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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตร ปฐมวัยโดยใช้กระบวนการ
ซิกซ์ ซิกม่า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวิธีดาเนินการวิจัย 3 ขั้น คือ 1) ขั้นสร้างแนวทาง กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คนเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม เป็นวิธีการหาคุณภาพความสอดคล้อง 2) ขั้นศึกษา
ความเหมาะสมของแนวทาง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญ จานวน 17 คน เครื่องมือ คือแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่ามัธยฐานได้คะแนนความเหมาะสมไม่น้อยกว่า 3.50 และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ ไม่เกิน 1 ทั้ง 5 ขั้น 3)
ขั้ นศึ กษาความเป็ นไปได้ ของแนวทาง กลุ่ มตั วอย่ าง เป็ นหั วหน้ าศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ ก จ านวน 144 คน เครื่ องมื อ คื อ
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการแก้ปัญหาการ
ใช้หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้กระบวนการ ซิกซ์ ซิกม่า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 5 ขั้น
39 รายการปฏิบัติ คือ ขั้นที่ 1 การกาหนดปัญหา 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
คาสาคัญ: 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. บทนา
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย (0-5ปี) ระยะยาว พ.ศ.2550-2559 โดยสรุป
สาระสาคัญของนโยบายไว้ดังนี้ ให้พัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5
ปี ทุกคนอย่างมีคุณภาพและเต็มศักยภาพ มีครอบครัว
เป็นแกนหลัก อีกทั้งผู้ที่มีหน้าที่เด็ก และทุกภาคส่วนของ
สังคม ได้มีส่วนร่ว มในการจัดบริการและสิ่งแวดล้อมที่ดี
เหมาะสมสอดคล้องกับ สภาพของท้องถิ่นและการพัฒนา
เด็ก เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น กระทรวงศึกษาจึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษา ปีที่ 1)
พ.ศ.2555-2559 โดยให้ความสาคัญในการเร่งรัดให้เด็ก
ปฐมวั ย ทุก คนได้รั บ การพั ฒ นารอบด้ า นตามวั ยอย่ า งมี
คุณภาพและต่อเนื่อง โดยกาหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เด็กทุกคนได้รับการบริการในการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ มีเป้าหมายสาคัญ คือ 1) เด็กทุกคน
ในช่วงอายุแรกเกิดถึง 5 ปี หรือก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่
1 ได้รับบริการด้านสุขภาพภายในปี 2559 2) เด็กแรก
เกิ ด ถึ ง ก่ อ นเข้ า ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ร้ อ ยละ 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
พร้ อ มทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สั ง คม และ
สติปัญญา จึงจะต้องตระหนัก และให้ความสนใจเพื่อให้

