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บทคัดย!อ 
 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค� เพ่ือสํารวจ  เปรียบเทียบ และศึกษาป3ญหารวมท้ังข!อเสนอแนะ
การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน เทศบาล
ตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน กลุ�มตัวอย�างท่ีใช!ในการวิจัยครั้งนี้ ได!แก� ผู!ปกครองนักเรียน
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จํานวน 13 แห�ง 260 คน 
เครื่องมือท่ีใช!เป>นแบบสอบถามประมาณค�า 5 ระดับของ Likert สถิติท่ีใช! ได!แก� ค�าความถ่ี ค�าร!อยละ 
ค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค�าทดสอบ One – Way – ANOVA  f (f-test) และวิเคราะห�
ข!อมูลเชิงพรรณนาลักษณะความเรียง ผลการวิจัยพบว�า การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน
การดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน โดย
ภาพรวม อยู�ในระดับปานกลาง รายด!านพบว�า กลุ�มท่ี 1 มีค�าเฉลี่ยโดยรวมสูงท่ีสุด 3.50 รองลงมา
กลุ�มท่ี 2 มีค�าเฉลี่ย 3.46 และกลุ�มท่ี 3 มีค�าเฉลี่ย 3.45 เม่ือเปรียบเทียบการบริหารศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ�มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมและรายด!านพบว�า ด!านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ด!านอ่ืนๆ แตกต�างกันอย�างไม�
มีนัยสําคัญทางสถิติ ป3ญหาและข!อเสนอแนะ ด!านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ผู!ปกครองมี
ความต!องการให!บุตรหลานอ�านออกเขียนได! ซ่ึงเด็กปฐมวัยจะเน!นพัฒนาการด!านร�างกาย อารมณ� 
สังคม และสติป3ญญา เพ่ือเตรียมความพร!อมในระดับอนุบาล  จึงเสนอให!สอดแทรกเนื้อหาการอ�าน
เขียนในนิทานหรือกิจกรรมของเด็กในแต�ละวัน  
 

คําสําคัญ : การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก, มาตรฐานการดําเนินงาน, องค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน 
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Abstract 

           This research aimed to survey, compare, and study problems and suggestions 
of child development center management based on performance standard in local 
administration organization, sub-district municipality, Mueang Lamphun district, 
Lamphun province. The number of 260 samples was determined from the parents of 
13 centers. The instrument was a questionnaire with Likert’s 5 level scales and  
statistical treatment analyzed by frequency, percentage,  mean, standard deviation, 
and One - Way - ANOVA. The interpretative content was written in a descriptive 
analysis. The results showed that overall level of the center management was 
average. When considered in each group, the highest value of mean was the first 
group of the center at 3.50, the second at 3.46, and the third at 3.45. The 
comparison among the groups of the centers was found that Academics and 
Curricular Activities were different with a statistical significance level at 0.05, while 
the others were not significantly different. The problems and suggestions were 
reported that according to the Academics and Curricular Activities, the parents would 
require their children to have readability by adding tales and daily activities so as to 
develop their physical, emotional, social, and mental functions. 
 
Keywords: Management on Child Development Center, Performance Standard, 
               Local Administration Organization 
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บทที่ 1

บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2550 โดยไดวางแนวทางเก่ียวกับบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัด
การศึกษา ดังปรากฏใน มาตรา 281 ภายใตบังคับ มาตรา 1 รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ินและ
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและมีสวนรวม
ในการตัดสินใจแกไขปญหาในพ้ืนท่ีทองถ่ินใดมีลักษณะท่ีจะปกครองตนเองไดยอมมีสิทธิจัดตั้งเปน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ มาตรา 289 องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอม
มีอํานาจหนาท่ีบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะสม
และความตองการภายในทองถ่ินนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ โดย
คํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ มาตรา 49 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอ
กัน ในการรับการศึกษาไมนอยกวา 12 ป ท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเรียกเก็บ
คาใชจาย มาตรา 80 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคมการสาธารณสุขการศึกษาและ
วัฒนธรรม มาตรา 80(4) สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ชุมชน องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐาน
มาตรา 80 (5) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงตางๆ และเผยแพรขอมูล
ผลการศึกษาวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติการจัด
การศึกษาอบรมภายในทองถ่ินตามวรรคสอง องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองคํานึงถึงการบํารุงรักษา
ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินดวย ถึงแมในปจจุบันจะ
เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บทบาทและอํานาจหนาท่ีในการ
จัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ยังมีบัญญัติไวเชนเดิม จากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สงผลใหมีการประกาศใชพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พุทธศักราช 2542 มาตรา 16 ไดบัญญัติ
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อํานาจหนาท่ีใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกประเภทรับผิดชอบจัดบริการสาธารณะใหแก
ประชาชนในพ้ืนท่ีรวมถึงการจัดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัย ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พุทธศักราช 2545 ไดบัญญัติไวในมาตรา 18
วาการจัดการศึกษาปฐมวัยใหจัดในสถานพัฒนาปฐมวัย ไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนย
พัฒนาเด็กกอนเกณฑของสถาบันศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่ง
มีความตองการพิเศษ  หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน และในมาตรา 41 ไดบัญญัติวา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพรอม
ความเหมาะสมและความตองการในทองถ่ินเพ่ือลดความซ้ําซอนในเรื่องการจัดบริการสาธารณะดาน
การจัดการศึกษาอบรมและเลี้ยงดูเด็ก จึงมีการถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีสังกัดหนวยงานตางๆ มา
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดูแล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 41 บัญญัติใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน มีสิทธิท่ีจะไดรับการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอมและความ
ตองการภายในทองถ่ิน และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบมีอํานาจหนาท่ี
ในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซึ่งจัดในรูปแบบของศูนยพัฒนาเด็กเล็กการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2545 - 2559 เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพคนในทองถ่ิน ใหมี
คุณลักษณะท่ีสามารถบูรณาการวิถีชีวิตใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของสังคมและ
ประเทศชาติตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน ภารกิจการ
จัดการศึกษาทองถ่ินโดยเฉพาะการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย เปนการจัดการศึกษาท่ีมุงพัฒนาความ
พรอมแกเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงกอนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาท้ังดาน
รางกาย จิตใจ อารมณสังคม และสติปญญา และมีความพรอมในการเขารับการศึกษาในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศไดพยายามปฏิบัติภารกิจดานการ
จัดการศึกษาอยางเต็มท่ีตามศักยภาพของตนเอง

เด็กระดับปฐมวัยคือทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอประเทศชาติ การจัดใหไดรับ
การศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในทางท่ีเหมาะสมเปนสิ่งท่ีมีคุณคาถือวาเปนความ
รับผิดชอบรวมกันของทุกฝายท่ีเก่ียวของ เด็กปฐมวัยจะตองไดรับความรัก ความอบอุน ความใกลชิด
ความเขาใจ ท้ังใหการพัฒนาไปพรอมกันทุกดานท้ังทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ
สติปญญา ของเด็กแตละคนโดยตองคํานงึถึงความตองการความสามารถและความแตกตางของบุคคล
โดยใหเด็กไดเรียนรูจากการสังเกต การคาดคะเนและประมวลทักษะตางๆ จากประสบการณโดยตรง
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ผานการเลนการสํารวจและการลงมือกระทําดวยตนเองโดยผานกิจกรรมบูรณาการท่ีเหมาะสมกับ
พัฒนาการ (กรมวิชาการ, 2546)

การพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย ไดรับความสนใจเปนอยางมากในปจจุบัน เริ่มมาจากกระแสการ
ปฏิรูปการศึกษาท่ีไดเนนย้ําความสําคัญของการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ
ท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา มีความรู คุณธรรม จริยธรรม และมีวัฒนธรรม ในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ภายใตคําจํากัดความวา เกง ดี มีสุข ทําใหเกิด
การจัดการเรียนการสอน ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในการเรียนรู การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยนี้เปน
การจัดการศึกษาเบื้องตนท่ีพอแม ผูปกครอง รวมกับหนวยงานของรัฐและเอกชน จะตองดําเนินการ
จัดการศึกษาใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก เพราะเด็กในวัยนี้สามารถเรียนรูสิ่งตางๆ จาก
สภาพแวดลอมไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ประสบการณท่ีเด็กไดรับจึงมีอิทธิพลและเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญ
ตอการสงเสริมพัฒนาการและความพรอมในทุกๆ ดาน

สังคมไทยยุคปจจุบันนี้ บทบาทครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก พอแมทําหนาท่ีในการ
เลี้ยงดูอุมชูเด็ก เปลี่ยนบทบาทเปนผูใชแรงงานในการเพ่ิมรายได เพ่ือการยังชีพและเลี้ยงครอบครัว
โดยผลักภาระในการดูแลเด็กไปใหองคกรอ่ืนในสังคมท่ีมีอยู ทําหนาท่ีในการเลี้ยงดูเด็กแทน องคกร
เหลานั้น ไดแก สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาการเด็ก ศูนยเด็กกอนวัยเรียน เปนตน
บิดามารดาแตละคนคาดหวังเก่ียวกับองคกรท่ีเลี้ยงดูเด็กแทนแตกตางกันออกไป บางคนหวังวาบุตร
ธิดาจะไดรับการดูแลใหอบอุน ปลอดภัยและเปนสุข บางคนหวังวาบุตรธิดาจะอานออกเขียนได
ในขณะท่ีอีกหลายๆ คนไมเคยมีความคาดหวังอะไรจากองคกรเหลานั้นท้ังสิ้นเพียงตองการใหมีคน
เลี้ยงดูเด็กแทน เม่ือตนตองประกอบอาชีพการงานเทานั้น สิ่งท่ีตองพิจารณาในสภาพการณเชนนี้คือ
เด็กปฐมวัยเปนชวงวิกฤตของชีวิตมนุษยท่ีมีความสําคัญตอการวางพ้ืนฐานการพัฒนาในทุกดาน
สําหรับทุกคนเปนอยางยิ่ง การใหบริการเลี้ยงดูเด็กวัยนี้ จึงควรมีหลักทฤษฎีและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ไดตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการจัดประสบการณ การอบรมเลี้ยงดู กุลบุตร กุลธิดา ของประชาชนตั้งแตแรกเกิด
เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาคนอยางเปนระบบกอนเขารับการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตั้งแต 3 - 5 ขวบ โดยมุงหวังการเตรียมความพรอมไดอยางมีประสิทธิภาพ ทัดเทียมกับอารยประเทศ
จัดอยางตอเนื่องตลอดชีวิตไดเต็มตามศักยภาพ และความแตกตางระหวางบุคคลเปนสําคัญ สําหรับ
วัตถุประสงคในการจัดการศึกษาทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับการศึกษาปฐมวัยนี้ กําหนดใหเด็กปฐมวัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการสงเสริมพัฒนาการ และเตรียมความ
พรอมทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา และลักษณะนิสัย ใหเปนไปอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย มีความพรอมท้ัง IQ และ EQ ของเด็ก
เล็กตามวัย และสามารถเขารับการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดอยางภาคภูมิใจและสมวัยใน
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โลกยุคโลกาภิวัฒนหรือยุคแหงการเปลี่ยนแปลง(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย,
2553)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตเดิมมีหลายหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ไดแก กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการศาสนา กรมประชาสงเคราะห สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ และกรม
อนามัย ซึ่งแตละหนวยงาน มีจุดประสงคในการกอตั้งแตกตางกันไป แตก็เพ่ือเปนสถานท่ีสําหรับดูแล
เด็กกอนวันเรียน เพ่ิมโอกาสใหเด็กไดรับการเตรียมพรอม มีพัฒนาการทางดาน รางกาย จิตใจ
อารมณ สังคมและสติปญญา อยางเหมาะสมตามวัย เพ่ือแบงเบาภาระของผูปกครองท่ีไมมีผูเลี้ยงดูลูก
ในชวงเวลากลางวัน ตอมาป 2554 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 16 ไดบัญญัติอํานาจหนาท่ี
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกประเภท รับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี
รวมถึงการจัดการศึกษาใหเด็กกอนวันเรียน หรือเด็กปฐมวัย โดยการถายโอยภารกิจอํานาจหนาท่ีและ
งบประมาณในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบ

ปจจุบันนี้ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีรูปแบบการบริหารโดย
คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประกอบดวย บุคคลท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาคัดเลือก
และแตงตั้งโดยกําหนดจํานวนตามความเหมาะสมจากชุมชน และผูดํารงตําแหนง ดังนี้ ผูทรงคุณวุฒิ
ดานการศึกษา ผูนําทางศาสนา ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนชุมชน ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนครูผูดู แลเด็ก/ผูชวยครูผูดูแลเด็ก โดยใหคณะกรรมการพิจารณาเลือกกรรมการ 1 คน เปน
ประธาน โดยมีหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโดยตําแหนง
และใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ดํารงตําแหนงเปนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ มีจํานวนตามความเหมาะสม สําหรับ
งบประมาณในการบริหารจัดการนั้น ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลสวนหนึ่งสําหรับเปนคาตอบแทนครู
ผูดูแลเด็ก คาอาหารกลางวัน คาอาหารเสริม(นม) คาวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนรู และอีกสวนหนึ่งเปน
งบประมาณท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาจัดสรรจากเงินรายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเองมาสนับสนุนตามศักยภาพของแตละทองถ่ิน

การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหง ยังมีความพรอมแตกตางกันมาก
สภาพปญหาท่ีพบยังเปนปญหาดานโครงสรางองคกร ปญหาดานบุคลากร ปญหาดานงบประมาณ
ปญหาดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาของผูบริหาร (กองราชการสวนตําบล กรมการ
ปกครอง,  2539) และจากสภาพการจัดการศึกษาท่ีผานมา ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พบวา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญไมทราบบทบาทหนาท่ีในการจัดการศึกษาตามอํานาจหนาท่ี
ของตนเองทําใหขาดแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายและมีจุดออนดานบุคลากรคือสวนใหญยังขาดบุคลากร
ท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการศึกษาและอํานาจการตัดสินใจสวนใหญอยูท่ีผูบริหารทองถ่ิน (กรมสงเสริม
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การปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย,  2553) สําหรับงบประมาณในการบริหารจัดการนั้นไดรับ
การจัดสรรจากภาครัฐสวนหนึ่งสําหรับใชจายเปนคาตอบแทนครูผูดูแลเด็ก คาอาหารกลางวัน
คาอาหารเสริม(นม) คาวัสดุอุปกรณสื่อการเรียนรู และอีกสวนหนึ่งเปนงบประมาณท่ีมาจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเอง เพ่ือสนับสนุนใหการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานและสอดคลองกับการศึกษาแหงชาติ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ไดเปดสอน
ในระดับปฐมวัย มีเด็กตั้งแตอายุ 3 - 5 ป ซึ่งเปนชวงท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะเนนการจัดการศึกษา
แบบเตรียมความพรอม เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหพัฒนาได เปนไปตามศักยภาพ ท้ังดานรางกาย
อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา เพ่ือใหเด็กอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และในขณะเดียวกัน
ผูปกครองระดับปฐมวัยนี้ก็มีความตองการและเขาใจวาการจัดการเรียนการสอนในระดับนี้ครูผูดูแล
เด็กจะตองเนนการสงเสริมทางวิชาการ ซึ่งประกอบดวย การอาน คัด เขียน และตองการใหลูกอาน
ออกเขียนได เพ่ือจะสอบเขาเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบนี้เปนการเรง
เด็กเกินกวาระดับพัฒนาการของเด็กทําใหเด็กเครียดไมมีความสุขและเบื่อหนายการเรียนอาจทําใหลา
ในการศึกษาระดับท่ีสูงข้ึน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบนี้จะมีผลในทางลบกับเด็ก ซึ่งเปนความ
เขาใจท่ีไมถูกตองในขณะเดียวกันก็มีครูผูดูแลเด็กบางคนยังยึดติดกับการสอนแบบเดิม คือเนนใหเด็ก
อานออก เขียนได ซึ่งมีผลในทางลบกับเด็ก การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจะตองมีแนวทางการจัด
ประสบการณท่ีมุงเนนเด็กเปนศูนยกลาง โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบบูรณาการผานการเลนอยาง
หลากหลาย ชวยใหเด็กมีพัฒนาการครบทุกดาน เพ่ือทําความเขาใจกับผูปกครองใหมีความเขาใจ
ตรงกัน และเปนไปในทิศทางเดียวกัน

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ในปจจุบัน
มีจํานวน ท้ังหมด 13 แหง (แบบสํารวจขอมูลศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ระดับจังหวัดประจําป, 2557) ซึ่งประกอบดวย 1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลศรีบัวบาน 2)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาเชียงทอง 3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานแปน 4) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเหมืองจี้ 5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานกลาง 6) ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลมะเขือแจ 7) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงยอง 8) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลริมปง 9) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเหมืองงา 10) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหนองชางคืน 11) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอุโมงค 12) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลประตูปา และ 13) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลตนธง ซึ่งเทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน
จังหวัดลําพูน  ไดยุบรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือใหงายตอการบริหารจัดการการศึกษาและใหเปนไป
ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่องมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือประกัน
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คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหไดมาตรฐานเหมาะสมกับสภาพ
ความตองการตามเจตนารมณของชุมชนในทองถ่ิน และอาศัยอํานาจตามมาตร 16(9) แหง
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพุทธศักราช
2542 และมติเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลของแตละแหง เนื่องจากความแตกตางของ
สภาพแวดลอม เศรษฐกิจและนโยบายของคณะกรรมการบริหารแตละแหง อาจสงผลกระทบตอการ
บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีแตกตางกัน ดังจะเห็นไดจากผลการวิจัยของ (ประเสริฐ บุญมี,
2553) พบวาปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในเขตอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร ดานอาคารสถานท่ี ดานบุคลากร ดานงบประมาณและ
ดานวิชาการ เปนเหตุทําใหการพัฒนาศักยภาพของศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมสามารถ ดําเนินการไปได
อยางเต็มท่ี

จากขอมูลดังกลาว ทําใหผูวิจัยซึ่งไดปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง นักวิชาการศึกษา รับผิดชอบ
ดูแลศูนยพัฒนาเด็กเทศบาลตําบลเวียงยอง สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ผานแนวคิดมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามมาตรฐาน 6 ดาน ไดแก ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ดานบุคลากร ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน และดานสงเสริมเครือขายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือนําผลการวิจัยท่ีไดไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
ดําเนินการหาแนวทางการพัฒนาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานสําหรับการรองรับการประเมินจากท้ัง
ภายในและภายนอกของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนนําผลการศึกษามาใชเปนแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพ พรอมท้ังนําปญหาและขอเสนอแนะการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และสามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและหนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ได อีกท้ังยังเปนการเตรียมความพรอมในการตรวจ
รับรองคุณภาพการศึกษาตอไป

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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3. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

1.3 สมมติฐานของการวิจัย

ลการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีความแตกตางกัน

1.4 ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา

ในการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน มาตรฐานของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน (2553) ซึ่งมีท้ังหมด 6 ดาน ไดแก 1) ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 2) ดานบุคลากร 3) ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 4) ดานวิชาการ และ
กิจกรรมตามหลักสูตร 5) ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนทุกภาคสวน และ 6) ดานสงเสริม
เครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ตัวแปรตน (Independent Variable) เปนสถานภาพประกอบดวย
กลุมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กลุมท่ี 1
กลุมท่ี 2
กลุมท่ี 3

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก มาตรฐานการเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดกําหนดไวมีท้ังหมด 6 ดาน ไดแก

1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. ดานบุคลากร
3. ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
4. ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
5. ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนทุกภาคสวน
6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
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ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล

ตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 13 แหง จํานวน 805 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก กลุมตัวอยางท่ีไดมาโดยอาศัยความนาจะเปน

(Nonprobability Sampling) และวิธีท่ีใชคือ การเลือกตัวอยางแบบสะดวกสบาย (Convenience
หรือ Accidental Sampling) การเลือกแบบไมมีกฎเกณฑ โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
สําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 260 คน

1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษา แนวคิด ทฤษฎี การบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (2553) และงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดดังกลาว มากําหนดและประมวลเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย
ดังแผนภาพตอไปนี้

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม

ภาพ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

กลุมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กลุมท่ี 1
กลุมท่ี 2
กลุมท่ี 3

การบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน
การดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 6 ดาน
1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. ดานบุคลากร
3. ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
4. ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
5. ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนทุกภาคสวน
6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย



9

1.6 นิยามศัพทเฉพาะ
การบริหาร หมายถึง กระบวนการท่ีประกอบไปดวย การวางแผน การจัดองคการ การ

กระตุนและการควบคุมบุคคลและทรัพยากรใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานศึกษาท่ีใหการอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณและ

สงเสริมพัฒนาการการเรียนรูใหเด็กเล็กมีความพรอมดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

การบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง กระบวนการท่ีประกอบไปดวย การวางแผน การ
จัดองคการ การกระตุน และการควบคุมบุคคลและทรัพยากรในการสงเสริมพัฒนาการการเรียนรูให
เด็กเล็กมีความพรอมดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

มาตรฐานการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง หลักเกณฑ
ขอกําหนด การบริหารกระบวนการทํางานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดําเนินงาน และบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไวรวม 6 ดาน ไดแก 1) ดานการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) ดานบุคลากร 3) ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 4) ดาน
วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนทุกภาคสวนและ 6) ดาน
สงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

1) ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง การดําเนินการจัดบริการ
การศึกษาใหกับเด็กอายุ 3-5 ป ซึ่งเขามาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน
จังหวัดลําพูน เพ่ือใหมีความพรอมท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ตามมาตรฐาน
การเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2) ดานบุคลากร หมายถึง บุคลากรท่ีเก่ียวของในศูนยพัฒนาเด็กเล็กประกอบดวย
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ผูประกอบอาหาร ภารโรง และพนักงาน
จาง ท่ีปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน จะตองมีคุณสมบัติบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี
เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีศักยภาพในการจัดการศึกษา อบรมเลี้ยงดู
และสงเสริมพัฒนาการสําหรับเด็กเล็กไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการดวยความเหมาะสมอยางมี
คุณภาพ

3) ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย หมายถึง การกอสรางหรือ
ปรับปรุงอาคาร สถานท่ี และจัดภูมิทัศนสภาพแวดลอมท้ังภายในอาคารและภายนอกอาคารตอง
คํานึงถึงความม่ันคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสมและปลอดภัยแกเด็กเล็ก ตลอดจนการ
สงเสริมสุขภาพ สงเสริมพัฒนาการเด็ก
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4) วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  หมายถึง การอบรมเลี้ยงดู การจัด
ประสบการณการเรียนรู และสงเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก อายุ 3-5 ป เปนภารกิจสําคัญในการจัด
การศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหเด็กเล็กไดรับการอบรมเลี้ยงดู
และไดรับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้ังดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญาตามวัย และ
ความสามารถของเด็ก

5) ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนทุกภาคสวน หมายถึง การมีสวนรวมกับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินเอกชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดย
จัดกระบวนการเรียนรู ภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู
ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยากรตางๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการรวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณพัฒนา
ระหวางชุมชน

6) ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึง การสงเสริมเครือขายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยใหเปนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดู จัด
ประสบการณและสงเสริมพัฒนาการเรียนรู แกเด็กปฐมวัยอยางครอบคลุม กวางขวาง เปนพ้ืนฐาน
ของการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนอยางมีคุณภาพ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ัง
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ผูบริหารและผูเก่ียวของขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือความรวมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเกิด
พลังในการขับเคลื่อนคุณภาพอยางแทจริง

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ซึ่ง
เปนท่ีตั้งของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ผูปกครอง หมายถึง บุคคลท่ีสงบุตรหลานเขาศึกษาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน โดยแยกออกเปน 3 กลุม ซึ่งเปนกลุมท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน
ไดแก

กลุมท่ี 1 หมายถึง ประชากรและกลุมตัวอยาง ในเขตพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลศรีบัวบาน
เทศบาลตําบลทาเชียงทอง เทศบาลตําบลบานแปน และเทศบาลตําบลเหมืองจี้

กลุมท่ี 2 หมายถึง ประชากรและกลุมตัวอยาง ในเขตพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลบานกลาง
เทศบาลตําบลมะเขือแจ เทศบาลตําบลเวียงยอง และเทศบาลตําบลริมปง

กลุมท่ี 3 หมายถึง  ประชากรและกลุมตัวอยาง ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเหมืองงา
เทศบาลตําบลหนองชางคืน เทศบาลตําบลอุโมงค เทศบาลตําบลประตูปา และเทศบาลตําบลตนธง
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1.7 ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย
1. ไดทราบการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
2. ไดทราบการเปรียบเทียบการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
3. ไดทราบปญหาและขอเสนอแนะการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน และ
สามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาและประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงาน
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บทที่  2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

          การวิจัยเรื่อง การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครอง
ส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน มีเอกสารท่ีเก่ียวข$อง ประกอบด$วย 
แนวคิด ทฤษฎี บริบทของสนามท่ีศึกษา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข$อง ดังรายละเอียดดังต"อไปนี้ 
                   2.1 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 
    2.1.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
    2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 
    2.1.3 ความหมายขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน 
    2.1.4 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน 

2.1.5 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให$แก"
องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินพ.ศ. 2542 ท่ีเกียวข$องกับการศึกษา 

  2.2 ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 
    2.2.1 ทฤษฎีการบริหารจัดการศึกษา 
    2.2.2 ทฤษฎีทางการบริหารและวิวัฒนาการการบริหารการศึกษา 
    2.2.3 ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการการศึกษา 

 2.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
    2.3.1 การจัดการศึกษาประถมวัย 
    2.3.2 การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
    2.3.3 การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน 
    2.3.4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ พ.ศ. 2542 
   2.4 แนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
    2.4.1 มาตรฐานการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน 
         2.5 บริบทของสนามท่ีศึกษา 

        2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข$อง 
            2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
           2.6.2 งานวิจัยต"างประเทศ 
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2.1  แนวคิดทฤษฎีการบริหารการศึกษา 
ความหมายของการบริหารการศึกษา 

          การบริหาร (administration) มาจากภาษาลาติน “administatrae” ซ่ึงหมายถึง ช"วยเหลือ 
(assist) หรืออํานวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธ�หรือมีความหมายใกล$เคียงกับคําว"า 
“minister” หมายถึง การรับใช$หรือผู$รับใช$ หรือผู$รับใช$รัฐ คือ รัฐมนตรี สําหรับความหมายด้ังเดิม
ของคําว"า administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต"างๆ 
 การบริหาร หมายถึงการดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใดๆ ของหน"วยงานของรัฐ หรือ 
เจ$าหน$าท่ีของรัฐ ท่ีเก่ียวข$องกับ คนสิ่งของ และหน"วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต"าง ๆ เช"น 1) การ
บริหารคน (Man) 2) การบริหารเงิน (Money) 3) การบริหารวัสดุอุปกรณ� (Material) 4) การ
บริหารงานท่ัวไป (Management) 5   (การบริหารการให$บริการประชาชน   ) Market) 6) การบริหาร
คุณธรรม (Morality) 7) การบริหารข$อมูลข"าวสาร (Message) (8) การบริหารเวลา (Minute) 9) และ
การบริหารการวัดผล (Measurement) เช"นนี้ เปZนการนํา “ป[จจัยท่ีมีส"วนสําคัญต"อการบริหาร”      
ท่ีเรียกว"า 9 M แต"ละตัวมาเปZนแนวทางในการให$ความหมาย 
 Peter F. Drucker อ$างใน ธงชัย สันติวงษ�  (2537) ให$ความหมายว"า “การบริหารคือการทํา
ให$งานต"างๆ ลุล"วงไปได$ด$วยดีโดยอาศัยคนอ่ืนเปZนผู$นํา”  
 Terry. (1968) อ$างใน ศิริพงษ� เศาภายน  (2552) ให$ความหมายว"า “การบริหารเปZน
กระบวนการท่ีประกอบด$วยการวางแผน การจัดองค�การ การกระตุ$น และการควบคุม ซ่ึงจะนําไปสู"
การพิจารณาและจัดการกับบุคคลและทรัพยากรให$เปZนไปตามวัตถุประสงค�” 
 McFarland. (1974:5) อ$างใน ศิริพงษ� เศาภายน  (2552) กล"าวว"า “การบริหารเปZน
กระบวนการบูรณาการข้ันพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมขององค�การท่ีปฏิบัติอยู"เปZนประจํา” 
 Dejon. (1978:4) อ$างใน ศิริพงษ� เศาภายน  (2552) ให$ความหมายว"า “การบริหารเปZน
กระบวนการท่ีจะทําให$วัตถุประสงค�ประสบความสําเร็จโดยผ"านทางบุคคลและการใช$ทรัพยกรอ่ืน 
ดังกล"าวรวมถึงองค�ประกอบของการบริหาร อันได$แก" การกําหนดวัตถุประสงค� การวางแผน การจัด
องค�การ การกําหนดนโยบายการบริการ” 
 Dele. (1978:4) อ$างใน ศิริพงษ� เศาภายน  (2552) ให$ความหมายว"า “การบริหารหมายถึง
การวางแผน การจัดองค�การ การบริหารบุคคล การอํานวยการ การควบคุมนวัตกรรม และการเปZน
ตัวแทน” 
 Hersey, Blanchard and Johnson 2001 ได$ให$ความหมายว"า “การบริหารเปZนระบวนการ
ทํางานพร$อมบุคคลและกลุ"มบุคคล” อ$างใน จันทรานี สงวนนาม  (2551) 
          สมพงศ� เกษมสิน.  (2514) มีความเห็นว"า การบริหาร หมายถึง การใช$ศาสตร�และศิลปhนําเอา

ทรัพยากรบริหาร (Administrative resource) เช"น คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการมา
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ประกอบการตามกระบวนการบริหาร (process of administration) เช"น POSDCoRB Model ให$

บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว$อย"างมีประสิทธิภาพ 

          ไพบูลย� ช"างเรียน  (2532) ให$ความหมายการบริหารว"า หมายถึงระบบท่ีประกอบไปด$วย

กระบวนการในการนําทรัพยากรทางการบริหารท้ังทางวัตถุและคนมาดําเนินการเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว$อย"างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

การบริหารการศึกษา (Educational Administration) หมายถึง กระบวนการท่ีเก่ียวกับการ
วางแผน กาจัดองค�การ การนํา การควบคุมการใช$ทรัพยากรในการจัดกระบวนการเรียนรู$เพ่ือให$
บุคคลและสังคมมีความเจริญงอกงามโดยการถ"ายทอดความรู$ การฝsก การอบรม การสืบสวนทาง
วัฒนธรรม การสร$างสรรค�จรรโลงความก$าวหน$าทางวิชาการ การสร$างองค�ความรู$อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล$อม สังคม การเรียนรู$และป[จจัยเก้ือหนุนให$บุคคลเรียนรู$อย"างต"อเนื่องตลอดชีวิตหรือ
หมายถึง กระบวนการทํางานด$วยบุคคลและทรัพยากรในการจัดกระบวนการเรียนรู$เพ่ือให$ผู$เรียนและ
สังคมมีความเจริญงอกงามโดยการถ"ายทอดความรู$ การฝsก การอบรม การสืบสวน ทางวัฒนธรรม 
การสร$างสรรค�จรรโลงความก$าวหน$าทางวิชาการ การสร$างองค�ความรู$อันเกิดจากการจัดการ
สิ่งแวดล$อม สังคม การเรียนรู$และป[จจัยเก้ือหนุนให$บุคคลเรียนรู$อย"างต"อเนื่องตลอดชีวิต 
 กล"าวโดยสรุป การบริหาร หมายถึง ศาสตร�และศิลปhในการทําในสิ่งต"างๆ ให$เปZนผลสําเร็จ
โดยอาศัยผู$บริหารไม"ใช"ผู$ปฏัติ แต"เปZนผู$ใช$ศิลปะหรือกระบวนการทําให$ผู$ปฏิบัติงานทํางานจนเปZน
ผลสําเร็จ ตามจุดมุ"งหมายขององค�กร หรือตรงตามจุดมุ"งหมายท่ีผู$บริหารตัดสินใจเลือกแล$ว การ
บริหารเปZนกระบวนการท่ีเปZนท้ังศาสตร�และศิลปh ให$คณะบุคคลร"วมกันทํางาน โดยอาศัยทรัพยากร
และกระบวนการ วิธีดําเนินงาน เพ่ือให$บรรลุวัตถุประสงค�อย"างมีประสิทธิภาพในองค�กรหรือ
หน"วยงาน กล"าวคือ การบริหารคือกระบวนการทํางานร"วมกับผู$ อ่ืน เพ่ือให$เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เปuาหมายอย"างมีประสิทธิภาพ 

 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 
 วิวัฒนาการของทฤษฎีการบริหารการศึกษา 

ตามวิวัฒนาการของทฤษฎีการบริหารการศึกษา อ$างใน นิพนธ� กินาวงศ� (2542) สามารถ
จัดแบ"งเปZน 4 แนวทฤษฎี คือ ทฤษฎีการบริหารการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร� ทฤษฎีการบริหาร
การศึกษาเชิงมนุษยสัมพันธ� ทฤษฎีการบริหารการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร� และทฤษฎีการบริหาร
การศึกษา ต้ังแต"ปv ค.ศ.1975 เปZนต$นมา โดยวิวัฒนาการของแต"ละแนวทฤษฎี สามารถสรุปได$ ดังนี้ 
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 แนวคิดการบริหารการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร% 
นิพนธ�  กินาวงศ� (2542) กล"าวว"า ในช"วงต$นศตวรรษท่ี 20 คือต้ังแต"ปv ค.ศ.1900 เปZนต$นมา 

การบริหารการศึกษาได$มีวิวัฒนาการคู"ขนานกับการบริหารการศึกษาท่ัวไป และได$รับอิทธิพลจาก
แนวคิดการบริหารเชิงวิทยาศาสตร� ในยุดนี้ สังคมเริ่มวิเคราะห� วิจารณ�ความล$าหลัง และความ     
สูญเปล"าทางการศึกษาอันส"งผลให$การศึกษาค$นคว$าทางด$านการบริหารการศึกษาและการปฏิบัติมาก
ข้ึนโดยมีการพิจารณาพฤติกรรมองค�การด$วยการวิเคราะห�งาน (Job Analysis) โดยจําแนกงาน       
ท่ีผู$บริหารปฏิบัติ และแนวทางท่ีทําให$การปฏิบัติงานแต"ละอย"างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนลักษณะดังกล"าว 
แสดงให$เห็นถึงอิทธิพลของแนวคิดทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร�อย"างชัดเจน การค$นคว$าทาง
การศึกษาเริ่มมาต้ังแต"ปลายศตวรรษท่ี 19 เม่ือ James McKeenCattell ได$ศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติ
ของการเรียนรู$ และช"วงศตวรรษท่ี 20 ได$มีการเคลื่อนไหวท่ีต$องการทําให$การศึกษาเปZนศาสตร�ว"าด$วย
การศึกษา (Science of Education) นักการศึกษาคนสําคัญของยุคนี้ คือ Edward Thorndike ซ่ึง
ศึกษาว"าข$อมูลเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย�จะได$รับประโยชน�ต"อการศึกษาเชิงปริมาณ เพ่ือนําไป
วิเคราะห�เปรียบเทียบการจัดการศึกษาในส"วนรวมต"อไปในปv ค.ศ.1902 Thorndike ได$จัดสอนวิชา
วิธีการทางจิตวิทยาและสถิติการศึกษาซ่ึงเปZนเหตุท่ียิ่งใหญ"ของโลก เพราะเปZนวิชาแรกท่ีสอน
ศึกษาศาสตร�ด$วยวิธีการเชิงปรัชญา โดยเขาได$คิดเครื่องมือและวิธีค$นคว$าท่ีมีผลต"อการวางรูปแบบ
การศึกษาค$นคว$าและการวิจัยในทุกแขนงของสาขาวิชาศึกษาศาสตร� ต้ังแต"นั้นมาช"วงต$นศตวรรษท่ี 
20 ได$มีการนําแนวคิดเก่ียวกับการทดสอบทางป[ญญาและความสามารถของสมองมาใช$ทดสอบ
นักเรียน/นักศึกษา ต้ังแต"ระดับปฐมวัย ถึงมหาวิทยาลัย เม่ือเกิดการเคลื่อนไหวทางทฤษฏีการบริหาร
เชิงวิทยาศาสตร�ในช"วงนี้ จึงได$มีการนําเอาแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพการสอนมาใช$ในการจัดการศึกษา 
โดยมีจุดเน$นท่ีมีการนําเอาวิธีการทางสถิติมารวบรวมและวิเคราะห�ข$อมูลเก่ียวกับผู$เรียนพร$อมท้ัง
เปรียบเทียบกับผลผลิตทางการศึกษาของโรงเรียน วิธีการศึกษาดังกล"าว ได$กลายเปZนเครื่องมือสําคัญ
ทางการบริหารการศึกษา  

 แนวคิดการบริหารเชิงวิทยาศาสตร% 
สําหรับแนวคิดการบริหารเชิงวิทยาศาสตร�ของ Taylor อ$างใน นิพนธ� กินาวงศ� (2542) ได$รับ

การยอมรับอย"างกว$างขวาง และทําให$สังคมนําแนวคิดนั้นมาวิพากษ�วิจารณ�ถึงความด$อยประสิทธิภาพ
ของการบริหารการศึกษานานาประการ ท้ังในด$านตัวครูและหลักสูตร ซ่ึงไม"คุ$มกับค"าใช"จ"ายในการ
ลงทุน อิทธิพลและแรงกดดันจากสังคมส"งผลให$ต$องนําแนวคิดทางการบริหารเชิงวิทยาศาสตร�ท่ีใช$กัน
อยู"ในธุรกิจอุตสาหกรรมมาใช$เปZนแนวทางการบริหารการศึกษาในช"วงปv ค.ศ. 1910-1930 Raymond 
Callahan ทําการศึกษาวิเคราะห�โรงเรียน โดยศึกษาถึงอิทธิพลของสิ่งแวดล$อมทางสังคมท่ีมีต"อ     
การบริหารการศึกษา Callahan ผู$นําทางการศึกษามิได$ตระหนักว"าตัวเองเปZนผู$ดูแลคุ$มครองหลักการ
การศึกษาและการเรียนรู$ ท้ังยังไม"ตระหนักอีกว"าจุดมุ"งหมายของการเรียนรู$นั้นไม"สามารถวัดด$วย
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วิธีการง"ายๆ และแคบๆ เหมือนกับด$านธุรกิจอุตสาหกรรม ดังนั้น แนวคิดการบริหารเชิงวิทยาศาสตร�
ดังกล"าวทําให$ผู$นําการศึกษากลายเปZนนักบัญชีท่ีคิดถึงกําไรขาดทุนมากกว"าการเปZนนักการศึกษา     
ท่ียึดถือจุดมุ"งหมายของการเรียนรู$เปZนประการสําคัญ ท้ังยังมิได$คํานึงถึงผลกระทบต"อคุณค"าทาง
การศึกษาและคุณค"าของประชาธิปไตยเลย เพราะการบริหารเชิงวิทยาศาสตร�ทําให$คนมีคุณค"าน$อยลง 
ทําให$ต$องกระทําและปฏิบัติในสิ่งท่ีมีรูปแบบตายตัวและทําซํ้าๆ จนเปZนกิจวัตรประจําวัน ในด$านภาวะ
ผู$นําการบริหารเชิงวิทยาศาสตร� จะส"งผลให$ผู$นํามีพฤติกรรมการบริหารแบบอัตนิยม ทําให$ผู$อยู"ใต$
บังคับบัญชา ต$องอยู"ใต$การควบคุมดูแลของผู$ใต$บังคับบัญชาอย"างเข็มงวด ดังนั้น การบริหารเชิง
วิทยาศาสตร� จึงมีอยู"ในช"วงสั้นๆ คือ ระหว"าง ค.ศ. 1910-1930 และต"อมาได$มีการพัฒนาทฤษฎี    
การบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ�และทฤษฎีการบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร� อย"างไรก็ตามอิทธิพลของ
แนวคิดการบริหารเชิงวิทยาศาสตร�ก็มิได$หมดไปพร$อมกับการเกิดข้ึนของทฤษฎีการบริหารอ่ืนๆ 
ในทางปฏิบัติยังคงมีการนําแนวคิดและทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร� มาผสมผสานกับแนวคิดของ
ทฤษฎีอ่ืน เพ่ือใช$เปZนแนวทางการศึกษาด$านการบริหารการศึกษาอยู"ตลอดเวลา ทฤษฎีการบริการ
ศึกษาเชิงมนุษยสัมพันธ� ในปv ค. ศ. 1940 ผลกระทบของการทดลองท่ีโรงงานฮอว�ธอร�น(The 
Hawlthorne Studies) ส"งผลกระทบต"อโรงเรียน เปZนเหตุให$เกิดกระแสการเรียกร$องการบริหารแบบ
ประชาธิปไตยข้ึน ยุคนี้มีคํากล"าวว"าเปZนยุคประชาธิปไตย การบริหารแบบประชาธิปไตย การนิเทศ
แบบประชาธิปไตย การตัดสินใจแบบประชาธิปไตย และการสอนแบบประชาธิปไตย หลักการเก่ียวกับ
ประชาธิปไตยท่ีมีอยู"อย"างมากมายนั้น โดยท่ัวไปได$มาจากการสังเกตผู$บริหารท่ีประสบผลสําเร็จหรือ
จากอุดมการณ�ประชาธิปไตยของอาจารย�มหาวิทยาลัย  

