนาเด็ กเล็ กจั ดประชุมครู ผู้ ดู แลเด็ ก และ
คณะกรรมการหลังจากประเมินผลการใช้หลักสูตรเพื่อระดม
ความคิด และร่วมกันหาสาเหตุที่ เด็กไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินพัฒนาการครบทั้ง ทั้ง 4 ด้าน และท าการก าหนด
วิสัยทัศน์ นโยบาย และจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
[8] ที่ก าหนดขอบข่ายและภารกิจของการบริหารงานใน
หลายงานว่าจะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของเพื่อ
น ามาใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานเพื่อลดข้อบกพร่องของ
กระบวนการ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ วีระยุทธ 
ชาตะกาญจน์ [5] ; สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล [10] ที่กล่าวว่า 
การวิเคราะห์ตัวแปรของปัญหาโดยอาศัยกลวิธีทางสถิติที่
เหมาะสมจะช่วยในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาจากข้อเท็จจริง
ให้มีประสิทธิผลมากขึ้นทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าการวิเคราะห์ ส่งผล
ให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกัน
ระดมความคิดในจัดท าหลักสูตรที่ส่งผลให้มีการพัฒนาเด็ก
ครบทุกด้าน 

 ขั้นที่ 4 การปรับปรุง จากผลการวิจัยพบว่า ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรเพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กเข้าใจ
การน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปใช้ การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ได้ตรงตามเป้าหมาย และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ส่งเสริมพัฒนาของเด็กครบทั้ง 4 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของโคโรนาโด และแอนโทนี (Coronado & 
Antony) ที่กล่าวว่า การปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็น
ปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จขององค์การต่างๆได้ ทั้งนี้
หลังจากรู้ถึงสาเหตุของปัญหาก็ต้องค้นหาวิธีการที่จะ
ปรับปรุง กระบวนการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าจัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรที่จัดท าขึ้นช่วย
ให้การด าเนินงานตามกิจกรรมตามหลักสูตรปฐมวัยเป็นไป
ตามเป้าหมายและเกณฑ์มาตรฐานการด างานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ขั้นที่ 5 การควบคุม จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแต่งตั้งคณะกรรมด า เนินการนิเทศภายในเพื่อ
กระตุ้นให้ครูผู้ดูแลเด็กสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่งเสริมพัฒนาของเด็กครบทั้ง 4 ด้านตามเป้าหมายและ
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จัดเก็บข้อมูลการประเมินผลการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ตามเป้าหมายที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีเพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก และจัดท า
คู่มือการใช้หลักสูตรเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็ก ให้ตรงตามมาตรฐานการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครองมีความพึงพอใจใน
พัฒนาการของเด็ กที่มาใช้บริการ ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ เนติ  วัชระโชติพิมาย [1] ที่กล่าวว่าการ
ควบคุมเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ า และยังสามารถ
ลดข้อบกพร่องได้ และยังสอดคล้องแนวคิดของ เทนแนนท์ 
(Tennant)  [11] กล่าวว่า การควบคุมเป็นการก าหนด
มาตรการต่างๆเพื่อเป็นตัวควบคุมตัวแปรที่ส าคัญๆ เพื่อ
รักษาระดับความส าเร็จไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
วิทยา สุหฤทด ารง และ นราศรี ถาวรกุล [4] ที่กล่าวว่า การ
ที่ผู้บริหารสนับสนุนและร่วมมือ จะท าให้เกิดการกระตุ้นให้
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เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นผลดีต่อองค์การ และท าให้
องค์การมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ถ้าเราสามารถ
แก้ไขปัญหาได้แล้วก็จ าเป็นต้องหาวิธีที่จะท าให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าการนิเทศ
ภายในเพื่อช่วยให้บริหารพัฒนาเด็กเล็กติดตามการ
ด าเนินงานครูผู้ดูแลเด็กสามารถให้ใช้หลักสูตรเพื่อส่งเสริม
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็ก ให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควร
น าผลการวิจัยนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตร
ปฐมวัย โดยกระบวนการซิกซ์ ซิกม่า โดยจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้กับนักวิชาการการศึกษาขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู
ผู้ดูแลเด็ก โดยติดตามผลและนิเทศอย่างสม่ าเสมอ 
6.2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

6.2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า 

6.2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า 
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