การพั ฒนาเด็กเป็นไปอย่า งมีคุณ ภาพและได้มาตรฐาน
เหมาะสมกับวัยนับเป็นระยะเวลากว่ า 10 ปีแล้วที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการ
จั ด การศึ ก ษาให้ กั บ เด็ ก ปฐมวั ย โดยยั ง คงใช้ ห ลั ก สู ต ร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ยังไม่มีการปรับปรุง
หรือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
พุทธศักราช 2551 ส่งผลให้ผลการจัดการศึกษาในศูน ย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ยั ง ไม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานการ
ดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ [8] ได้รายงานผลการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พบว่ า การจั ด การศึ ก ษาระดั บ
ปฐมวัยไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการดาเนินงาน
ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น เ รื่ อ ง ก า ร จั ด
ประสบการณ์และการนาหลักสูตรไปใช้ให้เหมาะสมกับ
การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้ครบทั้ง 4 ด้านซึ่งส่งผล
ให้เด็กมีพัฒนาการที่ล่าช้า มีระดับสติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์
ส านั ก ประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา ส านั ก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา [9] ได้รายงานความก้าวหน้า
การจัดการการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ปี พ.ศ. 2551 –
2552 ในด้า นการบริ หารงานการศึ ก ษาปฐมวัย พบว่ า
ยังคงพบปัญหาในเรื่องของการนิเทศ กากับ ติดตามการ
ใช้ หลักสูตร การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา การกากับ
ติดตามให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา การ
ประเมิ น การน าหลั ก สู ต รไปใช้ ไม่ มี ก ารบริ ห ารการ
เชื่อมต่อหลักสูตร ไม่จัดให้มีการพบปะทากิจกรรมร่วมกับ
ผู้ปกครองอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง การขออนุมัติการใช้
หลักสูตรต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีน้อย
สถานศึกษาไม่มีการจัดให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
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ไม่มีการประเมินผลการใช้หลักสูตร ขาดการวางแผนใน
การกาหนดหลักสูตร และหน่วยการเรียนรู้
ในจั งหวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยามี ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลจานวน 231 แห่ง ได้รับ
การประเมินมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนา
เด็ ก เล็ ก ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จ านวน 12
มาตรฐาน 43 ตั ว บ่ งชี้ พบว่ า ศูน ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ผ่ า น
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก จานวน 54 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 23.37 % อยู่ในระดับดี 87 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 37.67 % และอยู่ในระดับปรับปรุง จานวน 90 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ38.96 % ส่วนใหญ่จะเป็นมาตรฐานที่ 8
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทาหลักสูตรและกระบวนการ
เรีย นรู้ที่ เน้ นผู้เ รีย นเป็ นสาคัญ ตัว บ่งชี้ที่ 8.1 เรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น การนาหลักสูตรไป
ใช้ ใ ห้ เหมาะสมกั บบริ บ ทของศูน ย์ พั ฒนาเด็ก เล็ กอย่ า ง
ต่อเนื่อง
จากปัญหาดังกล่าวสะท้อนวิกฤติคุณ ภาพการศึกษา
ไทยในระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านคุณภาพการใช้หลักสูตร เพราะ
หลั ก สู ต รมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาคนในสั ง คมให้ มี
คุณลักษณะที่สังคมคาดหวังหลักสูตรเป็นเครื่องมือที่จะ
ทาให้การจัดการศึกษาบรรลุผลตามจุดหมายที่กาหนดไว้
โดยหลักสูตรมีส่วนสาคัญในการส่งเสริมความเจริญงอก
งามของบุ ค คลสามารถปลู ก ฝั ง พฤติ ก รรม คุ ณ ธรรม
จริยธรรม วางรากฐานความคิ ดที่เ ป็นสมาชิ กที่ดี สังคม
สามารถทาให้ผู้ เรีย นค้ นพบความสามารถ ความสนใจ
ความถนัด ที่แท้จริงขอตนเอง และพัฒนาได้เต็มศักยภาพ
นอกจากนี้ยังเป็นโครงการ แผนงาน ข้ อกาหนด ที่ชี้แนะ