ทศวรรษ 1940 และต$นทศวรรษ 1950 นักคิดทางการศึกษาท่ีสําคัญท่ีสุดของยุคนี้ ได$แก"  
John Dewey ได$เสนอแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยกับการศึกษา ซ่ึงมิได$ให$ความสําคัญของการนํา
แนวคิดการบริหารเชิงวิทยาศาสตร�มาใช$กับการบริหารการศึกษา เพราะเห็นว"าจะทําให$การศึกษาเปZน
เครื่องมือท่ียึดเกาะอยู"กับระบบอุตสาหกรรมท่ีมีอยู"ในสังคม แทนท่ีจะเปZนเครื่องมือเปลี่ยนแปลงสังคม 
ตามแนวคิดของ Dewey จะเห็นว"าการให$ครูมีส"วนรวมในการบริหารมากข้ึน จะมีผลเปลี่ยนแปลง
โครงสร$างการบริหารโรงเรียนและคุณภาพการศึกษา รวมท้ังสัมพันธภาพระหว"างครูกับผู$บริหาร โดย
ผู$บริหารจะมีพฤติกรรมท่ีเน$นการใช$สติป[ญญา กระตุ$น และอํานวยการด$วยการให$และการรับ ( give 
and take) มากกว"าการใช$อํานาจตามตําแหน"งหน$าท่ีนอกจากนั้น Dewey และคณะ ได$ให$ความ
คิดเห็นว"า โรงเรียนควรเผชิญความจริงอย"างตรงไปตรงมา และเน$นความสําคัญของการบริหารโดย
การมีส"วนร"วมของครูให$มากข้ึน ซ่ึงแนวคิดดังกล"าว ได$รับการสนับสนุนโดยเหตุผลท่ีว"าครูภายใต$การ
ปกครองของผู$บริหารท่ีมีอัตตาธิปไตย และการท่ีโรงเรียนเพ่ิมลักษณะเฉพาะและความเชี่ยวชาญพิเศษ
มากข้ึนตลอดจนการท่ีโรงเรียนมีขนาดใหญ"ข้ึนเกินกว"าผู$บริหารจะจัดการด$วยตัวเองตามลําพังได$
ในช"วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 การขยายตัวของสังคมเมืองทําให$ช"วงว"างระหว"างโรงเรียนกับสังคมแคบลง 
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โรงเรียนกลายเปZนระบบย"อยของชุมชนเมืองท่ีตอบสนองความต$องการของชนชั้นกลางมากข้ึน รวมท้ัง
เกิดแนวโน$มการกระจายอํานาจการบริหาร และการทําให$โรงเรียนเปZนองค�การท่ีมีอิสระในการบริหาร
และการตัดสินใจ การต้ังสมาคมครู-ผู$ปกครอง มีผลทําให$ชุมชนเข$าไปเก่ียวข$องกับการศึกษามากข้ึน 
และแสดงให$เห็นความสนใจของสังคมท่ีมีต"อการศึกษาด$วยลักษณะดังกล"าวนี้ ทําให$ผู$บริหารโรงเรียน
ต$องมีคุณสมบัติสําคัญ คือ ควรมีความสัมพันธ�อันดีต"อชุมชน รวมท้ังความสามารถท่ีจะทํางานร"วมกับ
ครูและบุคคลในสังคมนั่นคือผู$บริหารต$องพัฒนาทักษะทางมนุษยสัมพันธ� และมีการนําแนวคิดการ
บริหารเชิงมนุษยสัมพันธ�มาใช$ให$การจัดการศึกษาในปv ค.ศ. 1940 Wilbur Yaurhและ Daniel 
Griffiths ได$ศึกษาเรื่องการปรับปรุงมนุษยสัมพันธ�ในการบริหารโรงเรียน โดยนําเอาวิธีการศึกษาซ่ึง
ผสมผสานท้ังแนวคิดการบริหารเชิงประชาธิปไตยกับมนุษย�สัมพันธ�เข$าด$วยกัน และผลวิจัยก็ได$
เช"นเดียวกับการวิจัยท่ีโรงงานฮอว�ธอร�นคือ การรวมกลุ"มทางสังคมของครูในโรงเรียนเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติใน ค.ศ. 1941 Ralph Tylor ซ่ึงนักวิชาการได$ให$ความเห็นไว$ว"า การวิจัยการบริหารโรงเรียน
ในอนาคตควรจะใช$วิธีการแบบเดียวกับท่ีศึกษาโรงเรียนฮอว�ธอร�น เนื่องจากการมีส"วนร"วมของครูใน
การบริหาร อาทิ การตัดสินใจ การจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาหลักสูตร การกําหนดนโยบาย และ
งานธุรการ มีผลทําให$อํานาจหน$าท่ีของผู$บริหารและครูไม"แตกต"างกันมาก แต"ผู$บริหารยังคงมีฐานะ
เปZนตัวแทนของโรงเรียน ซ่ึงปฏิบัติหน$าท่ีในฐานะผู$แปลความหรือประสานงานกิจกรรมของโรงเรียน 

กล"าวโดยสรุป ผู$บริหารการศึกษาต$องพัฒนาตนเองเก่ียวกับความสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืน      
ในสังคมท่ีตนดํารงอยู" ซ่ึงทักษะเหล"านี้จะผสมผสานอยู"ในพฤติกรรมผู$บริหาร อาจพัฒนาและปรับปรุง
โดยการปฏิบัติอย"างสมํ่าเสมอ ขวัญกําลังใจของบุคลากรในโรงเรียนเปZนผลสืบเนื่องมาจากรูปแบบ
พฤติกรรมของผู$บริหารโรงเรียน และบทบาทของผู$บริหารท่ีดี คือ การให$การช"วยเหลือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค�กร ได$แก" การเปZนท้ังผู$ริเริ่ม ผู$สนับสนุน ผู$ประสานงาน ผู$ให$คําแนะนํา 
การกระทําของคนอ่ืนรวมท้ังการยอมรับความคิดเห็นและระดับสติป[ญญาของบุคคลในองค�กร 

 แนวคิดการบริหารการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร% 
แนวคิดการบริหารการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร� เปZนสิ่งท่ีน"าสนใจและได$ถูกนํามาเสนอ 3

แนวคิด คือ การบริหารการศึกษาเชิงระบบราชการ ความเปZนวิชาชีพชั้นสูงทางการศึกษาและการ
จัดระบบบริหารการศึกษาเปZนระบบเป�ด การบริหารการศึกษาเชิงระบบราชการ นักทฤษฏีการศึกษา
ให$ความสําคัญต"อการบริหารเชิงพฤติกรรมมาต้ังแต"ปv ค.ศ. 1960 ทฤษฏีท่ีได$รับการยอมรับมาก คือ 
การบริหารองค�การขนาดใหญ" หรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปว"า การบริหารงานแบบระบบราชการ 
(Bureaucratic System) ตามแนวคิดของ Max Weber การนําทฤษฏีระบบราชการมาใช$กับการ
บริหารการศึกษานั้น ถูกถามถึงความเปZนไปได$และรูปแบบท่ีควรจะเปZนหลายประการ ได$แก" 

1. โรงเรียนจะสามารถนําแนวคิดของการบริหารเชิงระบบราชการมาใช$ได$มากน$อยเพียงใด
และในขอบเขตแค"ไหน 
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2. คุณลักษณะท่ีจะนํามาใช$อธิบายการบริหารเชิงระบบราชการในส"วนท่ีเปZนการศึกษาคือ
อะไรจะสามารถวัดและประเมินผลได$มากน$อยเพียงใด 

3. ผลท่ีได$จากการจัดสถาบันการศึกษาตามแนวการบริหารเชิงระบบราชการจะเปZนอย"างไร
ในการนี้ ได$มีคําอธิบายถึงลักษณะของโรงเรียนในฐานะขององค�การบริหารเชิงระบบราชการไว$ว"า  
การจัดการโรงเรียนเปZนผลมาจากอิทธิพลของความต$องการการดําเนินงานเฉพาะอย"างตามขอบเขต
ของอํานาจหน$าท่ีท่ีมีการกําหนดไว$ค"อนข$างเฉพาะเจาะจง โรงเรียนมีการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิก 
มีการกําหนดมาตรฐานเพ่ือเปZนหลักประกันของการทํางานให$เปZนระบบเดียวกัน เปZนระบบบริหาร    
ท่ีเน$นการใช$เหตุผลมากกว"าการปฏิบัติตามระเบียบประเพณีด้ังเดิม ท้ังมีระบบการจ$างงานตาม
ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพการเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหน"งเปZนไปตามอาวุโสและผลงาน มีการ
กําหนดช"วงอายุการทํางาน และผลตอบแทนเม่ือเกษียณอายุ และโรงเรียนก็แตกต"างกัน การบริหาร
เชิงระบบราชการของหน"วยงานอ่ืนก็แตกต"างกันหลายประการ อาทิ มีแนวปฏิบัติในการบริหาร
แตกต"างกันไปตามโรงเรียนและขนาดของโรงเรียน เปZนระบบราชการท่ีมีการประสานงานของ
หน"วยงานย"อยอย"างหลวมๆ และไม"เคร"งครัดกับกฎระเบียบท่ีตายตัว บุคลากรครูแตกต"างจากบุคลากร
ของระบบราชการอ่ืน มีอิสระในการพิจารณาตัดสินเก่ียวกับนักเรียนและสิ่งท่ีตนจะสอน นอกจากนั้น 
ความสัมพันธ�ระหว"างครูกับนักเรียนก็มีความสนิทแนบแน"นประดุจเครือญาติ ไม"ใช"ลักษณะของผู$
ให$บริการกับผู$ใช$บริการของหน"วยงานระบบราชการอ่ืนๆ 

กล"าวโดยสรุป ลักษณะของการบริการเชิงระบบราชการของโรงเรียน คือ การแบ"งงานกันทํา 
การกําหนดบทบาทของบุคลากรไว$อย"างชัดเจน มีลําดับข้ันของตําแหน"งหน$าท่ี และมีการทํางานเปZน
กิจวัตรประจําวันตามกฎและวิธีการและการจัดระบบบริหารอย"างหลวมๆ ไม"เคร"งครัดตายตัวเหมือน
ระบบราชการอ่ืนๆ ความเปZนวิชาชีพชั้นสูงทางการศึกษา ขณะท่ีเกิดแนวคิดด$านการบริหารเชิงระบบ
ราชการ ก็เกิดแนวคิดเก่ียวกับวิชาชีพชั้นสูง ซ่ึงเปZนแหล"งอํานาจหน$าท่ี (Authority) ใหม"อีกแหล"งหนึ่ง 
ในสังคมวิชาชีพชั้นสูง ป[ญหาเชิงบริหารท่ีเกิดข้ึนมักเปZนเรื่องความขัดแย$งระหว"างหลักการทางวิชาชีพ
กับหลักการจัดองค�การ ในการบริหารการศึกษาความขัดแย$งลักษณะดังกล"าว เปZนเรื่องของการ
ควบคุมงาน โดยเฉพาะตามหลักการท่ีกล"าวว"าครูมีอิสระในการตัดสินใจเลือกใช$ตํารา วิธีการสอน และ
กําหนดหลักสูตร ซ่ึงยังมิได$มีการศึกษาให$ลึกซ้ึงลงไปว"าข$อขัดแย$งดังกล"าวส"งผลกระทบต"อการบริหาร
องค�การและตัวนักเรียนมากน$อยเพียงใดในปv ค.ศ. 1968 James Anderson ได$ระบุถึงสิ่งท่ีวัดความ
เปZนอิสระของการบริหารเชิงระบบราชการ โดยพิจารณาจากกฎ อํานาจหน$าท่ี ข$อขัดแย$งและ
จุดมุ"งหมายท่ีกําหนดไว$ นอกจากนี้ยังระบุว"า ระดับการเปZนระบบราชการจะข้ึนอยู"กับขนาดของ
หน"วยงานต"างๆ ในโรงเรียน และจํานวนบุคลากร  ปv ค.ศ. 1970 Keith Punch ได$ให$ความเห็นว"า 
ระดับของการเปZนระบบราชการข้ึนอยู"กับพฤติกรรมของผู$บริหารโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการพบว"า 
ความพึงพอใจในการทํางานของครูจะมีปฏิสัมพันธ�เชิงลบกับความเปZนระบบราชการของโรงเรียน  
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 ความหมายขององค%กรปกครองส(วนท)องถ่ิน 
ความหมายขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินได$มีผู$ท่ีให$ความหมายไว$หลายคนส"วนใหญ"แล$ว       

มีลักษณะท่ีคล$ายคลึงกันอาจแตกต"างไปในรายละเอียดดังนี้ 
ประทาน  คงฤทธิศึกษากร (2535) นิยามว"า องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินเปZนระบบการ

ปกครอง  ท่ีเปZนผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอํานาจทางการปกครองของรัฐและโดยนัยนี้จะเกิด
องค�การทําหน$าท่ีปกครองท$องถ่ินโดยคนในท$องถ่ินนั้นๆ องค�การนี้จัดต้ังและถูกควบคุมโดยรัฐบาล 
องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน สังกัดกระทรวงมหาดไทย แต"ก็มีอํานาจการกําหนดนโยบายและควบคุม
ให$มีการปฏิบัติให$เปZนไปตามนโยบายของตนเอง 

สมคิด เลิศไพฑูรย� (2547) นิยามว"า องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินคือการให$คนในท$องถ่ินมี
อิสระในการปกครองตนเอง กล"าวคือ การปกครองตนเองโดยประชาชนในท$องถ่ิน ซ่ึงแนวคิดดังกล"าว 
มีพ้ืนฐานจากหลักการกระจายอําานาจการปกครอง (Decentralization) ซ่ึงหมายถึงการท่ีรัฐมอบ
อํานาจการปกครองให$องค�กรอ่ืนๆ ท่ีไม"ใช"องค�กรส"วนกลางจัดทําบริการสาธารณะภายใต$การกํากับ
ดูแลของรัฐ 

Daniel Wit (1967) อ$างใน จิราวุฒิ สีมารักษ� (2553) ได$นิยามความหมายว"า การปกครอง
ท$องถ่ิน หมายถึง การปกครองท่ีรัฐบาลกลางให$อํานาจ หรือกระจายอํานาจไปให$หน"วยการปกครอง
ท$องถ่ิน เป�ดโอกาสให$ประชาชนในท$องถ่ินมีอํานาจในการปกครองร"วมกันหรือเปZนบางส"วนในการ
บริหารท$องถ่ิน ตามหลักการว"า ถ$าอํานาจการปกครองมาจากประชาชนในท$องถ่ินแล$ว รัฐบาลของ
ท$องถ่ินก็ย"อมเปZนรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน ดังนั้น การบริหารการปกครอง
ท$องถ่ินจึงจําเปZนต$องมีองค�กรของตนเอง อันเกิดจากการกระจายอํานาจของรัฐบาลกลาง โดยให$
องค�การอันมิได$เปZนส"วนหนึ่งของรัฐบาลกลาง มีอํานาจในการตัดสินใจและบริหารงานภายในท$องถ่ิน
ในเขตอํานาจของตน 

William V. Holloway (1959 ) นิยามว"าการปกครองท$องถ่ินหมายถึง องค�การท่ีมีอาณาเขต
แน"นอน มีประชากรตามท่ีกําหนดไว$ และมีอํานาจในการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของ
ตนเอง และมีสภาท$องถ่ินท่ีสมาชิกได$รับการเลือกต้ังจากประชาชน  

กล"าวโดยสรุป องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน หมายถึง องค�กรการปกครองท่ีรัฐบาลมอบอํานาจ
ให$ประชาชนในท$องถ่ินใดท$องถ่ินหนึ่งจัดการปกครองและดําเนินการบางอย"างโดยดําเนินการเอง เพ่ือ
บริการสถานะตามความต$องการของประชาชนในท$องถ่ิน การบริหารของท$องถ่ินมีความเปZนอิสระใน
การบริหารงาน โดยรัฐบาลมีอํานาจในการกําหนดนโยบายและควบคุมด$วยวิธีการต"างๆ ตามความ
เหมาะสม 
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 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานขององค%กรปกครองส(วนท)องถ่ิน 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได$แบ"งโครงสร$างการบริหารของเทศบาลเปZน 2 ส"วน 

คือ สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 

 1. สภาเทศบาล ทําหน$าท่ีเปZนฝ�ายนิติบัญญัติและควบคุมฝ�ายบริหาร ประกอบด$วย สมาชิก

สภาเทศบาล ท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากราษฎร มีวาระการดํารงตําแหน"งคราวละ 4 ปv สําหรับ

จํานวนสมาชิกสภาเทศบาล ข้ึนอยู"ประเภทของเทศบาล  

 2. นายกเทศมนตรี ทําหน$าท่ีบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย โดยได$รับการเลือกต้ัง

โดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายว"าด$วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท$องถ่ิน หรือผู$บริหารท$องถ่ิน      

มีวาระการดํารงตําแหน"งคราวละ 4 ปv และไม"สามารถตํารงตําแหน"งติดต"อกันเกินกว"า 2 วาระ 

นายกเทศมนตรี มีอํานาจแต"งต้ังรองนายกเทศมนตรี ซ่ึงมิใช"สมาชิกสภาเทศบาลเปZนผู$ช"วยเหลือในการ

บริหารราชการ โดยมาตรา 48 แห"งกฎหมายว"าด$วยเทศบาล ได$กําหนดให$มีรองนายกเทศมนตรี      

ไม" เ กิน 2 คน เปZนผู$ช"วยในการบริหารของเทศบาลตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย และ

นายกเทศมนตรีแต"งต้ังท่ีปรึกษา และเลขานุการนายกเทศมนตรี ซ่ึงมิใช"สมาชิกสภาเทศบาล ในกรณี

เทศบาลตําบล ให$แต"งต้ังได$จํานวนรวมกันไม"เกิน 2 คน ท้ังนี้ โดยมีปลัดเทศบาลเปZนผู$บังคับบัญชา

และรับผิดชอบงานประจําของเทศบาล ประกอบไปด$วยส"วนราชการท้ังหมด 8 ส"วน โดยมีจุดมุ"งหมาย

ร"วมกันในการให$บริการกับประชาชน ส"วนราชการเหล"านี้ ได$แก" 

 1. สํานักปลัดเทศบาล มีหน$าท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปของเทศบาลท่ีมิได$กําหนดไว$ว"าเปZน

หน$าท่ีของส"วนราชการใด หรืองานอ่ืนท่ีได$รับมอบหมาย ได$แก" 

  - งานธุรการ 

  - งานการเจ$าหน$าท่ี 

  - งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 

  - งานปuองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  - งานวิเคราะห�นโยบายและแผน 

  - งานจัดทํางบประมาณ 

  - งานประชาสัมพันธ� 

 2. กองคลัง มีหน$าท่ีเก่ียวกับ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย�สิน งานผลประโยชน�ฯ 

งานแผนท่ีภาษีฯ และงานอ่ืนท่ีเก่ียวข$อง หรือตามท่ีได$รับมอบหมาย ได$แก" 
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  - งานธุรการ 

  - งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย�สิน 

  - งานผลประโยชน�และกิจการพาณิชย� 

  - งานการเงินและบัญชี 

  - งานพัสดุและทรัพย�ทรัพย�สิน 

 3. กองช"าง มีหน$าท่ีเก่ียวกับ ผังเมืองและโยธา งานไฟฟuา การสาธารณูปโภค และงานอ่ืนท่ี

เก่ียวข$อง หรือตามท่ีได$รับมอบหมาย ได$แก" 

  - งานธุรการ 

  - งานวิศวกรรม 

  - งานสถาป[ตยกรรม 

  - งานสถานท่ีและไฟฟuาสาธารณะ 

  - งานสาธารณูปโภค 

  - งานสวนสาธารณะ 

  - งานแบบแผนและก"อสร$าง 

  - งานบํารุงรักษาและซ"อมแซม 

 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล$อม มีหน$าท่ีเก่ียวกับ งานสาธารณสุขและงานอ่ืนท่ีเก่ียวข$อง 

หรือตามท่ีได$รับมอบหมาย ได$แก" 

  - งานธุรการ 

  - งานศูนย�บริการสาธารณสุข 

  - งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล$อม 

  - งานรักษาความสะอาดและกําจัดขยะมูลฝอย 

  - งานส"งเสริมสุขภาพ 

  - งานปuองกันและควบคุมโรคติดต"อ 

  - งานพัฒนาชุมชน 

 5. กองการศึกษา มีหน$าท่ีเก่ียวกับ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และงานอ่ืนท่ีเก่ียวข$อง 

หรือตามท่ีได$รับมอบหมาย ได$แก" 

  - งานธุรการ 
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  - งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

  - ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให)แก(องค%กรปกครองส(วน
ท)องถ่ินพ.ศ. 2542 ท่ีเกียวข)องกับการศึกษา 
          พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให$แก"องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน
พ.ศ.2542 มาตรา 4, 12(4) และมาตรา 30 (2542) ได$กล"าวถึงการกระจายอํานาจให$แก"องค�กร
ปกครองส"วนท$องถ่ิน ด$านการจัดการศึกษา ซ่ึงเปZนการบริการสาธารณะท่ีต$องจัดให$แก"ประชาชน และ
การถ"ายโอนการจัดการศึกษาให$แก"องค�ปกครองส"วนท$องถ่ินซ่ึงรวมถึงภารกิจท่ีเก่ียวข$องกับการพัฒนา
เด็กและเยาวชน ได$บัญญัติอํานาจและหน$าท่ีให$องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินทุกประเภทรับผิดชอบการ
จัดบริการสาธารณะให$แก"ประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงรวมถึงการจัดการศึกษาด$วย การกําหนดข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให$แก"องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินได$กําหนดให$การศึกษาปฐมวัยหรือก"อนประถมศึกษา
เปZนหน$าท่ีซ่ึงองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินต$องจัดทําโดยให$องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินบริหารจัดการ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเปZนการกระจายโอกาสให$ประชาชนผู$ปกครองได$รับบริการเพ่ือเตรียมความ
พร$อมให$แก"เด็กปฐมวัยอย"างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 มาตรา 16(6), (9), (10), (11), (16) และ (19) ให$เทศบาลเมืองพัทยาและองค�กาบริหารส"วน
ตําบลมีอํานาจและหน$าท่ีในการบริหารจัดการระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน�ของประชาชนใน
ท$องถ่ินของตนเองดังนี้ 
 1. การส"งเสริมการฝsกและประกอบอาชีพ 
 2. การจัดการศึกษา 
 3. การสังคมสงเคราะห�และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู$ด$อยโอกาส 
 4. การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิป[ญญาท$องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท$องถ่ิน 
 5. ส"งเสริมการมีส"วนร"วมของราษฎรในการพัฒนาท$องถ่ิน 
 6. การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
 กล"าวโดยสรุป ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห"งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได$
กําหนดให$กระจายอํานาจการปกครองให$แก"องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินจึงเกิดพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให$แก"องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน พ.ศ. 2542 ข้ึนเพ่ือลดป[ญหา
การจัดการศึกษาท่ีเปZนไปในลักษณะการรวมอํานาจเข$าสู"ส"วนกลาง ซ่ึงขาดเอกภาพด$านนโยบายและ
การบริหารจัดการ ขาดระบบการกํากับตรวจสอบคุณภาพ ขาดการมีส"วนร"วมของประชาชน ขาดการ
พัฒนานโยบายอย"างต"อเนื่อง และขาดความเชื่อมโยงกับองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินและเอกชน และ
องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินสามารถจัดการศึกษาได$ทุกระดับในเขตการบริหารส"วนตําบลนั้นๆ ซ่ึง
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สามารถจัดได$ตามเกณฑ�มาตรฐานตลอดจนจัดระบบนิเทศประเมินผลการดําเนินงานอย"างต"อเนื่อง
อย"างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
2.2 ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษา 

ทฤษฎีการบริหารจัดการศึกษา 
            การบริหารจัดการศึกษา  คณะผู$บริหารควรมีหลักและกระบวนการในการบริหาร การบริหาร
การศึกษา หลักการแนวคิดในการบริหาร ภาพรวมของการบริหาร เพ่ือให$การจัดการบริหารสถานศึกษามี
ความเหมาะสม เกิดความเข$าใจและมุมมองในการบริหารสถานศึกษามากยิ่งข้ึนต"อไป 

   คําว"า “การบริหาร” (Administration) ใช$ในความหมายกว$างๆ ยกตัวอย"างเช"น การบริหาร
ราชการ อีกคําหนึ่งคือ “การจัดการ” (Management) ใช$แทนกันได$กับคําว"า การบริหาร ส"วนมาก
หมายถึงการจัดการทางธุรกิจมากกว"าโดยมีหลายท"านได$ระบุดังนี้ 

   Peter F. Drucker การบริหาร คือ ศิลปะในการทํางานให$บรรลุเปuาหมายร"วมกับผู$อ่ืน อ$าง
ใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2542) 

   Herbert A. Simon การบริหาร คือ กิจกรรมท่ีบุคคลต้ังแต" 2 คนข้ึนไป ร"วมมือกันดําเนินการ
ให$บรรลุวัตถุประสงค�อย"างใดอย"างหนึ่งหรือหลายอย"างร"วมกัน อ$างใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ  (2542) 

   การบริหาร คือ ศิลปะในการทําให$สิ่งต"างๆ ได$รับการกระทําจนเปZนผลสําเร็จกล"าวคือ
ผู$บริหารไม"ใช$เปZนผู$ปฏิบัติแต"เปZนผู$ใช$ศิลปะทําให$ผู$ปฏิบัติทํางานจนสําเร็จตามจุดมุ"งหมายท่ีผู$บริหาร
ตัดสินใจเลือกแล$ว (Simon) 

   การบริหาร คือ กระบวนการทํางานร"วมกับผู$อ่ืนเพ่ือให$เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปuาหมายและ
วัตถุประสงค�อย"างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   การบริหาร คือ การทํางานของคณะบุคคลต้ังแต" 2 คนข้ึนไป ท่ีรวมกันปฏิบัติ เพ่ือให$บรรลุ
เปuาหมายร"วมกัน (Barnard) 

   สมศักด์ิ คงเท่ียง (2542) การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต"างๆ ท่ีบุคคลต้ังแต" 2 คนข้ึนไป
ร"วมมือกันดําเนินการเพ่ือให$บรรลุวัตถุประสงค�อย"างหนึ่งอย"างใดหรือหลายๆ อย"าง ท่ีบุคคลร"วมกัน
กําหนดโดยใช$กระบวนอย"างมีระบบและให$ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต"างๆ อย"างเหมาะสม  

   ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2542) การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต"างๆ ท่ีบุคคลหลาย
คนร"วมกันดําเนินการเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด$าน นับแต"  บุคลิกภาพ ความรู$ 
ความสามารถเจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพ่ือให$มีค"านิยมตรงกับความต$องการของสังคม โดย
กระบวนการต"างๆ  อาศัยควบคุมสิ่งแวดล$อมให$มีผลต"อบุคคลและอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิค
ต"างๆ อย"างเหมาะสมเพ่ือให$บุคคลพัฒนาไปตรงตามเปuาหมายของสังคมท่ีตนดําเนินชีวิตอยู" 
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   สถานศึกษา หมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย�การศึกษาพิเศษ ศูนย�
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ศูนย�การเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชนสถาบันหรือ
สถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย"างอ่ืนของรัฐท่ีมีอํานาจหน$าท่ีหรือมีวัตถุประสงค�ในการจัดการศึกษา  ตาม
กฎหมายว"าด$วยการศึกษาแห"งชาติ 

  กล"าวโดยสรุป การบริหารจัดการศึกษา หมายถึง การทํางานของคณะบุคคลต้ังแต" 2 คนข้ึน
ไป ท่ีร"วมปฏิบัติการให$บรรลุเปuาหมายหรือกิจกรรมต"างๆ ท่ีบุคคลต้ังแต" 2 คนข้ึนไปร"วมมือกัน
ดําเนินการเพ่ือให$บรรลุวัตถุประสงค�อย"างหนึ่งอย"างใดหรือหลายๆ อย"างโดยใช$กระบวนอย"างมีระบบ
และใช$ทรัพยากรท่ีมีอยู"ตลอดจนเทคนิคต"างๆ อย"างเหมาะสม 
 การบริหารเป4นท้ังศาสตร%และศิลป5 

การบริหารเปZนการจัดการอย"างเปZนระบบคือมีหลักเกณฑ�และทฤษฎีท่ีเชื่อถือได$อันเกิดจาการ
ค$นคว$าเชิงวิทยาศาสตร� เพ่ือประโยชน�ในการบริหาร โดยลักษณะนี้การบริหารจึงเปZนศาสตร� 
(Science) ซ่ึงอยู"กลุ"มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยาและรัฐศาสตร� แต"ถ$าพิจารณาการบริหาร     
ในลักษณะของการปฏิบัติท่ีต$องอาศัยความรู$ ความสามารถ ประสบการณ�และทักษะของผู$บริหาร    
แต"ละคนท่ีจะทํางานให$บรรลุเปuาหมายท่ีต้ังไว$ ซ่ึงเปZนการประยุกต�เอาความรู$หลักการและทฤษฎีไป
ปรับใช$ในการปฏิบัติงานให$เหมาะสมกับสถานการณ�และสิ่งแวดล$อม การบริหารก็จะมีลักษณะเปZน
ศิลปh (Arts) ป[จจัยการบริหารท่ีสําคัญมี 4 อย"าง ท่ีเรียกว"า 4Ms ได$แก" 

1. คน (Man) 

2  เงิน (Money) 

3. วัสดุสิ่งของ (Materials) 

4. การจัดการ (Management) 

 ความหมายของทฤษฎีและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา 
          ทฤษฎี หมายถึง แนวความคิดหรือความเชื่อท่ีเกิดข้ึนอย"างมีหลักเกณฑ� มีการทดสอบและ
สังเกตจนเปZนท่ีแน"ใจ ทฤษฎีเปZน เซท (Set) ของมโนทัศน�ท่ีเชื่อมโยงซ่ึงกันและกันเปZนข$อสรุปอย"าง
กว$างท่ีอธิบายพฤติกรรมการบริหารองค�การทางการศึกษาอย"างเปZนระบบ ถ$าทฤษฎีได$รับการพิสูจน�
บ"อยๆ ก็จะกลายเปZนกฎเกณฑ� ทฤษฎีเปZนแนวความคิดท่ีมีเหตุผลและสามารถนําไปประยุกต�เปZน
แนวทางในการปฏิบัติได$  

 ทฤษฎีทางการบริหารและวิวัฒนาการการบริหารการศึกษา 
        ระยะท่ี 1 ระหว(าง ค.ศ. 1887–1945ยุคนักทฤษฎีการบริหารสมัยดั้งเดิม (The Classical 
organization theory) ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2542: 10) แบ"งย"อยเปZน 3 กลุ"มดังนี้ 
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1. กลุ(มการจัดการเชิงวิทยาศาสตร%ของเทย%เลอร% (Scientific Management) ของเฟรด      
เดอริก เทย�เลอร� (Frederick Taylor) ความมุ"งหมายสูงสุดของแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร�คือ การ
บริหารธุรกิจหรือโรงงานให$มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด Taylor มองคนงานแต"ละคน
เปรียบเสมือนเครื่องจักรท่ีสามารถปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขององค�การได$ เจ$าของตํารับ “The one 
best way” คือประสิทธิภาพของการทํางานสูงสุดจะเกิดข้ึนได$ต$องข้ึนอยู"กับสิ่งสําคัญ 3 อย"างคือ 

 1. เลือกคนท่ีมีความสามารถสูงสุด (Selection) 
 2. ฝsกอบบรมคนงานให$ถูกวิธี (Training) 
 3. หาสิ่งจูงใจให$เกิดกําลังใจในการทํางาน (Motivation) 
เทย�เลอร� คือ ผลผลิตของยุคอุตสาหกรรมในงานวิจัยเรื่อง“Time and Motion 

Studies” เวลาและการเคลื่อนไหวเชื่อว"ามีวิธีการทางวิทยาศาสตร�ท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค�เพียงวิธี
เดียวท่ีดีท่ีสุด เขาเชื่อในวิธีแบ"งงานกันทํา ผู$ปฏิบัติระดับล"างต$องรับผิดชอบต"อระดับบน เทย�เลอร� 
เสนอระบบการจ$างงาน (จ"ายเงิน) บนพ้ืนฐานการสร$างแรงจูงใจสรุปหลักวิทยาศาสตร�ของเทยเลอร�
สรุปง"ายๆประกอบด$วย 3 หลักการดังนี้ 

 1. การแบ"งงาน (Division of Labors) 
 2. การควบคุมดูแลบังคับบัญชาตามสายงาน (Hierarchy) 
 3. การจ"ายค"าจ$างเพ่ือสร$างแรงจูงใจ (Incentive payment) 

2. กลุ(มการบริหารจัดการ (Administration Management) หรือทฤษฎีบริหารองค�การ
อย"างเปZนทางการ (Formal Organization Theory) ของเฮนรี ฟาโยล (Henri Fayol) บิดาของ
ทฤษฎีการปฏิบัติการและการจัดการตามหลักบริหาร ท้ัง Fayol และ Taylor จะเน$นตัวบุคล
ปฏิบัติงาน วิธีการทํางานได$ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแต"ก็ไม"มองด$าน “จิตวิทยา” ภาวิดา ธารา
ศรีสุทธิ. (2542 : 17) Fayol ได$เสนอแนวคิดในเรื่องหลักเก่ียวกับการบริหารท่ัวไป 14 ประการ 
ลักษณะท่ีสําคัญ มีดังนี้ 

 1. หลักการทํางานเฉพาะทาง  Specialization)  คือการแบ"งงานให$เกิดความชํานาญเฉพาะทาง 
 2. หลักสายบังคับบัญชา เริ่มจากบังคับบัญชาสูงสุดสู"ระดับตํ่าสุด 
 3. หลักเอกภาพของบังคับบัญชา (Unity of Command) 
 4. หลักขอบข"ายของการควบคุมดูแล (Span of control) ผู$ดูแลหนึ่งคนต"อ 6 คนท่ี

จะอยู"ใต$การดูแลจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
 5. การสื่อสารแนวด่ิง (Vertical Communication) การสื่อสารโดยตรงจากเบ้ืองบนสู"

เบ้ืองล"าง 
 6. หลักการแบ"งระดับการบังคับบัญชาให$น$อยท่ีสุด คือ ไม"ควรมีสายบังคับบัญชายืด

ยาว หลายระดับมากเกินไป 
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 7. หลักการแบ"งความรับผิดชอบระหว"างสายบังคับบัญชาและสายเสนาธิการ (Line 
and Staff Division) 

3. ทฤษฎีบริหารองค%การในระบบราชการ (Bureaucracy) มาจากแนวคิดของ แมกซ� เวเบอร� 
(Max Weber) ท่ีกล"าวถึงหลักการบริหารราชการประกอบด$วย 

 1. หลักของฐานอํานาจจากกฎหมาย 
 2. การแบ"งหน$าท่ีและความรับผิดชอบ ท่ีต$องยึดระเบียบกฎเกณฑ� 
 3. การแบ"งงานตามความชํานาญการเฉพาะทาง 
 4. การแบ"งงานไม"เก่ียวกับผลประโยชน�ส"วนตัว 
 5. มีระบบความม่ันคงในอาชีพ 
กล"าวโดยสรุป ระบบราชการก็มีท้ังข$อดีและข$อเสีย ข$อดี คือ ยึดประโยชน�สาธารณะเปZนหลัก

ในการบริหารและการบังคับบัญชา การเลื่อนข้ันเงินเดือนและตําแหน"งท่ีมีระบบระเบียบแต"ในป[จจุบัน
ระบบราชการ กําลังถูกแทรกแซงทางการเมืองและทางเศรษฐกิจทําให$เริ่มมีป[ญหา และในด$านข$อเสีย 
คือ สายบังคับบัญชายืดยาวการทํางานต$องอ$างอิงกฎระเบียบจึงช$าไม"ทันการแก$ไขป[ญหาในป[จจุบัน  

ระยะท่ี 2 ระหว(าง ค.ศ. 1945 – 1958 ยุคทฤษฎีมนุษยสัมพันธ% (Human Relation ) 
Follette ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ. (2542 : 10) ได$นําเอาจิตวิทยามาใช$และได$เสนอ การแก$ป[ญหาความ
ขัดแย$ง (Conflict) ไว$ 3 แนวทางดังนี้ 

 1. Domination คือ ใช$อํานาจอีกฝ�ายสยบลง คือให$อีกฝ�ายแพ$ให$ได$ ไม"ดีนัก 
 2. Compromise คือ คนละครึ่งทาง เพ่ือให$เหตุการณ�สงบโดยประนีประนอม 
 3. Integration คือ การหาแนวทางท่ีไม"มีใครเสียหน$า ได$ประโยชน�ท้ัง 2 ทาง (ชนะ ชนะ)  

นอกจากนี้ Follette ให$ทัศนะว"า “การเกิดความขัดแย$งในหน"วยงานเปZนความพกพร"องของการ
บริหาร”ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2542)  การวิจัยหรือการทดลอง  ฮอร�ทอร�น (Hawthon Experiment)  
Mayo กับคณะทําการวิจัยเริ่มท่ีข$อสมมติฐานว"าสิ่งแวดล$อมมีผลต"อประสิทธิภาพการทํางานของคนงาน
มีการค$นพบจากการทดลองคือมีการสร$างกลุ"มแบบไม"เปZนทางการในองค�การทําให$เกิดแนวความคิดใหม"
ท่ีว"า ความสัมพันธ�ของมนุษย� มีความสําคัญมาก ซ่ึงผลการศึกษาทดลองของ    เมโยและคณะ พอสรุปได$
ดังนี้ 

1. คนเปZนสิ่งมีชีวิต จิตใจ ขวัญ กําลังใจ และความพึงพอใจเปZนเรื่องสําคัญในการทํางาน 
2. เงินไม"ใช"สิ่งล"อใจท่ีสําคัญแต"เพียงอย"างเดียว รางวัลทางจิตใจมีผลต"อการจูงใจในการ

ทํางานไม"น$อยกว"าเงิน 
3. การทํางานข้ึนอยู"กับสภาพแวดล$อมทางสังคมมากกว"าสภาพแวดล$อมทางกายภาพ 
การตอบสนองของบุคคล ด$านความต$องการศักด์ิศรี การยกย"อง จะส"งผลต"อประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการทํางาน จากแนวคิด “มนุษยสัมพันธ�” 
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ระยะท่ี 3 ตั้งแต( ค.ศ. 1958 – ป[จจุบัน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2542) ยุคการใช$ทฤษฎีการ
บริหาร (Administrative Theory) หรือการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร� (Behavioral Science 
Approach) ยึดหลักระบบงาน  ความสัมพันธ�ของคน  พฤติกรรมขององค�การ ซ่ึงมีแนวคิดหลักการ 
ทฤษฎีท่ีหลายๆ คนได$แสดงไว$ดังต"อไปนี้ 

1. Chester I Barnard เขียนหนังสือชื่อ The Function of The Executive ท่ีกล"าวถึง งาน
ในหน$าท่ีของผู$บริหารโดยให$ความสําคัญต"อบุคคลระบบของความร"วมมือองค�การ และเปuาหมายของ
องค�การกับความต$องการของบุคคลในองค�การต$องสมดุลกัน 

2. ทฤษฎีของมาสโลว�  ว"าด$วยการจัดอันดับข้ันของความต$องการของมนุษย� (Maslow – 
Hierarchy of needs) เปZนเรื่องแรงจูงใจแบ"งความต$องการของมนุษย�ต้ังแต"ความต$องการด$าน
กายภาพ ความต$องการด$านความปลอดภัย ความต$องการด$านสังคม ความต$องการด$านการเคารพ  
นับถือ และประการสุดท$าย คือ การบรรลุศักยภาพของตนเอง (Self actualization) คือ มีโอกาสได$
พัฒนาตนเองถึงข้ันสูงสุดจากการทํางานแต"ความต$องการเหล"านั้นต$องได$รับการตอบสนองตามลําดับข้ัน 

3. Douglas MC Gregor Theory X,Theory Y  เขาได$เสนอแนวคิดการบริหารอยู"บน
พ้ืนฐานของข$อสมมติฐานเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย�ท่ีแตกต"างกัน  

ทฤษฎี X (The Traditional View of Direction and Control) ทฤษฎีนี้เกิดข)อสมติ
ฐานดังนี้ 

 1. คนไม"อยากทํางาน และหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ 
 2. คนไม"ทะเยอทะยาน และไม"คิดริเริ่ม ชอบการสั่ง 
 3. คนเห็นแก"ตนเองมากกว"าองค�การ 
 4. คนมักต"อต$านการเปลี่ยนแปลง 
 5. คนมักโง" และหลอกง"าย 

           ผลการมองธรรมชาติของมนุษย�เปZนเช"นนี้ จึงทําให$การบริหารจัดการเน$นการใช$เงิน วัตถุ 
สิ่งของเปZนเครื่องล"อใจ เน$นการควบคุม  การสั่งการ  เปZนต$น 

ทฤษฎี Y (The integration of Individual and Organization Goal) ทฤษฎีข)อนี้
เกิดจากข)อสมติฐานดังนี้ 

 1. คนจะให$ความร"วมมือ สนับสนุน รับผิดชอบ ขยัน 
 2. คนไม"เกียจคร$านและไว$วางใจได$ 
 3. คนมีความคิดริเริ่มทํางานถ$าได$รับการจูงใจอย"างถูกต$อง 
 4. คนมักจะพัฒนาวิธีการทํางาน และพัฒนาตนเองอยู"เสมอ           
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          ผู$บังคับบัญชาจะไม"ควบคุมผู$ใต$บังคับบัญชาอย"างเข$มงวดแต"จะส"งเสริมให$รู$จักควบคุมตนเอง
หรือของกลุ"มมากข้ึนต$องให$เกียรติซ่ึงกันและกันจากความเชื่อท่ีแตกต"างกันทําให$เกิดระบบการบริหาร
ท่ีแตกต"างกันระหว"างระบบท่ีเน$นการควบคุมกับระบบท่ีค"อนข$างให$อิสรภาพ 

4. Ouchi  ชาวญ่ีปุ�นได$เสนอ ทฤษฎี Z (Z Theory)(William G. Ouchi) ศาสตราจารย�แห"ง
มหาวิทยาลัย UXLA (I of California Los Angeles) ทฤษฎีนี้รวมเอาหลักการของทฤษฎี X , Y เข$า
ด$วยกันแนวความคิด คือ องค�การต$องมีหลักเกณฑ�ท่ีควบคุมมนุษย�แต"มนุษย�ก็รักความเปZนอิสระและมี
ความต$องการ  หน$าท่ีของผู$บริหารจึงต$องปรับเปuาหมายขององค�การให$สอดคล$องกับเปuาหมาย      
ของบุคคลในองค�การ 

 ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการการศึกษา 
         ทฤษฎี คือ แนวความคิดต"างๆ  ท่ีนํามาสร$างเปZนหลักการอย"างมีเหตุมีผล  ได$มาจาก
การศึกษาค$นคว$าทดลองและวิจัยบนพ้ืนฐานข$อมูลท่ีเปZนจริง  

 ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการการศึกษา 
การบริหารและการจัดการมักจะเปZนคําท่ีใช$เรียกแทนกันได$ แต"ในความเปZนจริงการบริหาร

จะเน$นในเรื่องของการจัดการท่ีเก่ียวข$องกับนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยมักจะใช$กับการ
บริหารในหน"วยงานของรัฐส"วนการจัดการจะใช$ในงานท่ีเก่ียวกับภาคเอกชน 

 วิวัฒนาการของทฤษฎีการบริหาร  แบ"งออกเปZน  4  กลุ"ม  ดังนี้ 
1. กลุ"มคลาสสิก (Classical Organizational Thought) ผู$ท่ีคิดค$นทฤษฎีนี้คือ เฟรดเดอร�ริค 

เทเลอร� (Frederick w. Taylor) ซ่ึงได$รับการยกย"องว"า เปZนบิดาของทฤษฎีการบริหารกลุ"ม
คลาสสิก โดยมีความเชื่อว"า เขาสามารถวางหลักเกณฑ�ให$ผู$ปฏิบัติงานมีความสามารถปฏิบัติงาน      
ได$อย"างเครื่องจักรท่ีมีประสิทธิภาพ ต"อมา ลินคอน เออวิค (Lyndall Urwick) และลูเธอร� กูลิค 
(Luther Gulick) ได$ทําการวิจัยพบว"าพฤติกรรมของผู$บริหารจะประกอบไปด$วยหลักท่ีนิยมเรียกกันว"า 
POSDCRB 