ให้ผู้บริหารการศึกษาครู อาจารย์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
น าไปด าเนิ น งานสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น ระบบ และมี
ประสิทธิภาพ [6]
ปัจจุบันเครื่องมือในการบริหารงานให้มีคุณภาพเพิ่ม
ผลผลิต ป้องกันข้อบกพร่องและช่วยป้องกันปัญหาการ
บริหารงาน รวมทั้งแสดงเป้าหมายวิธีการว่าทาอย่างไรจึง
จะให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยการกาหนดกระบวนการ
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และขั้นตอนต่างๆที่เรียกว่าการบริหารแบบซิกซ์ ซิกม่า
ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่อยู่บนพื้นฐาน
ของการใช้ข้อมูลและสถิติ เพื่อการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น
การลดความผิ ด พลาด ความสู ญ เปล่ า และการแก้ ไ ข
กระบวนการในการทางาน ที่สร้างความพึงพอใจกับลูกค้า
ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างความสาเร็จในการบริหารงานให้กับ
องค์การ การออกแบบกระบวนการของ ซิกซ์ ซิกม่า จะ
ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน
1. ขั้นตอนของการนิยามหรือกาหนดปัญญา (D :
Define) เลือกโครงการที่จะทาการปรับปรุงหรือออกแบบ
ทั้งนี้เ น้น ความต้อ งการของลู กค้ าเป็น หลั กด้ วย เพื่อ ให้
โครงการที่เลือกจะทานั้นเป็นเรื่องสาคัญๆจริง ทาแล้ว
คุ้มค่า ตรงประเด็น ไม่เสียเวลาเปล่า
2. ขั้ น ตอนการวั ด (Measurement)
วั ด
ความสามารถของกระบวนการวัดของเสีย วัดประสิทธิผล
เพื่อนามาวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ
3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) (จากข้อมูลที่
วั ด มาได้ ) เพื่ อ หาหรื อ พิ สู จ น์ ตั ว แปรที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ใน
กระบวนการ (Key process variables) ที่เป็นต้นสาเหตุ
ของปัญหาที่นิยามไว้ เช่น การทาไม่ได้ตามข้อกาหนดของ
ลูกค้า หรือเป้าหมายการออกแบบที่กาหนด ในขั้นตอนนี้
ถือว่าสาคัญมากเพราะถ้าหาตัวแปรไม่เจอหรือหาผิดก็ไม่
อาจจะปรับปรุง หรือปรับปรุงผิดที่ หรือถือว่าจ่ายยาไม่
ถูกโรคได้
4. ขั้นตอนการปรับปรุง (Improve) เป็นการลงมือ
แก้ไข /ปรับปรุง เพื่อขจัดสาเหตุที่วิเคราะห์ได้ หรือในการ
ออกแบบชั้ น นี้ จ ะเป็ น การออกแบบกระบวนการ/
ผลิตภัณฑ์ เพื่อขจัดหรือควบคุมตัวแปรที่วิเคราะห์ได้
5. ขั้นตอนของการควบคุม (Control) เพื่อให้
กระบวนการนั้นนิ่งหมายถึงอยู่ภายใต้การควบคุมอย่าง
สม่าเสมอ ไม่ใช่นิ่งๆแบบไม่ต้องทาอะไรแล้ว หรือถ้าเป็น
การออกแบบก็ คื อ ขั้ น ตอนของการทวนสอบผลการ
ออกแบบและควบคุมการดาเนินการต่อไปเช่ นกัน ทาให้
สม่าเสมอ สิ่งที่ทาได้ดีแล้วรักษาไว้ให้ตลอด
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ปั จ จุ บั น ซิ ก ซ์ ซิ ก ม่ า เป็ น นวั ต กรรมบริ ห ารที่ มี ก าร
นาไปประยุกต์ใช้ในองค์กรที่เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
การบริหารระบบคุณภาพด้วยซิกซ์ ซิกม่า เป็นการบริหาร
จัดการเชิงคุณภาพแบบใหม่ที่มีการขยายผลมาจากการ
บริ ห ารเชิ ง สถิ ติ และเป็ น การบริ ห ารที่ ใ ช้ ก ารบริ ห าร
คุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทาให้
คุณภาพและกระบวนการขององค์กรต่างๆ มีการปรับปรุง
คุ ณ ภาพการเพิ่ ม ผลผลิ ต การลดค่ า ใช้ จ่ า ย มี ผ ล
ประกอบการที่ดีเยี่ยม เป็นองค์กรที่มีคุณค่า ครองใจของ
ลูกค้า ในสถานศึกษาก็ให้ความสนใจในการนาแนวคิดการ
บริหารแบบ ซิกซ์ ซิกม่า มาช่วยในการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานเชิงคุณภาพในวงการศึกษาได้ทั้ง
ระดับประถมศึกษา และอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาหรือองค์กรทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี เพื่ อ
ช่ ว ยในการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ อ ย่ า งเป็ น
รูปธรรม [3]
ผู้ วิ จั ย มี ค วามสนใจแนวทางการแก้ ปั ญ หาการใช้
หลักสูตรโดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนาไปใช้ในการ
แก้ ปั ญ หาการใช้ ห ลั ก สู ต รให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผ ลก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดขององค์กร และ
ตอบสนองกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.
2552 – 2561)