2. กลุ"มมนุษยสัมพันธ� (Human Relation Approach) ทฤษฎีนี้เกิดข้ึนเพ่ือปรับปรุงจุดอ"อน
ของกลุ"มทฤษฎีคลาสสิกโดยได$มีการทดลองท่ี Hawthorne Plant ซ่ึงกําหนดสมมติฐานว"า           
“มีความสัมพันธ�ระหว"างคุณภาพและปริมาณของแสงสว"างกับประสิทธิภาพของงาน”  จากผลการ
ทดลอง 3 ครั้ง พบว"า  ผลผลิตของคนงานไม"มีความสัมพันธ�กับสภาพของแสงสว"างและมีตัวแปรหลาย
ตัวท่ีไม"สามารถควบคุมได$ระหว"างการทดลอง  ต"อมาได$มีการศึกษาวิจัยเพ่ือตรวจสอบผลการทดลอง 
Hawthorne Plant  โดยต้ังสมมติฐานว"า สิ่งแวดล$อมทางกายภาพของการทํางานมีความสัมพันธ�กับ
ผลผลิตท่ีจะได$รับ  ผลการทดลองพบว"า  พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน ไม"ได$เกิดจากมาตรฐาน
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งานท่ีองค�การกําหนด พนักงานรวมตัวกันเปZนโครงสร$างสังคมกลุ"มย"อย อันประกอบด$วย ปทัสถาน 
(norms)  ค"านิยม (value) และ จิตใจ (sentiments)  ซ่ึงส"งผลต"อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน 

3. กลุ"มทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร� (Behavioral Science Approach) ทฤษฎีนี้เกิดข้ึนโดยการ
ผสมผสานระหว"างสองทฤษฎีแรก  ผนวกกับหลักการทางด$านจิตวิทยา สังคมวิทยา การเมืองและ
เศรษฐศาสตร�  เปZนกลุ"มทฤษฎีท่ีให$ความสําคัญกับพฤติกรรมทางสังคมหรือพฤติกรรมของกลุ"มย"อย
เหมาะสมกับโครงสร$างการบริหารงานรูปแบบซ่ึงอาจต$องใช$ศาสตร�การบริหารท่ีเก่ียวข$องกับ
พฤติกรรมศาสตร� จิตวิทยาสังคมวิทยา หรือ อ่ืนๆ ศาสตร�เหล"านี้จัดได$ว"าเปZนตัวแปรท่ีส"งผลต"อ
พฤติกรรมกลุ"มย"อยส"งผลต"อพฤติกรรมการทํางานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานในองค�การ 

4. กลุ"มทฤษฎีระบบ (A System View) ทฤษฎีการบริหารในป[จจุบันได$พยายามให$
ความสําคัญกับระบบ กล"าวคือ มีป[จจัยปuอน (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต 
(output)  ท่ีมีความสัมพันธ�ต"อเนื่องกัน กลุ"มทฤษฎีระบบแยกเปZน 2 กลุ"ม คือ 
                   4.1 ระบบป�ด (ระบบเหตุผล)  มีความเชื่อว"า  องค�การเปZนเครื่องมือท่ีออกแบบมา 
เพ่ือให$การทํางานบรรลุวัตถุประสงค� แนวคิดดังกล"าวมีการตัดสินใจ แก$ป[ญหาตามเหตุผลบนฐานของ
กฎเกณฑ�ระเบียบท่ีตั้งไว$  เน$นความสนใจเฉพาะภายในระบบขององค�กร 
           4.2 ระบบเป�ด  มีความเชื่อว"า  องค�การมีศักยภาพท่ีจะได$รับข$อมูลย$อนกลับเพ่ือนํา
ข$อมูลย$อนกลับมาปรับปรุงส"วนต"างๆ ของระบบ คือ ป[จจัยปuอน กระบวนการและผลผลิตโดยองค�การ
ท่ีอยู"รอดคือองค�การท่ีปรับตัวได$สมดุลกับสิ่งแวดล$อม  และเปZนองค�การท่ีเน$นความสนใจระบบท้ังใน
และนอกองค�การ 

2.3  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารศูนย%พัฒนาเด็กเล็ก 
         การจัดการศึกษาประถมวัย 
 กรมวิชาการ. (2546) ได$กล"าวถึง หลักการจัดการศึกษาไว$ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 โดยกล"าวว"า เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะได$รับการอบรมเลี้ยงดู และส"งเสริมพัฒนาการ 
ตลอดจนการเรียนรู$อย"างเหมาะสม ด$วยปฏิสัมพันธ�ท่ีดีระหว"างเด็กกับพ"อแม"และผู$ปกครอง เด็กกับผู$
เลี้ยงดูหรือบุคลากรท่ีมีความรู$ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และให$การศึกษาแก"เด็กปฐมวัยเพ่ือให$
เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับข้ัน และความพร$อมของพัฒนาการทุกด$านอย"างสมดุลและเต็ม
ตามศักยภาพ โดยกําหนดหลักการดังนี้ 
 1. ส"งเสริมกระบวนการเรียนรู$ และพัฒนาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท 
 2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู และให$การศึกษาท่ีเน$นผู$เรียนเปZนสําคัญ โดยคํานึงถึงความ
แตกต"างระหว"างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 
 3. พัฒนาเด็กโดยองค�รวมผ"านการเล"นและกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามวัย 
 4. จัดประสบการณ�การเรียนรู$ให$สามารถดํารงชีวิตประจําวันได$อย"างมีคุณภาพและมีความสุข 
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 5. ประสานความร"วมมือระหว"างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 
 สํานักบริหารการศึกษาท$องถ่ิน. (2545) กล"าวว"า การจัดการศึกษาสําหรับเด็กเล็กอายุ 3-5 ปv 
เปZนการจัดการศึกษาในลักษณะของการดูแล และให$การศึกษาแก"เด็กให$ได$รับการพัฒนาแบบองค�รวม
ทุกด$าน ได$แก" ร"างกาย อารมณ� จิตใจ สังคม และด$านสติป[ญญาตามวัย และตามความสามารถของแต"
ละบุคคลเพ่ือเปZนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตและอยู"ในสังคมได$อย"างมีความสุข โดยมีหลักการจัดการดังนี้ 
 1. จัดการศึกษาให$ครอบคลุมเด็กทุกประเภทท่ีมีอายุระหว"าง 3 – 5 ปv 
 2. พัฒนาเด็กโดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู และให$การศึกษา 
 3. พัฒนาเด็กโดยองค�รวม ผ"านกิจกรรมต"างๆและการเล"นท่ีเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และ
ความแตกต"างระหว"างบุคคล 
 4. จัดประสบการณ�ท่ีให$เด็กสามารถดํารงชีวิตประจําวันได$อย"างมีคุณภาพและมีความสุข 
 5. พัฒนาเด็กโดยบุคลากรท่ีมีความรู$  ความสามารถในการจัดการศึกษาระดับก"อน
ประถมศึกษา 
 6. พัฒนาเด็กโดยให$ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีส"วนร"วม 
 การจัดการศึกษาปฐมวัย หมายถึง การจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีอายุต้ังแต"แรกเกิดจนถึง 5 
ปv (5 ปv 11 เดือน 29 วัน) ซ่ึงการจัดการศึกษาดังกล"าว จะมีลักษณะพิเศษท่ีแตกต"างไปจากระดับอ่ืนๆ 
ท้ังนี้เพราะเด็กในวัยนี้เปZนวัยท่ีสําคัญต"อการวางรากฐานบุคลิกภาพและการพัฒนาการทางด$านสมอง 
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กในวัยนี้มีชื่อเรียกต"างกันไปหลายชื่อ ซ่ึงแต"ละโปรแกรมก็มีวิธีการและ
ลักษณะในการจัดกิจกรรมซ่ึงมีจุดมุ"งหมายเพ่ือช"วยพัฒนาเด็กในรูปแบบต"างๆ กัน การจัดการศึกษา
ปฐมวัย ควรมีส"วนช"วยให$เด็กเกิดพัฒนาการและการเรียนรู$อย"างเต็มท่ี ซ่ึงแนวคิดในการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กในวัยนี้ทุกรูปแบบควรมีส"วนสําคัญดังท่ีมาสโซเกลีย Massoglia. (1977) อ$างใน ศิริพงษ�         
เศาภายน (2552) กล"าวไว$ ดังนี้ 
 1. เปZนการส"งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกด$านนับต้ังแต"แรกเกิดจนถึงเริ่มเข$าเรียนในระดับ
โรงเรียน 
 2. วางพ้ืนฐานทางสุขภาพอนามัยให$กับเด็กต้ังแต"ต$นรวมท้ังเด็กท่ีมีข$อบกพร"องต"างๆ 
 3. สิ่งแวดล$อมทางบ$านควรมีส"วนช"วยให$เด็กเจริญเติบโตและพัฒนาในทุกๆ ด$าน 
 4. พ"อแม"ควรเปZนครูคนแรกท่ีมีความสําคัญต"อลูก 
 5. อิทธิพลจากทางบ$านควรมีผลต"อกระบวนการในการพัฒนาเด็ก 
 ความสําคัญของการศึกษาปฐมวัย การท่ีครูจะสอนให$ได$ผลดีนั้นจําเปZนต$องศึกษาพัฒนาการ
เด็กให$เข$าใจ ยิ่งกว"านั้นงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาการทางสมองมนุษย�ยังเน$นความสําคัญของการจัด
การศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะในช"วงของ 5 ปvแรกของชีวิตว"าเปZนช"วงเวลาท่ีดีท่ีสุดสําหรับการเรียนรู$ 
และเด็กจําเปZนต$องได$รับการดูแลเอาใจใส"จากพ"อแม"ผู$ปกครองหรือผู$ดูแลเด็กต้ังแต"แรกเกิด โดยการให$
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ความรัก การโอบกอด สัมผัส พูดคุย และเล"นกับเด็ก เพ่ือให$สมองของเด็ก ได$รับการพัฒนาอย"างเต็มท่ี   
ตามศักยภาพ การเข$าใจพัฒนาการเด็กส"งผลดีต"อครูผู$สอนหลายประการ ผลดีประการหนึ่งคือ ช"วยให$
ครูเข$าใจกระบวนการเรียนรู$ของเด็กได$ดียิ่งข้ึน สามารถวางแผนหลักสูตร การเรียนการสอนได$
เหมาะสมกับเด็กแต"ละคน ซ่ึงหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย มุ"งให$เด็กพัฒนาทางด$าน
ร"างกาย อารมณ� จิตใจ สังคม และสติป[ญญาท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต"าง
ระหว"างบุคคล จึงกําหนดจุดมุ"งหมายซ่ึงถือเปZนมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ได$ ดังนี้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
 1. ร"างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 
 2. กล$ามเนื้อใหญ"และกล$ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช$ได$อย"างคล"องแคล"วและประสานสัมพันธ�กัน 
 3. มีสุขภาพจิตท่ีดีและมีความสุข 
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจดีงาม 
 5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 
 6. ช"วยเหลือตนเองได$เหมาะสมกับวัย 
 7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล$อม วัฒนธรรม และความเปZนไทย 
 8. อยู"ร"วมกับผู$ อ่ืนได$อย"างมีความสุข และปฏิบัติตนเปZนสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�เปZนประมุข 
 9. ใช$ภาษาสื่อสารได$เหมาะสมกับวัย 
 10. มีความสามารถในการคิดและการแก$ป[ญหาได$เหมาะสมกับวัย 
 11. มีจิตนาการและความคิดสร$างสรรค� 
 12. มีเจตคติท่ีดีต"อการเรียนรู$ และมีทักษะในการแสวงหาความรู$ 

  การบริหารศูนย%พัฒนาเด็กเล็ก 
 เยาวพา  เดชะคุปต� (2542) ได$ให$ความหมายของการบริหารว"า การใช$ศาสตร�และศิลปะเพ่ือ
ดําเนินการเก่ียวกับคน เงิน วัสดุอุปกรณ� การจัดการ ให$บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว$อย"างมี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การบริหารเปZนการประสานงาน การอํานวยความสะดวกและการให$บริการแก"ผู$ท่ี
เก่ียวข$อง 
 การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เปZนการบริหารเพ่ือให$การศึกษาอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กให$ได$รับ
พัฒนาการทางด$านร"างกาย อารมณ� สังคม และสติป[ญญา อย"างเหมาะสมต"อเนื่องไปพร$อมกันทุกๆ 
ด$าน ประสบการณ�ต"างๆ จะเปZนประสบการณ�ตรงท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัยและบริบทของสังคม 
ท่ีเด็กอาศัยอยู" ท้ังนี้เปZนไปเพ่ือให$เด็กเกิดการเรียนรู$และมีความสุขกับการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน โดย
อาศัยความร"วมมือกันระหว"างบ$าน ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชนเพ่ือให$เด็กเติบโตเปZนพลเมืองท่ีมี
คุณค"าต"อไป 
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 ราศี ทองสวัสด์ิ (2542) ได$กําหนดหลักในการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สรุปได$ดังนี้ 
  1. มุ"งพัฒนาเด็กโดยองค�รวมโดยผ"านการเล"น หมายถึง จัดการให$เด็กได$รับการ
พัฒนาท้ังด$านร"างกาย อารมณ� สังคม จิตใจ และสติป[ญญา การพัฒนาเด็กโดยผ"านกิจกรรมการเรียน
การสอน และการเล"น 
  2. ยึดปรัชญาการศึกษาระดับก"อนประถมศึกษา 
  3. จัดให$สอดคล$องกับพัฒนาการเด็ก ได$แก" 
 ด)านร(างกาย ไม"บังคับให$เขียนหนังสือ เพราะการเขียนจะทําได$ดีต"อเม่ือกล$ามเนื้อนิ้วมือ
แข็งแรงท่ีจะสามารถจับดินสอแล$วขีดเขียนไปในทิศทางท่ีต$องการได$ และใช$มือและตาให$สัมพันธ�กันได$ 
การออกกําลังกาย และการเล"นกลางแจ$งอย"างอิสระ รับประทานอาหารให$ครบ 5 หมู" 
 ด)านอารมณ%และจิตใจ 
  กิจกรรมท่ีเหมาะสม  เช"น ศิลปศึกษา และการเล"นอย"างอิสระ 
  จัดตารางกิจกรรมให$เหมาะสมกับวัย จะช"วยให$พัฒนาอารมณ�และจิตใจได$เปZนอย"างดี 
 ด)านสังคม 
  ให$โอกาสเด็กได$เล"นร"วมกันอย"างอิสระ จะช"วยให$เด็กมีโอกาสปรับตัวเข$ากับเพ่ือนๆ 
  เด็กได$ทํากิจกรรมศิลปะอย"างอิสระซ่ึงจะช"วยพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเอง         
กล$าแสดงออกมากข้ึนและมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 
 ด)านสติป[ญญา 
  ให$ความรู$พ้ืนฐานทางภาษา คณิตศาสตร� จากการทํากิจกรรมต"างๆ 
  ฝsกการตอบคําถามปลายเป�ดเพ่ือพัฒนาความคิดของเด็กๆ 
 ความแตกต"างระหว"างบุคคลซ่ึงเด็กแต"ละคนจะมีความแตกต"างกันออกไป จึงควรจัดกิจกรรม
โดยมุ"งเน$นกระบวนการมากกว"าการจําเนื้อหาได$ และจัดกิจกรรมเปZนรายบุคคล มีการประเมิน
พัฒนาการโดยการสังเกตุพฤติกรรม และส"งเสริมพัฒนาการท่ียังด$อยของเด็กแต"ละคน 

  การบริหารศูนย%พัฒนาเด็กเล็กขององค%กรปกครองส(วนท)องถ่ิน 
 การบริหารงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เบญจา แสงมลิ (2542) อ$างใน ยุทธนา ม่ิงเมือง (2549) 
กล"าวว"า ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเปZนลักษณะของการบริหารงานท่ีเกิดข้ึนจากชุมชนเปZนผู$จัดต้ัง มีคณะ
บุคคลเปZนผู$ดูแลรับผิดชอบในรูปแบบของคณะกรรมการ ลักษณะของการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
จะเปZนไปตามความเห็นชองของคณะกรรมการแต"ละศูนย�  การบริหารงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ดําเนินการมาโดยตลอดนั้น กรมส"งเสริมการปกครองท$องถ่ิน ได$นําหลักการบริหารโรงเรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการมาปรับใช$เปZนแนวทางในการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขอองค�กรปกครองส"วน
ท$องถ่ิน ซ่ึงยึดหลักการบริหารงาน ได$แก" ด$านการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ด$านบุคลากร 
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ด$านอาคาร สถานท่ีสิ่งแวดล$อมและความปลอดภัย ด$านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด$านการมี
ส"วนร"วม และการสนับสนุนทุกภาคส"วน ด$านส"งเสริมเครือข"ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 กรมส"งเสริมการปกครองส"วนท$องถ่ิน มีแนวทางให$เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน ดําเนินการกําหนดระเบียบ/ข$อบังคับ ในการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเปZนแนว
ทางการปฏิบัติให$เปZนแบบแผนเดียวกัน และเปZนไปตามเกณฑ�มาตรฐานการบริหารงานด$านการ     
จัดการศึกษา โดยให$ประชาชนได$มีส"วนร"วมในการจัดการศึกษาของท$องถ่ิน และเทศบาลตําบล อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ได$ประกาศใช$ระเบียบ ว"าด$วยการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงได$
กําหนดให$มีการคณะกรรมการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กซ่ึงคณะกรรมการศูนย�เด็กเล็กท่ีได$รับการแต"งต้ัง มี
หน$าท่ีดังนี้ 
  1. กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู"ในความดูแลรับผิดชอบ 
  2. ส"งเสริมและสนับสนุนให$เด็กเล็กทุกคน ได$รับการเตรียมพร$อมอย"างมีคุณภาพตาม
เกณฑ�มาตรฐาน 
  3. ส"งเสริมให$มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  4. เสนอแนวทางและมีส"วนร"วมในการบริหารจัดการด$านวิชาการ งบประมาณการ
บริหารและการบริหารท่ัวไปของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
  5. เสริมสร$างความสัมพันธ�ระหว"างศูนย�พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน และเครือข"าย  
  6. หน$าท่ีอ่ืนๆตามท่ีได$รับมอบหมาย 
  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห(งชาติ พ.ศ. 2542 แก)ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ พ.ศ. 2542 แก$ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 เปZนกฎหมายแม"บทท่ีถือได$ว"าเปZนธรรมนูญการศึกษาท่ีมีบทบัญญัติบาง
ประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 50 ของ
รัฐธรรมนูญแห"งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติให$กระทําได$โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห"งกฎหมายท่ีใช$เปZนหลักในการจัดการศึกษาของประเทศไทย ซ่ึงเปZนพระราชบัญญัติฉบับแรก 
ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีสาระสําคัญเก่ียวกับการจัดการศึกษาขององค�กรปกครอง
ส"วนท$องถ่ิน ดังนี้ 

มาตรา 6 การจัดการศึกษาต$องเปZนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให$เปZนมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ท้ังด$าน
ร"างกาย จิตใจ สติป[ญญาความรู$และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถ     
อยู"ร"วมกับผู$อ่ืนได$อย"างมีความสุข 
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มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู$ต$องมุ"งปลูกฝ[งจิตสํานึกท่ีถูกต$องเก่ียวกับการเมือง          
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปZนประมุข รู$จักรักษาและส"งเสริมสิทธิ
หน$าท่ีเสรีภาพ เคารพกฎหมายความเสมอภาคและศักด์ิศรีความเปZนมนุษย�มีความภาคภูมิใจในความ
เปZนไทย รู$จักรักษาผลประโยชน�ส"วนรวมและของประเทศชาติรวมท้ังส"งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรม
ของชาติ การกีฬา ภูมิป[ญญาท$องถ่ิน ภูมิป[ญญาไทยและความรู$อันเปZนสากล ตลอดจนอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู$จักพ่ึงตนเองมีความริเริ่ม
สร$างสรรค� ใฝ�รู$และเรียนรู$ด$วยตนเองอย"างต"อเนื่อง 

มาตรา 9 การจัดระบบโครงสร$างและกระบวนการจัดการศึกษาให$ยึดหลัก ดังนี้ 
 1) มีเอกภาพด$านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
 2) มีการกระจายอํานาจไปสู"เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน 
 3) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา 
 4) มีหลักการส"งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูค ณาจารย� และบุคลากรทางการศึกษา และ     
การพัฒนาครู คณาจารย� และบุคลากรทางการศึกษาอย"างต"อเนื่อง 
 5) ระดมทรัพยากรจากแหล"งต"างๆ มาใช$ในการจัดการศึกษา 
 6) การมีส"วนร"วมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องค�กรชุมชน องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน 
เอกชน องค�กรเอกชน องค�กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
 มาตรา 18 การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให$จัดในสถานศึกษาดังต"อไปนี้ 
 1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได$แก" ศูนย�เด็กเล็ก ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย�พัฒนาเด็กก"อน
เกณฑ�ของสถาบันศาสนา ศูนย�บริการช"วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการ และเด็กซ่ึงมีความต$องการ
พิเศษหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเรียกชื่ออย"างอ่ืน 
 2) โรงเรียน ได$แก" โรงเรียนของรัฐโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนท่ีสังกัดสถาบันพุทธศาสนา
หรือศาสนาอ่ืน 
 3) ศูนย�การเรียน ได$แก" สถานท่ีเรียนท่ีหน"วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว
ชุมชน องค�กรชุมชนองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน องค�กรเอกชน องค�กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย� สถานสงเคราะห� และสถาบันสังคมอ่ืนเปZนผู$จัด 
 มาตรา 29 ให$สถานศึกษาร"วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชนองค�กรชุมชน องค�กรปกครองส"วน
ท$องถ่ิน เอกชน องค�กรเอกชน องค�กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อ่ืน ส"งเสริมความเข$มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู$ภายในชุมชนเพ่ือให$ชุมชนมีการ           
จัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู$ ข$อมูลข"าวสารและรู$จักเลือกสรรภูมิป[ญญาและวิทยาการ
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ต"างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชน ให$สอดคล$องกับสภาพป[ญหาและความต$องการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนให$
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ� การพัฒนาระหว"างชุมชน 
 มาตรา 41 องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุก
ระดับตามความพร$อมความเหมาะสมและความต$องการภายในท$องถ่ิน 
 มาตรา 58 ให$มีการระดมทรัพยากร และการลงทุนด$านงบประมาณ การเงิน และทรัพย�สิน   
ท้ังจากภาครัฐ องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค�กรชุมชน เอกชน องค�กร
เอกชน องค�กรอาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และต"างประเทศมาใช$จัด
การศึกษา ดังนี้ 
 1. ให$รัฐและองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยอาจจัดเก็บภาษี
เพ่ือการศึกษาได$ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ให$เปZนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 2. ให$บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค�กรชุมชน องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เอกชนองค�กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา     
โดยเปZนผู$จัดและมีส"วนร"วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย�สิน และทรัพยากรอ่ืน ให$แก"สถานศึกษา 
และมีส"วนร"วมรับภาระค"าใช$จ"ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปZนท้ังนี้ ให$รัฐและ
องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน ส"งเสริมและให$แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรดังกล"าว โดยการสนับสนุน 
การอุดหนุนและใช$มาตรการลดหย"อนหรือยกเว$นภาษี ตามความเหมาะสมและความจําเปZนท้ังนี้      
ให$เปZนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

2.4 แนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานการดําเนินงานศูนย%พัฒนาเด็กเล็ก 
 มาตรฐานการดําเนินงานศูนย%พัฒนาเด็กเล็กขององค%กรปกครองส(วนท)องถ่ิน 
 (กรมส"งเสริมการปกครองท$องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย,  2553) มาตรฐานการดําเนินงานศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานท่ีสําหรับดูแลและ
ให$การศึกษาแก"เด็กอายุระหว"าง 3 - 5 ปv มีฐานะเทียบเท"าสถานศึกษา เปZนศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก        
ท่ีองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินจัดต้ังข้ึนเอง และศูนย�พัฒนาเด็กเล็กของส"วนราชการต"างๆ ท่ีถ"ายโอนให$
อยู"ในความดูแลรับผิดชอบขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เช"น ศูนย�อบรมเด็กก"อนเกณฑ�ในวัด/
มัสยิด กรมการศาสนา ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก กรมการพัฒนาชุมชน และศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก (เด็ก3-5 ปv) 
รับถ"ายโอนจากสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห"งชาติ ฯลฯ ซ่ึงต"อไปนี้ เรียกว"า ศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เด็กเปZนทรัพยากรท่ีทรงคุณค"า และมีความสําคัญอย"าง
ยิ่งต"อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต การพัฒนาเด็กให$ได$รับความพร$อมท้ังด$านร"างกาย จิตใจ 
อารมณ� สังคม และสติป[ญญาจึงนับเปZนภารกิจสําคัญท่ีหน"วยงานซ่ึงรับผิดชอบจะต$องตระหนัก และ
ให$ความสนใจ เพ่ือให$การพัฒนาเด็กเปZนไปอย"างมีคุณภาพและได$มาตรฐานเหมาะสมกับวัย องค�กร
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ปกครองส"วนท$องถ่ิน ในฐานะหน"วยงานซ่ึงมีภารกิจหน$าท่ีรับผิดชอบด$านการพัฒนาเด็ก ตาม
บทบัญญัติแห"งรัฐธรรมนูญและกฎหมายว"าด$วยแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให$แก"องค�กร
ปกครองส"วนท$องถ่ิน ไม"ว"าจะเปZนองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินในรูปแบบใดก็ตาม ท้ังองค�การบริหาร
ส"วนตําบล เทศบาล หรือเมืองพัทยา ล$วนมีบทบาทท่ีสําคัญในการบริหารจัดการเก่ียวกับศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กท้ังสิ้น ป[จจุบันองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน ได$จัดต้ังและดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กพร$อม
ท้ังรับถ"ายโอนศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงเดิมอยู"ในความดูแลรับผิดชอบของส"วนราชการต"างๆ โดยองค�กร
ปกครองส"วนท$องถ่ินมีหน$าท่ีรับผิดชอบในการส"งเสริมและพัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในทุกๆ ด$าน 
เพ่ือให$เด็กได$รับการพัฒนาอย"างเต็มตามศักยภาพ และกรมส"งเสริมการปกครองส"วนท$องถ่ิน จึงได$
จัดทํามาตรฐานการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินข้ึน เพ่ือเปZน
แนวทางให$องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน ถือปฏิบัติ ในการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ให$มีมาตรฐาน
และมีคุณภาพเปZนไปในแนวทางเดียวกัน แบ"งมาตรฐานการดําเนินงาน 6 ด$าน ได$แก" 
 1. ด$านการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
 2. ด$านบุคลากร 
 3. ด$านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล$อมและความปลอดภัย 
 4. ด$านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
 5. ด$านการมีส"วนร"วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส"วน 
 6. ด$านส"งเสริมเครือข"ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
 มาตรฐานท่ี 1 ด)านการบริหารจัดการศูนย%พัฒนาเด็กเล็ก 
 องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินมีหน$าท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให$มี 
มาตรฐานและคุณภาพตามหลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข$อง โดยความ
ร"วมมือสนับสนุนของประชาชนในชุมชนท$องถ่ินนั้นๆ แบ"งการบริหารจัดการเปZน 3 ด$าน ได$แก" ด$าน
การบริหารงาน ด$านการบริหารงบประมาณ และด$านการบริหารบุคคล 
 1. ด)านการบริหารงาน 
 การจัดต้ังศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน มีจุดประสงค�จะจัดต้ัง       
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก โดยต$องมีความพร$อมด$านงบประมาณ สถานท่ี และมีการกําหนดให$มีโครงสร$าง
ส"วนราชการรวมท้ังบุคลากรท่ีรับผิดชอบได$แก" ส"วน/กอง/สํานักการศึกษา โดนส"วนใหญ"กอง
การศึกษาจะรับผิดชอบงานศูนย�พันาเด็กเล็ก โดยให$ดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกรมส"งเสริมการ
ปกครองส"วนท$องถ่ินกําหนดส"วนในกรณีท่ีไม"มีสถานท่ีก"อสร$างเปZนขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน 
ต$องได$รับความยินยอมจากเจ$าของกรรมสิทธิ์ อนุญาตให$ใช$สถานท่ีก"อสร$างและบริหารจัดการศูนย�ฯ 
แก"องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน 
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 การย)าย/รวมศูนย%พัฒนาเด็กเล็ก 
 การประชุมประชมคมจากประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จากนั้นจึงให$คณะกรรมการ
บริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กนําเสนอต"อต$นสังกัด เพ่ือให$ผู$บริหารองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เสนอขอ
ความเห็นชอบจากสภาท$องถ่ิน  เม่ือได$รับการอนุมัติแล$ว จึงจัดทําแผนการย$ายหรือยุบรวมศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก และทําประกาศให$ทราบโดยท่ัวกัน แล$วจึงรายงานการย$าย/รวมศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให$กรม
ส"งเสริมการปกครองส"วนท$องถ่ินทราบ 
 การยุบเลิกศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
 ให$คณะกรรมการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาวิเคราะห�เหตุผลความจําเปZนในการยุบเลิก
ศูนย�พัฒนาเด็ก และเสนอองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินต$นสังกัด เพ่ือดําเนินการจัดเวทีประชาคม     
นําผลการประชาคมเสนอผู$บริหารเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากสภาท$องถ่ิน จึงจัดทําประกาศยุบ
เลิกศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก โดยให$มีผลเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน และรายงานการยุบเลิกให$กรมส"งเสริมการ
ปกครองส"วนท$องถ่ินทราบ 
 การให)บริการการอบรมเล้ียงดูการจัดประสบการณ%และส(งเสริมพัฒนาการเรียนรู) 
 ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เปZนสถานศึกษาท่ีให$การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ�และส"งเสริม
พัฒนาการการเรียนรู$ของเด็ก ให$ได$รับการพัฒนาท้ังร"างกาย อารมณ�-จิตใจ สังคม และสติป[ญญา          
ท่ีเหมาะสมตามวัย ตามศักยภาพของเด็กแต"ละคน ดังนั้น ระยะเวลาการจัดการเรียนรู$ และแนวทาง
การจัดการเรียนรู$ ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  จึงต$องดําเนินการอย"างต"อเนื่องและเหมาะสมเพ่ือให$เด็ก 
ได$รับการศึกษาและพัฒนาเปZนไปตามวัย ซ่ึงสอดคล$องกับสังคม วัฒนธรรม ภูมิป[ญญาท$องถ่ินและ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพ่ือเตรียมความพร$อมท่ีจะเข$ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนต"อไป ดังนี้ 
 1. ระยะเวลาการเรียนรู$ในรอบปvการศึกษา เริ่มต$นปvการศึกษาในวันท่ี 16 พฤษภาคมและ
สิ้นปvการศึกษาในวันท่ี 15 พฤษภาคม ของปvถัดไป โดยให$ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเป�ดภาคเรียนรวมกันแล$ว
ไม"น$อยกว"า 230 วัน 
 2. การให$บริการสนับสนุนเด็กเล็ก ได$แก" อาหารกลางวัน อาหารว"าง เครื่องนอน อาหารเสริม
(นม) วัสดุ สื่อ อุปกรณ�ทางการศึกษา และวัสดุครุภัณฑ� การตรวจสุขภาพเด็กประจําปvโดยบุคลากร
ทางการแพทย�และสาธารณสุข และบริการอ่ืนๆ ท่ีองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินมีความพร$อม เช"น     
เปZนศูนย� 3 วัย และหรือศูนย�การเรียนรู$ชุมชนเปZนต$น 
 3. การให$บริการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ� และส"งเสริมพัฒนาการเรียนรู$ ให$เด็กเล็กอายุ 
2 - 5 ปv ท่ีมีภูมิลําเนาอยู"ในเขตองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน หรือใกล$เคียงได$ตามศักยภาพขององค�กร
ปกครองส"วนท$องถ่ินแต"ละแห"ง 
 4. จัดประสบการณ�และส"งเสริมพัฒนาการเรียนรู$ ให$เด็กเล็กมีการพัฒนาการครบท้ัง 4 ด$าน 
(ด$านร"างกาย อารมณ� จิตใจ สังคม และสติป[ญญา) เหมาะสมตามวัยและศักยภาพของเด็กแต"ละคน 
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ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน ด$านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร 
 5. กรณีจําเปZนต$องใช$ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือประชุม สัมมนา ฝsกอบรม หรือกิจกรรมใดท่ีเปZน
ประโยชน�ต"อราชการและชุมชน หรือมีเหตุจําเปZนอ่ืนท่ีไม"อาจเป�ดเรียนได$ตามปกติให$ผู$บริหารองค�กร
ปกครองส"วนท$องถ่ินสั่งป�ดศูนย�พัฒนาเด็กเล็กได$ไม"เกิน 15 วัน หากเกิดจากภัยพิบัติสาธารณะ ให$สั่ง
ป�ดได$ไม"เกิน 30 วัน 
 6. ในระหว"างป�ดภาคเรียน หรือป�ดศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ให$ผู$บริหารองค�กรปกครองส"วน        
ท$องถ่ินมีคําสั่งให$หัวหน$าศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ผู$ช"วยครูผู$ดูแลเด็ก และพนักงานจ$างอ่ืน ในศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กมาปฏิบัติงานเก่ียวกับการเตรียมการด$านวิชาการ หลักสูตร การจัดการเรียนรู$แก"เด็กเล็ก สื่อ 
นวัตกรรม วัสดุอุปกรณ�ต"างๆ การจัดสภาพแวดล$อม หรือการพัฒนาศูนย� ในด$านต"างๆ หรืองานด$าน
การศึกษาปฐมวัย 
 คณะกรรมการศูนย%พัฒนาเด็กเล็ก 
 คณะกรรมการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กประกอบด$วย บุคคลท่ีองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินพิจารณา
คัดเลือก และแต"งต้ังโดยกําหนดจํานวนตามความเหมาะสมจากชุมชนและผู $ดํารงตําแหน"ง ได$แก"          
ผู$ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ผู$นําทางศาสนา ผู$แทนองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน  ผู$แทนผู$ปกครอง ผู$แทน
ครูผู$ดูแลเด็ก/ผู$ช"วยครูผู$ดูแลเด็ก โดยให$คณะกรรมการพิจารณาเลือกกรรมการ 1 คน เปZนประธานโดยมี
หัวหน$าศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เปZนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน"ง และให$มีผู$บริหารองค�กรปกครองส"
วนท$องถ่ินหรือผู$ท่ีได$รับมอบหมายจากผู$บริหารดํารงตําแหน"งเปZนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการตามความ
เหมาะสม โดยคณะกรรมการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีอํานาจหน$าท่ีดังนี้ 
 1) กําหนดแนวทางการส"งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในด$าน
ต"างๆ ให$ได$คุณภาพและมาตรฐานการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ตามนโยบายและแผนพัฒนา
ขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน 
 2) เสนอแนะให$ข$อคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน การพัฒนาคุณภาพศูนย�พัฒนาเด็กเล็กแก" 
ผู$บริหารขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน 
 3) เสนอแนะให$ข$อคิดเห็นเก่ียวกับการจัดต้ัง ยุบเลิก หรือ ย$ายรวมศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
 4) พิจารณาเสนอผู$บริหารองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เก่ียวกับการบริหารงานด$านบุคลากร
ในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
 5) พิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการส"งเสริม และพัฒนาศูนย�ฯ ตาม
หลักวิชาการและแผนพัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
 6) ส"งเสริมสนับสนุนให$ผู$ปกครอง ชุมชน และสังคมทุกภาคส"วนมีส"วนร"วมในการจัดการศึกษา
และพัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
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 7) ส"งเสริมสนับสนุนความร"วมมือการพัฒนาเด็กเล็กของบุคลากรในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก และ
ระหว"างศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน 
 8) ปฏิบัติหน$าท่ี ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ หรือตามท่ีกรมส"งเสริมการปกครองท$องถ่ินกําหนด 