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่ อสร้างแนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูต ร
ปฐมวัยโดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.2 เพื่อศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้หลั กสูต รปฐมวัย โดยใช้ก ระบวนการซิ กซ์ ซิกม่ า
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.3 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้หลั กสูต รปฐมวัย โดยใช้ก ระบวนการซิ กซ์ ซิกม่ า
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากร
ขั้นสร้างแนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรปฐมวัย
โดยใช้ ก ระบวนการซิ ก ซ์ ซิ ก ม่ า ประชากร ได้ แ ก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีคุณสมบัติ คือผู้ที่มีวุฒิทางการศึกษาไม่
ต่ากว่าปริญญาโท หรือ มีประสบการณ์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
แนวทางแบบซิกซ์ ซิกม่า หรือมีผลงานเกี่ยวกับแนวทาง
แบบซิ กซ์ ซิ กม่ า ในหน่ วยงานหรื อองค์ การที่ เกี่ ยวข้ อ ง
และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 คน
ขั้นศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า
ประชากรได้ แ ก่ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ซึ่ งมี คุ ณ สมบั ติ คื อ ผู้ ที่ มี
ตาแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ที่มี
อานาจหน้าที่ ในการกากับ ดูแล การบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มี ประสบการณ์ในการปฏิบัติ งานเกี่ยวกั บการ
บริหารงานในหน่วยงานทางการศึกษาและในสถานศึกษา
มา แล้ ว ไ ม่ น้ อ ย กว่ า 10 ปี กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 17 คน
ขั้นศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า
ประชากรได้แก่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 231
คน และ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง หั ว หน้ า ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 144 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นสร้างแนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรปฐมวัย
โดยใช้ ก ระบวนการซิ ก ซ์ ซิ ก ม่ า ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาค้ น คว้ า
เอกสาร ต ารา และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แนวคิ ด
หลั ก การของกระบวนการซิ ก ซ์ ซิ ก ม่ า และการใช้
หลักสูตร มาสร้างแนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตร
ปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 5 คน ตรวจสอบ ความตรงเชิ ง
เนื้อหา โครงสร้าง ตามหลักวิชา และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง
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ขั้นศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้ ลั ก สู ต รปฐมวั ย โดยใช้ ก ระบวนการซิ ก ซ์ ซิ ก ม่ า
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญ จานวน 17 คน เครื่องมือ
ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์
ขั้นศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า
กลุ่มตัวอย่างเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 144
คน เครื่ อ งมื อ ได้ แ ก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่ า 5 ระดั บ และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทาการทดสอบเพื่อ
อ้า งอิ งค่ า เฉลี่ ย ที่ ร ะดับ ความมี นัย ส าคั ญ .05 ด้ ว ยสถิ ติ
ทดสอบ t-test
4. ผลการวิจัย
แนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้
กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
ตรงตามเนื้อหา ความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ อยู่
5 ขั้นตอน 39 รายการปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ขั้ น สร้ า งแนวทางการแก้ ปั ญ หาการใช้ ห ลั ก สู ต ร
ปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า
ผลการศึกษาความตรงเชิงเนื้อหาตามโครงสร้าง และ
หลั ก วิ ช าของแนวทางการแก้ ปั ญ หาการใช้ ห ลั ก สู ต ร
ปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความคิดเห็นว่า แนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตร
ปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า มีความตรงเชิง
เนื้อหา ตามโครงสร้าง และหลักวิชา ทั้ง 5 ขั้นรวม 39
รายการปฏิบัติ ซึ่ง มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เท่ากับ
1.00 ปรากฏดัง ตาราง
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ผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้น
1. การ
กาหนด
ปัญหา
2. การวัด
3. การ
วิเคราะห์
4. การ
ปรับปรุง
5. การ
ควบคุม
รวม

รายการ คน คน คน คน คน ค่า
ความหมาย
ปฏิบัติ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ IOC
1 2 3 4 5
7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง

10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง
12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง
6

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง

4

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง

39 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง

4.2 ขั้นศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้หลักสูตรปฐมวัยโดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า
ผลการศึ ก ษาความเหมาะสมของแนวทางการ
แก้ปัญหาการใช้หลักสูตรปฐมวัยโดยใช้กระบวนการซิกซ์
ซิ ก ม่ า โดยพิ จ ารณาจากค่ า ความสอดคล้ อ งระหว่ า ง
รายการปฏิบัติ กับสภาพปัญหา ตามความคิดเห็นของ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญพบว่ า ผู้ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า แนว
ทางการแก้ ปั ญ หาการใช้ ห ลั ก สู ต รปฐมวั ย โดยใช้
กระบวนการซิ กซ์ ซิ กม่า มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ ที่
ยอมรับได้ คือ ได้ คะแนน ความเหมาะสม ไม่น้อยกว่ า
3.50 (ค่ามัธยฐานมากกว่า 3.50 ขึ้นไป และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1) ทั้ง 5 ขั้น ปรากฏผลดังตาราง
ขั้น
1. การกาหนด
ปัญหา
2. การวัด
3. การวิเคราะห์
4. การปรับปรุง
5. การควบคุม

ค่ามัธย
ฐาน
4.28

ความเหมาะสม
ค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์
0.27

ความหมาย

4.10
4.66
3.67
4.75

0.25
0.29
0.23
0.30

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

เหมาะสม
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4.3 ขั้นศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า
ผลการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องแนวทางการ
แก้ปัญหาการใช้หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์
ซิกม่า ตามความคิดเห็นของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พบว่า แนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรปฐมวัย โดย
ใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า ในภาพรวมและในแต่ละขั้น มี
ความเป็นไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50) และมีระดับความมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้ง 5 ขั้นปรากฏผลดังตาราง
ความหมาย
ขั้น
1. การ
กาหนด
ปัญหา
2. การวัด
3. การ
วิเคราะห์
4. การ
ปรับปรุง
5. การ
ควบคุม
รวม

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

df

sig

4.44

0.58

143

.00

เป็นไปได้

4.43
4.42

0.60
0.63

143
143

.00
.00

เป็นไปได้

4.44

0.62

143

.00

เป็นไปได้

4.44

0.63

143

.00

เป็นไปได้

4.43

0.61

143

.00

เป็นไปได้

5. อภิปรายผล

เป็นไปได้

จากการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญ และ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็ น ไปได้ ข องแนวทางการแก้ ปั ญ หาการใช้
หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย
5 ขั้ น 39 รายการปฏิ บั ติ ซึ่ ง เป็ น แนวทางที่ มี ค วาม
เหมาะสมกับสภาพปัญหา และมีความเป็นไปได้ภายใต้
ศั ก ยภาพความพร้ อ มของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก โดยมี
ประเด็นอภิปรายผลดังนี้
ขั้ นที่ 1 การก าหนดปั ญหา จากผลการวิ จั ยพบว่ า
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่งตั้งคณะกรรมการประชุม