 2. ด)านการบริหารงบประมาณ 
 ด$านการบริหารงบประมาณขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน ในส"วนของการบริหาร
งบประมาณศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท่ีได$รับการอุดหนุนจากกรมส"งเสริมการปกครองท$องถ่ิน จากเงิน    
รายได$ขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน และเงินรายได$ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางดังนี้ 
 2.1 งบประมาณท่ีได$รับการอุดหนุนจากกรมส"งเสริมการปกครองท$องถ่ิน 
      กรมส"งเสริมการปกครองท$องถ่ินได$จัดสรรเปZนเงินอุดหนุนให$องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน
นําไปใช$จ"าย คือ ค"าอาหารเสริม (นม) ค"าอาหารกลางวัน ค"าตอบแทน และค"าครองชีพของบุคลากร 
เงินประกันสังคมของบุคลากร ค"าวัสดุการศึกษา ค"าพาหนะนําส"งเด็กไปสถานพยาบาล เปZนต$น 
 2.2 งบประมาณเงินรายได$ขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน 
      วิธีการจัดหางบประมาณศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน มีดังนี้ 
  1) จัดทําแผนพัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กระยะ 3 ปv เพ่ือนําเข$าสู"แผนพัฒนาการศึกษา
และแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เสนอความเห็นชอบสภาท$องถ่ิน 
  2) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปvงบประมาณ 
  3) จัดทําแผนจัดหาพัสดุรายปv 
  4) จัดทําแผนจัดหาพัสดุ 
  5) ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ$างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว"าด$วยการพัสดุฯ 
  6) จัดทําสมุดคุมงบประมาณรายจ"ายในหมวดรายจ"ายต"างๆ เพ่ือรายงานและ     
การตรวจสอบการใช$จ"ายงบประมาณ 
 2.3 งบประมาณเงินรายได$ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
      ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว"าด$วยหลักเกณฑ� และวิธีการนํารายได$ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปZนค"าใช$จ"ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค�กรปกครองส"วน       
ท$องถ่ิน พ.ศ. 2551 และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข$อง 
 2.4 วิธีการจัดหาสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ�การเรียนและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข$อง มีดังนี้ 
  1) แต"งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ�การเรียนและอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข$อง  
  2) แจ$งให$หัวหน$าศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สํารวจความต$องการในการใช$ หนังสือ วัสดุ    
อุปกรณ�การเรียนและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข$องโดยต$องคํานึงถึงประโยชน�และประสิทธิภาพ สอดคล$องกับ
จิตวิทยาการเรียนรู$ของเด็กแต"ละวัย 
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  3) ขออนุมัติดําเนินการจัดซ้ือจัดจ$าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว"าด$วยการ
พัสดุขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน 
  4) จัดทําทะเบียนควบคุมวัสดุปละครุภัณฑ� 
  5) ดําเนินการเบิกจ"ายหนังสือ วัสดุ อุปกรณ�การเรียนและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข$องท่ีได$มาให$   
หัวหน$าศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
 2.5 การเบิกจ"ายงบประมาณ  
      ให $องค �กรปกครองส "วนท $อง ถ่ิน ศูนย � พัฒนาเ ด็กเล็ก ถือปฏิ บั ติตามระเ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว"าด$วยวิธีการงบประมาณขององค�หกปกครองส"วนท$องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก$ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว"าด$วยการรับเงินการเบิกจ"
ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน พ.ศ.2547 
และท่ีแก$ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว"าด$วยหลักเกณฑ�และวิธีการ
นํารายได$ของสถานศึกษา  ไปจัดสรรเปZนค"าใช$จ"ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค�กร
ปกครองส"วนท$องถ่ิน พ.ศ.2551 รวมถึงระเบียบหรือหนังสือสั่งการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข$อง 
 3. การบริหารงานบุคคล 
     กรณีท่ีเปZนพนักงานจ$าง 
      3.1 การสรรหา/เลือกสรร และปรับสถานภาพ  
  3.1.1 ให$องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเปZน 
พนักงานจ$างตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ�ท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส"วนท$องถ่ินกําหนด 
โดยยึดหลักสมรรถนะความเท"าเทียมกันในโอกาส และประโยชน�ของทางราชการเปZนสําคัญด$วย 
กระบวนการท่ีได$มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร"งใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ$านเมืองท่ีดี โดยคณะกรรมการดําเนินการสรรหา ประกอบด$วยปลัดองค�กรปกครองส"วน      
ท$องถ่ินเปZนประธาน โดยท่ีผู$อํานวยการกอง/สํานักการศึกษา เปZนกรรมการ และหัวหน$าสํานักปลัด
หรือผู$ท่ีได$รับมอบหมายเปZนกรรมการและเลขานุการ ท้ังนี้นายกองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน สามารถ
แต"งต้ังผู$ทรงคุณวุฒิด$านการศึกษา ร"วมเปZนคณะกรรมการได$ตามเหมาะสม 
  3.1.2 การกําหนดอัตราบุคลากรในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ให$หัวหน$าศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
1 อัตรา มีครูผู$ดูแลเด็กเล็ก 1 คนต"อเด็ก 20 คน หากมีเศษต้ังแต" 10 คนข้ึนไปให$เพ่ิมผู$ดูแลเด็กได$อีก 
1 คน สําหรับอัตราผู$ช"วยครูผู$ดูแลเด็กและตําแหน"งอ่ืน องค�กรปกครองสามารถกําหนดได$ตามความ
เหมาะสมและสอดคล$องกับฐานะการคลัง 
  3.2 การคัดเลือกหัวหน$าศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
       ให$องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเปZนพนักงาน
จ$างตามมาตรฐานและหลักเกณฑ�ท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส"วนท$องถ่ินกําหนด โดยยึดหลัก
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สมรรถนะความเท"าเทียมกันในโอกาส และประโยชน�ของทางราชการเปZนสําคัญ ด$วยกระบวนการท่ี 
ได$มาตรฐานยุติธรรมและโปร"งใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ$านเมืองท่ี
ดี โดยคณะกรรมการดําเนินการสรรหา ประกอบด$วย ปลัดองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินเปZนประธาน 
โดยท่ีผู$อํานวยการกอง/สํานักการศึกษา เปZนกรรมการและหัวหน$าสํานักปลัดหรือผู$ท่ีได$รับมอบหมาย
เปZนกรรมการและเลขานุการ ท้ังนี้ นายกองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน สามารถแต"งต้ังผู$ทรงคุณวุฒิด$าน
การศึกษาร"วมเปZนคณะกรรมการได$ตามเหมาะสม 
 3.3 การกําหนดค"าตอบแทน สิทธิ สวัสดิการ ให$องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินกําหนดค"าตอบ
แทน สิทธิ สวัสดิการของผู$ดูแลเด็กให$เปZนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส"วนท$องถ่ิน  
และหนังสือสั่งการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข$อง 
 3.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การประเมินเพ่ือนําผลการประเมินไปใช$เปZนข$อมูลประกอบ
การพิจารณาในเรื่องการเลื่อนค"าตอบแทน การต"อสัญญาจ$าง เปZนต$น  กรณีท่ีจะต"อสัญญาจ$าง ให$องค�กร
ปกครองส"วนท$องถ่ินพิจารณาจากผู$ดํารงตําแหน"งเดิมเปZนลําดับแรก โดยให$องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินแจ$
งคณะกรรมการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ประชุมพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู$ดูแลเด็กหาก
คณะกรรมการมีมติประเมินผลการปฏิบัติงานผู $นั้นไม"ตํ่ากว"าระดับดี ให$องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินต"
อสัญญาจ$างต"อไป เพ่ือให$การปฏิบัติงานเปZนไปอย"างต"อเนื่อง 
 3.5 การพัฒนาบุคลากร 
      ให$องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินจัดให$มีการอบรมศึกษาดูงาน รวมถึงการติดตามนิเทศ
ประเมินผลการดําเนินงานในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให$พัฒนาความรู $ และทักษะในการปฏิบัติงาน
อย"างต"อเนื่องเพ่ือยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและการปฏิบัติอย"างมีประสิทธิภาพ 
 4. การบริหารจัดการศูนย%พัฒนาเด็กเล็ก 
     4.1 ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินมี 2 ประเภท คือ 
  1) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท่ีองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินจัดต้ังเอง 
  2) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท่ีองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินรับถ"ายโอนตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให$องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน พ.ศ. 2542 
     4.2 การบริหารจัดการ 
  1) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท่ีองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินจัดต้ังเอง และท่ีได$รับการถ"าย
โอนจากกรมพัฒนาชุมชนและสํานักงานการประถมศึกษาแห"งชาติให$ปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ดําเนินงาน ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน 
  2) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท่ีองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินได$รับถ"ายโอนจากกรมการ
ศาสนา ให$ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ในการบริหารจัดการศูนย�อบรมเด็กก"อน
ระดับประถมศึกษาในศาสนสถาน 
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 มาตรฐานท่ี 2 ด)านบุคลากร 
 ด$านบุคลากรท่ีเก่ียวข$องกับศูนย�พัฒนาเด็กเล็กประกอบด$วยหัวหน$าศูนย�พัฒนาเด็กเล็กครูผู$ดูแล
เด็ก  ผู $ช"วยครูผู $ดูแลเด็ก ผู$ประกอบอาหาร ภารโรงและพนักงานจ$างท่ีปฏิบัติหน$าท่ีอ่ืน มีคุณสมบัติ 
บทบาทหน$าท่ี และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน$าท่ี เพ่ือให$ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครอง   
ส"วนท$องถ่ิน มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอบรมเลี้ยงดู และส"งเสริมพัฒนาการสําหรับเด็กได$อย"าง      
ถูกต$องตามหลักวิชาการด$วยความเหมาะสมอย"างมีคุณภาพ โดยได$กําหนดคุณสมบัติของหัวหน$า      
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กและครูผู$ดูแลเด็กออกเปZน 2 กรณี คือ กรณีมีสถานภาพเปZนข$าราชการ/พนักงานครู
ส"วนท$องถ่ิน และกรณีท่ีมีสถานภาพเปZนพนักงานจ$างขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน 
 1. หัวหน$าศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
    1.1 กรณีมีสถานภาพเปZนข$าราชการ/พนักงานครูส"วนท$องถ่ิน มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู$
ดํารงตําแหน"งคือ 
  1) มีคุณวุฒิไม"ตํ่ากว"าปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลหรือปฐมวัย
หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท. กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน"งนี้ 
  2) ได$ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเก่ียวกับการทํางานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของ     
ท$องถ่ินติดต"อกันมาแล$วไม"น$องกว"า 3 ปv โดยได$รับหนังสือรับรองจากนายจ$าง 
  3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
    1.2 กรณีมีสถานภาพเปZนพนักงานจ$างขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน 
  1) มีวุฒิการศึกษาไม"ตํ่ากว"าปริญญาตรีทางการศึกษาข้ึนไปสาขาวิชาเอกอนุบาล
ศึกษาหรือปริญญาอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส"วนท$องถ่ินรับรองและมีประสบการณ�ในการ
ทํางานเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแล$วไม"น$อยกว"า 3 ปv 
  2) มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน"งตามมาตรฐานท่ัวไปท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานส"วนท$องถ่ินกําหนด 
  3) มีความรู$เรื่องโภชนาการและอาหารเปZนอย"างดี 
  4) ไม"เปZนผู$มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร"องในศีลธรรมอันดี 
  5) ไม"มี ประวัติ การกระทําผิดต"อเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก 
  6) ไม"เปZนผู$เคยต$องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให$จําคุกเว$นแต"ความผิดท่ี
เปZนลหุโทษ หรือความผิดท่ีได$กระทําโดยประมาท 
  7) แพทย�ให$การรับรองว"ามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรง ไม"เปZนโรคติดต"อร$ายแรงไม"
เปZนผู$วิกลจริต หรือจิตฟ[�นเฟ�อน ไม"สมประกอบ และไม"เปZนผู$ติดสารเสพติด 
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 บทบาทหน)าท่ีรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน$าท่ีในฐานะหัวหน$าศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให$เปZนไปตามแผนงานท่ีวางได$อย"างถูกต$องตามหลักวิชาการ 
ได$แก" งานบุคลากรและการบริหารจัดการ งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล$อม งานวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร งานการมีส"วนร"วมและการสนับสนุนจากชุมชนงานธุรการ การเงินและพัสดุ และงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข$องหรือท่ีได$รับมอบหมาย 
 2. ครูผู$ดูแลเด็ก 
  2.1 กรณีมีสถานภาพเปZนข$าราชการ/พนักงานครูส"วนท$องถ่ิน มีคุณสมบัติ เฉพาะ     
ตําแหน"ง ดังนี้ 
            1) มีคุณวุฒิไม"ตํ่ากว"าปริญญาตรีทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอ่ืน
ท่ี ก.ท. กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน"งนี้ 
   2) ได$ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเก่ียวกับการทํางานดู แลพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยของท$องถ่ินติดต"อกันมาแล$วไมน$องกว"า 3 ปv โดยได$รับหนังสือรับรองจากนายจ$าง 
   3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  2.2 กรณีมีสถานภาพเปZนพนักงานจ$างขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน 
   1) มีคุณวุฒิไม"ต่ํากว"าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทาง
อ่ืนท่ี ก.ท. กําหนด หรือปริญญาอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส"วนท$องถ่ินรับรอง และมี
ประสบการณ� ในการทํางานเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแล$วไม"น$อยกว"า 3 ปv 
   2) มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติ เฉพาะตําแหน"งตามมาตรฐานท่ัวไปท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานส"วนท$องถ่ินกําหนด 
   3) มีความรู$เรื่องโภชนาการและอาหารเปZนอย"างดี 
   4) ไม"เปZนผู$มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร"องในศีลธรรมอันดี 
   5) ไม"มีประวัติการกระทําผิดต"อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก 
   6) ไม"เปZนผู$เคยต$องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให$จําคุกเว$นแต"
ความผิดท่ีเปZนลหุโทษ หรือความผิดท่ี ได$กระทําโดยประมาท 
   7) แพทย�ให$การรับรองว"ามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรงไม"เปZนโรคติดต"อ
ร$ายแรงไม"เปZนผู$วิกลจริต หรือจิตฟ[�นเฟ�อน ไม"สมประกอบและไม"เปZนผู$ติดสารเสพติด  

 บทบาทหน)าท่ีความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน$าท่ีตามกิจวัตรของเด็กเพ่ือให$เด็กมีความเจริญเติบโต มีพัฒนาการทุกด$านตามวัย
ส"วนเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร$างสรรค� กล"าวคือ ให$เด็กได$พัฒนาด$านจิตใจ     
อารมณ� สังคม และจริยธรรมไปพร$อมๆ กัน โดยให$โอกาสเด็กเรียนรู$จากสิ่งของและผู$คนท่ีอยู"รอบข$าง 



44 

ซ่ึงเด็กจะเรียนรู$ โดยประสาทสัมผัสท้ังห$า การเคลื่อนไหว การเล"น และการลงมือกระทํา ดังนั้น       
ผู$ดูแลเด็กจะต$องส"งเสริมให$โอกาสเด็กได$พัฒนาอย"างเต็มท่ี รวมท้ังการปฏิสัมพันธ�กับเด็กด$วยคําพูด  
และกริยาท"าทางท่ีนุ "มนวล อ"อนโยน แสดงความรักความอบอุ"นต"อเด็ก สังเกตและบันทึกความ
เจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการต"างๆ ของเด็ก เพ่ือจะได$เห็นความเปลี่ยนแปลงท้ังปกติ และ
ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับเด็ก ซ่ึงจะนําไปสู"การค$นหาสาเหตุ และวิธีการแก$ไขได$ทันท"วงที จัดสิ่งแวดล$อมท่ี 
ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด$านท้ังภายในอาคารและภายนอกอาคารให$
สะอาด มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ประสานสัมพันธ�ระหว"างเด็กกับพ"อแม" 
ผู$ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนเปZนสื่อกลางในการสร$างความสัมพันธ�ท่ีดี ระหว"างเด็ก
กับพ"อแม" ผู$ปกครองและสมาชิกในครอบครัว เพ่ือทราบถึงพฤติกรรม พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงได$
อย"างรวดเร็วและต"อเนื่อง และต$องหม่ันพัฒนาตนเองในทางวิชาการ และอาชีพ ใฝ�หาความรู$ และ
พัฒนาตนเองอยู"เสมอ 
 3. ผู$บริหารองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน 
    ได$แก" ผู$บริหารองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน ได$แก" นายกเทศมนตรี นายกองค�การบริหารส"
วนตําบล ปลัดเทศบาล ปลัดองค�การบริหารส"วนตําบล รวมถึงผู$บริหารการศึกษาได$แก" ผู$อํานวยการ
สํานัก ผู$อํานวยการกอง หัวหน$ากองการศึกษา ควรมีคุณสมบัติท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  1) มีความรู$ ความเข$าใจ และตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงาน ด$านการให$
การศึกษา และพัฒนาศูนย�เด็กเล็ก 
  2) มีนโยบายแผนและงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานท่ีชัดเจนในการส"งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาศูนย�เด็กเล็กให$มีคุณภาพ 

 มาตรฐานท่ี 3 ด)านอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล)อมและความปลอดภัยของศูนย%พัฒนาเด็กเล็ก 
 ด$านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล$อมและความปลอดภัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กซ่ึงเปZนสถานท่ี 
อบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ�และส"งเสริมพัฒนาการด$านการเรียนรู$แก"เด็ก ดังนั้นในการก"อสร$างหรือ
ปรับปรุงอาคารสถานท่ี และจัดภูมิทัศน� สภาพแวดล$อมท้ังภายในอาคารและภายนอกอาคาร ต$อง
คํานึงถึงความม่ันคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสมและปลอดภัยแก"เด็ก ตลอดจนการ
ส"งเสริมสุขภาพ ส"งเสริมพัฒนาการเด็ก ให$ผู$ปกครองมีความม่ันใจไว$วางใจ การก"อสร$างและพัฒนา
อาคารสถานท่ีสิ่งแวดล$อม และความปลอดภัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กจะมีส"วนช"วยในการส"งเสริมและ
พัฒนาเด็กเล็ก โดยการจัดสภาพแวดล$อมท่ีถูกสุขลักษณะอันจะส"งผลต"อสุขภาพโดยตรงในการปuองกัน
การแพร"กระจายของโรคติดต"อ สามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุส"งเสริมความปลอดภัยให$
กับเด็กและฝsกสุขนิสัยให$เด็กมีพฤติกรรมท่ีถูกต$องซ่ึงเปZนพ้ืนฐานสําคัญของการเติบโตเปZนผู$ใหญ"ท่ีมี
คุณภาพ ดังนี้ 
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 1. ด$านอาคารสถานท่ี 
  1.1 ท่ีตั้ง 
  สถานท่ีต้ังศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ควรอยู"ในพ้ืนท่ีซ่ึงมีขนาดเหมาะสม และต$องไม"อยู"ใน
พ้ืนท่ี  ซ่ึงอาจเสี่ยงต"ออันตราย ได$แก" บริเวณขนถ"ายแก�ส น้ํามัน  สารเคมี หรือสารพิษ  มลภาวะทาง
อากาศ แสง และเสียงท่ี มากเกินควร หากไม"สามารถหลีกเลี่ยงได$ ต$องมีมาตรการปuองกันภาวะภัย
ต"างๆ ตามมาตรฐานความจําเปZนและเหมาะสม 
  1.2 จํานวนชั้นของอาคาร 
  ตัวอาคารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีจํานวนชั้นไม"เกิน 2 ชั้น นับจากพ้ืน หากสูง
เกินกว"า 2 ชั้น ต$องมีมาตรการปuองกันอัคคีภัย และอุบัติภัยต"างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนตามความเหมาะสม
และความสูงของตัวห$อง ไม"ควรน$อยกว"า 2.40 เมตร นับจากพ้ืนถึงเพดาน 
  1.3 ทางเข$า - ออก และประตูหน$าต"าง ๆ 
  ทางเข$า – ออก จากตัวอาคาร ต$องมีความเหมาะสม สามารถเคลื่อนย$ายเด็กออก
จากตัวอาคารได$สะดวก หากเกิดอุบัติภัยหรือเหตุร$ายแรงใดๆ ข้ึน โดยอย"างน$อยต$องมีทางเข$า – ออก 
2 ทาง และแต"ละทางนั้น ควรมีความกว$างประมาณ 80 เซนติเมตร 
  1.4 ประตู - หน$าต"าง 
  ประตู – หน$าต"าง ต$องมีความแข็งแรง อยู"ในสภาพใช$งานได$ดี มีขนาดและจํานวน
เหมาะสมกับขนาดพ้ืนท่ีของห$อง และความสูงของหน$าต"าง ควรอยู"ท่ีประมาณ 80.00 เซนติเมตร นับ
จากพ้ืนให$เด็กมองเห็นสิ่งแวดล$อมได$กว$างและชัดเจน นอกจากนี้บริเวณประตู- หน$าต"าง ไม"ควรมีสิ่ง
กีดขวางใด ๆ มาป�ดก้ันช"องทางลมและแสงสว"าง 
  1.5 พ้ืนท่ีใช$สอย 
  พ้ืนท่ีใช$สอยต$องจัดให$มีบริเวณพ้ืนท่ีในอาคารท่ี สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ
เหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรมของเด็ก เช"น การเล"น การเรียนรู$ การรับประทานอาหาร และการ
นอนโดยแยกเปZนสัดส"วนจากห$องประกอบอาหาร ห$องส$วม และท่ีพักของเด็กป�วย โดยเฉลี่ยประมาณ 
2.00 ตารางเมตร ต"อเด็ก 1 คน นอกจากนี้พ้ืนท่ีสําหรับจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอาจจัดแยกเปZนห$อง
เฉพาะ หรือจัดรวมเปZนห$องเอนกประสงค�ท่ีใช$สําหรับจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายโดยใช$พ้ืนท่ีเดียวกันแต"
ต"างเวลา และอาจปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ�หรือย$ายเครื่องเรือนตามความเหมาะสมและข$อจํากัดของ
พ้ืนท่ี ดังนี้ 
  1. บริเวณพ้ืนท่ีสําหรับการนอน ต$องคํานึงถึงความสะอาดเปZนหลัก  อากาศถ"ายเท
ได$สะดวก และอุปกรณ�เครื่องใช$เหมาะสมกับจํานวนเด็ก มีพ้ืนท่ีเฉลี่ยประมาณ 2.00 ตารางเมตร ต"
อเด็ก 1 คน โดยมีแนวทางในการจัดดําเนินการ ดังนี้ 
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- จัดให$มี การระบายอากาศท่ีดี ปลอดโปร"ง ไม"มีเสียงรบกวน และแสงสว"าง
ไม"จ$าเกินไป 

- อุปกรณ�เครื่องนอนต"างๆ มีความสะอาด โดยนําไปป[ดฝุ�น ตากแดดอย"าง
น$อยสัปดาห�ละ 1 ครั้ง 

- จัดแยกเครื่องนอน หมอน ผ$าห"ม สําหรับเด็กแต"ละคน โดยเขียนหรือ 
  ป[กชื่อไว$ ไม"ใช$ร"วมกัน เพ่ือปuองกันการแพร"กระจายของเชื้อโรค 
- หม่ันตรวจตราดูแลไม"ให$มีสัตว� หรือแมลงต"างๆ มารบกวน ในบริเวณพ้ืนท่ี

สําหรับการนอน 
  2. บริเวณพ้ืนท่ีสําหรับการเล"นและพัฒนาเด็ก ควรออกแบบให$มีพ้ืนท่ีสําหรับ     
การเรียนรู$ รวมกลุ"มและแยกกลุ"มย"อยในกิจกรรมการเรียนรู$อิสระการเล"นสร$างสรรค�หรือการอ"าน
หนังสือ เล"นต"อแท"งไม$ท่ีต$องการมุมเงียบ และมีพ้ืนท่ีสําหรับการเล"นท่ี เลอะหรือเปvยกต$องคํานึงถึง
ความปลอดภัยของเด็กเปZนหลัก โดยมีวัสดุอุปกรณ�ท่ีปuองกันการเกิดอุบัติเหตุ และมีอุปกรณ� หรือ
เครื่องเล"นท่ีส"งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู$ของเด็ก 
  3. บริเวณพ้ืนท่ีรับประทานอาหาร ต$องคํานึงถึงความสะอาดเปZนหลักมีอากาศถ"าย
เทได$โดยสะดวก มีแสงสว"างพอเหมาะ มีอุปกรณ�เครื่องใช$ท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกับจํานวนเด็ก 
ท้ังนี้ บริเวณห$องอาหาร โต�ะ เก$าอ้ี ท่ีใช$สําหรับรับประทานอาหาร ต$องทําความสะอาดอย"างสมํ่าเสมอ 
และควรจัดให$มีวัสดุอุปกรณ�ต"างๆ ท่ีใช$มีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก มีสภาพแข็งแรงและใช$งานได$ดี 
  4. บริเวณท่ีพักเด็กป�วย ต$องแยกเปZนสัดส"วน มีอุปกรณ�ปฐมพยาบาลตู$ยาเครื่องเวช
ภัณฑ�ท่ีจําเปZน และเด็กต$องอยู" ในสายตาของผู$ดูแลตลอดเวลา กรณีไม"สามารถจัดห$องพักเด็กป�วยเปZน
การเฉพาะได$ ต$องจัดให$มีท่ีพักเด็กป�วยแยกเปZนสัดส"วนตามความเหมาะสม 
  5. บริเวณสถานท่ี ประกอบอาหารหรือห$องครัว ต$องแยกห"างจากบริเวณพ้ืนท่ี
สําหรับเด็กพอสมควร และมีเครื่องใช$ท่ีจําเปZน รวมท้ังท่ีล$างและเก็บภาชนะเครื่องใช$ต"างๆ ท่ีถูก
สุขลักษณะ โดยเน$นเรื่องความสะอาด และความปลอดภัยเปZนหลัก 
  6. บริเวณพ้ืนท่ีสําหรับใช$ทําความสะอาดตัวเด็ก ต$องจัดให$มีบริเวณท่ี ใช$สําหรับทํา
ความสะอาดตัวเด็ก และมีอุปกรณ�ท่ีจําเปZนตามสมควร อย"างน$อยต$องมีท่ีล$างมือและแปรงสีฟ[น ใน
ขนาดและระดับความสูงท่ี เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ในกรณีท่ีมีห$องอาบน้ําจะต$องมีแสงสว"างเพียงพอ 
มีอากาศถ"ายเทได$โดยสะดวกและพ้ืนไม"ลื่น 
  7. ห$องส$วมสําหรับเด็กต$องจัดให$มีห$องส$วมสําหรับเด็ก โดยเฉลี่ย 1 แห"งต"อเด็ก    
10 –12 คน โถส$วมมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก โดยมีฐานส$วมท่ีเด็กสามารถก$าวข้ึนไดง"ายมีแสงสว"า
งเพียงพอ อากาศถ"ายเทได$สะดวกและพ้ืนไม"ลื่น หากมีประตู จะต$องไม"ใส"กลอนหรือกุญแจและมีส"วน
สูงท่ีสามารถมองเห็นเด็กได$จากภายนอก และไม"ควรไกลจากห$องพัฒนาเด็ก หากห$องส$วมอยู"ภายนอก
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อาคาร จะต$องไม"ต้ังอยู" ในท่ีลับตาคน กรณีท่ีไม"สามารถทําห$องส$วมสําหรับเด็กเปZนการเฉพาะได$ อาจ
ดัดแปลงห$องส$วมท่ีมีอยู"แล$วให$เหมาะสม และปลอดภัยสําหรับเด็ก 
  8. ห$องเอนกประสงค� สําหรับใช$จัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก การรับประทานอาหาร หรือ
การนอน คํานึงถึงความสะอาด และการจัดพ้ืนท่ี ใช$สอยให$ เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม หากเปZ
นอาคารชั้นเดียว ต$องมีฝuาใต$หลังคา หากเปZนอาคารท่ีมี มากกว"า 1 ชั้น ควรจัดให$   ชั้นบนสุดมีฝuาใต$
หลังคา โดยมีความสูงจากพ้ืนถึงเพดานไม"น$อยกว"า 2.40 เมตร แต"กรณีท่ีมี ความสูงเกินกว"า 2.40 
เมตร อาจไม"มีฝuาใต$เพดานก็ได$ 
  9. บริเวณพ้ืนท่ีเก็บสิ่งปฏิกูลจะต$องมีพ้ืนท่ีเก็บสิ่งปฏิกูลท้ังภายในและภายนอกตัว
อาคารโดยมีจํานวนและขนาดเพียงพอถูกสุขลักษณะและมี การกําจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน 
  10. บันไดควรมีความกว$างแต"ละช"วง ไม"น$อยกว"า 1.00 เมตร ลูกต้ังของบันได สูงไม"
เกิน 17.50 เซนติเมตร ลูกนอนกว$างไม"น$อยกว"า 20.00 เซนติเมตร บันไดทุกข้ันมีราวและลูกกรงไม"
น$อยกว"า 90.00 เซนติเมตร มีราวเต้ีย เหมาะสําหรับเด็กได$เกาะข้ึนบันได และระยะห"างของลูกกรง ต$
องไม"เกิน 17.00 เซนติเมตร เครื่องใช$เฟอร�นิเจอร�ควรมีระดับความสูง และขนาดท่ีเหมาะกับเด็ก
ปฐมวัย ให$เด็กสามารถเข$าถึงและใช$ประโยชน�ได$อย"างสมํ่าเสมอด$วยตนเองโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ของเด็กเปZนสําคัญ 
 2. ด$านสิ่งแวดล$อม 
    2.1 ภายในอาคาร 
  1. แสงสว"าง ควรเปZนแสงสว"างจากธรรมชาติ สมํ่าเสมอท่ัวท้ังห$อง เอ้ืออํานวยต"อ
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็ก เช"น มีแสงสว"างเพียงพอในการอ"านหนังสือได$อย"างสบายตาเปZนต$น   
ไม"ควรให$เด็กอยู"ในห$องท่ี ใช$แสงสว"างจากไฟฟuาต"อเนื่องนานกว"า 2 –3 ชั่วโมง เพราะจะทําให$เกิด
ภาวะเครียดและมีผลถึงฮอร�โมนการเติบโตของเด็ก 
  2. เสียงต$องอยู"ในระดับท่ีไม"ดังเกิน (ระหว"าง60 –80 เดซิเบล) อาคารควรจะต้ังอยู"
ในบริเวณท่ีมีระดับเสียงเหมาะสม 
  3. การถ"ายเทอากาศ ควรมีอากาศถ"ายเทได$สะดวกโดยมีพ้ืนท่ี ของหน$าต"างประตู 
และช"องลมรวมกันแล$วไม"น$อยกว"าร$อยละ 20 ของพ้ืนท่ีห$องกรณีท่ีเปZนห$องกระจกหรืออยู"ในบริเวณ
โรงงานท่ีมีมลพิษ  ต$องติดเครื่องฟอกอากาศและมีเครื่องปรับอากาศอย"างเหมาะสมสําหรับบริเวณท่ีมี 
เด็กอยู"ต$องเปZนเขตปลอดบุหรี่ 
   2.2 ภายนอกอาคาร 
  1. รั้วควรมีรั้วก้ันบริเวณให$เปZนสัดส"วน เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก และควรมี
ทางเข$า – ออก ไม"น$อยกว"า 2 ทาง กรณีมีทางเดียวต$องมีความกว$างไม"น$อยกว"า 2.00 เมตร 
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  2. สภาพแวดล$อมและมลภาวะ ควรมีสภาพแวดล$อมท่ีปลอดภัยถูกสุขลักษณะ และ
ควรต้ังอยู "ห"างจากแหล"งอบายมุข ฝุ �นละออง กลิ่น หรือเสียงท่ีรบกวนมีการจัดระบบสุขาภิบาล       
การระบายน้ํา การระบายอากาศ และการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให$เหมาะสม ไม"ปล"อยให$ เปZนแหล"งเพาะ 
หรือแพร"เชื้อโรคโดยเฉพาะควรกําจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน 
  3. พ้ืนท่ีเล"นกลางแจ$งต$องมีพ้ืนท่ีเล"นกลางแจ$งเฉลี่ยไม"น$อยกว"า 2.00 ตารางเมตร 
ต"อจํานวนเด็ก 1 คน โดยจัดให$มี เครื่องเล"นกลางแจ$งท่ีปลอดภัย และมีพอสมควรกับจํานวนเด็ก      
ใน กรณีท่ี ไม"สามารถจัดให$มีท่ี เล"นกลางแจ$ง เปZนการเฉพาะ หรือในสถานท่ีอ่ืนๆ ไดก็ควรปรับใช$ใน
บริเวณท่ีร"มแทน โดยมีพ้ืนท่ี ตามเกณฑ�กําหนดหรืออาจจะจัดกิจกรรมกลางแจ$งสําหรับเด็กในสถานท่ี
อ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม เช"น ในบริเวณวัด หรือในสวนสาธารณะ เปZนต$น โดยต$องให$เด็กปฐมวัยมีกิจกรรม
กลางแจ$งอย"างน$อย 1 ชั่วโมง ในแต"ละวัน 
  4. ระเบียง ต$องมีความกว$างของระเบียบไม"น$อยกว"า 1.50 เมตร และหากมีท่ีนั่งตาม
ระเบียงด$วย ระเบียงต$องกว$างไม"น$อยกว"า 1.75 เมตร ของระเบียงต$องสูงจากท่ีนั่งไม"น$อยกว"า 70.00 
เซนติเมตร  นอกจากนี้ ควรสอบสภาพความคงทน แข็งแรง และสภาพการใช$งานปลอดภัยสําหรับเด็กด$วย 
 3. ด$านความปลอดภัย 
    3.1 มาตรการปuองกันความปลอดภัย 
  1. ติดต้ังระบบและอุปกรณ�ในการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร 
  2. ติดต้ังเครื่องดับเพลิงอย"างน$อย 1 เครื่อง ในแต"ละชั้นของอาคาร 
  3. ติดต้ังปลั๊กไฟให$สูงจากพ้ืนไม"น$อยกว"า 1.50 เมตร ถ$าติดต้ังค"ากว"าท่ีกําหนด 
จะต$องมีฝาป�ดครอบ เพ่ือปuองกันไม"ให$เด็กเล"นได$ และควรหลีกเลี่ยงการใช$สายไฟต"อพ"วง 
  4. หลีกเลี่ยงเครื่องใช$ไฟฟuา และอุปกรณ�ต"างๆ ซ่ึงทําด$วยวัสดุท่ี แตกหักง"ายหรือ
แหลมคม หากเปZนไม$ ต$องไม"เสี้ยนไม$ หรือแหลมคม 
  5. จัดให$มีตู$เก็บยา และเครื่องเวชภัณฑ�สําหรับการปฐมพยาบาล วางไว$อยู"ในท่ีสูง 
สะดวกต"อการหยิบใช$ และเก็บไว$ ในท่ีปลอดภัยให$พ$นมือเด็ก 
  6. ใช$วัสดุกันลื่น  ในบริเวณห$องน้ํา -ห$องส$วม และเก็บสารจําพวกเคมี หรือน้ํายาทํา
ความสะอาดไว$ในท่ีปลอดภัยให$พ$นมือเด็ก 
  7. ไม"มีหลุม หรือบ"อน้ํา ท่ีอาจเปZนอันตรายต"อเด็กในบริเวณโดยรอบตัวอาคาร 
รวมท้ังไม"ควรปลูกต$นไม$ท่ีมีหนามแหลมคม 
  8. มีระบบการล�อคประตู ในการเข$า – ออกนอกบริเวณอาคาร สําหรับเจ$าหน$าท่ี   
เป�ด- ป�ดได$ ควรมีกริ่งสัญญาณเรียกไว$ท่ี หน$าประตูสําหรับห$องครัว และท่ีประกอบอาหาร ควรมี  
ประตูเป�ด – ป�ด ท่ีปลอดภัยเด็กเข$าไปไม"ได$ 
  9. ติดต้ังอุปกรณ�เพ่ือปuองกันพาหะนําโรค และมีมาตรการปuองกันด$านสุขอนามัย 
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  10. มีตู$หรือชั้นเก็บวัสดุอุปกรณ� และสื่อการเรียนรู$ท่ี แข็งแรง ม่ันคง สําหรับวัสดุ    
อุปกรณ� ท่ีอาจเปZนอันตรายต"อเด็กนั้น  ควรจัดแยกให$พ$นมือเด็ก 
  11. เครื่องใช$เฟอร�นิเจอร� ควรมีระดับความสูงและขนาดท่ี เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัยให$ เด็กสามารถใช$ประโยชน� ได$อย"างสมํ่าเสมอด$วยตนเอง 
 3.2 มาตรการเตรียมความพร$อมรับสถานการณ�ฉุกเฉิน 

1.  มีการฝsกซ$อมสําหรับการปuองกันอุบัติภัยอย"างสมํ่าเสมอ ไม"น$อยกว"า ปvละ 1 ครั้ง 
2.  มีการฝsกอบรมบุคลากร ในเนื้อหาด$านการปฐมพยาบาลเบ้ืองต$นการปuองกัน

อุบัติภัยและความเจ็บป�วยฉุกเฉินของเด็ก 
3.  มีหมายเลขโทรศัพท�ฉุกเฉินของส"วนราชการต"างๆ เช"น  สถานีตํารวจหน"วย

ปuองกันและบรรเทาสาธารณภัย  โรงพยาบาลไว$เพ่ือติดต"อได$อย"างทันท"วงทีกรณีเกิดเหตุการณ�คับขัน  
หรือจําเปZนท่ีอาจเปZนอันตรายต"อเด็ก และควรมีอุปกรณ� เครื่องมือเครื่องใช$สําหรับการปฐมพยาบาล
ติดประจําไว$ในท่ีเป�ดเผย 

4.  มีสมุดบันทึกข$อมูลสุขภาพ และพัฒนาการของเด็กประจําไว$ กรณีอาจต$องพาเด็ก
ไปพบแพทย� 

 มาตรฐานท่ี 4 ด)านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
 การอบรมเลี้ยงดูการจัดประสบการณ�การเรียนรู$ และส"งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กอายุ 2 - 5 ปv 
เปZนภารกิจสําคัญในการจัดการศึกษา ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เพ่ือให$เด็ก
เล็กได$รับการอบรมเลี้ยงดู และได$รับการศึกษา เพ่ือพัฒนาท้ังด$านร"างกาย อารมณ�- จิตใจ สังคม และ
สติป[ญญาตามวัย และความสามารถของเด็ก โดยมีจุดมุ"งหมายดังนี้ 
 1. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 
  - ร"างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยท่ีดี 
  - กล$ามเนื้อใหญ"และกล$ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช$ได$อย"างคล"องแคล"ว และประสาน
สัมพันธ�กัน 
  - มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
  - มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 
  - ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักการออกกําลังกาย 
  - ช"วยเหลือตนเองได$เหมาะสมกับวัย 
  - รักธรรมชาติ สิ่งแวดล$อม วัฒนธรรม และความเปZนไทย 
  - อยู"ร"วมกับผู$อ่ืนได$อย"างมีความสุข  และปฏิบัติตนเปZนสมาชิกท่ีดี ของสังคม 
  - ใช$ภาษาสื่อสารได$เหมาะสมกับวัย 
  - มีความสามารถในการคิด  และการแก$ป[ญหาได$ เหมาะสมกับวัย 
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  - มีจินตนาการและความคิดสร$างสรรค 
  - มีเจตคติท่ีดีต"อการเรียนรู$  และมีทักษะในการแสวงหาความรู$ 
 2. คุณลักษณะตามวัย 
    เปZนความสามารถตามวัยหรือพัฒนาการตามธรรมชาติ เม่ือเด็กมีอายุถึงวัยนั้นๆ ซ่ึงมี
คุณลักษณะตามวัยท่ีสําคัญของเด็ก ดังนี้ 
    2.1 พัฒนาการด$านร"างกาย 
  - อายุ 3 ปv ได$ แก" กระโดดข้ึนลงอยู"กับท่ีได$รับลูกบอลด$วยมือและลําตัวได$เดินข้ึน
บันไดสลับเท$าได$ เขียนรูปวงกลมตามแบบได$ ใช$กรรไกรมือเดียวได$ เปZนต$น 
  - อายุ 4 ปv ได$ แก" กระโดดขาเดียวอยู"กับท่ีได$รับลูกบอลด$วยมือและลําตัวได$เดินข้ึน 
-ลงบันไดสลับเท$าได$  ตัดกระดาษเปZนเส$นตรงได$  เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได$ กระฉับกระเฉงไม"
ชอบอยู" เฉย เปZนต$น 
  - อายุ 5 ปv ได$ แก" กระโดดขาเดียวไปข$างหน$าอย"างต"อเนื่องได$  รับลูกบอลท่ี
กระดอนข้ึนจากพ้ืนได$ด$วยมือท้ังสอง ข้ึน-ลงบันไดสลับเท$าได$อย"างคล"องแคล"ว เขียนรูปสามเหลี่ยม
ตามแบบได$ ตัดกระดาษตามแนวเส$นโค$งท่ีกําหนด ใช$กล$ามเนื้อเล็กได$ดี  เช"น  ติดกระดุมผูกเชือกรอง
เท$า ฯลฯ 
   2.2 พัฒนาการด$านอารมณ�และจิตใจ 
  - อายุ 3 ปv ได$แก" แสดงอารมณ�ตามความรู$สึก  ชอบท่ีจะให$ผู$ใหญ"พอใจและได$รับคํา
ชม กลัวการพลัดพรากจากผู$เลี้ยง เปZนต$น 
  - อายุ 4 ปv ได$แก" แสดงออกทางอารมณ�ได$เหมาะสมกับบางสถานการณ�เริ่มรู$จักชื่น
ชมความสามารถและผลงานของตนเองและผู$อ่ืน ชอบท$าทายผู$ใหญ" ต$องการให$มีคนฟ[งคนสนใจ 
เปZนต$น 
  - อายุ 5 ปv ได$แก" แสดงอารมณ�ได$สอดคล$องกับสถานการณ�อย"างเหมาะสมชื่นชม
ความสามารถและผลงานของตนเองและผู$อ่ืน ยึดตนเองเปZนศูนย�กลางน$อยลง เปZนต$น 
   2.3 พัฒนาการด$านสังคม 
  - อายุ 3 ปv ได$แก" รับประทานอาหารได$ด$วยตนเอง ชอบเล"นแบบคู"ขนาด (เล"นของ
ชนิดเดียวกันแต"ต"างคนต"างเล"น ) เล"นสมมติได$รู$จักรอคอย เปZนต$น 
  - อายุ 4 ปv ได$แก" แต"งตัวได$ด$วยตนเอง ไปห$องส$วมได$เอง เล"นร"วมกับคนอ่ืนได$รอ
คอยตามลําดับก"อน- หลัง  แบ"งของให$คนอ่ืน  เก็บของเล"นเข$าท่ีได$ เปZนต$น 
  - อายุ 5 ปv ได$ แก" ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได$ด$วยตนเอง เล"นหรือทํางานโดยมี
จุดมุ"งหมายร"วมกับผู$อ่ืนได$ พบผู$ใหญ"รู $จักไหว$ ทําความเคารพ รู $จักขอบคุณเม่ือรับของจากผู$ใหญ"
รับผิดชอบงานท่ี ได$รับมอบหมาย เปZนต$น 
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 2.4 พัฒนาการด$านสติป[ญญา 
  - อายุ 3 ปv ได$แก" สําหรับสิ่งต"างๆ ท่ีเหมือนกัน และต"างกันได$ บอกชื่อขอตนเองได$   
ขอความช"วยเหลือเม่ือมีป[ญหา สนทนาโต$ตอบ/เล"าเรื่องด$วยปร ะโยคสั้นๆ ได$ สนใจนิทานและ
เรื่องราวต"าง ๆ ร$องเพลง ท"องคํากลอน คําคล$องจองต"างๆ และแสดงท"าเลียนแบบได$รู$จักใช$คําถาม
“อะไร” สร$างผลงานตามความคิดของตนเองอย"างง"ายๆ เปZนต$น 
  - อายุ 4 ปv ได$แก" จําแนกสิ่งต"างๆ ด$วยประสาทสัมผัสท้ัง 5 ได$ บอกชื่อและนามสกุล
ของตนเองได$ พยายามแก$ป[ญหาด$วยตนเองหลังจากได$รับคําชี้แนะสนทนาโต$ตอบเล"าเรื่องใช$คําถาม 
“ทําไม” เปZนต$น 
  - อายุ 5 ปv ได$แก" บอกความแตกต"างของกลิ่น สี เสียง รส รูปร"าง จัดหมวดหมู"
สิ่งของได$ บอกชื่อ-สกุล อายุ ตนเองได$ พยายามหาวิธี แก$ป[ญหาด$วยตนเอง สนทนาโต$ตอบ เล"าเรื่อง
ได$สร$างผลงานตามความคิดตนเอง โดยมีรายละเอียดเพ่ิมข้ึนเริ่มเข$าใจสิ่งเปZนนามธรรม นับปากเปล"
าได$ถึง 20 เปZนต$น 
 3. การจัดประสบการณ� การจัดประสบการณ�สําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 –5 ปv (ไม"จัดเปZน
รายวิชาแต"จัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ"านการเล"น) เพ่ือให$เด็กเรียนรู$จากประสบการณ�ตรง    
เกิดความรู$ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังเกิดการพัฒนาด$านร"างกาย อารมณ� จิตใจ สังคม และ
สติป[ญญาโดยมีหลักการ และแนวทางการจัดประสบการณ� ดังนี้ 
      3.1 หลักการจัดประสบการณ� 

1.  จัดประสบการณ�การเล"น และการเรียนรู$เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค�รวมและอย"าง
ต"อเนื่อง 

2.  เน$นเด็กเปZนสําคัญสนองความต$องการ ความสนใจ ความแตกต"างระหว"างบุคคล
และบริบทของสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู" 

3.  จัดให$เด็กได$รับการพัฒนาโดยให$ ความสําคัญท้ังกับกระบวนการและส"วนหนึ่ง
ของการจัดประสบการณ� 

4.  จัดการประเมินพัฒนาการให$เปZนกระบวนการอย"างต"อเนื่อง และเปZนส"วนหนึ่ง
ของการจัดประสบการณ� 

5.  ให$ผู$ปกครองและชุมชน มีส"วนร"วมในการพัฒนาเด็ก 
    3.2 แนวทางการจัดประสบการณ� 

1.  จัดประสบการณ�สอดคล$องกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือ เหมาะสมกับอายุ วุฒิ
ภาวะ และระดับพัฒนาการ เพ่ือให$เด็กทุกคนได$พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
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2.  จัดประสบการณ�สอดคล$องกับลักษณะการเรียนรู$ ของเด็กวัยนี้ คือเด็กได$ลงมือ
กระทํา เรียนรู$ผ"านประสารทสัมผัสท้ัง 5 ได$เคลื่อนไหว สํารวจ เล"น  สังเกต สืบค$น ทดลอง และคิดแก$
ป[ญหาได$ด$วยตนเอง 

3.  จัดประสบการณ�ในรูปแบบบูรณาการคือบูรณาการท้ังทักษะและสาระการเรียนรู$ 
4.  จัดประสบการณ�ให$ เด็กได$ริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระทําและนําเสนอ

คิดโดยผู$ สอนเปZนผู$สนับสนุน อํานวยความสะดวก และเรียนรู$ร"วมกับเด็ก 
5.  จัดประสบการณ�ให$เด็กมีปฏิสัมพันธ�กับเด็กอ่ืนกับผู$ใหญ" ภายใต$สภาพแวดล$อมท่ี      

เอ้ือต"อการเรียนรู$ บรรยากาศท่ีอบอุ"นมีความสุข และเรียนรู$ การทํากิจกรรมแบบร"วมมือในลักษณะ
ต"างๆ กัน 

6.  จัดประสบการณ�ให$เด็กมีปฏิสัมพันธ�กับสื่อและแหล"งการเรียนรู$ท่ี หลากหลาย
และอยู" ในวิถีของเด็ก 

7.  จัดประสบการณ�ท่ีส"งเสริมลักษณะนิสัยท่ีดี และทักษะการใช$ชีวิตประจําวัน
ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให$เปZนส"วนหนึ่งของการจัดประสบการณ�การเรียนรู$ อย"างต"อเนื่อง 