เพื่ อสรุ ปปัญหาการใช้ หลักสู ตรที่ ผ่ านมาเพื่ อกาหนดแนว
ทางการปรั บปรุ งแก้ ปั ญ หาการใช้ หลั ก สู ตรปฐมวั ย ให้
เหมาะสมกั บโครงสร้ างหลั กสู ตรและความต้ องการของ
ผู้ ปกครองและเด็ กที่ มาใช้ บริ การและสอดคล้ องกั บการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้ องถิ่ น เพื่ อให้ ศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ กมี คุ ณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บัลลังก์
จั นทบู รณ์ [2] พบว่ า สภาพการจั ดการศึ กษาระดั บก่ อน
ประถมศึ กษาของหน่ วยงานรัฐ ด้ านเป้าหมายส่ วนใหญ่ มี
ปัญหา ด้านหลักการจัดการศึกษา รูปแบบ จุดมุ่งหมาย แนว
การจัดประสบการณ์ ประเมินผลครูผู้สอนหรือผู้ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาขาดความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือ
และความเข้าใจอย่ างแท้จริ งเกี่ยวกับการวัดและประเมิ น
พัฒนาการเด็ก รัฟฟ์ แมรี่ (Ruff, Mary) ที่กล่าวว่า ซิกซ์
ซิกม่า สามารถนามาใช้ในทางการศึกษาซึ่งผู้บริหารสามารถ
นาวิธีการมาช่วยในการปรับปรุงคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ขั้นการกาหนดปัญหาเป็นสิ่งที่ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจาเป็นจะต้องหากลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพเล็ก โดย
จะต้องรู้จุดหมายและการนาความสาเร็จไปสู่เป้าหมายได้นั้น
จะต้ องท าการวิ เคราะห์ สภาพปั ญหาที่ ส่ งผลต่ อคุ ณภาพ
ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกาหนดปัญหาเพื่อหาแนว
ทางการนาหลักสูตรไปใช้ เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู้ และจะได้ พั ฒนาเด็ กให้ มี พั ฒนาการเรี ยนรู้
เหมาะสมตามวัย ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าแนวทางการแก้ปัญหาการ
ใช้หลักสูตรปฐมวัยโดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่าสามารถ
แก้ ปั ญหาใช้ หลั กสู ตรปฐมวั ยของศู น ย์ พั ฒนาเด็ กเล็ กซึ่ ง
ส่งผลให้ผู้บริหาร หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้เกี่ยวข้องสามารถจัดกิจกรรมตามหลักสูตรให้สมกับวัย
ของเด็กได้ตามจุดหมาย
ขั้นที่ 2 การวั ด จากผลการวิจัย พบว่า ครูผู้ดู แลเด็ ก
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการใช้
หลักสูตร โดยการติดตามความก้าวหน้าของการใช้หลักสูตร
ตรวจสอบการประเมินพัฒนาการและความสาเร็จของการ
ใช้หลักสูตร เพื่อนามาร่วมกันกาหนดเป้าหมาย การพัฒนา
ตามตั ว ชี้ วั ด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ ส านั ก งาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [7] กล่าวว่า การวั ด
เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นสิ่งจาเป็นในการวางแผนการพัฒนา
หลั กสู ตรซึ่ งจะท าให้ การส่งเสริ มพัฒนาการเรี ยนรู้ เด็ กมี
คุณภาพ แนวคิดของ สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล [10] กล่าวว่า
หลั กการสาคัญของกระบวน การพั ฒนาคุ ณภาพนั้นการ
บริหารจัดการจะต้องใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งได้มาจาก
การวัดและการรวบรวมข้อมูลซึ่งหลักการข้อนี้เป็นจุดเด่นที่
สาคัญ ทั้งนี้ในขั้นการวัดและการรวบรวมข้อมูลนั้นจะทาให้
ทราบถึ งปั ญหาส าคั ญในการนาหลักสู ตรมาใช้ ในการจั ด
ประชุมครูผู้ดูแลเด็กโดยการระดมความคิดในการพัฒนา
ต่อไป ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าการวัดเป็นขั้นตอนสาคัญในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามข้อเท็จจริงเพื่ อนาผลมาสรุปเป็นแนว
ทางการแก้ ปั ญหาการใช้ หลั กสู ตรปฐมวั ยโดยการระดม
ความคิ ดของผู้ เกี่ ยวข้ อ งในการพั ฒนา จั ดท าหลั ก สู ต ร
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จั ดประชุ มครู ผู้ ดู แลเด็ ก และ
คณะกรรมการหลังจากประเมินผลการใช้หลักสูตรเพื่อระดม
ความคิ ด และร่ วมกั นหาสาเหตุ ที่ เด็ กไม่ ผ่ านเกณฑ์ การ
ประเมินพัฒนาการครบทั้ง ทั้ง 4 ด้าน และทาการกาหนด
วิ สั ยทั ศน์ นโยบาย และจั ดท าเป็ นแผนพั ฒนาคุ ณภาพ
การศึกษาเพื่อลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[8] ที่กาหนดขอบข่ายและภารกิจของการบริหารงานใน
หลายงานว่าจะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของเพื่อ
นามาใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานเพื่อลดข้อบกพร่องของ
กระบวนการ และยั งสอดคล้ องกั บแนวคิ ดของ วี ระยุ ทธ
ชาตะกาญจน์ [5] ; สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล [10] ที่กล่าวว่า
การวิเคราะห์ตัวแปรของปัญหาโดยอาศัยกลวิธีทางสถิติที่