8.  จัดประสบการณ�ท้ังในลักษณะท่ี วางแผนไว$ล"วงหน$า และแผนท่ีเกิดข้ึนในสภาพจริง 
โดยไม"ได$คาดการณ�ไว$ ผู$ปกครองและชุมชนมีส"วนร"วมในการจัดประสบการณ� ท้ังการวางแผนสนับสนุนสื่อ
การสอน การเข$าร"วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ จัดทําสารนิทัศน� ด$วยการรวบรวมข$อมูล
เก่ียวกับพัฒนาการ และการเรียนรู$ของเด็ก เปZนรายบุคคลนํามาไตร"ตรอง และใช$ ให$เปZนประโยชน�ต"อการ
พัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน 
 4. การจัดกิจกรรมประจําวัน 
    กิจกรรมสําหรับเด็กอายุ 3 -5 ปv สามารถนํามาจัดเปZนกิจกรรมประจําวันได$หลายรูปแบบ
ซ่ึงเปZนการช"วยให$ท้ังผู$สอนและเด็กทราบว"าแต"ละวันจะทํากิจกรรมอะไร เม่ือใดและอย"างไร การจัด
กิจกรรมประจําวันมี หลักการจัดและขอบข"ายของกิจกรรมประจําวัน ดังนี้ 
    4.1 หลักการจัดกิจกรรมประจําวัน 
  1. กําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต"ละกิจกรรมให$เหมาะสมกับวัยของเด็ก
ในแต"ละวัน 
  2. กิจกรรมท่ีต$องใช$ความคิดท้ังในกลุ"มเล็กและกลุ"มใหญ" ไม"ควรใช$เวลาต"อเนื่องนาน
เกินกว"า 20 นาที 
  3. กิจกรรมท่ีเด็กมีอิสระเลือกเล"นเสรี เช"น  การเล"นตามมุมการเล"นกลางแจ$งฯลฯ 
ใช$เวลาประมาณ 40 -60 นาที 
  4. กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว"างกิจกรรมในห$องและนอกห$องกิจกรรมท่ีใช$
กล$ามเนื้อใหญ" และกล$ามเนื้อเล็ก กิจกรรมท่ีเปZนรายบุคคล กลุ"มย"อยและกลุ"มใหญ" กิจกรรมท่ีเด็กเปZน
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ผู$ริเริ่มและผู$สอนเปZนผู$ริเริ่ม และกิจกรรมท่ีใช$กําลังและไม"ใช$กําลังจัดให$ครบทุกประเภทท้ังนี้กิจกรรม
ท่ีต$องออกกําลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมท่ี ไม"ต$องออกกําลังมากนัก เพ่ือเด็กจะได$ไม"เหนื่อยเกินไป 
   4.2 ขอบข"ายของกิจกรรมประจําวันการเลือกกิจกรรมท่ี จะนํามาจัดในแต"ละวัน มี
ครอบคลุมสิ่งต"อไปนี้ 
  1. การพัฒนากล$ามเนื้อใหญ"เพ่ือให$เด็กได$พัฒนาความแข็งแรงของกล$ามเนื้อใหญ" 
การเคลื่อนไหว และความคล"องแคล"วในการใช$อวัยวะต"าง ๆ จึงควรจัดกิจกรรม โดยให$เด็กได$เล"น กลาง
แจ$ง เล"นเครื่องเล"นสนาม เคลื่อนไหวร"างกายตามจังหวะดนตรี 
  2. การพัฒนากล$ามเนื้อเล็ก เพ่ือให$เด็กได$พัฒนาความแข็งแรงของกล$ามเนื้อเล็ก      
การประสานสัมพันธ�ระหว"างมือและตา จึงควรจัดกิจกรรมโดยให$เด็กได$เล"นเครื่องเล"นสัมผัสเล"นเกม ต"อ
ภาพ ฝsกช"วยเหลือตนเองในการแต"งกาย หยิบจับช$อนส$อม ใช$อุปกรณ� ศิลปะ เช"น สีเทียนกรรไกร พู"กัน  
ดินเหนียว ฯลฯ 
  3. การพัฒนาอารมณ� จิตใจ และปลูกฝ[งคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให$เด็กมีความรู$สึกท่ีดี
ต"อตนเองและผู$อ่ืน มีความเชื่อม่ัน กล$าแสดงออก มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบซ่ือสัตย� ประหยัด เมตตา
กรุณาเอ้ือเฟ��อ แบ"งป[น มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีนับถือจึงควรจัดกิจกรรมต"
าง ๆ ผ"านการเล"นให$เด็กได$มี โอกาสตัดสินใจเลือก ได$รับการตอบสนองตามความต$องการ ได$ฝsกปฏิบัติ โดย
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตลอดเวลาทีโอกาสเอ้ืออํานวย 
  4. การพัฒนาสังคมนิสัย เพ่ือให$เด็กมีลักษณะนิสัยท่ีดี แสดงออกอย"างเหมาะสมและอยู" 
ร"วมกับผู$อ่ืนได$อย"างมีความสุข ช"วยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน มีนิสัยรักการทํางาน รู $จัก
ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู$อ่ืน จึงควรจัดให$เด็กได$ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันอย"างสมํ่าเสมอ 
เช"น รับประทานอาหาร พักผ"อนนอนหลับ ขับถ"าย ทําความสะอาดร"างกาย เล"นและทํางานร"วมกับผู$อ่ืน 
ปฏิบัติตามกฎกติกาข$อตกลงของส"วนรวม เก็บของเข$าท่ี เม่ือเล"นหรือทํางานเสร็จ ฯลฯ  
  5. การพัฒนาการคิด เพ่ือให$เด็กได$พัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต จําแนกเปรียบเทียบ 
จัดหมวดหมู" เรียงลําดับเหตุการณ� แก$ป[ญหา จึงควรจัดกิจกรรมให$เด็กได$ สนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ค$นคว$าจากแหล"ง ข$อมูลต"างๆ ทดลอง ศึกษานอกสถานท่ี 
ประกอบอาหาร หรือจัดให$เด็กได$เล"นเกมการศึกษาท่ีเหมาะสมกับวัยอย"างหลากหลาย ฝsกการแก$ป[ญหาใน
ชีวิตประจําวันและในการทํากิจกรรมท้ังท่ี เปZนกลุ"มย"อยกลุ"มใหญ" หรือรายบุคคล 
  6. การพัฒนาภาษา เพ่ือให$เด็กได$มี โอกาสใช$ภาษาสื่อสารถ"ายทอดความรู $สึกนึกคิด  
ความรู$ ความเข$าใจในสิ่งต"างๆ ท่ีเด็กมีประสบการณ� จึงควรจัดกิจกรรมทางภาษาให$มีความ หลากหลายใน
สภาพแวดล$อมท่ี เอ้ือต"อการเรียนรู$ มุ"งปลูกฝ[งให$เด็กรักการอ"านและบุคลากรท่ีแวดล$อมต$องเปZนแบบอย"าง
ท่ีดี ในการใช$ภาษา ท้ังนี้ต$องคํานึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมกับเด็กเปZนสําคัญ 
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  7. การส"งเสริมจินตนาการและความคิดสร$างสรรค� เพ่ือให$เด็กได$พัฒนาความคิด
ริเริ่มสร$างสรรค� ได$ถ"ายทอดอารมณ�ความรู$สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต"างๆ รอบตัวโดยใช$
กิจกรรมศิลปะและดนตรีเปZนสื่อ ใช$การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ให$ประดิษฐ�สิ่งต"างๆ 
อย"างอิสระตามความคิดริเริ่มสร$างสรรค�ของเด็ก เล"นบทบาทสมมติในมุมเล"นต"างๆ เล"นน้ํา เล"นทราย 
เล"นก"อสร$างสิ่งต"างๆ เช"น แท"งไม$ รูปทรงต"างๆ ฯลฯ 
 5. โภชนาการสําหรับเด็กเพ่ือให$เด็กได$รับอาหารท่ีมีประโยชน�ต"อร"างกาย ส"งผลต"อการ
เจริญเติบโตของเด็กตามพัฒนาการ ควรส"งเสริมให$เด็กได$รับสารอาหารครบ 5 หมู 

 มาตรฐานท่ี 5 ด)านการมีส(วนร(วมและสนับสนุนทุกภาคส(วน 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติพุทธศักราช 2542 และท่ีแก$ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 
2545 มาตรา 29 ได$กําหนดให$สถานศึกษาร"วมกับบุคคล ครอบครัว  ชุมชน องค�กรชุมชน องค�กร
ปกครองส"วนท$องถ่ิน เอกชน องค�กรเอกชน องค�กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอ่ืนๆ ส"งเสริมความเข$มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู$ ในชุมชนเพ่ือให$ ชุมชนมี
การจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู $ ข$อมูลข"าวสารและรู $จักเลือกสรรภูมิป[ญญาและ
วิทยาการต"างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให$สอดคล$องกับสภาพป[ญหา และความต$องการรวมท้ังหาวิธี
สนับสนุนให$มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ�พัฒนาระหว"างชุมชน 
 ในการพัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินจึงต$องคํานึงถึงการมีส"วนร"วมกัน
ในทุกภาคส"วนในสังคมเพ่ือให$เปZนไปตามกฎหมาย อีกท้ังยังเปZนการใช$ต$นทุนทางสังคมท่ีมีอยู"ในองค�กร
ปกครองส"วนท$องถ่ินให$เกิดประโยชน�สูงสุดต"อการพัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กการจัดการศึกษาใน         
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเปZนการสร$างพ้ืนฐานการศึกษาให$แก" เด็กเล็กท่ีจะทําให$มีการสานเสริมการศึกษาระดับ
ข้ันพ้ืนฐานต"อไปอย"างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต$องการของสังคมจนเปZนท่ียอมรับใน
ศักยภาพของการบริหารจัดการศึกษาขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน หัวหน$าศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก         
ครูผู$ดูแลเด็ก  และผู$เก่ียวข$องท่ีจะทําให$เกิดความพร$อมใจท่ีจะร"วมมือในการจัดการศึกษาของศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กให$ก$าวหน$าต"อไปบุคคล ครอบครัว องค�กรชุมชน องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน  องค�กรเอกชน  องค�
กรรัฐสถาบันการศึกษา และศาสนสถาน สามารถมีส"วนร"วมในการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กได$
ดังนี้ 
 1) จัดให$มีการประชุมชี้แจงให$ชุมชนทราบ ชี้นําให$เห็นประโยชน� และความจําเปZนของศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงมุ"งเน$นการพัฒนาเตรียมความพร$อมของเด็ก และชักชวนให$ชุมชนมีส"วนร"วมบริหาร
และช"วยเหลือในระหว"างดําเนินการ 
 2) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ�ให$ชุมชนทราบเก่ียวกับการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
เปZนระยะๆ เพ่ือกระชับความสัมพันธ�ระหว"างศูนย�ฯ กับชุมชนอย"างต"อเนื่อง การให$ชุมชนมีส"วนร"วม 
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ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช"น ศิลปะพ้ืนบ$าน ร"วมจัดกิจกรรมนันทนาการภูมิป[ญญา        
ท$องถ่ิน ฯลฯ ซ่ึงจะนําไปสู"ความเข$าใจและความผูกพันท่ีดีต"อกันระหว"างศูนย�ฯ และชุมชน 
 3) มีการประสานงานและประชาสัมพันธ�การดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให$ประชาชน 
และหน"วยงานต"างๆ รับทราบ เพ่ือท่ีจะมีผู$เข$ามาช"วยเหลือด$านต"างๆ ได$โดยการประชาสัมพันธ�อาจทํา
ได$หลายรูปแบบ เช"น จัดทําเอกสาร คู"มือแผ"นพับ การออกไปเยี่ยมบ$านเด็ก ฯลฯ 
 4) มีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการแสดงความคิดเห็น การให$ข$อมูลข"าวสารด$าน การมีส"วนร"วม
ของชุมชน สถาบันต"างๆ ของชุมชน เช"น สถาบันทางศาสนา สถาบันครอบครัว เปZนต$น 
 5) จัดให$มีกองทุกส"งเสริมการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองส"วนท$อง
ถ่ินเพ่ือเปZนการระดมทรัพยากรท่ีมีอยู"ในชุมชน เพ่ือมาสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  
ซ่ึงอาจขอรับการอุดหนุนจากงบประมาณต"างๆ ของหน"วยงาน ดังนี้ 
  1. การสมทบหรือการอุดหนุนงบประมาณกองทุนจากองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน 
  2. การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐบาล 
  3. การสนับสนุนงบประมาณจากหน"วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค�การภาครัฐอ่ืน 
  4. การสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน องค�กรการกุศล มูลนิธิ หรือมีผู$อุทิศให$ 
 6) จัดอบรมให$ความรู$ แก"ประชาชนในท$องถ่ินและชุมชน เก่ียวกับการดํ าเนินงานทิศทางและ
แนวทางการปฏิบัติ งานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงจะก"อให$เกิดความร"วมมือและการสนับสนุนจาก
ชุมชน โดยเฉพาะอย"างยิ่งผู$ ปกครองของเด็กเล็กท่ี จะเข$ามามีบทบาท และมีส"วนร"วมสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
 7) จัดให$มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ในลักษณะ
ไตรภาคี 3 ฝ�าย จากภาคส"วนต"าง ๆ คือ ภาคประชาชน หรือผู$แทนชุมชนในท$องถ่ิน หน"วยงานผู$ทรง
คุณวุฒิด$านวิชาการ และผู$แทนจากหน"วยงานภาครัฐ หรือองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน 

 มาตรฐานท่ี 6 ด)านส(งเสริมเครือข(ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
การส"งเสริมเครือข"ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพ่ือให$ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครอง

ส"วนท$องถ่ิน เปZนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพและได$มาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบ
การณ�และส"งเสริมพัฒนาการเรียนรู$แก"เด็กปฐมวัยอย"างครอบคลุมกว$างขวาง เปZนพ้ืนฐานของ
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคนอย"างมีคุณภาพ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน รวมท้ัง
หัวหน$าศูนย�พัฒนาเด็กเล็กครูผู $ดูแลเด็ก ผู $ช"วยครูผู $ดูแลเด็ก ผู$บริหารและผู$เก่ียวข$องขององค�กร
ปกครองส"วนท$องถ่ินระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาคโดยมีวัตถุประสงค� คือ 
 1) เพ่ือให$ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเปZนแหล"งแลกเปลี่ยนความรู$ ทางด$านการพัฒนาปฐมวัย 
 2) เพ่ือสร$างเครือข"ายความร"วมมือในการพัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให$มีศักยภาพในการพัฒนาเด็ก 
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 3) เพ่ือเสริมสร$างความเข$มแข็งในการปฏิบัติงานด$านพัฒนาเด็กปฐมวัย ระหว"างหัวหน$า    
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู$ดูแลเด็ก ผู$บริหาร และผู$ท่ีเก่ียวข$องขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน 
 4) เพ่ือเป�ดโอกาสให$ทุกภาคส"วนมีส"วนร"วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

2.5 บริบทของสนามท่ีศึกษา 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู$วิจัยได$ศึกษา การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงาน

ขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จํานวน 3 กลุ"ม รวม 
13 แห"ง ดังนี้ 

กลุ(มท่ี 1 ได$แก" 1) เทศบาลตําบลศรีบัวบาน  2) เทศบาลตําบลท"าเชียงทอง 3) เทศบาล
ตําบลบ$านแปuน และ 4) เทศบาลตําบลเหมืองจี้ ดังนี้ 

1. เทศบาลตําบลศรีบัวบาน  
    เทศบาลตําบลศรีบัวบาน ต้ังอยู"เลขท่ี  1/1 ม.3 ตําบลศรีบัวบาน อําเภอเมืองลําพูน 

จังหวัดลําพูน โทร 0-5355-3792 (เทศบาลตําบลศรีบัวบาน, 2557) 
    มีจํานวนหมู"บ$านท้ังหมด 11 หมู"บ$าน   ได$แก" หมู" 1 บ$านศรีบัวบาน หมู" 2 บ$านจําข้ีมด 

หมู" 3 บ$านจําบอน หมู" 4 บ$านขัวแคร" หมู" 5 บ$านม$าใต$ หมู" 6 บ$านม$าเหนือ หมู" 7 บ$านทุ"งยาว หมู" 8 
บ$านหนองหล"ม  หมู" 9 บ$านป�าบง หมู" 10 บ$านป�าป�วย และ หมู" 11 บ$านดอนแก$ว 

    ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลศรีบัวบาน ประกอบด$วยนักเรียนชาย จํานวน 31 คน 
นักเรียนหญิง จํานวน 34 คน รวมท้ังสิ้น 65 คน มีครูผู$ดูแลเด็ก จํานวน 6 คน 

2. เทศบาลตําบลท(าเชียงทอง  
   เทศบาลตําบลท"าเชียงทอง เดิมเปZนองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินในรูปแบบสภาตําบล          

มีชื่อเรียกว"าสภาตําบลบ$านแปuน ต"อมาในวันท่ี 14 ธันวาคม 2542 ได$ยกฐานะเปZนองค�การบริหาร  
ส"วนตําบลบ$านแปuน ซ่ึงมี นายบุญผาย  สารพฤกษ� เปZนประธานกรรมการบริหารองค�การบริหารส"วน
ตําบลคนแรกและต"อมาในวันท่ี 24  มิถุนายน  2553  ได$เปลี่ยนชื่อเปZน  องค�การบริหารส"วนตําบล       
ท"าเชียงทอง และได$ยกฐานะจาก “องค�การบริหารส"วนตําบลท"าเชียงทอง” เปZน “เทศบาลตําบล     
ท"าเชียงทอง” เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2555 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดต้ังองค�การ
บริหารส"วนตําบลท"าเชียงทองอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน (เทศบาลตําบลท"าเชียงทอง, 2557) 

   เทศบาลตําบลท"าเชียงทอง ต้ังอยู"ท่ี 109 หมู" 2 ตําบลบ$านแปuน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน อยู"ห"างจากอําเภอเมือลําพูน ระยะทาง 14 กิโลเมตร พ้ืนท่ีท้ังหมด 4.98 ตารางกิโลเมตร หรือ 
3,113 ไร"    

   จํานวนหมู"บ$านท้ังหมด 4 หมู"บ$าน ได$แก" หมู" 1 บ$านป�าซางน$อย-หัวฝาย หมู" 2 บ$านสัน
มะกรูด หมู" 4 บ$านสันมะโก และ หมู" 9 บ$านแม"ทาหลง - ท"าศาลา    
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   ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท"าเชียงทอง ประกอบด$วยนักเรียนชาย จํานวน 12 คน 
นักเรียนหญิง จํานวน 13 คน รวมท้ังสิ้น 25  คน มีครูผู$ดูแลเด็กจํานวน 2 คน 

3. เทศบาลตําบลบ)านแปnน 
   เทศบาลตําบลบ$านแปuน แต"เดิมมีฐานะเปZน สุขาภิบาลบ$านแปuน โดยได$จัดต้ังเปZน

สุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 3 มกราคม 2523 และยกฐานะมาเปZนเทศบาล
ตําบลบ$านแปuน ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลเปZนเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศราช
กิจจานุเบกษาเล"ม 116 ตอนท่ี 9 ก. ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ� 2542 (เทศบาลตําบลบ$านแปuน, 2557)  

   เทศบาลตําบลบ$านแปuน มีสํานักงานต้ังอยู"ในเขตพ้ืนท่ี หมู" 2 บ$านขว$างตําบลหนองหนาม  
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน อยู"ห"างจากศาลากลางจังหวัดลําพูน ไปทางทิศใต$ตามทางหลวง
หมายเลข 106 (ถนนลําพูน-ป�าซาง) แยกเข$าทางหลวงหมายเลข 1033 (ถนนท"าจักร-แม"ทา)   
ประมาณ  8  กิโลเมตรในเขตเทศบาลตําบลบ$านแปuนมีพ้ืนท่ี  12.2  ตารางกิโลเมตรซ่ึงจะครอบคลุม
พ้ืนท่ี 2  ตําบล  คือตําบลบ$านแปuนและตําบลหนองหนาม 

   จํานวนหมู"บ$านท้ังหมด 9 หมู"บ$าน ได$แก" หมู" 1 บ$านบ"อโจง ตําบลหนองหนาม หมู" 2 บ$าน
ขว$าง ตําบลหนองหนาม หมู" 3 บ$านหนองหนาม ตําบลหนองหนาม หมู" 8 บ$านรั้ว - บ$านทุ"ง ตําบล
หนองหนาม หมู" 3 บ$านหนองเต"า ตําบลบ$านแปuน หมู" 5 บ$านบูชา ตําบลบ$านแปuน หมู" 6 บ$านแปuน  
ตําบลบ$านแปuน หมู" 7 บ$านเส$ง ตําบลบ$านแปuน และหมู" 8 บ$านม"วง ตําบลบ$านแปuน 

  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ$านแปuน ประกอบด$วยนักเรียนชาย จํานวน 46 คน 
นักเรียนหญิง จํานวน 43 คน รวมท้ังสิ้น 89 คน มีครูผู$ดูแลเด็กจํานวน 6 คน 

4. เทศบาลตําบลเหมืองจี้  
   เทศบาลตําบลเหมืองจี้ ต้ังอยู"เลขท่ี 399 หมู"ท่ี 12 บ$านเชตวัน ตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมือง 

จังหวัดลําพูน อยู"ทางทิศใต$ของอําเภอเมืองลําพูน ระยะห"างจากท่ีว"าการอําเภอเมืองลําพูน ประมาณ 
10 กิโลเมตร และมีระยะห"างจากตัวจังหวัดลําพูน ประมาณ 12 กิโลเมตร (เทศบาลตําบลเหมืองจี้, 
2557) 

  จํานวนหมู"บ$านท้ังหมด 14 หมู"บ$าน ได$แก" หมู" 1 บ$านเหมืองจี้หลวง หมู" 2 บ$านกู"เส$า        
หมู" 3 บ$านปงชัย หมู" 4 บ$านฝายแปuน หมู" 5 บ$านห$วยส$ม หมู" 6 บ$านป�าตึง หมู" 7 บ$านฝ[�งหม่ิน        
หมู" 8 บ$านเหมืองจี้ใหม" หมู" 9 บ$านหมูเป��ง หมู"10 บ$านป�าตัน หมู" 11 บ$านป�าตอง-หนองจาง หมู" 12  
บ$านเชตวัน หมู" 13 บ$านป�าตองหลวง และ หมู" 14 บ$านป�าห$า 

  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเหมืองจี้ ประกอบด$วยนักเรียนชาย จํานวน 40 คน 
นักเรียนหญิง จํานวน 52 คน รวมท้ังสิ้น 92 คน มีครูผู$ดูแลเด็กจํานวน 3 คน 
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กลุ(มท่ี 2 ได$แก" 1) เทศบาลตําบลบ$านกลาง  2) เทศบาลตําบลมะเขือแจ$ 3) เทศบาลตําบล
เวียงยอง และ 4) เทศบาลตําบลริมป�ง ดังนี้ 

1. เทศบาลตําบลบ)านกลาง  
   เทศบาลตําบลบ$านกลาง เปZนองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินประเภทเทศบาลตําบล โดยมี

พ้ืนท่ีรับผิดชอบประมาณ 18 ตารางกิโลเมตร เทศบาลตําบลบ$านกลางเปZนหน"วยงานท่ีรับผิดชอบ
พ้ืนท่ีของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประมาณร$อยละ 80 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดและพ้ืนท่ีบางส"วนของ
นิคมอุตสาหกรรมลําพูน มีบริษัท ห$าง ร$าน และโรงงานอุตสาหกรรมท้ังหมดกว"า 300 แห"ง ท้ังในและ
นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและพ้ืนท่ีบางส"วนของนิคมอุตสาหกรรมลําพูน เทศบาลตําบล
บ$านกลางเปZนองค�การปกครองส"วนท$องถ่ินท่ีจัดเก็บภาษีได$มากท่ีสุดในจังหวัดลําพูน และได$รับรางวัล
ความพยายามในการจัดเก็บรายได$ พ.ศ. 2551 จํานวนประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ$านกลาง ณ 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 มีจํานวน 7,969 คน แยกเปZนชาย 3,747 คน หญิง 4,222 คน ความ
หนาแน"นของประชากร 458.1 คนต"อตารางกิโลเมตร ในเขตเทศบาลตําบลบ$านกลางมีประชากรต"าง
ถ่ินเข$ามาอาศัยอยู"เปZนจํานวนมาก ส"วนใหญ"เปZนพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมต"างๆ รวมท้ังหมด
กว"าหนึ่งแสนคน (เทศบาลตําบลบ$านกลาง, 2557) 

  จํานวนหมู"บ$านท้ังหมด 12 หมู"บ$าน ได$แก" หมู" 1 บ$านพญาผาบ หมู" 2 บ$านท"าล$อ-ศรีคํา หมู" 
3 บ$านข้ีเหล็ก หมู" 4 บ$านสันป�าฝuาย หมู" 5 บ$านศรีชุม หมู" 6 บ$านร"องส$าว หมู" 7 บ$านแม"ยาก หมู" 8 
บ$านกลาง หมู" 9 บ$านประตูโขง หมู" 10 บ$านหอชัย หมู" 11 บ$านสิงห�เค่ิง และ หมู" 12 บ$านแจ"มพัฒนา 

  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ$านกลาง ประกอบด$วยนักเรียนชาย จํานวน 41 คน 
นักเรียนหญิง จํานวน  44 คน รวมท้ังสิ้น 85 คน มีครูผู$ดูแลเด็กจํานวน 5 คน 

2. เทศบาลตําบลมะเขือแจ)  
   เทศบาลตําบลมะเขือแจ$ต้ังอยู"เลขท่ี 203 หมู"ท่ี 20 ตําบลมะเขือแจ$ อําเภอเมือง จังหวัด

ลําพูน ประวัติความเปZนมาของเทศบาลตําบลมะเขือแจ$  
   เทศบาลตําบลมะเขือแจ$ เดิมเปZนองค�การบริหารส"วนตําบลมะเขือแจ$ ซ่ึงได$ยกฐานะเปZน

เทศบาลตําบล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 42 แห"งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การ
บริหารส"วนตําบล พ.ศ.2537 ซ่ึงแก$ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�บริหารส"วนตําบล 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2556 และมาตรา 7 แห"งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว"าการระทรวง
มหาดไทย จึงจัดต้ังองค�การบริหารส"วนตําบลเปZนเทศบาลตําบลเม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ.2550  

   จํานวนหมู"บ$านท้ังหมด 21 หมู"บ$าน ได$แก" หมู" 1 บ$านมะเขือ หมู" 2 บ$านสะแล"งหมู" 3 บ$าน
แจ"ม หมู" 4 บ$านสันคะยอม หมู" 5 บ$านเหมืองกวัก หมู" 6 บ$านฮ"องกอม"วง หมู" 7 บ$านสันป�าเหียง 
หมู" 8 บ$านก่ิวม่ืน หมู" 9 บ$านป�าเปuา หมู" 10 บ$านหนองหอย หมู" 11 บ$านศรีดอนตัน หมู" 12 บ$านเหล"า 
หมู" 13 บ$านสันปูเลย หมู" 14 บ$านป�าตึง หมู" 15 บ$านหนองเหียง หมู" 16 บ$านคอกวัว หมู" 17 บ$านสัน
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ต$นผึ้ง หมู" 18 บ$านใหม"ฝายหิน หมู" 19 บ$านใหม"เหมืองกวัก หมู" 20 บ$านยี่ข$อ และ หมู" 21 บ$านฮ"อ
งกอม"วงสอง (เทศบาลตําบลมะเขือแจ$, 2557) 

   ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลมะเขือแจ$  ประกอบด$วยนักเรียนชาย จํานวน  42 คน 
นักเรียนหญิง จํานวน 30 คน รวมท้ังสิ้น 72 คน มีครูผู$ดูแลเด็กจํานวน 9 คน 

3. เทศบาลตําบลเวียงยอง  
   ตําบลเวียงยองต้ังอยู"ทางทิศใต$ของท่ีว"าการอําเภอเมืองลําพูน ห"างจากท่ีว"าการอําเภอเมือง

ประมาณ 500 เมตร ห"างจากศาลากลางจังหวัดลําพูน ประมาณ 2 กิโลเมตร เปZนพ้ืนท่ีราบต้ังอยู"บน
ฝ[�งตะวันออกของแม"น้ํากวง มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 8,595ไร" (11.97ตร.กม.) ตารางท่ีต้ังและขนาด
พ้ืนท่ีของตําบลเวียงยอง จําแนกเปZนรายหมู"บ$าน (เทศบาลตําบลเวียงยอง, 2557) 

   จํานวนหมู"บ$านท้ังหมด 8 หมู"บ$าน ได$แก" หมู" 1 บ$านพระยืน-ร"องไร" หมู" 2 บ$านแม"สารป�าแดด  
หมู" 3 บ$านเวียงยอง หมู"ท่ี 4 บ$านแม"สารบ$านตอง หมู" 5 บ$านแม"สารป�าขาม หมู" 6 บ$านศรีเมืองยู$ หมู" 7 
บ$านศรีบุญชู-วังไฮ และ หมู" 8 บ$านใหม"วังไฮ 

   ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงยอง  ประกอบด$วยนักเรียนชาย จํานวน 12 คน 
นักเรียนหญิง จํานวน 4 คน รวมท้ังสิ้น 16 คน มีครูผู$ดูแลเด็กจํานวน 2 คน 

4. เทศบาลตําบลริมปoง  
   เทศบาลตําบลริมป�งได$รับการจัดต้ังเปZนสุขาภิบาลริมป�ง เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2534 อยู"

ในเขตพ้ืนท่ีตําบลริมป�ง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน และได$ยกฐานะจากสุขาภิบาลเปZนเทศบาล ตาม
พรบ.ยกฐานะจากสุขาภิบาลเปZนเทศบาล พ.ศ. 2542 เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2549 ท่ีต้ังและเขต
ปกครองเทศบาลต้ังอยู"ห"างจากตัวเมือง 4 กิโลเมตร และต้ังอยู"ห"างจากเชียงใหม"ประมาณ 23 
กิโลเมตร โดยมีถนนสายลําพูน-สันป�าตอง (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1015) เปZนถนนสายหลัก และ
มีถนนสายริมป�ง-ป�าเห$ว เปZนถนนสายรอง มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังตําบลริมป�ง รวม 14.14 ตรม. 
(เทศบาลตําบลริมป�ง, 2557) 

   จํานวนหมู"บ$านท้ังหมด 10 หมู"บ$าน ได$แก" หมู" 1 บ$านทุ"งป�าแก หมู" 2 บ$านร"องกาศ หมู" 3 
บ$านฮ"องแล$ง หมู" 4 บ$านศรีบังวัน หมู" 5 บ$านเจดีย�ขาว หมู" 6 บ$านสันริมป�ง หมู" 7 บ$านหนองผํา หมู" 8 
บ$านป�ายาง หมู" 9 บ$านสบปะ และ หมู" 10 บ$านกลางทุ"ง 

   ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลริมป�ง ประกอบด$วยนักเรียนชาย จํานวน 53 คน 
นักเรียนหญิง จํานวน 32 คน รวมท้ังสิ้น 85 คน มีครูผู$ดูแลเด็ก จํานวน 5 คน 
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กลุ(มท่ี 3 ได$แก" 1) เทศบาลตําบลอุโมงค�  2) เทศบาลตําบลเหมืองง"า 3) เทศบาลตําบลหนอง
ช$างคืน 4) เทศบาลตําบลประตูป�า และ 5) เทศบาลตําบลต$นธง ดังนี้ 

1. เทศบาลตําบลอุโมงค%  
   จัดต้ังเปZนสุขาภิบาลเม่ือ ปv พ.ศ. 2514 อยู"ในเขตพ้ืนท่ีของตําบลอุโมงค� อําเภอเมืองลําพูน 

จังหวัด ลําพูน พ้ืนท่ีจํานวน 20.09 ตารางกิโลเมตร ระยะห"างจากจังหวัด 10 กิโลเมตร ได$เลื่อนฐานะ
ประธาน กรรมการมาจากการเลือกต้ัง เม่ือปv พ.ศ. 2537 และได$รับการยกฐานะเปZนเทศบาลตําบล
อุโมงค� เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 (เทศบาลตําบลอุโมงค�, 2557) 

   จํานวนหมู"บ$านท้ังหมด  11 หมู"บ$าน ได$แก" หมู" 1 บ$านอุโมงค� หมู" 2 บ$านกอม"วง หมู" 3 
บ$านสันกับตอง หมู" 4 บ$านฮ"องกอก หมู" 5 บ$านป�าเหว หมู" 6 บ$านป�าลาน หมู" 7 บ$านเชตวันหนองหมู 
หมู" 8 บ$านไร" หมู" 9 บ$านป�าเส$า หมู" 10 บ$านชัยสถาน และ หมู" 11 บ$านแม"ร"องน$อย 

   ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอุโมงค� ประกอบด$วยนักเรียนชาย จํานวน 28 คน  
นักเรียนหญิง จํานวน 20 คน รวมท้ังสิ้น 48 คน มีครูผู$ดูแลเด็กจํานวน 2 คน 

2. เทศบาลตําบลเหมืองง(า  
   สํานักงานเทศบาลตําบลเหมืองง"า เลขท่ี 888 หมู"ท่ี 2 ตําบลเหมืองง"า อําเภอเมืองลําพูน 

จังหวัดลําพูน 51000 โดยห"างจากท่ีว"าการอําเภอประมาณ 5 กิโลเมตร ตําบลเหมืองง"า ต้ังอยู"ในเขต
การปกครองของอําเภอเมืองลําพูน (เทศบาลตําบลเหมืองง"า, 2557) 

   ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเหมืองง"า สถานท่ีต้ัง 65 หมู" 2 ตําบลเหมืองง"า  อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน โทร 053 563151  

   เป�ดสอนต้ังแต"ระดับปฐมวัย (ช"วงอายุ) 2 ปv ถึง 5 ปv 
   หน"วยงานท่ีรับผิดชอบ/สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตําบลเหมืองง"า  

อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน   
   จํานวนหมู"บ$านท้ังหมด 10 หมู"บ$าน ได$แก" หมู" 1 บ$านต$นผึ้ง หมู" 2 บ$านเหมืองง"า หมู" 3 

บ$านศรีบุญยืน หมู" 4 บ$านวังทอง หมู" 5 บ$านป�าขาม หมู" 6 บ$านทุ"ง หมู" 7 บ$านป�าแขม    หมู" 8 บ$าน
หลุก หมู" 9 บ$านหัวยาง และ หมู" 10 บ$านศรีสองเมือง 

   ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเหมืองง"า ประกอบด$วยนักเรียนชาย จํานวน 55 คน 
นักเรียนหญิง จํานวน 26 คน รวมท้ังสิ้น 81 คน มีครูผู$ดูแลเด็กจํานวน 6 คน 

3. เทศบาลตําบลหนองช)างคืน  
   เทศบาลตําบลหนองช$างคืนต้ังอยู"เลขท่ี 198 หมู"ท่ี 2 ตําบลหนองช$างคืน อําเภอเมือง 

จังหวัดลําพูน อยู"ห"างจากอําเภอเมืองลําพูน เปZนระยะทาง 13 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 5.72 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 3,576 ไร" (เทศบาลตําบลหนองช$างคืน, 2557) 
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   จํานวนหมู"บ$านท้ังหมด 6 หมู"บ$าน หมู" 1 บ$านหัวฝาย หมู" 2 บ$านตลาดหนองช$างคืน หมู" 3 
บ$านหัวฝาย หมู" 4 บ$านหนองช$างคืน หมู" 5 บ$านน้ําโค$ง และ หมู" 6 บ$านริมเหมือง 

   ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองช$างคืน  ประกอบด$วยนักเรียนชาย จํานวน 15 คน 
นักเรียนหญิง จํานวน 11 คน รวมท้ังสิ้น 26  คน มีครูผู$ดูแลเด็กจํานวน 2 คน 

4. เทศบาลตําบลประตูปqา  
   ตําบลประตูป�า ต้ังอยู"ทางทิศตะวันตก ของท่ีว"าการอําเภอเมืองลําพูน ห"างจากท่ีว"าการ

อําเภอเมืองลําพูน ประมาณ  ๑๒  กิโลเมตร ห"างจากโรงพยาบาลลําพูน ประมาณ 7 กิโลเมตรมีพ้ืนท่ี
ท้ังหมด รวม ๑๒.๒๕ ตารางกิโลเมตร (เทศบาลตําบลประตูป�า, 2557) 

   จํานวนหมู"บ$านท้ังหมด 9 หมู"บ$าน  ได$แก" หมู" 1 บ$านวังมุย หมู" 2 บ$านล$องเด่ือหมู" 3 บ$าน
ล"ามช$าง หมู" 4 บ$านประตูป�า หมู" 5 บ$านท"ากว$าง หมู" 6 บ$านศรีสุพรรณ หมู" 7 บ$านร"องเชี่ยว หมู" 8 
บ$านสันหัววัว และ หมู" 9 บ$านต$นแงะ 

  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลประตูป�า ประกอบด$วย นักเรียนชาย จํานวน 18 คน 
นักเรียนหญิง จํานวน  19 คน รวมท้ังสิ้น 37 คน มีครูผู$ดูแลเด็ก จํานวน 3 คน 

5. เทศบาลตําบลต)นธง  
   เทศบาลตําบลต$นธง ได$รับการจัดต้ังเปZนเทศบาลตําบล เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2552 เปZน

ราชการส"วนท$องถ่ินท่ีมีความใกล$ชิดกับประชาชนไม"ว"าจะเปZนด$านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึง
คุณภาพชีวิต โดยได$เน$นการมีส"วนร"วมของประชาชนเปZนสําคัญ เพ่ือตอบสนองความต$องการและเพ่ือ
ประโยชน�สูงสุดของประชาชนในพ้ืนท่ี (เทศบาลตําบลต$นธง, 2557) 

   ต้ังอยู"เลขท่ี 200 หมู"ท่ี 10 บ$านริมกวง ตําบลต$นธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน อยู"ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต$ของท่ีว"าการอําเภอเมืองลําพูน อยู"ห"างจากศาลากลางจังหวัดลําพูนเปZนระยะทาง
ประมาณ 2 กิโลเมตรพ้ืนท่ีในการดูแลรับผิดชอบประมาณ 22.78 ตารางกิโลเมตร หรือ 14,611.21 ไร" 

   จํานวนหมู"บ$านท้ังหมด 11 หมู"บ$าน  ได$แก" หมู" 1 บ$านสันต$นธง หมู" 2 บ$านสันต$นธง หมู" 3 
บ$านบ"อแฮ$ว  หมู" 4 บ$านศรีย$อย หมู" 5 บ$านพันตาเกิน หมู" 6 บ$านสันมะนะ หมู" 7 บ$านจักรคําภิ
มุข หมู" 8 บ$านใหม"สันมะนะ หมู" 9 บ$านปากล$อง หมู" 10 บ$านริมกวง และ หมู" 11 บ$านสันมหาพน   

   ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลต$นธง ประกอบด$วย นักเรียนชาย จํานวน 50 คน 
นักเรียนหญิง จํานวน 34 คน รวมท้ังสิ้น 84  คน มีครูผู$ดูแลเด็ก จํานวน 6 คน 
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2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวข)อง 

 ในการศึกษาการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครอง
ส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ผู$วิจัยได$ศึกษาค$นคว$าทบทวนงานวิจัย   
ท่ีเก่ียวข$องดังนี้ 
 2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
 กนกอร อุณาพรหม (2553) ได$ศึกษาเรื่องการจัดการศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค�การบริหารส"วนตําบล ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 
1) ศึกษาการจัดการศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค�การบริหารส"วนตําบลในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม 2) เปรียบเทียบการจัดการศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค�การบริหาร
ส"วนตําบลในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม  ตามความคิดเห็นของข$าราชการ ผู$ดูแลเด็ก และ
ประธานคณะกรรมการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 3) เปรียบเทียบการจัดการศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค�การบริหารส"วนตําบลในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดนครพนมตามความคิดเห็นของ
ข$าราชการ ผู$ดูแลเด็กและประธานคณะกรรมการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีวุฒิการศึกษาต"างกัน และ 4)
ศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค�การบริหารส"วนตําบลในเขต
พ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม  กลุ"ม ตัวอย"าง ท่ี ใช$ ในการเก็บรวบรวมข$อมูล ประกอบด$วย 
ข$าราชการจํานวน 36 คน ผู$ดูแลเด็ก จํานวน 57 คน และประธานคณะกรรมการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 55 คน รวม 132 คน เครื่องมือท่ีใช$ในการวิจัย ได$แก" แบบสอบถามแบบมาตราส"วนประมาณ
ค"า 5 ระดับ ซ่ึงมีอํานาจจําแนกระหว"าง 0.30-0.87 และค"าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
0.94 สถิติท่ีใช$ในการวิเคราะห�ข$อมูลได$แก" ร$อยละ ค"าเฉลี่ย ส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ     
ค"าเอฟ (F-test) และการทดสอบค"าที (t-test) ผลการวิจัยพบว"า 
 1. การจัดการศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค�การบริหารส"วนตําบล ในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนมโดยรวมและรายด$านอยู"ในระดับมาก เรียงลําดับค"าเฉลี่ยจากมากไปน$อย 
คือ ด$านวิชาการและกิจกรรมตามหลังสูตร ด$านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด$านอาคารสถานท่ี 
สิ่งแวดล$อมและความปลอดภัย และด$านการมีส"วนร"วมและการสนับสนุนจากชุมชน 
 2. การจัดการศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค�การบริหารส"วนตําบล ในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของข$าราชการ ผู$ดูแลเด็กและประธานคณะกรรมการ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมแตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปZนราย
ด$าน พบว"า แต"ละด$านไม"แตกต"างกัน 
 3. การจัดการศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค�การบริหารส"วนตําบล ในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนมตามความคิดเห็นของผู$ท่ีมีวุฒิการศึกษาต"างกัน โดยรวมและรายด$านไม"
แตกต"างกัน 
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 4. การจัดการศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค�การบริหารส"วนตําบล ในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนมด$านท่ีต$องการหาแนวทางพัฒนามี 2 ด$าน คือ ด$านอาหาคารสถานท่ี 
สิ่งแวดล$อมและความปลอดภัย และด$านการมีส"วนร"วมและการสนับสนุนจากชุมชน ซ่ึงผู$วิจัยได$เสนอ
แนวทางพัฒนาไว$แล$ว 
 จิราวุฒิ  สีมารักษ�  (2553) ได$ศึกษาเรื่องการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก    
ตามมาตรฐานกรมส"งเสริมการปกครองท$องถ่ินในจังหวัดเลย การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) 
ศึกษาระดับการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานกรมส"งเสริมการปกครอง    
ท$องถ่ิน ในจังหวัดเลย 2) เปรียบเทียบระดับการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก         
ตามทัศนะของบุคลากรสังกัดองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน โดยจําแนกตามป[จจัยส"วนบุคคล ได$แก"     
ตําแหน"งหน$าท่ี ประสบการณ�การทํางาน และหน"วยงานต$นสังกัด กลุ"มตัวอย"างท่ีใช$วิจัยครั้งนี้ ได$แก" 
บุคลากรสังกัดองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน ท่ีเก่ียวข$องกับการจัดการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก กําหนด
ขนาดโดยใช$ตารางของเครจซ่ี และมอร�แกน (Krejcie and Morgan) จํานวน 292คน ใช$การ           
สุ"มตัวอย"างวิเคราะห�ข$อมูลโดยใช$การแจกแจงความถ่ี ค"าร$อยละ ค"าเฉลี่ยและส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ในการทดสอบสมมุติฐานใช$สถิติทดสอบที (t-test)  ผลการวิจัยพบว"า 
  1. การดําเนินงานจัดการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานกรมส"งเสริมการปกครอง

ท$องถ่ิน ในจังหวัดเลยโดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู"ในระดับมาก พบว"า ด$านท่ีมีค"าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ได$แก"

ด$านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล$อม และความปลอดภัย รองลงมาคือ ด$านบุคลากร และด$านวิชาการและ

กิจกรรมตามหลักสูตรศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ตามลําดับ ส"วนด$านท่ีมีค"าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ ด$านการมีส"วน