เหมาะสมจะช่วยในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาจากข้อเท็จจริง
ให้มีประสิทธิผลมากขึ้นทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าการวิเคราะห์ ส่งผล
ให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกัน
ระดมความคิดในจัดทาหลักสูตรที่ส่งผลให้มีการพัฒนาเด็ก
ครบทุกด้าน
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ขั้นที่ 4 การปรับปรุง จากผลการวิจัยพบว่า ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจัดทาคู่มือการใช้หลักสูตรเพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กเข้าใจ
การนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปใช้ การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ได้ตรงตามเป้าหมาย และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ส่ งเสริ มพั ฒนาของเด็ กครบทั้ ง 4 ด้ าน ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
แนวคิ ดของโคโรนาโด และแอนโทนี (Coronado &
Antony) ที่กล่ าวว่า การปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็ น
ปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่ความสาเร็จขององค์การต่างๆได้ ทั้งนี้
หลั งจากรู้ ถึ งสาเหตุ ของปั ญหาก็ ต้ องค้ นหาวิ ธี การที่ จะ
ปรับปรุง กระบวนการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าจัดทาคู่มือการใช้หลักสูตรที่จัดทาขึ้นช่วย
ให้การดาเนินงานตามกิจกรรมตามหลักสูตรปฐมวัยเป็นไป
ตามเป้ าหมายและเกณฑ์ มาตรฐานการด างานของศู นย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นที่ 5 การควบคุม จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแต่งตั้งคณะกรรมดา เนินการนิเทศภายในเพื่อ
กระตุ้ นให้ ครู ผู้ ดู แลเด็ กสามารถจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้
ส่งเสริ มพั ฒนาของเด็ กครบทั้ ง 4 ด้ านตามเป้าหมายและ
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จัดเก็บข้อมูลการประเมินผลการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ตามเป้ าหมายที่ ก าหนด และรายงานผลการด าเนิ นงาน
ประจาปีเพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานดาเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก และจัดทา
คู่มือการใช้หลักสูตรเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็ก ให้ตรงตามมาตรฐานการศึกษาของ
ศู นย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ ก และผู้ ปกครองมี ความพึ งพอใจใน
พั ฒ นาการของเด็ ก ที่ ม าใช้ บ ริ ก าร ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยของ เนติ วัชระโชติพิมาย [1] ที่กล่าวว่าการ
ควบคุมเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้า และยังสามารถ
ลดข้อบกพร่องได้ และยังสอดคล้องแนวคิดของ เทนแนนท์
(Tennant) [11] กล่ าวว่ า การควบคุ มเป็ นการก าหนด
มาตรการต่ างๆเพื่อเป็นตั วควบคุมตั วแปรที่ ส าคั ญๆ เพื่ อ
รักษาระดับความส าเร็ จไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ
วิทยา สุหฤทดารง และ นราศรี ถาวรกุล [4] ที่กล่าวว่า การ
ที่ผู้บริหารสนับสนุนและร่วมมือ จะทาให้เกิดการกระตุ้นให้
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เกิดความคิดสร้ างสรรค์ที่ เป็ นผลดี ต่อองค์ การ และท าให้
องค์การมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ถ้าเราสามารถ
แก้ ไขปั ญหาได้ แล้ วก็ จ าเป็ นต้องหาวิ ธี ที่ จะท าให้ เกิ ดการ
พัฒนาคุ ณภาพอย่างต่ อเนื่ อง ทั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยพบว่ าการนิ เทศ
ภายในเพื่ อ ช่ ว ยให้ บ ริ ห ารพั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ติ ด ตามการ
ดาเนินงานครูผู้ดูแลเด็กสามารถให้ใช้หลักสูตรเพื่อส่งเสริม
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็ก ให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควร
น าผลการวิ จั ย นี้ ไ ปใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาการใช้ ห ลั ก สู ต ร
ปฐมวัย โดยกระบวนการซิกซ์ ซิกม่า โดยจัดอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้กับนักวิชาการการศึกษาขององค์
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หั ว หน้ า ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ครู
ผู้ดูแลเด็ก โดยติดตามผลและนิเทศอย่างสม่าเสมอ
6.2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
6.2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า
6.2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า
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