ร"วมและสนับสนุนจากชุมชน 

2. การเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามป[จจัยส"วน
บุคคล พบว"า ผู$ท่ีมีตําแหน"งหน$าท่ี ท่ีเปZนกลุ"มผู$ส"งเสริมการจัดการศึกษา กับกลุ"มผู$ปฏิบัติงาน และผู$ท่ี
มีประสบการณ�การทํางาน ท่ีเปZนกลุ"มผู$ส"งเสริมการจัดการศึกษา กับกลุ"มผู$ปฏิบัติงาน มีความคิดเห็น
ต"อการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก แตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
ส"วนผู$ท่ีอยู"ในหน"วยงานเทศบาล กับองค�การบริหารส"วนตําบล มีความคิดเห็นต"อการดําเนินงานจัด
การศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กไม"แตกต"างกัน 
  จิราวุฒิ  สีมารักษ� (2553) ได$ศึกษาเรื่องการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนย�พัฒนา  เด็กเล็กตาม
มาตรฐานกรมส"งเสริมการปกครองท$องถ่ินในจังหวัดเลย  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษา
ระดับการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานกรมส"งเสริมการปกครองท$องถ่ิน 
ในจังหวัดเลย 2) เปรียบเทียบระดับการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ตามทัศนะของ
บุคลากรสังกัดองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน โดยจําแนกตามป[จจัยส"วนบุคคล ได$แก" ตําแหน"งหน$าท่ี 
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ประสบการณ�การทํางาน และหน"วยงานต$นสังกัดกลุ"มตัวอย"างท่ีใช$วิจัยครั้งนี้ ได$แก" บุคลากรสังกัดองค�
กรปกครองส"วนท$องถ่ิน ท่ีเก่ียวข$องกับการจัดการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก กําหนดขนาดโดยใช$ตาราง
ของเครจซ่ี และมอร�แกน (Krejcie and Morgan) จํานวน 292 คน ใช$การสุ"มตัวอย"างวิเคราะห�ข$อมูล
โดยใช$การแจกแจงความถ่ี ค"าร$อยละ ค"าเฉลี่ยและส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบสมมุติฐานใช$
สถิติทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบว"า 
 1. การดําเนินงานจัดการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานกรมส"งเสริมการปกครอง
ท$องถ่ินในจังหวัดเลย โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู"ในระดับมากพบว"า ด$านท่ีมีค"าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ได$แก" 
ด$านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล$อม และความปลอดภัย รองลงมาคือ ด$านบุคลากร และด$านวิชาการ และ
กิจกรรมตามหลักสูตรศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามลําดับ ส"วนด$านท่ีมีค"าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือด$านการ มีส"วน
ร"วมและสนับสนุนจากชุมชน 
 2. การเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามป[จจัยส"วน
บุคคลพบว"า  ผู$ท่ีมีตําแหน"งหน$าท่ีเปZนกลุ"มผู$ส"งเสริมการจัดการศึกษา กับกลุ"มผู$ปฏิบัติงานและผู$ท่ีมี
ประสบการณ�การทํางาน ท่ีเปZนกลุ"มผู$ส"งเสริมการจัดการศึกษา กับกลุ"มผู$ปฏิบัติงาน มีความคิดเห็น ต"
อการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก แตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส"
วนผู$ท่ีอยู "ในหน"วยงานเทศบาล กับองค�การบริหารส"วนตําบล มีความคิดเห็นต"อการดําเนินงานจัด
การศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กไม"แตกต"างกัน 
  วริษา  ผลทิพย� (2557) ได$ศึกษาเรื่องการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 2) เปรียบเทียบระดับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหน"ง เก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และ 3) ศึกษาข$อเสนอแนะการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยกลุ"มตัวอย"างท่ีใช$ในการวิจัยครั้งนี้  ได$แก" ผู$บริหาร บุคลากรองค�การบริหารส"วนตําบล 
คณะกรรมการศูนย�ฯ ผู$ดูแลเด็ก จํานวน 204 คน เครื่องมือท่ีใช$ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบ
มาตราส"วนประมาณค"า 5 ระดับ ได$ค"าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท"ากับ .86 และแบบสัมภาษณ�การวิจัย
แบบมีโครงสร$าง สถิติท่ีใช$ในการวิเคราะห�ข$อมูล ได$แก" การแจกแจงความถ่ี ค"าร$อยละ ค"าเฉลี่ย และ
ค"าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแจกแจงแบบ F-test (One-way ANOVA) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ผลการวิจัย พบว"า 
 1. ระดับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  อําเภอสระใคร  จังหวัด
หนองคายโดยรวมอยู"ในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการศึกษาของผู$บริหาร คณะกรรมการศูนย�ฯ บุคลาการ
องค�การบริหารส"วนตําบล ผู$ดูแลเด็ก ท่ีจําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพพบกว"า 
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  2.1 ผลการเปรียบเทียบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีมี
อายุแตกต"างกัน พบว"า โดยรวมมีความคิดเห็นไม"แตกต"างกัน 
  2.2 ผลการเปรียบเทียบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีมี
ระดับการศึกษาแตกต"างกัน พบว"า โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต"างกัน อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
  2.3 ผลการเปรียบเทียบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท่ีมี
สถานะภาพแตกต"างกัน พบว"าโดยรวมมีความคิดเห็นแตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. ข$อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กพบว"า ด$านการ

บริหารจัดการ ควรสนับสนุนให$บุคลากรมีความก$าวหน$าในวิชาชีพ ด$านบุคลการ ควรสนับสนุนในด$าน

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย"างต"อเนื่อง ควรจัดให$มีผู$ดูแลเด็กเพียงพอและเหมาะสมต"อจํานวน

นักเรียน ด$านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล$อม และความปลอดภัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีพ้ืนท่ี 

ขนาด ท่ีเหมาะสมและปลอดภัยแก"เด็กเล็ก ควรจัดสภาพแวดล$อมท่ีถูกสุขลักษณะ ด$านวิชาการ และ

กิจกรรมตามหลักสูตร ควรส"งเสริมพัฒนาการของเด็กโดยมุ"งเน$นการพัฒนาทุกด$าน ท้ังด$านร"างกาย 

อารมณ� สังคมและสติป[ญญา ด$านการมีส"วนร"วมและสนับสนุนทุกภาคส"วนควรประชาสัมพันธ�ให$

ชุมชนทราบเก่ียวกับการดําเนินงานชุมชนควรมีส"วนร"วมในการจัดทําหลักสูตรของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

ด$านส"งเสริมเครือข"ายการพัฒนาเด็กปฐมวัน ควรแต"งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเครือข"ายศูนย�พัฒนา

เด็กเล็กอย"างชัดเจน 

 วิรัตน�  ทองวิจิตร� (2553) ได$ศึกษาเรื่อง การดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กร
ปกครองส"วนท$องถ่ิน ตามความต$องการของชุมชน:ศึกษากรณีเฉพาะเทศบาลตําบลเทพราช  การวิจัย
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือ ศึกษาและเปรียบเทียบการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กร
ปกครองส"วนท$องถ่ินตามความต$องการของชุมชน:ศึกษากรณีเฉพาะเทศบาลตําบลเทพราช กลุ"ม
ตัวอย"างในการวิจัยได$แก"  ผู$ปกครองในเขตเทศบาลตําบลเทพราชท่ีมีบุตรหลานอายุไม"เกิน 4 ปv 
จํานวน 136 คน เครื่องมือท่ีใช$ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส"วนประมาณค"า สถิติท่ีใช$
วิเคราะห�ข$อมูล คือ ค"าความถ่ี ค"าร$อยละ ค"าเฉลี่ย ค"าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค"าที           
การวิเคราะห�ความแปรปรวนแบบทางเดียว  และทดสอบรายคู"โดยวิธีเชฟเฟ�  ผลการวิจัยพบว"า 

1.  การดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินตามความต$องการของ
ชุมชน เทศบาลตําบลเทพราช โดยภาพรวมและรายด$านทุกด$านอยู"ในระดับมาก  เรียงลําดับดังนี้ ด$าน
อาคารสถานท่ี สิ่งแวดล$อมและความปลอดภัย ด$านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด$านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร ด$านการมีส"วนร"วมและการสนับสนุนจากประชาชน 
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2.  การเปรียบเทียบการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินตาม
ความต$องการของชุมชน เทศบาลตําบลเทพราช จําแนกตามเพศโดยรวมและรายด$านพบว"าแตกต"าง
กันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ  ยกเว$นด$านการมีส"วนร"วมและการสนับสนุนจากชุมชน แตกต"างกันอย"าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.  การเปรียบเทียบการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินตาม
ความต$องการของชุมชน เทศบาลตําบลเทพราช จําแนกตามอาชีพโดยรวมและรายด$านพบว"ามีความ
แตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สมทรัพย�  สุทโธ (2555) ได$ศึกษาเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัย สําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
องค�การบริหารส"วนตําบล อําเภอวาปvปทุม จังหวัดมหาสารคาม การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือ
ศึกษาสภาพแนวทางและข$อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย สําหรับศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค�การบริหารส"วนตําบล อําเภอวาปvปทุม จังหวัดมหาสารคาม การวิจัยมี 2 ระยะ ดังนี้ 
ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพและป[ญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย กลุ"มตัวอย"าง คือ หัวหน$าศูนย� ครูผู$ดูแล
เด็ก และคณะกรรมการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก รวม 358 คน ซ่ึงได$มาโดยการใช$ตารางสุ"มตัวอย"างของ
เครจซ่ีและมอร�แกน และสุ"มตัวอย"างอย"างง"าย เครื่องมือท่ีใช$ในการวิจัย ได$แก" แบบสอบถามจํานวน 
45 ข$อ มีค"าอํานาจจําแนกระหว"าง 0.20-0.69 และค"าความเชื่อม่ัน คือ 0.93 สถิติท่ีใช$ในการวิเคราะห�
ข$อมูล ได$แก" ค"าร$อยละ ค"าเฉลี่ย และส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ระยะท่ี 2 ศึกษาข$อเสนอแนะใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวันท่ีเหมาะสมโดยใช$การสนทนากลุ"ม  ผลการวิจัยพบว"า 

1. สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมและรายด$านมีการ
ดําเนินงานอยู"ในระดับมาก เรียงลําดับค"าเฉลี่ยจากมากไปหาน$อย 3 ลําดับแรก คือ ด$านการสร$าง
หลักสูตรท่ีเหมาะสม ด$านการสร$างสภาพแวดล$อมท่ีเอ้ือต"อการเรียนรู$ของเด็ก และด$านการจัด
กิจกรรมท่ีส"งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู$ของเด็ก 

2. แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย สําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ให$เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด พบว"า ด$านการสร$างหลักสูตรท่ีเหมาะสม ควรมีการจัดฝsกอบรมเพ่ือเตรียมความ
พร$อมในการสร$างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให$มีความเหมาะสมและสอดคล$องกับสภาพท่ีเปZนจริง 
ด$านการสร$างสภาพแวดล$อมท่ีเอ้ือต"อการเรียนรู$ของเด็ก ควรเป�ดโอกาสให$ชุมชนมีส"วนร"วมในการจัด
สภาพแวดล$อมภายในและภายนอก ด$านการจัดกิจกรรมท่ีส"งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู$ของเด็ก 
ควรมีการจัดกิจกรรมการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาการท่ีครบถ$วนของเด็ก ท้ังด$านร"างกาย อารมณ� 
สังคมและสติป[ญญา ด$านการบูรณาการการเรียนรู$ควรส"งเสริมให$บุคลากรศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีความรู$ 
ความเข$าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย และมีการจัดฝsกอบรม ความรู$ความสามารถในการผลิตสื่อ/
นวัตกรรมของบุคลากรของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ด$ายการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู$ของเด็กควร
ให$มีการกําหนดเกณฑ�การประเมินผลการจัดประสบการณ�อย"างชัดเจน และมีการแจ$งผลการประเมิน



67 

การจัดประสบการณ�ให$ผู$ดูแลเด็กทราบ และด$านความสัมพันธ�ระหว"างผู$สอนกับครอบครัวเด็ก ควรให$
ครอบครัวของเด็กเข$ามามีส"วนร"วมในกิจกรรมของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเปZนประจํา 

3. ข$อเสนอแนะจากการสนทนากลุ"มการจัดการศึกษาปฐมวัย มีแนวทางการพัฒนาใน 3 ด$าน 
คือด$านการบูรณาการการเรียนรู$ เด็กควรได$เรียนรู$จากกิจกรรมท่ีหลากหลาย และมีการบูรณาการการ
เรียนรู$โดยคํานึงถึงเด็กเปZนสําคัญ ด$านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู$ของเด็ก ควรมีการแจ$งให$
ฝ�ายต"างๆ รวมถึงประชาชนให$รับทราบเก่ียวกับการดําเนินงานหรือกิจกรรมต"างๆ เพ่ือให$ทุกฝ�ายมีส"วน
ร"วมในกิจกรรมนั้น และด$านความสัมพันธ�ระหว"างผู$สอนกับครอบครัวเด็ก ควรเป�ดโอกาสให$ผู$ปกครอง
เข$ามามีส"วนร"วมในการแก$ไขป[ญหา และกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาให$มี
ประสิทธิภาพ 

อภิรดี  นุ"มมีศรี (2556) ได$ศึกษาเรื่องแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ    
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค� การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือ        
1) เพ่ือศึกษาสภาพป[จจุบัน ป[ญหา อุปสรรคและข$อเสนอแนะ ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค�  2) เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก และ3) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต"อการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ใช$ระเบียบวิธี วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
โดยศึกษากับกลุ"มประชากรตัวอย"างจํานวน 155  คน  โดยใช$โปรแกรม SPSS วิเคราะห�ข$อมูลจาก
กลุ"มประชากรแบบหลายข้ันตอนเครื่องมือท่ีใช$ในการเก็บรวบรวมข$อมูลในการวิจัยครั้งนี้เปZน
แบบสอบถามและสรุปข$อมูลป[ญหาอุปสรรคและข$อเสนอแนะ โดยผู$วิจัยวิเคราะห�ข$อมูลจาก
แบบสอบถามโดยใช$โปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห�และสังเคราะห�ข$อมูลท่ีได$ เพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร� โดยใช$สถิติ ดังนี้สถิติท่ี ใช$ในการวิเคราะห�ข$อมูล คือ ค"าความถ่ี (Frequency) , ค"าร$อย
ละ (Percentage) , ค"าเฉลี่ย (Mean),  และค"าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  การ
ทดสอบค"าที (T - test) และการทดสอบค"าเอฟ (F - test)  ด$วยวิธีการวิเคราะห�ความแปรปรวนทาง
เดียว  (One  Way  ANOVA) ในกรณีตัวแปรต$นต้ังแต"สามกลุ"มข้ึนไป เม่ือพบว"า มีความแตกต"างจะ
ทําการเปรียบเทียบความแตกต"างรายคู" ด$วยวิธีผลต"างนัยสําคัญน$อยท่ีสุด(Lest Significant 
Difference : LSD) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว"า 
 1. ป[ญหา อุปสรรคและข$อเสนอแนะ ในการศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค� 1) ด$านป[จจัยพ้ืนฐาน  
งบประมาณท่ีมาสนับสนุนด$านการศึกษามีไม"เพียงพอ ควรจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการ
สําหรับกิจกรรมต"างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ เช"น กิจกรรมทัศนศึกษา จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ� ปรับปรุง
และพัฒนาอาคารเรียน ห$องเรียน ปรับปรุงสถานท่ี และภูมิทัศน�ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให$สวยงาม   
และส"วนใหญ"บุคลากรยังขาดทักษะ ความรู$ ความสามารถทางด$านการบริหารและการจัดการศึกษา  
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2) ด$านกระบวนการ ครูผู$ดูแลเด็ก ยังขาดความรู$ความ เข$า ใจถึงวิธีการประเมินพัฒนาการท่ี ถูกต$อง
และไม"ให$ความสําคัญในการประเมินพัฒนาการของเด็ก ควรจัดให$มีการอบรมให$ความรู$ในการ
ประเมินพัฒนาการเด็กท่ีถูกต$อง และเพ่ือให$เห็นความสําคัญของการประเมินพัฒนาการของเด็ก และ
3) ด$านผลผลิต ผู$ปกครองยังไม"ยอมรับและพึงพอใจในการบริหารจัดการของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก    
ควรสร$างความพึงพอใจให$กับผู$ ปกครองมีการยอมรับมากข้ึน 
 2. ความคิดเห็นของบุคลากรต"อแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค�  ในภาพรวมอยู"ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา
รายละเอียดในแต"ละด$าน พบว"า บุคลากรมีความคิดเห็นต"อแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค� อยู"ในระดับปานกลางทุกด$าน 
 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต"อแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค�  โดยจําแนกตามป[จจัยส"วน
บุคคล ได$แก" เพศ อายุ อาชีพ และการศึกษา  พบว"า ตัวแปรท่ี ทําให$ความคิดเห็นของบุคลากรท่ี มีต"อ 
แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัด
นครสวรรค�  ไม"แตกต"างกัน คือ เพศ อายุ และอาชีพ และมี ป[จจัยส"วนบุคคลด$านการศึกษาแตกต"าง
กันจึงยอมรับสมมติฐานอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 งานวิจัยต(างประเทศ 
 Culkin (1949) อ$างใน รําเพย แดงประไพร (2550) ได$ทําการศึกษาในเรื่อง การสอนเด็กเล็ก
ในปv ค.ศ.1949 ได$ให$ข$อเสนอแนะไว$ว"า ครูอนุบาลจะต$องเข$าใจเด็ก เข$าใจกฏของความเจริญเติบโต 
และต$องมีลักษณะอันพึงประสงค� เช"น ไม"พูดเสียงดังจนเกินไป เวลาสอนน้ําเสียงให$เด็กฟ[งแล$วเกิด
ความอบอุ"น กิริยาท"าทางไม"รีบร$อน ไม"แสดงสีหน$าเบ่ือหน"ายเด็กให$เด็กได$เห็น มีความกระตือรือร$นใน
การทํางาน แสะงความเปZนกับเด็ก มีทัศนคติท่ีดีต"อการทํางาน และมีอารมณ�ร"าเริงแจ"มใสอยุ"เสมอ 
โดยเฉพาะต$องเปZนคนเป�ดรับเด็กด$วย จึงจะเปZนครูอนุบาลท่ีดีได$ 
 Figuero and Other (1985) อ$างใน สุดารัตน� อ้ึงสกุล (2551) ศึกษาบทบาทและวิธีการ
ประเมินความรู$ขของเด็กก"อนประถมศึกษาท่ีผ"านการฝsกปฏิบัติ โดยใช$วิธีการวัด 4 วิธี วิธีแรก คือ การ
วัดโดยใช$อายุตามปvปฏิทินเปZนเกณฑ�พบว"า เปZนวิธีการท่ีไม"เหมาะสม ไม"อาจบอกได$ว"ามีสัมฤทธิ์ผล
มากน$อยเพียงใด วิธีท่ีสอง ใช$การวัดระดับสติป[ญญาของเด็กตามหลักเกณฑ�และไม"เปZนไปตาม
หลักเกณฑ� วิธีนี้ไม"สามารถนําไปใช$ประเมินการฝsกปฏิบัติได$ วิธีท่ีสาม ใช$วิธีการประเมินความสามารถ
หรือความสนใจ โดยการสังเกต สัมภาษณ� ดูปฏิกิริยาตอบสนองในขณะท่ีเด็กทํากิจกรรมพบว"าวิธีนี้ดี
ท่ีสุด และวิธิท่ีสี่ ใช$แบบทดสอบท่ีมีมาตรฐานตามหลักการของจิตวิทยาพัฒนาการและต$องมีความ
เท่ียงตรง วิธีการนี้เปZนวิธีการท่ีดีอีกอย"างหนึ่งซ่ึงจะทําให$ได$ข$อมูลท่ีสามารถนําไปใช$ในการประเมินทาง
วิชาการได$ 
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 Larkin (1992) อ$างใน ยศกมล เรืองสง"า (2552) ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู$นําของผู$บริหาร
โรงเรียนก"อนประถมศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับก"อนประถมศึกษาพบว"า ผู$บริหารโรงเรียนมี
บทบาทหน$าท่ีท่ีรับผิดชอบมากมายได$แก" การสื่อสารกับครูและผู$ปกครอง การบริหารงานบุคลากร 
การหางบสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร 
 

 



 
 

บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

  การวิจัยเรื่อง การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครอง

ส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน โดยมีวัตถุประสงค� 1) เพ่ือศึกษาการ

บริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาล

ตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 2) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตาม

มาตรฐานการเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด

ลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 3) เพ่ือศึกษาป2ญหาและข$อเสนอแนะการบริหาร       

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล 

อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เพ่ือนําป2ญหาและข$อเสนอแนะการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กไปใช$

เป7นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหน"วยงาน ซ่ึงจะส"งผลโดยตรงต"อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระดับปฐมวัยและสามารถนําไปประยุกต�ใช$ให$เหมาะสมกับบริบทของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กและ

หน"วยงานท่ีเก่ียวข$องอ่ืนๆ ได$ โดยผู$วิจัยได$ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

 3.1 ประชากรและกลุ"มตัวอย"าง 
 3.2 การสร$างเครื่องมือในการวิจัย 
 3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
 3.4 การเก็บรวบรวมข$อมูล 
 3.5 สถิติท่ีใช$ในการวิเคราะห�ข$อมูลและเกณฑ�ท่ีใช$ในการอภิปรายผล 
  
3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากรท่ีใช$ในการวิจัยครั้งนี้ ได$แก" ผู$ปกครองนักเรียนศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล 
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จํานวน 13 แห"ง รวมท้ังหมด 805 คน  

1. ประชากร 

ประชากรท่ีใช$ในการวิจัยครั้งนี้ ได$แก" ผู$ปกครองนักเรียนศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล อําเภอ

เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จํานวน 13 แห"ง รวมท้ังหมด 805 คน 
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2. กลุ�มตัวอย�าง 

        กลุ"มตัวอย"างท่ีใช$ในการวิจัยครั้งนี้  ได$แก" กลุ"มตัวอย"างท่ีได$มาโดยอาศัยความน"าจะเป7น 

(Nonprobability Sampling)และวิธีท่ีใช$คือ การเลือกตัวอย"างแบบสะดวกสบาย (Convenienceหรือ 

Accidental Sampling) การเลือกแบบไม"มีกฎเกณฑ� โดยใช$ตารางกําหนดขนาดกลุ"มตัวอย"างสําเร็จรูป

ของเครจซ่ีและมอร�แกน (Krejcie and Morgan) ได$กลุ"มตัวอย"างจํานวน 260 คน  

        กําหนดกลุ"มตัวอย"างโดยการเปรียบเทียบสัดส"วนประชากรตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในแต"

ละแห"ง ดังตารางต"อไปนี้ 

ตาราง 3.1 แสดงรายละเอียดประชากรตามกลุ�มศูนย$พัฒนาเด็กเล็ก 

ท่ี ศูนย$พัฒนาเด็กเล็ก 

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

สัดส�วน ประชากร 

(N=805) 

กลุ�มตัวอย�าง 

(n=260) 

กลุ"มท่ี 1 เทศบาลตําบลศรีบัวบาน 
เทศบาลตําบลท"าเชียงทอง 
เทศบาลตําบลบ$านแป_น 
เทศบาลตําบลเหมืองจี้ 

65 
25 
89 
92 

21 
8 
29 
30 

8.07 
3.11 
11.06 
11.43 

กลุ"มท่ี 2 เทศบาลตําบลบ$านกลาง 
เทศบาลตําบลมะเขือแจ$ 
เทศบาลตําบลเวียงยอง 
เทศบาลตําบลริมปaง 

85 
72 
16 
85 

27 
24 
5 
27 

10.56 
8.94 
1.99 
10.56 

กลุ"มท่ี 3 เทศบาลตําบลอุโมงค� 
เทศบาลตําบลเหมืองง"า 
เทศบาลตําบลหนองช$างคืน 
เทศบาลตําบลประตูปbา 
เทศบาลตําบลต$นธง 

48 
81 
26 
37 
84 

16 
26 
8 
12 
27 

5.96 
10.06 
3.23 
4.60 
10.43 

รวม 805 260 100 
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3.2 การสร1างเครื่องมือในการวิจัย 
  เครื่องมือรวบรวมข1อมูล 
 เครื่องมือรวบรวมข$อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ประมาณค"า 5 ระดับของ ลิเคิร�ท 
สอบถามเก่ียวกับการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วน
ท$องถ่ิน เทศบาลตําบลอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ซ่ึงมีเนื้อหาและรูปแบบ 3 ตอนประกอบด$วย 
 ตอนท่ี 1 ข$อมูลสถานภาพของผู$ตอบแบบสอบถาม เป7นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
เก่ียวกับกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
 ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน
การดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
ลักษณะเป7นแบบสอบถามประมาณค"า (Rating Scale) 5 ระดับ รวม 6 ด$าน จํานวน 57 ข$อ แบ"งเป7น 
1) ด$านการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 2) ด$านบุคลากร 3) ด$านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล$อม 
และความปลอดภัย 4) ด$านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ด$านการมีส"วนร"วมและการ
สนับสนุนจากทุกภาคส"วน และ 6) ด$านส"งเสริมเครือข"ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย    
 โดยลักษณะของแบบสอบถาม เป7นการสอบถามระดับความคิดเห็นแบบมาตราส"วนประมาณค"า 
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ�การให$คะแนน ดังนี้ 
  ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู"ในระดับมากท่ีสุด 
  ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู"ในระดับมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู"ในระดับปานกลาง  
  ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู"ในระดับน$อย 
  ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู"ในระดับน$อยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 เป7นคําถามแบบปลายเปaดเพ่ือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน จํานวน 6 ข$อ 
 
3.3  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 

ได$ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาข$อมูลต"างๆ จากวรรณกรรมท่ีเก่ียวข$องต"างๆ เก่ียวกับ กลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท่ี
กําหนด 
 2. ศึกษาความหมายแนวคิด ทฤษฏี และหลักการ เก่ียวกับการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
ตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน 
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จังหวัดลําพูน เพ่ือนํามาเป7นนิยามศัพท�ในการวิจัย และนํานิยามเชิงปฏิบัติการมาเป7นแนวทางในการ
สร$างเครื่องมือตามกรอบแนวคิดการวิจัย 
 3. นําแบบสอบถามฉบับร"าง ท่ีจัดทําข้ึนเสนออาจารย�ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบการใช$ภาษาท่ี
เหมาะสม และพิจารณาความเหมาะสมท่ัวไปของเครื่องมือ เพ่ือแก$ไขปรับปรุง 
 4. นําแบบสอบถามท่ีผ"านการพิจารณาจากอาจารย�ท่ีปรึกษาเสนอผู$เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท"าน 
ได$แก" 
  1. รศ.อุเทน ป2ญโญ  ตําแหน"ง นักวิจัยแห"งชาติ, นักวิชาการอิสระ 
  2. นางจินตนา จิตรนารินทร�  ตําแหน"ง รองผู$อํานวยการโรงเรียนธีรกานต�บ$านโฮ"ง 
  3. นายนําชัย   สุขเกษม  ตําแหน"ง ปลัดเทศบาลตําบลเหมืองง"า          
  4. นางขนิษฐา นุตตะระ   ตําแหน"ง ผู$อํานวยการกองการศึกษา  
  5. นางสาวนิตย�ศิริ  ฐิติโชติสกุล  ตําแหน"ง นักวิชาการศึกษา        
 เพ่ือตรวจสอบว"ามีความเหมาะสมสอดคล$องกับตัวบ"งชี้ของตัวแปรท่ีศึกษาหรือไม"แล$วนํา
แบบสอบถามไปหาค"าดัชนีความสอดคล$องระหว"างข$อคําถามกับวัตถุประสงค�ของการวิจัย (Index of 
item-Objective Congruence:IOC) บุญชม  ศรีสะอาด (2545) โดยพิจารณาข$อท่ีมีความสอดคล$อง
ต้ังแต" 0.50 ข้ึนไป ค"าความสอดคล$องท่ีได$คือ 0.98 
 โดยหาค"าดัชนีความสอดคล$องระหว"างข$อคําถามกับลักษณะการบริหารท่ีเป7นเป_าหมายท่ี
ต$องการวัด กําหนดเกณฑ�การให$คะแนน ดังนี้ 
  +1  เม่ือแน"ใจว"าข$อคําถามนั้น สามารถวัดการบริหารนั้นๆ ได$ 
    0 เม่ือไม"แน"ใจว"าข$อคําถามนั้น สามารถวัดการบริหารนั้นๆ ได$ 
  -1 เม่ือแน"ใจว"าข$อคําถามนั้น ไม"สามารถวัดการบริหารนั้นๆ ได$ 
 5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุง ตามข$อเสนอแนะของผู$เชี่ยวชาญเม่ือปรับปรุงแก$ไขแล$ว
นําเสนออาจารย�ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 6. นําแบบสอบถามท่ีจัดทําแล$วไปทดลองใช$ (Try-out) กับประชากรของท่ีไม"ใช"กลุ"ม
ประชากรจริง จํานวน 30 คน  
 7. นําแบบสอบถามท่ีผ"านการทดลองใช$แล$ว มาวิเคราะห�หาค"าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม
ท้ังฉบับและรายข$อด$วยวิธีการหาค"าสัมประสิทธิ์แอลฟbาตามวิธี Cronbach’s Alpha coefficient อ$างใน 
บุญชม ศรีสะอาด (2535) โดยค"าท่ียอมรับได$คือ 0.70 ข้ึนไป ค"าท่ีได$คือ .98 
 8. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ�เพ่ือเตรียมส"งเครื่องมือไปยังประชากรในการวิจัยต"อไป 
 
 
 



74 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข1อมูล 
 ผู$วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข$อมูลดังต"อไปนี้ 
 1. ขอหนังสือจากคณะสังคมศาสตร�และมนุษย�ศาสตร� มหาวิทยาลัยเนชั่น ถึงผู$อํานวยการ
กองการศึกษา  เทศบาลตําบล  อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จํานวน  13  แห"ง 
 2. ผู$วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข$อมูลด$วยตนเอง 
 3. นําแบบสอบถามท่ีได$รับคืนท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ�ทุกฉบับ 
 4. จําแนกแบบสอบถามโดยการคัดแยกฉบับตามข$อมูลท่ัวไปของผู$ตอบแบบสอบถามแล$วนํา
ข$อมูลจากแบบสอบถามท่ีได$บันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือทําการวิเคราะห�ข$อมูลต"อไป 
 
3.5 สถิติท่ีใช1ในการวิเคราะห$ข1อมูลและเกณฑ$ท่ีใช1ในการอภิปรายผล 
 ในการวิจัยการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครอง
ส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบลอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ผู$วิจัยได$มีการวิเคราะห�ข$อมูลดังนี้ 
 1. วิเคราะห�ข$อมูลท่ัวไปของผู$ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก โดยหา
ค"าความถ่ีและค"าร$อยละ เสนอในรูปแบบตาราง 
 2. วิเคราะห�การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครอง
ส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบลอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 6 ด$าน ได$แก" ด$านการบริหารจัดการศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กด$านบุคลากรด$านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล$อม และความปลอดภัยด$านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร และด$านการมีส"วนร"วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส"วน  ผู$วิจัยได$ดําเนินการ

หาค"าความถ่ี ค"าเฉลี่ยกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก (χ)  และส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การแปลผลของข$อมูลท่ีได$จากแบบสอบถามมาตรส"วนประมาณค"า 5 ระดับ อ$างใน         

บุญชม ศรีสะอาด (2545) 
  ระดับ 4.51-5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู"ในระดับมากท่ีสุด 
  ระดับ 3.51-4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู"ในระดับมาก 
  ระดับ 2.51-3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู"ในระดับปานกลาง 
  ระดับ 1.51-2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู"ในระดับน$อย 
  ระดับ 1.00-1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู"ในระดับน$อยท่ีสุด 
 3. การทดสอบสมมติฐาน ผู$วิจัยได$นําผลการวิเคราะห�ข$อมูลในตอนท่ี 2 ของแบบสอบถาม 
นํามาคํานวณหาค"า F-test เพ่ือทดสอบนัยสําคัญของความแตกต"างของค"าเฉลี่ยกลุ"มตัวอย"าง 3 กลุ"ม
ข้ึนไป ซ่ึงแตกต"างกันตามสถานภาพของกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เม่ือพบรายคู"ค"าเฉลี่ยกลุ"มตัวอย"าง ท่ี
มีความแตกต"างอย"างมีนัยสําคัญ จึงจะได$ทําการทดสอบความแตกต"างรายคู"ด$วยวิธีการของ Scheffe 
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 4. วิเคราะห�ข$อมูลวัตถุประสงค�ข$อท่ี 3 ผู$วิจัยได$ทําการรวบรวมประมวลผลข$อมูลจากป2ญหา

และข$อเสนอแนะ ในตอนท่ี 3 แล$วนํามาวิเคราะห�หาค"าความถ่ี (Frequency) และวิเคราะห�ข$อมูลเชิง

พรรณนาโดยวิธีเขียนในลักษณะความเรียง 



 
 

บทที่ 4   
 

ผลการวิจัย 
 

 จากการวิจัยเรื่อง การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กร
ปกครองส"วนท$องถ่ินเทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบและศึกษาป-ญหาข$อเสนอแนะการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงาน
ขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูนสามารถนําเสนอผล
การวิเคราะห�ข$อมูลตามลําดับดังต"อไปนี้ 
 4.1 ข$อมูลท่ัวไปของผู$ตอบแบบสอบถาม 

 4.2 ผลการวิเคราะห�ข$อมูล 

 4.3 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 4.4 ผลการวิเคราะห�ป-ญหาและข$อเสนอแนะ 

 สัญลักษณ�ท่ีใช�ในการวิจัยประกอบด�วย 

         แทน ค"าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 

S.D. แทน ค"าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

n แทน     จํานวนคนในกลุ"มตัวอย"าง (Simple Size)  

t แทน  ค"าสถิติท่ีคํานวณกับตารางทางสถิติ  

p แทน ค"าความน"าจะเปLน(Probability) 

* แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

F แทน ค"าท่ีใช$พิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ(F-distribution) 

SS แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 

df แทน ชั้นของความเปLนอิสระ (Degrees of  Freedom) 

MS      แทน  ผลรวมกําลังสองเฉลี่ยของคะแนน (Mean Squares) 

f         แทน      ความถ่ี (Frequency 
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4.1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 

 เปLนผลการวิเคราะห�ข$อมูลเก่ียวกับการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการ

ดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูนแสดงไว$ใน

ตาราง 4.1 ดังนี้ 

ตาราง 4.1 แสดงจํานวนและร$อยละของผู$ตอบแบบสอบถามจําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
 
สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม               จํานวน (n=260)                 ร�อยละ 

กลุ"มท่ี 1 
กลุ"มท่ี 2 
กลุ"มท่ี 3 

88 
83 
89 

33.80 
32.00 
34.20 

รวม 260 100.00  
 

จากตาราง 4.1 พบว"า กลุ"มตัวอย"างผู$ตอบแบบถามมีจํานวนท้ังสิ้น 260 คน จําแนกตามช"วง

ชั้นอยู"ในกลุ"มท่ี 1 จํานวน 88 คน  คิดเปLนร$อยละ  33.80 กลุ"มท่ี 2 จํานวน 83คน คิดเปLนร$อยละ 

32.00และ กลุ"มท่ี 3 จํานวน 89 คน คิดเปLนร$อยละ 34.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

4.2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 เปLนผลการวิเคราะห�ข$อมูลเก่ียวกับการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงาน

ขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ประกอบด$วย1) ด$านการ

บริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 2) ด$านบุคลากร 3) ด$านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล$อมและความปลอดภัย 

4) ด$านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  5) ด$านการมีส"วนร"วมและการสนับสนุนทุกภาคส"วน และ 6) 

ด$านส"งเสริมเครือข"ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย แสดงไว$ในตาราง  4.2 –4.8 ดังนี้ 

ตาราง 4.2 แสดงค"าเฉลี่ยและส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน
การดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
โดยรวมและรายด$าน  
      

ความคิดเห็นของผู�ปกครองท่ีมีต6อ 
การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

ระดับความคิดเห็น (n = 260) 

 S.D. ระดับ ลําดับ 

1. ด$านการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 3.52 .31 มาก 1 
2. ด$านบุคลากร 3.45 .25 ปานกลาง 6 
3. ด$านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล$อมและความปลอดภัย 3.47 .17 ปานกลาง 4 
4. ด$านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 3.45 .26 ปานกลาง 5 
5. ด$านการมีส"วนร"วมและการสนับสนุนทุกภาคส"วน 3.47 .27 ปานกลาง 2 
6. ด$านส"งเสริมเครือข"ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3.47 .23 ปานกลาง 3 

รวม 3.47 .13 ปานกลาง  
 

 จากตาราง 4.2 พบว"า การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานของ

องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน โดยรวมอยู"ในระดับปาน

กลาง ท่ีค"าเฉลี่ย 3.47เม่ือพิจารณาเปLนรายด$านพบว"าประเด็นท่ีค"าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือด$านการ

บริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อยู"ในระดับมาก ท่ีค"าเฉลี่ย3.52รองลงมาคือด$านการมีส"วนร"วมและ

การสนับสนุนทุกภาคส"วน อยู"ในระดับปานกลาง ท่ีค"าเฉลี่ย3.47 และด$านส"งเสริมเครือข"ายการพัฒนา

เด็กปฐมวัย อยู"ในระดับปานกลาง ท่ีค"าเฉลี่ย3.47 ค"าเฉลี่ยน$อยท่ีสุด ด$านบุคลากรอยู"ในระดับปาน

กลาง ท่ีค"าเฉลี่ย 3.45 
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ตาราง 4.3 แสดงค"าเฉลี่ยและส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน

การดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูนด$าน

การบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก       

ด�านการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
ระดับความคิดเห็น(n = 260) 

 S.D ระดับ ลําดับ 

1. มีการประชาสัมพันธ�การบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กอยู"เสมอ 

3.47 .53 ปานกลาง 8 

2. มีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการบริหารศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก 

3.54 .50 มาก 3 

3. ท"านมีส"วนร"วมตัดสินใจในการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก 

3.58 .49 มาก 2 

4. มีการเสนอแนวทางการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก 

3.50 .50 ปานกลาง 6 

5. ท"านได$รับข$อมูลข"าวสารของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กอยู"เสมอ 3.50 .53 ปานกลาง 5 
6. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการทํากิจกรรมร"วมกับท"านและ

ชุมชนอย"างสมํ่าเสมอ 
3.47 .53 ปานกลาง 9 

7. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการประสานงานให$คําปรึกษากับ
ท"าน 

3.53 .50 มาก 4 

8. ผู$บริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการรับฟ-งป-ญหาและ
ข$อเสนอแนะจากท"านเสมอ 

3.49 .50 ปานกลาง 7 

9. ผู$บริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีต"อท"าน 3.64 .48 มาก 1 
10.ผู$บริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กดูแลบริหารศูนย�ฯเหมาะสม

กับตําแหน"ง 
3.47 .50 ปานกลาง 10 

รวม 3.52 .31 มาก  
 

 จากตาราง 4.3 พบว"า การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานของ

องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ด$านการบริหารจัดการ

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวม อยู"ในระดับมาก ท่ีค"าเฉลี่ย3.52เม่ือพิจารณาเปLนรายประเด็นพบว"า

ประเด็นท่ีค"าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ผู$บริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีต"อท"าน อยู"ใน

ระดับมาก ท่ีค"าเฉลี่ย 3.64 รองลงมาคือท"านมีส"วนร"วมตัดสินใจในการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็ก
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เล็ก อยู"ในระดับมากท่ีค"าเฉลี่ย 3.58 และมีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการบริหารศูนย�พัฒนา

เด็กเล็กอยู"ในระดับมาก ท่ีค"าเฉลี่ย3.54 ค"าเฉลี่ยน$อยท่ีสุด ผู$บริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กดูแลบริหาร

ศูนย�ฯเหมาะสมกับตําแหน"งระดับปานกลาง ท่ีค"าเฉลี่ย 3.47 
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ตาราง 4.4 แสดงค"าเฉลี่ยและส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน

การดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูนด$าน

บุคลากร          

ด�านบุคลากร 
ระดับความคิดเห็น (n = 260) 

 S.D ระดับ ลําดับ 

1. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีผู$ดูแลเด็กเพียงพอ 3.27 .54 ปานกลาง 10 

2. ผู$ดูแลเด็กมีประสบการณ�การดูแลเด็กเปLนอย"างดี 3.40 .58 ปานกลาง 9 

3. ผู$ดูแลเด็กมีวัยวุฒิเหมาะสม 3.50 .51 ปานกลาง 2 

4. ผู$ดูแลเด็กมีความรู$ความเข$าใจในการอบรมดูแล
บุตรหลานของท"าน 

3.48 .50 ปานกลาง 4 

5. ผู$ดูแลเด็กมีบุคลิกภาพดี 3.42 .51 ปานกลาง 8 

6. ผู$ดูแลเด็กดูแลเอาใจใส"บุตรหลานของท"านได$
อย"างดี 

3.50 .50 ปานกลาง 3 

7. ผู$ดูแลเด็กรับฟ-งความคิดเห็นของท"านเสมอ 3.59 .49 มาก 1 

8. ผู$ดูแลเด็กมีการพัฒนาตนเองในด$านการเรียนการ
สอน 

3.44 .50 ปานกลาง 7 

9. ผู$ดูแลเด็กสร$างความสัมพันธ�ระหว"างบุตรหลาน
ของท"านต"อชุมชนท่ีสถานศึกษาต้ังอยู" 

3.46 .51 ปานกลาง 6 

10. ผู$ดูแลเด็กมีความเข$าใจในหน$าท่ีของตนเองเปLน
อย"างดี 

3.47 .50 ปานกลาง 5 

รวม 3.45 .25 ปานกลาง  

 
 จากตาราง 4.4 พบว"า การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานของ
องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ด$านบุคลากร โดยรวมอยู"
ในระดับ ปานกลาง ท่ีค"าเฉลี่ย 3.45 เม่ือพิจารณาเปLนรายประเด็นพบว"าประเด็นท่ีค"าเฉลี่ยสูงสุด 3 
ลําดับแรกคือ ผู$ดูแลเด็กรับฟ-งความคิดเห็นของท"านเสมออยู"ในระดับมากท่ีค"าเฉลี่ย 3.59รองลงมาคือ 
ผู$ดูแลเด็กมีวัยวุฒิเหมาะสมอยู"ในระดับปานกลาง ท่ีค"าเฉลี่ย 3.50 และผู$ดูแลเด็กดูแลเอาใจใส"บุตร
หลานของท"านได$อย"างดีอยู"ในระดับปานกลางท่ีค"าเฉลี่ย 3.50 ค"าเฉลี่ยน$อยท่ีสุด ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมี
ผู$ดูแลเด็กเพียงพอระดับปานกลางท่ีค"าเฉลี่ย 3.27 
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ตาราง 4.5 แสดงค"าเฉลี่ยและส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน

การดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูนด$าน

อาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล$อมและความปลอดภัย      

ด�านอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดล�อมและความปลอดภัย 
ระดับความคิดเห็น (n = 260) 

 S.D ระดับ ลําดับ 

1. สถานท่ีตั้งศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีความสะดวกต"อการ
เดินทาง 

3.52 .50 มาก 3 

2. อาคารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัย 3.59 .49 มาก 1 
3. สถานท่ีของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเพียงพอต"อการทํา

กิจกรรมของบุตรหลาน 
3.58 .51 มาก 2 

4. สภาพแวดล$อมของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีความเปLน
ระเบียบเรียบร$อย 

3.50 .51 ปานกลาง 4 

5. ห$องเรียนเหมาะสมต"อการจัดกิจกรรม 3.28 .54 ปานกลาง 10 
6. ห$องเรียนมีความปลอดภัย 3.43 .58 ปานกลาง 8 
7. สนามเด็กเล"นมีเครื่องเล"นท่ีปลอดภัย 3.50 .50 ปานกลาง 5 
8. มีบริการน้ําด่ืมน้ําใช$ท่ีสะอาดเพียงพอต"อบุตรหลาน

ของท"าน 
3.45 .50 ปานกลาง 7 

9. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กจัดสถานท่ีนอนเหมาะสม 3.40 .49 ปานกลาง 9 
10. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีห$องสุขาท่ีสะอาดปลอดภัย 3.46 .50 ปานกลาง 6 

รวม 3.47 .17 ปานกลาง  

 

 จากตาราง 4.5 พบว"า การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานของ

องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ด$านอาคาร สถานท่ี 

สิ่งแวดล$อมและความปลอดภัย โดยรวมอยู"ในระดับปานกลาง ท่ีค"าเฉลี่ย  3.47 เม่ือพิจารณาเปLนราย

ประเด็นพบว"าประเด็นท่ีค"าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ อาคารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัยอยู"

ในระดับมาก ท่ีค"าเฉลี่ย 3.59รองลงมาคือ สถานท่ีของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเพียงพอต"อการทํากิจกรรม

ของบุตรหลานอยู"ในระดับมาก ท่ีค"าเฉลี่ย 3.58และสถานท่ีต้ังศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีความสะดวกต"อ

การเดินทางอยู"ในระดับมาก ท่ีค"าเฉลี่ย 3.52 ค"าเฉลี่ยน$อยท่ีสุด ห$องเรียนเหมาะสมต"อการจัดกิจกรรม

ระดับปานกลาง ท่ีค"าเฉลี่ย 3.28 



83 
 

ตาราง 4.6 แสดงค"าเฉลี่ยและส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน
การดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูนด$าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร      

ด�านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
ระดับความคิดเห็น (n = 260) 

 S.D ระดับ ลําดับ 

1. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ�การเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 3.52 .50 มาก 1 
2. บุตรหลานของท"านมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนการ

สอน 
3.35 .48 ปาน

กลาง 
8 

3. บุตรหลานของท"านมีการเปลี่ยนแปลงทางด$านการเรียนรู$
เพ่ิมข้ึน 

3.44 .50 ปาน
กลาง 

6 

4. การจัดการเรียนการสอนของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเหมาะสม
กับบุตรหลานของท"าน 

3.38 .47 ปาน
กลาง 

7 

5. ผู$ดูแลเด็กเอาใจใส"ในการเรียนการสอนเปLนอย"างดี 
3.47 .50 ปาน

กลาง 
3 

6. บุตรหลานของท"านมีการเปลี่ยนแปลงทางด$านการพูด 
สามารถสื่อสารได$ดี 

3.49 .50 ปาน
กลาง 

2 

7. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กแจ$งป-ญหาด$านการเรียนของบุตรหลาน
ของท"านให$ทราบเสมอ 

3.46 .50 ปาน
กลาง 

5 

8. พัฒนาเด็กเล็กสอนให$บุตรหลานของท"านมีความม่ันใจกล$า
แสดงออกในทางท่ีถูกต$อง  

3.47 .50 ปาน
กลาง 

4 

รวม 
3.45 .26 ปาน

กลาง 
 

 

 จากตาราง 4.6 พบว"า การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานของ
องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ด$านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร โดยรวมอยู"ในระดับปานกลาง ท่ีค"าเฉลี่ย  3.45 เม่ือพิจารณาเปLนรายประเด็น
พบว"าประเด็นท่ีค"าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ�การเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมอยู"ในระดับมาก ท่ีค"าเฉลี่ย 3.52รองลงมาคือ บุตรหลานของท"านมีการเปลี่ยนแปลงทางด$าน
การพูด สามารถสื่อสารได$ดีอยู"ในระดับปานกลาง ท่ีค"าเฉลี่ย 3.49 และผู$ดูแลเด็กเอาใจใส"ในการเรียน
การสอนเปLนอย"างดีอยู"ในระดับปานกลาง ท่ีค"าเฉลี่ย 3.47 ค"าเฉลี่ยน$อยท่ีสุด บุตรหลานของท"านมี
ความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปานกลาง ท่ีค"าเฉลี่ย 3.35 
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ตาราง 4.7 แสดงค"าเฉลี่ยและส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน
การดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูนด$าน
การมีส"วนร"วมและการสนับสนุนทุกภาคส"วน  

ด�านการมีส6วนร6วมและการสนับสนุนทุกภาคส6วน 
ระดับความคิดเห็น (n = 260) 

 S.D ระดับ ลําดับ 

1. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีส"วนร"วมกับชุมชนเสมอ 3.50 .50 ปานกลาง 3 
2. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให$ความรู$แก"ประชาชนในท$องถ่ิน

เก่ียวกับการดําเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงาน
ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

3.48 .50 ปานกลาง 6 

3. ท"านได$ให$ความร"วมมือสนับสนุนทุนทรัพย�การดําเนินการ
ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

3.41 .49 ปานกลาง 10 

4. มีการระดมทุนจากภายนอกเพ่ือพัฒนาศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก 

345 .53 ปานกลาง 8 

5. ท"านสามารถตรวจสอบการทํางานของผู$ดูแลเด็กได$ 3.47 .50 ปานกลาง 7 
6. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กได$เชิญท"านเข$าประชุมเปLนประจํา 3.48 .51 ปานกลาง 5 
7. บุตรหลานของท"านได$รับการตรวจสุขอนามัยจาก

หน"วยงานสาธารณสุขท่ีทางศูนย�พัฒนาเด็กเล็กจัดข้ึน 
3.50 .50 ปานกลาง 4 

8. ท"านมีส"วนร"วมในการตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน 3.45 .50 ปานกลาง 9 
9. ท"านมีส"วนร"วมในการตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม 

)นม (  
3.50 .53 ปานกลาง 2 

10. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการออกตรวจเยี่ยมเด็กท่ีบ$าน 3.51 .50 มาก 1 
รวม 3.47 .27 ปานกลาง  

 

 จากตาราง 4.7 พบว"า การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานของ
องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ด$านการมีส"วนร"วมและ
การสนับสนุนทุกภาคส"วน โดยรวมอยู"ในระดับปานกลาง ท่ีค"าเฉลี่ย 3.47 เม่ือพิจารณาเปLนราย
ประเด็นพบว"าประเด็นท่ีค"าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการออกตรวจเยี่ยมเด็กท่ี
บ$าน อยู"ในระดับมาก ท่ีค"าเฉลี่ย 3.51รองลงมาคือ ท"านมีส"วนร"วมในการตรวจสอบคุณภาพอาหาร
เสริม  )นม ( อยู"ในระดับปานกลาง ท่ีค"าเฉลี่ย 3.50 และศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีส"วนร"วมกับชุมชนเสมออยู"
ในระดับปานกลาง ท่ีค"าเฉลี่ย 3.50 ค"าเฉลี่ยน$อยท่ีสุด ท"านได$ให$ความร"วมมือสนับสนุนทุนทรัพย�การ
ดําเนินการของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กระดับปานกลาง ท่ีค"าเฉลี่ย 3.41 
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ตาราง 4.8 แสดงค"าเฉล่ียและส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการ

ดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถิ่น เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูนด$านส"งเสริม

เครือข"ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย     

ด�านส6งเสริมเครือข6ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ระดับความคิดเห็น (n = 260) 

 
S.D ระดับ ลําดับ 

1. มีการแจ$งให$ท"านทราบถึงการทําข$อตกลงร"วมกับ
หน"วยงานอ่ืนเพื่อพัฒนาส"งเสริมศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

3.44 .50 ปานกลาง 7 

2. มีการนําบุตรหลานของท"านไปศึกษาแหล"งเรียนรู$นอก
สถานท่ี ด$านภูมิป-ญญาท$องถิ่นกับชุมชน 

3.41 .55 ปานกลาง 9 

3. องค�กรปกครองส"วนท$องถิ่นให$ความช"วยเหลือศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กเปLนอย"างดี 

3.49 .53 ปานกลาง 4 

4. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กได$รับการสนับสนุนจากหน"วยงานอ่ืน
นอกเหนือจากองค�การปกครองส"วนท$องถิ่น 

3.43 .52 ปานกลาง 8 

5. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กได$รับการประเมินจาก สมศ. 3.46 .50 ปานกลาง 5 
6. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีปfายประชาสัมพันธ�เครือข"ายการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 
3.45 .50 ปานกลาง 6 

7. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการให$ความรู$แก"ผู$ปกครองด$านการ
ดูแลเด็กปฐมวัย   

3.52 .50 มาก 1 

8. มีการประสานความร"วมมือกับองค�กรในท$องถิ่นเพื่อการ
พัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

3.50 .50 ปานกลาง 3 

9. ท"านมีความรู$สึกท่ีดีต"อการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 3.51 .37 มาก 2 
รวม 3.47 .23 ปานกลาง  

 จากตาราง 4.8 พบว"าการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กร
ปกครองส"วนท$องถิ่น เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ด$านส"งเสริมเครือข"ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย โดยรวมอยู"ในระดับปานกลาง ท่ีค"าเฉล่ีย  3.47 เมื่อพิจารณาเปLนรายประเด็นพบว"าประเด็นท่ี
ค"าเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการให$ความรู$แก"ผู$ปกครองด$านการดูแลเด็กปฐมวัย 
อยู"ในระดับมาก ท่ีค"าเฉล่ีย 3.52รองลงมาคือ ท"านมีความรู$สึกท่ีดีต"อการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กอยู"ใน
ระดับปานกลาง ท่ีค"าเฉล่ีย 3.51 และมีการประสานความร"วมมือกับองค�กรในท$องถิ่นเพื่อการพัฒนาศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กอยู"ในระดับปานกลาง ท่ีค"าเฉล่ีย 3.50 ค"าเฉล่ียน$อยท่ีสุด มีการนําบุตรหลานของท"านไป
ศึกษาแหล"งเรียนรู$นอกสถานท่ี ด$านภูมิป-ญญาท$องถิ่นกับชุมชนระดับปานกลาง ท่ีค"าเฉล่ีย 3.41 
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4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูลการเปรียบเทียบการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส6วนท�องถิ่น เทศบาลตําบล 

อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ6มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
 เปLนผลการวิเคราะห�ข$อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถิ่น เทศบาล
ตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก แสดงไว$ในตาราง 4.9 – 4.15 ดังนี้ 
 
ตาราง 4.9 แสดงผลการวิเคราะห� การเปรียบเทียบ การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถิ่น เทศบาลตําบล 
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโดยรวมและรายด$าน ผลการวิเคราะห�ข$อมูลมีดังนี้ 
            

การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามมาตรฐานการดําเนินงาน 

ขององค�กรปกครองส6วนท�องถิ่น 

ระดับความคิดเห็น (n = 260) 
กลุ6มที่ 1 กลุ6มที่ 2 กลุ6มที่ 3 

 S.D ระดับ  S.D ระดับ  S.D ระดับ 

1. ด$านการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 3.52 .31 มาก 3.56 .33 มาก 3.48 .29 ปานกลาง 
2. ด$านบุคลากร 3.45 .25 ปานกลาง 3.47 .26 ปานกลาง 3.44 .25 ปานกลาง 
3. ด$านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล$อมและความปลอดภัย 3.49 .16 ปานกลาง 3.44 .18 ปานกลาง 3.48 .17 ปานกลาง 
4. ด$านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 3.54 .27 มาก 3.37 .25 ปานกลาง 3.43 .24 ปานกลาง 
5. ด$านการมีส"วนร"วมและการสนับสนุนทุกภาคส"วน 3.51 .27 มาก 3.46 .28 ปานกลาง 3.45 .26 ปานกลาง 
6. ด$านส"งเสริมเครือข"ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3.49 .22 ปานกลาง 3.49 .25 ปานกลาง 3.42 .20 ปานกลาง 

รวม 3.50 .13 ปานกลาง 3.46 .14 ปานกลาง 3.45 .12 ปานกลาง 
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 จากตาราง 4.9 พบว"า การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถิ่น เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโดยรวมและรายด$านพบว"า กลุ"มที่ 1 มีค"าเฉลี่ยโดยรวมสูงที่สุด 3.50 รองลงมากลุ"มที่ 2 มีค"าเฉลี่ย 3.46 และกลุ"ม
ที่ 3 มีค"าเฉลี่ย 3.45 
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ตาราง 4.10  แสดงผลการวิเคราะห�การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถิ่น เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูนด$านการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ด�านการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
ระดับความคิดเห็น(N=260) 

กลุ6มที่ 1 กลุ6มที่ 2 กลุ6มที่ 3 

 S.D ระดับ  S.D ระดับ  S.D ระดับ 
1. มีการประชาสัมพันธ�การบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กอยู"เสมอ 3.49 .50 ปานกลาง 3.53 .55 มาก 3.38 .53 ปานกลาง 
2. มีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 3.52 .50 มาก 3.59 .49 มาก 3.50 .50 ปานกลาง 
3. ท"านมีส"วนร"วมตัดสินใจในการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 3.59 .49 มาก 3.64 .48 มาก 3.53 .50 มาก 
4. มีการเสนอแนวทางการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 3.61 .49 มาก 3.45 .50 ปานกลาง 3.45 .50 ปานกลาง 
5. ท"านได$รับข$อมูลข"าวสารของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กอยู"เสมอ 3.51 .55 มาก 3.51 .55 มาก 3.46 .50 ปานกลาง 
6. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการทํากิจกรรมร"วมกับท"านและชุมชนอย"าง

สม่ําเสมอ 
3.49 .50 ปานกลาง 3.55 .55 มาก 3.38 .53 ปานกลาง 

7. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการประสานงานให$คําปรึกษากับท"าน 3.50 .50 ปานกลาง 3.61 .49 มาก 3.49 .50 ปานกลาง 
8. ผู$บริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กรับฟ-งป-ญหาและข$อเสนอแนะจากท"าน 3.47 .50 ปานกลาง 3.55 .50 มาก 3.46 .50 ปานกลาง 
9. ผู$บริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีมนุษยสัมพันธ�ที่ดีต"อท"าน 3.64 .48 มาก 3.63 .49 มาก 3.66 .48 มาก 
10. ผู$บริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กดูแลบริหารศูนย�ฯเหมาะสมกับตําแหน"ง 3.41 .49 ปานกลาง 3.49 .50 ปานกลาง 3.52 .50 มาก 

รวม 3.52 .31 มาก 3.56 .33 มาก 3.48 .29 ปานกลาง 
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 จากตาราง 4.10 พบว"า การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถิ่น เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็กด$านการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กพบว"า กลุ"มที่ 2 มีค"าเฉลี่ยโดยรวมสูงที่สุด 3.56รองลงมากลุ"มที่ 1 มี
ค"าเฉลี่ย 3.52 และกลุ"มที่ 3 มีค"าเฉลี่ย 3.48 
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ตาราง 4.11 แสดงผลการวิเคราะห�การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถิ่น เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูนด$านบุคลากร 
 

 
ด�านบุคลากร 

ระดับความคิดเห็น(N=260) 
กลุ6มที่ 1 กลุ6มที่ 2 กลุ6มที่ 3 

 S.D ระดับ  S.D ระดับ  S.D ระดับ 
1. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีผู$ดูแลเด็กเพียงพอ 3.18 .56 ปานกลาง 3.33 .52 ปานกลาง 3.30 .53 ปานกลาง 
2. ผู$ดูแลเด็กมีประสบการณ�การดูแลเด็กเปLนอย"างดี 3.35 .61 ปานกลาง 3.39 .58 ปานกลาง 3.46 .57 ปานกลาง 
3. ผู$ดูแลเด็กมีวัยวุฒิเหมาะสม 3.42 .52 ปานกลาง 3.53 .50 มาก 3.54 .50 มาก 
4. ผู$ดูแลเด็กมีความรู$ความเข$าใจในการอบรมดูแลบุตรหลานของ

ท"าน 
3.51 .50 มาก 3.48 .50 ปานกลาง 3.46 .52 ปานกลาง 

5. ผู$ดูแลเด็กมีบุคลิกภาพดี 3.39 .49 ปานกลาง 3.47 .53 ปานกลาง 3.42 .52 ปานกลาง 
6. ผู$ดูแลเด็กดูแลเอาใจใส"บุตรหลานของท"านได$อย"างดี 3.50 .50 ปานกลาง 3.54 .50 มาก 3.46 .50 ปานกลาง 
7. ผู$ดูแลเด็กรับฟ-งความคิดเห็นของท"านเสมอ 3.57 .50 มาก 3.61 .49 มาก 3.56 .50 มาก 
8. ผู$ดูแลเด็กมีการพัฒนาตนเองในด$านการเรียนการสอน 3.52 .50 มาก 3.42 .50 ปานกลาง 3.38 .49 ปานกลาง 
9.ผู$ดูแลเด็กสร$างความสัมพันธ�ระหว"างบุตรหลานของท"านต"อ

ชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู" 
3.56 .50 มาก 3.42 .52 ปานกลาง 3.39 .49 ปานกลาง 

10. ผู$ดูแลเด็กมีความเข$าใจในหน$าที่ของตนเองเปLนอย"างดี 3.45 .50 ปานกลาง 3.49 .50 ปานกลาง 3.45 .50 ปานกลาง 
รวม 3.45 .25 ปานกลาง 3.47 .26 ปานกลาง 3.44 .25 ปานกลาง 
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 จากตาราง 4.11 พบว"า การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถิ่น เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็กด$านบุคลากรพบว"า กลุ"มที่ 2 มีค"าเฉลี่ยโดยรวมสูงที่สุด 3.47 รองลงมากลุ"มที่ 1มีค"าเฉลี่ย 3.45 และกลุ"มที่ 3 มี
ค"าเฉลี่ย 3.44 
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ตาราง 4.12 แสดงผลการวิเคราะห�การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถิ่น เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูนด$านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล$อมและความปลอดภัย 
 
 

ด�านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล�อม 
และความปลอดภัย 

ระดับความคิดเห็น (N=260) 
กลุ6มที่ 1 กลุ6มที่ 2 กลุ6มที่ 3 

 S.D ระดับ  S.D ระดับ  S.D ระดับ 
1. สถานที่ตั้งศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีความสะดวกต"อการเดินทาง 3.51 .50 มาก 3.54 .50 มาก 3.49 .50 ปานกลาง 
2. อาคารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัย 3.55 .50 มาก 3.61 .49 มาก 3.60 .49 มาก 
3. สถานที่ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเพียงพอต"อการทํากิจกรรม

ของบุตรหลาน 
3.58 .52 มาก 3.51 .50 มาก 3.67 .50 มาก 

4. สภาพแวดล$อมของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีความเปLนระเบียบ
เรียบร$อย 

3.61 .49 มาก 3.40 .49 ปานกลาง 3.48 .52 ปานกลาง 

5. ห$องเรียนเหมาะสมต"อการจัดกิจกรรม 3.32 .49 ปานกลาง 3.22 .59 ปานกลาง 3.30 .55 ปานกลาง 
6. ห$องเรียนมีความปลอดภัย 3.48 .61 ปานกลาง 3.31 .56 ปานกลาง 3.51 .57 มาก 
7. สนามเด็กเล"นมีเครื่องเล"นที่ปลอดภัย 3.55 .50 มาก 3.41 .49 ปานกลาง 3.54 .50 มาก 
8. มีบริการน้ําดื่มน้ําใช$ที่สะอาดเพียงพอต"อบุตรหลานของท"าน 3.40 .49 ปานกลาง 3.52 .50 มาก 3.43 .50 ปานกลาง 
9. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กจัดสถานที่นอนเหมาะสม 3.43 .50 ปานกลาง 3.41 .49 ปานกลาง 3.38 .49 ปานกลาง 
10. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีห$องสุขาที่สะอาดปลอดภัย 3.49 .50 ปานกลาง 3.45 .50 ปานกลาง 3.45 .50 ปานกลาง 

รวม 3.49 .16 ปานกลาง 3.44 .18 ปานกลาง 3.48 .17 ปานกลาง 
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 จากตาราง 4.12 พบว"าการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถิ่น เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็กด$านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล$อม และความปลอดภัยพบว"า กลุ"มที่ 1 มีค"าเฉลี่ยโดยรวมสูงที่สุด 3.49 รองลงมา
กลุ"มที่ 3 มีค"าเฉลี่ย 3.48 และกลุ"มที่ 2 มีค"าเฉลี่ย 3.44 
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ตาราง 4.13 แสดงผลการวิเคราะห�การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถิ่น เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูนด$านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
 
 

ด�านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
 

ระดับความคิดเห็น(N=260) 
กลุ6มที่ 1 กลุ6มที่ 2 กลุ6มที่ 3 

 S.D ระดับ  S.D ระดับ  S.D ระดับ 
1. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ�การเรียนการสอนที่เหมาะสม 3.63 .48 มาก 3.41 .49 ปานกลาง 3.49 .50 ปานกลาง 
2. บุตรหลานของท"านมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน 3.45 .50 ปานกลาง 3.27 .44 ปานกลาง 3.31 .47 ปานกลาง 
3. บุตรหลานของท"านมีการเปลี่ยนแปลงทางด$านการเรียนรู$

เพิ่มขึ้น 
3.51 .50 มาก 3.37 .49 ปานกลาง 3.43 .50 ปานกลาง 

4. การจัดการเรียนการสอนของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเหมาะสม 
   กับบุตรหลานของท"าน 

3.28 .66 ปานกลาง 3.36 .51 ปานกลาง 3.49 .52 ปานกลาง 

5. ผู$ดูแลเด็กเอาใจใส"ในการเรียนการสอนเปLนอย"างดี 3.58 .50 มาก 3.41 .49 ปานกลาง 3.43 .50 ปานกลาง 
6. บุตรหลานของท"านมีการเปลี่ยนแปลงทางด$านการพูด 

สามารถสื่อสารได$ดี 
3.61 .49 มาก 3.42 .50 ปานกลาง 3.43 .50 ปานกลาง 

7. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กแจ$งป-ญหาด$านการเรียนของบุตรหลานให$
ท"านทราบเสมอ 

3.57 .50 มาก 3.40 .49 ปานกลาง 3.40 .49 ปานกลาง 

8. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสอนให$บุตรหลานของท"านมีความมั่นใจ
กล$าแสดงออกในทางที่ถูกต$อง  

3.64 .48 มาก 3.33 .47 ปานกลาง 3.44 .50 ปานกลาง 

รวม 3.54 .27 มาก 3.37 .25 ปานกลาง 3.43 .24 ปานกลาง 
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 จากตาราง 4.13 พบว"า การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถิ่น เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็กด$านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบว"า กลุ"มที่ 1 มีค"าเฉลี่ยโดยรวมสูงที่สุด 3.54 รองลงมากลุ"มที่ 3 มี
ค"าเฉลี่ย 3.43 และกลุ"มที่ 2 มีค"าเฉลี่ย 3.37 
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ตาราง 4.14 แสดงผลการวิเคราะห�การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถิ่น เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูนด$านการมีส"วนร"วมและการสนับสนุนทุกภาคส"วน 

ด�านการมีส6วนร6วมและ 
การสนับสนุนทุกภาคส6วน 

ระดับความคิดเห็น (N=260) 
กลุ6มที่ 1 กลุ6มที่ 2 กลุ6มที่ 3 

 S.D ระดับ  S.D ระดับ  S.D ระดับ 
1. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีส"วนร"วมกับชุมชนเสมอ 3.59 .49 มาก 3.43 .50 ปานกลาง 3.47 .50 ปานกลาง 
2. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให$ความรู$แก"ประชาชนในท$องถิ่นเกี่ยวกับ

การดําเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก 

3.53 .50 มาก 3.47 .50 ปานกลาง 3.43 .50 ปานกลาง 

3. ท"านได$ให$ความร"วมมือสนับสนุนทุนทรัพย�การดําเนินการของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

3.42 .50 ปาน 
กลาง 

3.41 .49 ปานกลาง 3.40 .49 ปานกลาง 

4. มีการระดมทุนจากภายนอกเพื่อพัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 3.50 .50 ปานกลาง 3.41 .54 ปานกลาง 3.45 .54 ปานกลาง 
5. ท"านสามารถตรวจสอบการทํางานของผู$ดูแลเด็กได$ 3.52 .50 มาก 3.41 .49 ปานกลาง 3.48 .50 ปานกลาง 
6. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กได$เชิญท"านเข$าประชุมเปLนประจํา 3.48 .52 ปานกลาง 3.45 .50 ปานกลาง 3.51 .50 มาก 
7. บุตรหลานของท"านได$รับการตรวจสุขอนามัยจากหน"วยงาน

สาธารณสุข 
3.48 .50 ปานกลาง 3.49 .50 ปานกลาง 3.52 .50 มาก 

8. ท"านมีส"วนร"วมในการตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน 3.55 .50 มาก 3.47 .50 ปานกลาง 3.35 .48 ปานกลาง 
9. ท"านมีส"วนร"วมในการตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม  )นม (  3.64 .53 มาก 3.40 .54 ปานกลาง 3.45 .50 ปานกลาง 
10. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการออกตรวจเยี่ยมเด็กที่บ$าน 3.44 .50 ปานกลาง 3.64 .48 มาก 3.45 .50 ปานกลาง 

รวม 3.51 .27 มาก 3.46 .28 ปานกลาง 3.45 .26 ปานกลาง 
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         จากตาราง 4.14 พบว"า การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถิ่น เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็กด$านการมีส"วนร"วมและการสนับสนุนทุกภาคส"วนพบว"า กลุ"มที่ 1 มีค"าเฉลี่ยโดยรวมสูงที่สุด3.51รองลงมากลุ"มที่ 2 
มีค"าเฉลี่ย 3.46 และกลุ"มที่ 3 มีค"าเฉลี่ย 3.45 
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ตาราง 4.15 แสดงผลการวิเคราะห�การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถิ่น เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูนด$านส"งเสริมเครือข"ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  

 
ด�านส6งเสริมเครือข6ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ระดับความคิดเห็น(N=260) 
กลุ6มที่ 1 กลุ6มที่ 2 กลุ6มที่ 3 

 S.D ระดับ  S.D ระดับ  S.D ระดับ 
1. มีการแจ$งให$ท"านทราบถึงการทําข$อตกลงร"วมกับหน"วยงานอื่นเพื่อ

พัฒนาส"งเสริมศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
3.39 .49 ปานกลาง 3.51 .50 มาก 3.43 .50 ปานกลาง 

2. มีการนําบุตรหลานของท"านไปศึกษาแหล"งเรียนรู$นอกสถานที่ ด$านภูมิ
ป-ญญาท$องถิ่นกับชุมชน 

3.39 .51 ปานกลาง 3.47 .60 ปานกลาง 3.38 .53 ปานกลาง 

3. องค�กรปกครองส"วนท$องถิ่นให$ความช"วยเหลือศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเปLน
อย"างดี 

3.56 .50 มาก 3.53 .53 มาก 3.39 .57 ปานกลาง 

4. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กได$รับการสนับสนุนจากหน"วยงานอื่นนอกเหนือจาก
องค�การปกครองส"วนท$องถิ่น 

3.50 .53 ปานกลาง 3.39 .51 ปานกลาง 3.42 .52 ปานกลาง 

5. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กได$รับการประเมินจาก สมศ. 3.45 .50 ปานกลาง 3.52 .50 มาก 3.40 .49 ปานกลาง 
6. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีปfายประชาสัมพันธ�เครือข"ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3.42 .50 ปานกลาง 3.51 .50 มาก 3.44 .50 ปานกลาง 
7. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการให$ความรู$แก"ผู$ปกครองด$านการดูแลเด็กปฐมวัย   3.65 .48 มาก 3.45 .50 ปานกลาง 3.46 .50 ปานกลาง 
8. มีการประสานความร"วมมือกับองค�กรในท$องถิ่นเพื่อการพัฒนาศูนย�

พัฒนาเด็กเล็ก 
3.53 .50 มาก 3.53 .50 มาก 3.44 .50 ปานกลาง 

9. ท"านมีความรู$สึกที่ดีต"อการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 3.53 .39 มาก 3.55 .36 มาก 3.46 .35 ปานกลาง 
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ตาราง 4.15 (ต"อ)  
 

ด�านส6งเสริมเครือข6ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ระดับความคิดเห็น(N=260) 

กลุ6มที่ 1 กลุ6มที่ 2 กลุ6มที่ 3 

 S.D ระดับ  S.D ระดับ  S.D ระดับ 
9. ท"านมีความรู$สึกที่ดีต"อการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 3.53 .39 มาก 3.55 .36 มาก 3.46 .35 ปานกลาง 

รวม 3.49 .22 ปานกลาง 3.49 .25 ปานกลาง 3.42 .20 ปานกลาง 
 
 จากจากตาราง 4.15 พบว"าการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถิ่น เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็กด$านส"งเสริมเครือข"ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยพบว"า กลุ"มที่ 2 มีค"าเฉลี่ยโดยรวมสูงที่สุด 3.49 รองลงมากลุ"มที่ 1 มี
ค"าเฉลี่ย 3.49 และกลุ"มที่ 3 มีค"าเฉลี่ย 3.42 
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ผลการวิเคราะห�ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตาม
มาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส6วนท�องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน  
         เปLนผลการวิเคราะห�ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตาม
มาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน แสดงไว$ในตาราง 4.16 – 4.33 
 
ตาราง 4.16 แสดงผลการวิเคราะห�ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตาม
มาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโดยรวมและรายด$านผลการวิเคราะห�ข$อมูลมีดังนี้ 

การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตาม
มาตรฐานการดําเนินงานขององค�กร

ปกครองส"วนท$องถ่ิน 

แหล6งความ
แปรปรวน df SS MS F P 

1. ด$านการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ระหว"างกลุ"ม 2 .218 .109 
1.130 .325 ภายในกลุ"ม 257 24.838 .097 

รวม 259 25.056  
2. ด$านบุคลากร ระหว"างกลุ"ม 2 .035 .017 

.269 .765 ภายในกลุ"ม 257 16.534 .064 
รวม 259 16.569  

3. ด$านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล$อม และ
ความปลอดภัย 

ระหว"างกลุ"ม 2 .144 .072 
2.474 .086 ภายในกลุ"ม 257 7.505 .029 

รวม 259 7.649  
4. ด$านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ระหว"างกลุ"ม 2 1.206 .603 

9.496 .000* ภายในกลุ"ม 257 16.321 .064 
รวม 259 17.527  

5. ด$านการมสี"วนร"วมและการสนับสนุนทุก
ภาคส"วน 

ระหว"างกลุ"ม 2 .222 .111 
1.504 .224 ภายในกลุ"ม 257 18.936 .074 

รวม 259 19.157  
6. ด$านส"งเสริมเครือข"ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

ระหว"างกลุ"ม 2 .273 .136 
2.708 .069 ภายในกลุ"ม 257 12.949 .050 

รวม 259 13.222  

โดยรวม 
ระหว"างกลุ"ม 2 .109 .055 

3.284 .039* ภายในกลุ"ม 257 4.281 .017 
รวม 259 4.391  
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*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ P<.05 
จากตาราง 4.16 พบว"า การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานของ

องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�

พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมและด$านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร แตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 ด$านอ่ืนๆ แตกต"างกันอย"างไม"มีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตาราง  4.17 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู"การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนก
ตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวม 
 

กลุ6มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  
กลุ6ม 1 กลุ6ม 2 กลุ6ม 3 

3.50   3.46 3.45 

กลุ6ม 1 3.50  .0361 .0478* 
กลุ6ม 2 3.46   .0118 
กลุ6ม 3 3.45    

 *p < .05 
 จากตาราง 4.17 พบว"า การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานของ
องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมแตกต"างกันจํานวน 1 คู" คือ กลุ"มท่ี 1 กับ กลุ"มท่ี 3 ท่ีค"าเฉลี่ย 3.50 กับ 
3.45 อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตาราง 4.18 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู"การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนก
ตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ด$านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
 

กลุ6มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  
กลุ6ม 1 กลุ6ม 2 กลุ6ม 3 

3.54   3.37 3.43 

กลุ6ม 1 3.54  .1650* .1071* 
กลุ6ม 2 3.37   .0579 
กลุ6ม 3 3.43    

 *p < .05 
 

จากตาราง 4.18 พบว"า การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานของ

องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�

พัฒนาเด็กเล็ก ด$านวิชาการกับกิจกรรมตามหลักสูตร แตกต"างกันจํานวน 2 คู" คือ กลุ"มท่ี 1 กับกลุ"มท่ี 

2 ท่ีค"าเฉลี่ย 3.54 กับ 3.37 และ กลุ"มท่ี 1 กับกลุ"มท่ี 3 ท่ีค"าเฉลี่ย 3.54 กับ 3.43 อย"างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตาราง 4.19 แสดงผลการวิเคราะห�ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
ตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก รายประเด็นเฉพาะท่ีแตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

รายประเด็น 
แหล6งความ
แปรปรวน 

df SS MS F P 

1. การเสนอแนวทางการดําเนินงาน
ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

(ด$าน1ข$อ4) 

ระหว"างกลุ"ม 2 1.604 .802 
3.251 .040* ภายในกลุ"ม 257 63.392 .247 

รวม 259 64.996  

2. สภาพแวดล$อมของศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กมีความเปLนระเบียบ
เรียบร$อย(ด$าน3ข$อ 24) 

ระหว"างกลุ"ม 2 2.032 1.016 
4.019 .019* ภายในกลุ"ม 257 64.968 .253 

รวม 259 67.000  

3. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ�การ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสม 

(ด$าน 4 ข$อ 31) 

ระหว"างกลุ"ม 2 2.255 1.128 
4.623 .011* ภายในกลุ"ม 257 62.683 .244 

รวม 259 64.938  

4.บุตรหลานของท"านมีความสนใจใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 

(ด$าน 4 ข$อ 32) 

ระหว"างกลุ"ม 2 1.668 .834 
3.749 .025* ภายในกลุ"ม 257 57.178 .222 

รวม 259 58.846  

5.การจัดการเรียนการสอนของ 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเหมาะสมกับบุตร

หลานของท"าน(ด$าน 4 ข$อ 34) 

ระหว"างกลุ"ม 2 2.002 1.001 
3.089 .047* ภายในกลุ"ม 257 83.302 .324 

รวม 259 85.304  

6. ผู$ดูแลเด็กเอาใจใส"ในการเรียนการ
สอนเปLนอย"างดี(ด$าน 4 ข$อ 35) 

ระหว"างกลุ"ม 2 1.521 .760 
3.088 .047* ภายในกลุ"ม 257 63.291 .246 

รวม 259 64.812  
7.บุตรหลานของท"านมีการ

เปลี่ยนแปลงทางด$านการพูด 
สามารถสื่อสารได$ดี(ด$าน 4 ข$อ 
36) 

ระหว"างกลุ"ม 2 2.086 1.043 

4.262 .015* 
ภายในกลุ"ม 257 62.880 .245 
รวม 259 64.965  

8. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กแจ$งป-ญหาด$าน
การเรียนของบุตรหลานท"านให$
ทราบเสมอ(ด$าน 4 ข$อ 37) 

ระหว"างกลุ"ม 2 1.626 .813 3.321 .038* 
ภายในกลุ"ม 257 62.909 .245 
รวม 259 64.535  
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ตาราง 4.19 (ต"อ) 
รายประเด็น แหล6งความ

แปรปรวน 
df SS MS F P 

9. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสอนให$บุตร
หลานมีความม่ันใจ กล$า
แสดงออกในทางท่ีถูกต$อง 

(ด$าน 4 ข$อ 38) 

ระหว"างกลุ"ม 2 4.263 2.132 

9.056 .000* 
ภายในกลุ"ม 257 60.491 .235 
รวม 259 64.754  

10. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีส"วน
ร"วมกับชุมชนเสมอ 

(ด$าน 4 ข$อ 39) 

ระหว"างกลุ"ม 2 1.162 .581 
2.339 .098* ภายในกลุ"ม 257 63.838 .248 

รวม 259 65.00  

11. ท"านมีส"วนร"วมในการตรวจสอบ
คุณภาพอาหารกลางวัน 

(ด$าน 5 ข$อ 46) 

ระหว"างกลุ"ม 2 1.751 .876 
3.589 .029* ภายในกลุ"ม 257 62.695 .244 

รวม 259 64.446  

12. ท"านมีส"วนร"วมในการตรวจสอบ
คุณภาพอาหารเสริม (นม) 

(ด$าน 5 ข$อ 47) 

ระหว"างกลุ"ม 2 2.731 1.365 4.994 .007* 
ภายในกลุ"ม 257 70.266 .273 
รวม 259 72.996  

13. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการออก
ตรวจเยี่ยมเด็กท่ีบ$าน 

(ด$าน 5 ข$อ 48) 

ระหว"างกลุ"ม 2 2.090 1.045 4.269 .015* 
ภายในกลุ"ม 257 62.895 .245 
รวม 259 64.985  

14. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการให$
ความรู$แก"ผู$ปกครองด$านการดูแล
เด็กปฐมวัย(ด$าน 6 ข$อ 55) 

ระหว"างกลุ"ม 2 2.206 1.103 4.521 .012* 
ภายในกลุ"ม 257 62.698 .244 
รวม 259 64.904  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ P<.05 
จากตาราง 4.19 พบว"า การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานของ

องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก เม่ือพิจารณาเปLนรายประเด็นแตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 
14 ประเด็น ดังกล"าวข$างต$น 
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ตาราง 4.20 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู"การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการ

ดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนก

ตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นการเสนอแนวทางการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก   

 

กลุ6มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  
กลุ6ม 1 กลุ6ม 2 กลุ6ม 3 

3.62  3.45 3.45 

กลุ6ม 1 3.62  .16785 .16420 
กลุ6ม 2 3.45   .00366 
กลุ6ม 3 3.45    

 *p < .05 
จากตาราง 4.20 พบว"า การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานของ

องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�

พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นการเสนอแนวทางการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก แตกต"างกันอย"างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต"เม่ือพิจารณาความแตกต"างรายคู"แล$วพบว"าไม"มีรายคู"ใดแตกต"างกัน

อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตาราง  4.21 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู"การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการ

ดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนก

ตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นสภาพแวดล$อมของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

กลุ6มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  
กลุ6ม 1 กลุ6ม 2 กลุ6ม 3 

3.61   3.40 3.48 

กลุ6ม 1 3.61  .2160* .1305 
กลุ6ม 2 3.40   .0856 
กลุ6ม 3 3.48    

 *p < .05 
จากตาราง 4.21 พบว"า การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานของ

องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�

พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นสภาพแวดล$อมของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก แตกต"างกันจํานวน 1 คู" คือ กลุ"มท่ี 1 

กับกลุ"มท่ี 2 ท่ีค"าเฉลี่ย 3.61 กับ 3.40 อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตาราง  4.22 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู"การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการ

ดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนก

ตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ�การเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 

กลุ6มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  
กลุ6ม 1 กลุ6ม 2 กลุ6ม 3 

3.64  3.41  3.49 

กลุ6ม 1 3.64  .2267* .1420 
กลุ6ม 2 3.41   .0847 
กลุ6ม 3 3.49    

 *p < .05 
จากตาราง 4.22 พบว"า การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานของ

องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�

พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ�การเรียนการสอนท่ีเหมาะสม แตกต"างกันจํานวน 

1 คู" คือ กลุ"มท่ี 1 กับกลุ"มท่ี 2 ท่ีค"าเฉลี่ย 3.64 กับ 3.41 อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตาราง  4.23 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู"การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการ

ดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนก

ตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นบุตรหลานของท"านมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน 

กลุ6มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  
กลุ6ม 1 กลุ6ม 2 กลุ6ม 3 

3.45  3.27  3.31 

กลุ6ม 1 3.45  .1895* .1399 
กลุ6ม 2 3.27   .0495 
กลุ6ม 3 3.31    

 *p < .05 
จากตาราง 4.23 พบว"า การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานของ

องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�

พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นบุตรหลานของท"านมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน แตกต"างกัน

จํานวน 1 คู" คือ กลุ"มท่ี 1 กับกลุ"มท่ี 2 ท่ีค"าเฉลี่ย 3.45 กับ 3.27 อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตาราง 4.24 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู"การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการ

ดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนก

ตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ�การเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 

กลุ6มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  
กลุ6ม 1 กลุ6ม 2 กลุ6ม 3 

3.28  3.36  3.49 

กลุ6ม 1 3.28  .0774 .2103 
กลุ6ม 2 3.36   .1329 
กลุ6ม 3 3.49    

 *p < .05 
จากตาราง 4.24 พบว"าการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานของ

องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�

พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นสภาพแวดล$อมของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก แตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 แต"เม่ือพิจารณาความแตกต"างรายคู"แล$วพบว"าไม"มีรายคู"ใดแตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทาง

สถิติ 
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ตาราง  4.25 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู"การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการ

ดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนก

ตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นผู$ดูแลเด็กเอาใจใส"ในการเรียนการสอนเปLนอย"างดี 

กลุ6มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  
กลุ6ม 1 กลุ6ม 2 กลุ6ม 3 

3.58  3.41  3.43 

กลุ6ม 1 3.58  .1699 .1526 
กลุ6ม 2 3.41   .0173 
กลุ6ม 3 3.43    

 *p < .05 
จากตาราง 4.25 พบว"า การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานของ

องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�

พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นผู$ดูแลเด็กเอาใจใส"ในการเรียนการสอนเปLนอย"างดี แตกต"างกันอย"างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต"เม่ือพิจารณาความแตกต"างรายคู"แล$วพบว"าไม"มีรายคู"ใดแตกต"างกัน

อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตาราง 4.26 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู"การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการ

ดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนก

ตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางด$านการพูด สามารถสื่อสารได$ 

กลุ6มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  
กลุ6ม 1 กลุ6ม 2 กลุ6ม 3 

3.61  3.42  3.43 

กลุ6ม 1 3.61  .1919* .1867* 
กลุ6ม 2 3.42   .0053 
กลุ6ม 3 3.43    

 *p < .05 
จากตาราง 4.26 พบว"า การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานของ

องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�

พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางด$านการพูด สามารถสื่อสารได$ แตกต"างกันจํานวน 2 คู" 

คือ กลุ"มท่ี 1 กับกลุ"มท่ี 2 ท่ีค"าเฉลี่ย 3.61 กับ 3.42 และกลุ"มท่ี 1 กับกลุ"มท่ี 3 ท่ีค"าเฉลี่ย 3.61 กับ 

3.43อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตารางท่ี 4.27 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู"การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการ

ดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนก

ตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นศูนย�พัฒนาเด็กเล็กแจ$งป-ญหาด$านการเรียนของบุตรหลานให$

ท"านทราบเสมอ 

 

กลุ6มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  
กลุ6ม 1 กลุ6ม 2 กลุ6ม 3 

3.57  3.40  3.40 

กลุ6ม 1 3.57  .1706 .1637 
กลุ6ม 2 3.40   .0069 
กลุ6ม 3 3.40    

 *p < .05 
จากตาราง 4.27 พบว"า การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานของ

องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�

พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นศูนย�พัฒนาเด็กเล็กแจ$งป-ญหาด$านการเรียนของบุตรหลานให$ท"านทราบเสมอ 

แตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต"เม่ือพิจารณาความแตกต"างรายคู"แล$วพบว"าไม"มี

รายคู"ใดแตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตาราง 4.28 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู"การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน           

การดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสอนให$บุตรหลานของท"านมีความ

ม่ันใจกล$าแสดงออกในทางท่ีถูกต$อง 

กลุ6มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  
กลุ6ม 1 กลุ6ม 2 กลุ6ม 3 

3.64  3.33 3.44 

กลุ6ม 1 3.64  .3111* .1982* 
กลุ6ม 2 3.33   .1129 
กลุ6ม 3 3.44    

 *p < .05 
จากตาราง 4.28 พบว"า การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานของ

องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�

พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสอนให$บุตรหลานของท"านมีความม่ันใจ กล$าแสดงออก

ในทางท่ีถูกต$อง แตกต"างกันจํานวน 2 คู" คือ กลุ"มท่ี 1 กับกลุ"มท่ี 2 ท่ีค"าเฉลี่ย 3.64 กับ 3.33 และกลุ"ม

ท่ี 1 กับกลุ"มท่ี 3 ท่ีค"าเฉลี่ย 3.64 กับ 3.44 อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตาราง 4.29 แสดงผลเปรียบเทียบรายคู"การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงาน

ขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�

พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นประเด็นศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีส"วนร"วมกับชุมชนเสมอ 

กลุ6มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  
กลุ6ม 1 กลุ6ม 2 กลุ6ม 3 

3.59  3.43  3.48 

กลุ6ม 1 3.59  .1572 .1190 
กลุ6ม 2 3.43   .0382 
กลุ6ม 3 3.48    

 *p < .05 
จากตาราง 4.29 พบว"า การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานของ

องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�

พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีส"วนร"วมกับชุมชนเสมอ แตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 แต"เม่ือพิจารณาความแตกต"างรายคู"แล$วพบว"าไม"มีรายคู"ใดแตกต"างกันอย"างมี

นัยสําคัญทางสถิติ 
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ตาราง 4.30 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู"การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการ

ดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนก

ตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นท"านมีส"วนร"วมในการตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน 

 

กลุ6มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  
กลุ6ม 1 กลุ6ม 2 กลุ6ม 3 

3.55  3.47 3.35 

กลุ6ม 1 3.55  .0756 .1971* 
กลุ6ม 2 3.47   .1216 
กลุ6ม 3 3.35    

 *p < .05 
จากตาราง 4.30 พบว"าการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานของ

องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�

พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นท"านมีส"วนร"วมในการตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน แตกต"างกันจํานวน 1 

คู" คือ กลุ"มท่ี 1 กับกลุ"มท่ี 3ท่ีค"าเฉลี่ย 3.55 กับ 3.35 อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตาราง 4.31แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู"การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการ

ดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนก

ตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นท"านมีส"วนร"วมในการตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม(นม) 

 

กลุ6มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  
กลุ6ม 1 กลุ6ม 2 กลุ6ม 3 

3.64   3.40 3.45 

กลุ6ม 1 3.64  .2388* .1869 
กลุ6ม 2 3.40   .0518 
กลุ6ม 3 3.45    

 *p < .05 
จากตาราง 4.31 พบว"า การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานของ

องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�

พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นท"านมีส"วนร"วมในการตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม(นม) แตกต"างกันจํานวน 

1 คู" คือ กลุ"มท่ี 1 กับกลุ"มท่ี 2 ท่ีค"าเฉลี่ย 3.64 กับ 3.40 อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

ตาราง 4.32 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู"การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนก
ตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการออกตรวจเยี่ยมเด็กท่ีบ$าน 

กลุ6มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  
กลุ6ม 1 กลุ6ม 2 กลุ6ม 3 

3.44 3.64 3.45 

กลุ6ม 1 3.44  .1954* .0063 
กลุ6ม 2 3.64   .1891* 
กลุ6ม 3 3.45    

 *p < .05 
จากตาราง 4.32 พบว"า การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานของ

องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�

พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการออกตรวจเยี่ยมเด็กท่ีบ$าน แตกต"างกันจํานวน 2 คู" 

คือ กลุ"มท่ี 1 กับกลุ"มท่ี 2 ท่ีค"าเฉลี่ย 3.44 กับ 3.64 และ กลุ"มท่ี 2 กับกลุ"มท่ี 3 ท่ีค"าเฉลี่ย 3.64 กับ 

3.45 อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตาราง 4.33 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู"การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนก
ตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการให$ความรู$แก"ผู$ปกครองด$านการดูแลเด็ก
ปฐมวัย 

กลุ6มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  
กลุ6ม 1 กลุ6ม 2 กลุ6ม 3 

3.65 3.45 3.46 

กลุ6ม 1 3.65  .2019* .1871* 
กลุ6ม 2 3.45   .0149 
กลุ6ม 3 3.46    

 *p < .05 
           จากตาราง 4.33 พบว"า การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานของ

องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�

พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการให$ความรู$แก"ผู$ปกครองด$านการดูแลเด็กปฐมวัย 

แตกต"างกันจํานวน 2 คู" คือ กลุ"มท่ี 1 กับกลุ"มท่ี 2 ท่ีค"าเฉลี่ย 3.65 กับ 3.45 และกลุ"มท่ี 1 กับกลุ"มท่ี 

3 ท่ีค"าเฉลี่ย 3.65 กับ 3.46 อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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4.4  ผลการวิเคราะห�ปIญหาและข�อเสนอแนะ 

การวิเคราะห�ปIญหาและข�อเสนอแนะการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานขององค�กรปกครองส6วนท�องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูนเปLน
ผลการวิเคราะห�ความถ่ีเก่ียวกับการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานของ
องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ผู$วิจัยเก็บข$อมูลจาก
แบบสอบถามตอนท่ี 3 เปLนป-ญหาและข$อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตาม
มาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน โดยได$นําข$อมูลจากการตอบแบบสอบถามในตอนท่ี 3 ท้ังหมด 260 ชุดมาใช$เปLนแนวทางใน
การแก$ป-ญหาเก่ียวกับการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครอง
ส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน แสดงไว$ในตาราง 4.34 
ตาราง 4.34 แสดงผลการวิเคราะห�ข$อมูลป-ญหาและข$อเสนอแนะ เก่ียวกับการบริหารศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน 

สภาพปIญหาการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามมาตรฐานการดําเนินงาน 

ขององค�กรปกครองส6วนท�องถ่ิน 

ข�อเสนอแนะการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามมาตรฐานการดําเนินงาน 

ขององค�กรปกครองส6วนท�องถ่ิน 

1. ด�านการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
   1. ต$องการให$ขยายถึงระดับช้ันประถมศึกษา (f=38) 
   2. ต$องการให$สอนพิเศษตอนเย็นเพื่อรอผู$ปกครองมา

รับ (f=31) 
   3. ไม"มีการประสานการดําเนินงานของศูนย�พัฒนา

เด็กเล็กให$ผู$ปกครองทราบ (f=19) 
   4. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กไม"ชี้แจงเรื่องงบประมาณต"างๆ

ท่ีได$รับ (f=11) 

1. ด�านการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
   1. วางแผนการขยายรับนักเรียนถึงระดับช้ัน

ประถมศึกษา (f=35) 
   2. เปjดสอนพิเศษตอนเย็นเพื่อรอผู$ปกครองมารับ 

(f=29) 
   3. แจ$งการดําเนินงานต"างๆ ภายในศูนย�พัฒนาเด็ก

เล็กให$ผู$ปกครองได$รับทราบเปLนประจํา(f=18) 
   4. จัดให$มีการประชุมผู$ปกครองเพื่อช้ีแจง

งบประมาณต"างๆท่ีได$รับอย"างน$อยภาคเรียนละ 2 
ครั้ง (f=15) 

2. ด�านบุคลากร 
1. ศูนย�พฒันาเด็กเล็กมีผู$ดูแลเด็กไม"เพียงพอ (f=54) 

    2. ครูผู$ดูแลเด็กขาดประสบการณ�และความม่ันใจ 
       ในการปฏิบัติงาน (f=35) 
   3. ต$องการบุคลากรที่มีความรู$ทางเทคโนโลยีมาสอน

เด็ก(f=13) 

2. ด�านบุคลากร 
   1. เพิ่มจํานวนครูผู$ดูแลเด็ก (f=44) 
   2. จัดส"งครูผู$ดูแลเด็กเข$าร"วมการอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของตัวเอง (f=37) 
   3. จัดหาบุคลกรที่มีความรู$ในการใช$อุปกรณ�เทคโนโลยี

มาสอนเด็กนักเรียน(f=9) 
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ตาราง 4.34(ต"อ) 
สภาพปIญหาการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

ตามมาตรฐานการดําเนินงาน 
ขององค�กรปกครองส6วนท�องถ่ิน  

ข�อเสนอแนะการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามมาตรฐานการดําเนินงาน 

ขององค�กรปกครองส6วนท�องถ่ิน  

3. ด�านอาคารสถานที่ ส่ิงแวดล�อมและความปลอดภัย 
   1. ห$องเรียนไม"เปLนสัดส"วน (f=46) 
   2. ห$องนํ้า ห$องส$วมไม"เพียงพอต"อจํานวนเด็ก  
    (f=29) 

   3. อาคารเรียนไม"ได$มาตรฐาน (f=18) 
   4. สนามเด็กเล"นเครื่องเล"นสนามไม"เพียงพอ (f=14) 

3. ด�านอาคารสถานที่ ส่ิงแวดล�อมและความปลอดภัย 
   1. จัดห$องเรียนให$เปLนสัดส"วน (f=36) 
   2. ก"อสร$างห$องนํ้า ห$องส$วมให$เพียงพอต"อจํานวนเด็ก 

(f=33) 
   3. ก"อสร$างอาคารเรียนให$ได$มาตรฐาน (f=29) 
   4. จัดซื้อเครื่องเล"นสนามให$เพียงพอต"อจํานวนเด็ก 

(f=11) 
4. ด�านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
   1. ต$องการให$บุตรหลานอ"านออกเขียนได$ (f=34) 
   2. นักเรียนมีความรู$น$อยกว"าโรงเรียนเอกชน (f=21) 
   3. ขาดส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย (f=15) 

4. ด�านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
1. ฝmกการเขียนอ"านให$คล"อง (f=39) 

    2. ควรเน$นวิชาการให$มากขึ้น (f=34) 
    3. จัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา
และส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย (f=19) 

5. ด�านการมีส6วนร6วมและการสนับสนุนทุกภาคส6วน 
   1. ชาดการวางแผนร"วมกับผู$ปกครองและชุมชน    

(f=39) 

   2. การร"วมมือระหว"างองค�กรต"างๆกับศูนย�พัฒนา 

      เด็กเล็กไม"ค"อยมี (f=21) 

   3. ผู$ปกครองมีส"วนร"วมน$อยในการพัฒนาศูนย�พัฒนา 
      เด็กเล็ก (f=14) 

5. ด�านการมีส6วนร6วมและการสนับสนุนทุกภาคส6วน 
1. เปjดโอกาสให$ผู$มีส"วนเกี่ยวข$องมีส"วนร"วมในการ

จัดทําแผนร"วมกัน (f=34) 

2. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กควรมีการร"วมมือระหว"าง

องค�กรต"างๆกับศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเพื่อประโยชน�ใน

การพัฒนาศูนย�ฯ (f=26) 

3. ควรให$ผู$ปกครองและชุมชนมีบทบาทในการ

จัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มมากขึ้น (f=13) 

6. ด�านส6งเสริมเครือข6ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   1. ผู$ปกครองมีส"วนร"วมน$อยในการจัดการเรียนรู$     

ของเด็ก (f=29) 
   2. ผู$ปกครองไม"ทราบข$อมูลศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก (f=21) 
   3. ผู$ปกครองและโรงเรียนไม"ได$ทํากิจกรรมร"วมกัน  (f=

6) 

6. ด�านส6งเสริมเครือข6ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
1. ส"งเสริมให$ผู$ปกครองมีส"วนร"วมในการจัดการ
เรียนรู$ (f=32) 

   2. จัดการประชุมผู$ปกครองสม่ําเสมอ (f=25) 
   3. จัดกิจกรรมร"วมกันระหว"างศูนย�พัฒนาเด็กเล็กและ

ชุมชน (f=21) 
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จากตาราง 4.34 พบว"า ป-ญหาและข$อเสนอแนะการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน

การดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
1.  ด�านการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

    ด$านการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ป-ญหาท่ีมีค"าความถ่ีสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 
ต$องการให$ขยายถึงระดับชั้นประถมศึกษา (f=38) รองลงมา ต$องการให$สอนพิเศษตอนเย็นเพ่ือรอ
ผู$ปกครองมารับ (f=31) และ ไม"มีการประสานการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให$ผู$ปกครอง
ทราบ (f=19) ตามลําดับ ข$อเสนอแนะท่ีมีค"าความถ่ีสูงสุด 3 อันดับแรกคือ วางแผนการขยายรับ
นักเรียนถึงระดับชั้นประถมศึกษา (f=35) รองลงมา เปjดสอนพิเศษตอนเย็นเพ่ือรอผู$ปกครองมารับ 
(f=29) และแจ$งการดําเนินงานต"างๆ ภายในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให$ผู$ปกครองได$รับทราบเปLนประจํา 
(f=18) 

2.  ด�านบุคลากร 
   ด$านบุคลากร ป-ญหาท่ีมีค"าความถ่ีสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีผู$ดูแลเด็กไม"

เพียงพอ (f=54) รองลงมา ครูผู$ดูแลเด็กขาดประสบการณ�และความม่ันใจในการปฏิบัติงาน (f=35) 
และต$องการบุคลากรท่ีมีความรู$ทางเทคโนโลยีมาสอนเด็ก (f=13) ตามลําดับ ข$อเสนอแนะท่ีมี
ค"าความถ่ีสูงสุด 3 อันดับแรกคือ เพ่ิมจํานวนครูผู$ดูแลเด็ก (f=44) รองลงมา จัดส"งครูผู$ดูแลเด็กเข$า
ร"วมการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตัวเอง (f=37) และจัดหาบุคลกรท่ีมีความรู$ในการใช$อุปกรณ�
เทคโนโลยีมาสอนเด็กนักเรียน (f=9) 

3.  ด�านอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล�อมและความปลอดภัย 
   ด$านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล$อมและความปลอดภัย ป-ญหาท่ีมีค"าความถ่ีสูงสุด 3 อันดับ

แรกคือ ห$องเรียนไม"เปLนสัดส"วน (f=46) รองลงมา ห$องน้ําห$องส$วมไม"เพียงพอต"อจํานวนเด็ก (f=29) 
และอาคารเรียนไม"ได$มาตรฐาน (f=18) ตามลําดับ ข$อเสนอแนะท่ีมีค"าความถ่ีสูงสุด 3 อันดับแรกคือ       
จัดห$องเรียนให$เปLนสัดส"วน (f=36) รองลงมา ก"อสร$างห$องน้ําห$องส$วมให$เพียงพอต"อจํานวนเด็ก 
(f=31) และ ก"อสร$างอาคารเรียนให$ได$มาตรฐาน (f=29) 

4. ด�านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
   ด$านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ป-ญหาท่ีมีค"าความถ่ีสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 

ต$องการให$บุตรหลานอ"านออกเขียนได$ (f=34) รองลงมา นักเรียนมีความรู$น$อยกว"าโรงเรียนเอกชน 
(f=21)และ ขาดสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย (f=15) ตามลําดับ ข$อเสนอแนะท่ีมีค"าความถ่ีสูงสุด 3 
อันดับแรกคือ ฝmกการเขียนอ"านให$คล"อง (f=39) รองลงมา ควรเน$นวิชาการให$มากข้ึน (f=34)และ 
จัดหางบประมาณเพ่ือจัดซ้ือวัสดุทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย (f=19) 
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5. ด�านการมีส6วนร6วมและการสนับสนุนทุกภาคส6วน 
     ด$านการมีส"วนร"วมและการสนับสนุนทุกภาคส"วน ป-ญหาท่ีมีค"าความถ่ีสูงสุด 3 อันดับแรก
คือ ชาดการวางแผนร"วมกับผู$ปกครองและชุมชน (f=39) รองลงมา การร"วมมือระหว"างองค�กรต"างๆ 
กับศูนย�พัฒนาเด็กเล็กไม"ค"อยมี (f=21) และ ผู$ปกครองมีส"วนร"วมน$อยในการพัฒนาศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก (f=14) ตามลําดับ ข$อเสนอแนะท่ีมีค"าความถ่ีสูงสุด 3 อันดับแรกคือ เปjดโอกาสให$ผู$มีส"วน
เก่ียวข$องมีส"วนร"วมในการจัดทําแผนร"วมกัน (f=34) รองลงมาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กควรมีการร"วมมือ
ระหว"างองค�กรต"างๆกับศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือประโยชน�ในการพัฒนาศูนย�ฯ (f=26) และ ควรให$
ผู$ปกครองและชุมชนมีบทบาทในการจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเพ่ิมมากข้ึน (f=13) 

6. ด�านส6งเสริมเครือข6ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
     ด$านส"งเสริมเครือข"ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ข$อเสนอแนะท่ีมีค"าความถ่ีสูงสุด 3 อันดับ
แรกคือ ผู$ปกครองมีส"วนร"วมน$อยในการจัดการเรียนรู$ของเด็ก (f=29) รองลงมา ผู$ปกครองไม"ทราบ
ข$อมูลศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก (f=21) และผู$ปกครองและโรงเรียนไม"ได$ทํากิจกรรมร"วมกัน (f=16) 
ตามลําดับ ข$อเสนอแนะท่ีมีค"าความถ่ีสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ส"งเสริมให$ผู$ปกครองมีส"วนร"วมในการ
จัดการเรียนรู$ (f=32) รองลงมา จัดการประชุมผู$ปกครองสมํ่าเสมอ (f=25) และ จัดกิจกรรมร"วมกัน
ระหว"างศูนย�พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน (f=21) 
 
สรุปข�อค�นพบเก่ียวกับปIญหาและข�อเสนอแนะ  

ข$อค$นพบเก่ียวกับป-ญหาท่ีมีค"าความถ่ีสูงสุดในแต"ละด$าน คือ ด$านการบริหารจัดการศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก พบป-ญหาว"า ต$องการให$ขยายถึงระดับชั้นประถมศึกษา ด$านบุคลากรพบป-ญหาว"า 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีผู$ดูแลเด็กไม"เพียงพอ ด$านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล$อมและความปลอดภัย        
พบป-ญหาว"าห$องเรียนไม"เปLนสัดส"วน ด$านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบป-ญหาว"าต$องการให$
บุตรหลานอ"านออกเขียนได$ ด$านการมีส"วนร"วมและการสนับสนุนทุกภาคส"วน พบป-ญหาว"าชาดการ
วางแผนร"วมกับผู$ปกครองและชุมชน และด$านส"งเสริมเครือข"ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบป-ญหาว"า
ผู$ปกครองมีส"วนร"วมน$อยในการจัดการเรียนรู$ของเด็กข$อค$นพบเก่ียวกับข$อเสนอแนะท่ีมีค"าความถ่ี
สูงสุดในแต"ละด$าน คือ ด$านการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก พบข$อเสนอแนะว"า วางแผนการ
ขยายรับนักเรียนถึงระดับชั้นประถมศึกษา ด$านบุคลากร พบข$อเสนอแนะว"า เพ่ิมจํานวนครูผู$ดูแลเด็ก 
ด$านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล$อมและความปลอดภัย พบข$อเสนอแนะว"า จัดห$องเรียนให$เปLนสัดส"วน 
ด$านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบข$อเสนอแนะว"า ฝmกการเขียนอ"านให$คล"อง ด$านการมีส"วน
ร"วมและการสนับสนุนทุกภาคส"วน พบข$อเสนอแนะว"า เปjดโอกาสให$ผู$มีส"วนเก่ียวข$องมีส"วนร"วมในการ
จัดทําแผนร"วมกัน และด$านส"งเสริมเครือข"ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบข$อเสนอแนะว"า ส"งเสริมให$
ผู$ปกครองมีส"วนร"วมในการจัดการเรียนรู$ 



 

 

บทที่ 5 
 

บทสรุป 
 

 การวิจัยเรื่อง การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครอง
ส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน โดยมีวัตถุประสงค� 1) เพ่ือศึกษาการ
บริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาล
ตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน2)เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตาม
มาตรฐานการเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 3) เพ่ือศึกษาป2ญหาและข$อเสนอแนะการบริหารศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ประชากรท่ีใช$ในการวิจัยครั้งนี้ ได$แก" ผู$ปกครองนักเรียนศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 13 แห"ง จํานวน 805 คน กลุ"มตัวอย"างท่ีใช$ในการ
วิจัยครั้งนี้ ได$แก" ผู$ปกครองนักเรียนศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
จํานวน 13แห"ง โดยใช$การกําหนดขนาดกลุ"มตัวอย"างตามตารางของเครจซ่ีและมอร�แกน 
(Krejcie&Morgan) ได$กลุ"มตัวอย"าง ท้ังหมด 260 คน สถิติท่ีใช$ในการวิเคราะห�ข$อมูลสถานภาพของ
ผู$ตอบแบบสอบถามใช$ค"าความถ่ีและหาค"าร$อยละส"วนระดับความคิดเห็นของผู$ปกครองท่ีมีต"อการ
บริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ผู$วิจัยได$ดําเนินการหาค"าความถ่ี (Frequency) ค"าเฉลี่ย (Mean) และส"วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน(StandardDeviation)ใช$ค"าเฉลี่ยร$อยละและค"าส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็กใช$การทดสอบด$วยค"าf (f-test independent) 
ป2ญหาและข$อเสนอแนะการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กร
ปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน โดยใช$ค"าความถ่ีตามมาตรฐาน
การดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน 6 ด$าน เขียนบรรยายเชิงพรรณนาวิธีแล$วนํามา
วิเคราะห�หาค"าความถ่ี (Frequency) และวิเคราะห�ข$อมูลเชิงพรรณนาโดยวิธีเขียนในลักษณะความ
เรียงผู$วิจัยจึงได$สรุปผล อภิปรายผล และข$อเสนอแนะ ดังนี้ 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน 

เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูนสามารถสรุปผลการวิจัยได$ดังนี้ 
 5.1.1 การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วน
ท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน โดยภาพรวม อยู"ในระดับปานกลาง ท่ี
ค"าเฉลี่ย 3.47 เม่ือพิจารณาเป̂นรายด$านพบว"าประเด็นท่ีค"าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ด$านการ
บริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อยู"ในระดับมาก ท่ีค"าเฉลี่ย 3.52รองลงมาคือ ด$านการมีส"วนร"วม
และการสนับสนุนทุกภาคส"วน อยู"ในระดับปานกลาง ท่ีค"าเฉลี่ย 3.47 และด$านส"งเสริมเครือข"ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย อยู"ในระดับปานกลาง ท่ีค"าเฉลี่ย 3.47ค"าเฉลี่ยน$อยท่ีสุด ด$านบุคลากรอยู"ในระดับ
ปานกลาง ท่ีค"าเฉลี่ย 3.45พิจารณาเป̂นรายด$านสรุปได$ดังนี้ 
 1) ด$านการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยู"ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป̂นราย
ประเด็นพบว"า ประเด็นท่ีค"าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ผู$บริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีมนุษยสัมพันธ�ท่ี
ดีต"อท"าน อยู"ในระดับมาก รองลงมาคือ ท"านมีส"วนร"วมตัดสินใจในการดําเนินงานของศูนย�พัฒนา  
เด็กเล็ก อยู"ในระดับมาก และมีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อยู"
ในระดับมาก ค"าเฉลี่ยน$อยท่ีสุด คือผู$บริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กดูแลบริหารศูนย�ฯเหมาะสมกับ
ตําแหน"งระดับปานกลาง  
 2) ด$านบุคลากร โดยรวมอยู"ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป̂นรายประเด็นพบว"าประเด็นท่ี
ค"าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ผู$ดูแลเด็กรับฟ2งความคิดเห็นของท"านเสมอ อยู"ในระดับมาก ท่ีค"าเฉลี่ย
รองลงมาคือ ผู$ดูแลเด็กมีวัยวุฒิเหมาะสมอยู"ในระดับปานกลาง และผู$ดูแลเด็กดูแลเอาใจใส"บุตรหลาน
ของท"านได$อย"างดีอยู"ในระดับปานกลาง ค"าเฉลี่ยน$อยท่ีสุด คือศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีผู$ดูแลเด็กเพียงพอ
ระดับปานกลาง  
 3) ด$านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล$อมและความปลอดภัย โดยรวมอยู"ในระดับปานกลาง เม่ือ

พิจารณาเป̂นรายประเด็นพบว"าประเด็นท่ีค"าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ อาคารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมี

ความปลอดภัย อยู"ในระดับมาก รองลงมาคือ สถานท่ีของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเพียงพอต"อการทํา

กิจกรรมของบุตรหลานอยู"ในระดับมาก และสถานท่ีตั้งศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีความสะดวกต"อการ

เดินทางอยู"ในระดับมาก ค"าเฉลี่ยน$อยท่ีสุด คือห$องเรียนเหมาะสมต"อการจัดกิจกรรมระดับปานกลาง  

4) ด$านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร โดยรวมอยู"ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป̂น

รายประเด็นพบว"าประเด็นท่ีค"าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ�การเรียน 

การสอนท่ีเหมาะสม อยู"ในระดับมาก รองลงมาคือ บุตรหลานของท"านมีการเปลี่ยนแปลงทางด$าน 

การพูด สามารถสื่อสารได$ดีอยู"ในระดับปานกลาง และผู$ดูแลเด็กเอาใจใส"ในการเรียนการสอนเป̂น
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อย"างดีอยู"ในระดับปานกลาง ค"าเฉลี่ยน$อยท่ีสุด คือบุตรหลานของท"านมีความสนใจในกิจกรรมการ

เรียนการสอนระดับปานกลาง  

 5) ด$านการมีส"วนร"วมและการสนับสนุนทุกภาคส"วน โดยรวมอยู"ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา
เป̂นรายประเด็นพบว"าประเด็นท่ีค"าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการออกตรวจเยี่ยม
เด็กท่ีบ$าน อยู"ในระดับมาก รองลงมาคือ ท"านมีส"วนร"วมในการตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม    )นม  ( อยู"ใน
ระดับปานกลาง และศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีส"วนร"วมกับชุมชนเสมออยู"ในระดับปานกลาง ค"าเฉลี่ยน$อยท่ีสุด 
คือท"านได$ให$ความร"วมมือสนับสนุนทุนทรัพย�การดําเนินการของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กระดับปานกลาง  
 6) ด$านส"งเสริมเครือข"ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยรวมอยู"ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป̂น

รายประเด็นพบว"าประเด็นท่ีค"าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการให$ความรู$แก"

ผู$ปกครองด$านการดูแลเด็กปฐมวัย  อยู"ในระดับมาก รองลงมาคือ ท"านมีความรู$สึกท่ีดีต"อการบริหารศูนย�

พัฒนาเด็กเล็กอยู"ในระดับปานกลาง และมีการประสานความร"วมมือกับองค�กรในท$องถ่ินเพ่ือการพัฒนา

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กอยู"ในระดับปานกลาง ค"าเฉลี่ยน$อยท่ีสุด มีการนําบุตรหลานของท"านไปศึกษาแหล"ง

เรียนรู$นอกสถานท่ี ด$านภูมิป2ญญาท$องถ่ินกับชุมชนระดับปานกลาง  

 5.1.2 การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วน

ท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโดยรวม

และรายด$านพบว"า กลุ"มท่ี 1 มีค"าเฉลี่ยโดยรวมสูงท่ีสุด 3.50 รองลงมากลุ"มท่ี 2 มีค"าเฉลี่ย 3.46 และ

กลุ"มท่ี 3 มีค"าเฉลี่ย 3.45พิจารณาเป̂นรายประเด็นท้ัง 6 ด$านสรุปได$ดังนี้ 

 1) การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วน
ท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ด$านการ
บริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก พบว"า กลุ"มท่ี 2 มีค"าเฉลี่ยโดยรวมสูงท่ีสุด 3.56 รองลงมากลุ"มท่ี 1 
มีค"าเฉลี่ย 3.52 และกลุ"มท่ี 3 มีค"าเฉลี่ย 3.48 
 2) การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วน
ท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็กด$าน
บุคลากรพบว"า กลุ"มท่ี 2 มีค"าเฉลี่ยโดยรวมสูงท่ีสุด 3.47 รองลงมากลุ"มท่ี 1 มีค"าเฉลี่ย 3.45 และกลุ"ม
ท่ี 3 มีค"าเฉลี่ย 3.44 
 3) การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วน
ท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็กด$าน
อาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล$อม และความปลอดภัยพบว"า กลุ"มท่ี 1 มีค"าเฉลี่ยโดยรวมสูงท่ีสุด 3.49 
รองลงมากลุ"มท่ี 3 มีค"าเฉลี่ย 3.48 และกลุ"มท่ี 2 มีค"าเฉลี่ย 3.44 
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 4) การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วน
ท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็กด$าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบว"า กลุ"มท่ี 1 มีค"าเฉลี่ยโดยรวมสูงท่ีสุด 3.54 รองลงมากลุ"มท่ี 3 
มีค"าเฉลี่ย 3.43 และกลุ"มท่ี 2 มีค"าเฉลี่ย 3.37 
 5) การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วน
ท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็กด$านการมี
ส"วนร"วมและการสนับสนุนทุกภาคส"วนพบว"า กลุ"มท่ี 1 มีค"าเฉลี่ยโดยรวมสูงท่ีสุด 3.51รองลงมากลุ"มท่ี 
2 มีค"าเฉลี่ย 3.46 และกลุ"มท่ี 3 มีค"าเฉลี่ย 3.45 
 6) การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วน
ท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็กด$าน
ส"งเสริมเครือข"ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยพบว"า กลุ"มท่ี 2 มีค"าเฉลี่ยโดยรวมสูงท่ีสุด 3.49 รองลงมากลุ"ม
ท่ี 1 มีค"าเฉลี่ย 3.49 และกลุ"มท่ี 3 มีค"าเฉลี่ย 3.42 
 เม่ือเปรียบเทียบการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กร
ปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก โดยรวมและรายด$าน พบว"าโดยรวมและด$านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร แตกต"างกันอย"าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ด$านอ่ืนๆ แตกต"างกันอย"างไม"มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีรายละเอียด
ความแตกต"างรายคู" ดังนี้ 
  1) การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วน
ท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก โดย
ภาพรวมแตกต"างกันจํานวน 1 คู" คือ กลุ"มท่ี 1 กับ กลุ"มท่ี 3 อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2) การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วน
ท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ด$าน
วิชาการกับกิจกรรมตามหลักสูตร แตกต"างกันจํานวน 2 คู" คือ กลุ"มท่ี 1 กับกลุ"มท่ี 2 และ กลุ"มท่ี 1 
กับกลุ"มท่ี 3 อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 เม่ือพิจารณาเป�นรายประเด็นเฉพาะท่ีแตกต$างกันอย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จํานวน 14 ประเด็นมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วน
ท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็น
การเสนอแนวทางการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก แตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 แต"เม่ือพิจารณาความแตกต"างรายคู"แล$วพบว"าไม"มีรายคู"ใดแตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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2) การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วน
ท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็น
สภาพแวดล$อมของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก แตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 1 คู" คือ กลุ"มท่ี 1 
กับกลุ"มท่ี 2 

3) การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วน
ท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็น
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ�การเรียนการสอนท่ีเหมาะสม แตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ
จํานวน 1 คู" คือ กลุ"มท่ี 1 กับกลุ"มท่ี 2  
 4) การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วน
ท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็น
บุตรหลานของท"านมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน แตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ
จํานวน 1 คู" คือ กลุ"มท่ี 1 กับกลุ"มท่ี 2  
 5) การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วน
ท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็น
สภาพแวดล$อมของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก แตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติแต"เม่ือพิจารณาความ
แตกต"างรายคู"แล$วพบว"าไม"มีรายคู"ใดแตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

6) การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วน
ท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็น
ผู$ดูแลเด็กเอาใจใส"ในการเรียนการสอนเป̂นอย"างดี แตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติแต"เม่ือ
พิจารณาความแตกต"างรายคู"แล$วพบว"าไม"มีรายคู"ใดแตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

7) การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วน
ท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็น
การเปลี่ยนแปลงทางด$านการพูด สามารถสื่อสารได$ แตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 2 คู" 
คือ กลุ"มท่ี 1 กับกลุ"มท่ี 2 และกลุ"มท่ี 1 กับกลุ"มท่ี 3  

8) การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วน
ท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็น
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กแจ$งป2ญหาด$านการเรียนของบุตรหลานให$ท"านทราบเสมอ แตกต"างกันอย"างมี
นัยสําคัญทางสถิติแต"เม่ือพิจารณาความแตกต"างรายคู"แล$วพบว"าไม"มีรายคู"ใดแตกต"างกันอย"างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

9) การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วน
ท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็น
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ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสอนให$บุตรหลานของท"านมีความม่ันใจกล$าแสดงออกในทางท่ีถูกต$อง แตกต"างกัน
อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 2 คู" คือ กลุ"มท่ี 1 กับกลุ"มท่ี 2 และกลุ"มท่ี 1 กับกลุ"มท่ี 3  

10) การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วน
ท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็น
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีส"วนร"วมกับชุมชนเสมอ แตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต"เม่ือ
พิจารณาความแตกต"างรายคู"แล$วพบว"าไม"มีรายคู"ใดแตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

11) การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วน
ท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็น
ท"านมีส"วนร"วมในการตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน แตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 
1 คู" คือ กลุ"มท่ี 1 กับกลุ"มท่ี 3  

12) การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วน
ท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็น
ท"านมีส"วนร"วมในการตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม(นม) แตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 
1 คู" คือ กลุ"มท่ี 1 กับกลุ"มท่ี 2  

13) การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วน
ท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็น
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการออกตรวจเยี่ยมเด็กท่ีบ$าน แตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 2 คู" 
คือ กลุ"มท่ี 1 กับกลุ"มท่ี 2 และ กลุ"มท่ี 2 กับกลุ"มท่ี 3  

14) การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วน
ท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็น
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการให$ความรู$แก"ผู$ปกครองด$านการดูแลเด็กปฐมวัย แตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติจํานวน 2 คู" คือ กลุ"มท่ี 1 กับกลุ"มท่ี 2 และกลุ"มท่ี 1 กับกลุ"มท่ี 3  

 5.1.3 สรุปผลป2ญหาและข$อเสนอแนะการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน พบว"า 

ป2ญหาการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วน
ท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน พบว"าป2ญหาท่ีมีค"าความถ่ีสูงสุดในแต"ละด$าน 
คือ ด$านการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก พบป2ญหาว"าต$องการให$ขยายถึงระดับชั้นประถมศึกษา 
ด$านบุคลากร พบป2ญหาว"าศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีผู$ดูแลเด็กไม"เพียงพอ ด$านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล$อม
และความปลอดภัยพบป2ญหาว"าห$องเรียนไม"เป̂นสัดส"วนด$านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบ
ป2ญหาว"าต$องการให$บุตรหลานอ"านออกเขียนได$ด$านการมีส"วนร"วมและการสนับสนุนทุกภาคส"วน พบ
ป2ญหาว"าชาดการวางแผนร"วมกับผู$ปกครองและชุมชนและด$านส"งเสริมเครือข"ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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พบป2ญหาว"าผู$ปกครองมีส"วนร"วมน$อยในการจัดการเรียนรู$ของเด็กส"วนข$อเสนอแนะการบริหารศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินเทศบาลตําบล อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  พบว"าข$อเสนอแนะท่ีมีค"าความถ่ีสูงสุดในแต"ละด$าน คือ ด$านการบริหาร
จัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กพบข$อเสนอแนะว"าควรวางแผนการขยายรับนักเรียนถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาด$านบุคลากรพบข$อเสนอแนะว"าควรเพ่ิมจํานวนครูผู$ดูแลเด็กด$านอาคารสถานท่ี 
สิ่งแวดล$อมและความปลอดภัย พบข$อเสนอแนะว"าควรจัดห$องเรียนให$เป̂นสัดส"วนด$านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตรพบข$อเสนอแนะว"าควรฝdกการเขียนอ"านให$คล"องด$านการมีส"วนร"วมและการ
สนับสนุนทุกภาคส"วนพบข$อเสนอแนะว"าควรเปeดโอกาสให$ผู$มีส"วนเก่ียวข$องมีส"วนร"วมในการจัดทํา
แผนร"วมกันและด$านส"งเสริมเครือข"ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยพบข$อเสนอแนะว"าควรส"งเสริมให$
ผู$ปกครองมีส"วนร"วมในการจัดการเรียนรู$ 

 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
          การวิจัยเรื่องการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครอง
ส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูนผู$วิจัยจะกล"าวถึงประเด็นการวิจัยท่ีสําคัญ
และน"าสนใจ สามารถนํามาอภิปรายผลได$ดังนี้ 
          5.2.1 การวิจัยเรื่องการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กร

ปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน โดยรวม อยู"ในระดับปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเป̂นรายด$านพบว"าประเด็นท่ีค"าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ด$านการบริหารจัดการศูนย�

พัฒนาเด็กเล็ก อยู"ในระดับมาก รองลงมาคือด$านการมีส"วนร"วมและการสนับสนุนทุกภาคส"วนและด$าน

ส"งเสริมเครือข"ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยู"ในระดับปานกลาง ส"วนประเด็นท่ีมีค"าเฉลี่ยน$อยท่ีสุดคือ

ด$านบุคลากรอยู"ในระดับปานกลาง  

5.2.2 การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วน

ท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโดยรวม

และรายด$านพบว"า กลุ"มท่ี 1 มีค"าเฉลี่ยโดยรวมสูงท่ีสุด รองลงมากลุ"มท่ี 2 และกลุ"มท่ี 3 ตามลําดับ 

เม่ือเปรียบเทียบการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กร

ปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามกลุ"มศูนย�พัฒนาเด็ก

เล็ก โดยรวมและรายด$าน พบว"าโดยรวมและด$านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร แตกต"างกันอย"าง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ด$านอ่ืนๆ แตกต"างกันอย"างไม"มีนัยสําคัญทางสถิติ  
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หากพิจารณาเป�นรายด0านสามารถอภิปรายผลได0ดังนี้ 

 1. ด0านการบริหารจัดการศูนย4พัฒนาเด็กเล็ก 

 ด$านการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโดยรวม อยู"ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป̂นราย

ประเด็นพบว"า ประเด็นท่ีค"าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ผู$บริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีมนุษยสัมพันธ�ท่ี

ดีต"อท"าน รองลงมาคือ ท"านมีส"วนร"วมตัดสินใจในการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก และมีการ

บริหารงานในรูปของคณะกรรมการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงอยู"ในระดับมาก ส"วนประเด็นท่ี

ค"าเฉลี่ยน$อยท่ีสุด คือผู$บริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กดูแลบริหารศูนย�ฯ เหมาะสมกับตําแหน"งระดับปาน

กลาง เนื่องจากการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูนอยู"ใน

ระดับมาก อาจเป̂นเพราะผู$ปกครองเห็นว"าเด็กทุกคนได$รับการดูแลเป̂นอย"างดีตามเกณฑ�มาตรฐาน 

“ศูนย�เด็กเล็กน"าอยู"” ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แต"ป2ญหาการบริหารภายในศูนย�พัฒนา

เด็กเล็ก ผู$ปกครองไม"ทราบเนื่องจากเป̂นป2ญหาภายในองค�กร จึงมีผลทําให$ผู$ปกครองมีความเห็นว"า

การบริหารจัดการอยู"ในระดับมาก ประกอบกับศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลมีกองการศึกษาเป̂น

หน"วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ มีหน$าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ส"งเสริมพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาและกระบวนการเรียนรู$พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การ

ส"งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให$เป̂นไปตามความต$องการของท$องถ่ิน และ

หลักเกณฑ�มาตรฐานท่ีรัฐกําหนด โดยรับผิดชอบการวางแผนการศึกษา กําหนดนโยบายและแผน

โครงการให$สอดคล$องกับนโยบายและแผนของจังหวัดและกระทรวง ทบวง กรมท่ีเก่ียวข$อง ส"งเสริม

ทํานุบํารุงศาสนา การอนุรักษ�ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิป2ญญาท$องถ่ิน 

การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ นอกจากนี้ ยังมีการบริหารในรูปของคณะกรรมการ

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ทําให$ผู$ปกครองและบุคคลท่ัวไปเห็นว"า มีความพร$อมในการดูแลจัดการบริหาร

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กได$ ซ่ึงสอดคล$องกับ  (กนกอร อุณาพรหม, 2553) ได$ศึกษาเรื่องการจัดการศึกษา

ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค�การบริหารส"วนตําบล ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม มี

วัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษาการจัดการศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค�การบริหารส"วนตําบล

ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 2) เปรียบเทียบการจัดการศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค�การบริหารส"วนตําบลในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของ 

ข$าราชการ ผู$ ดูแลเด็ก และประธานคณะกรรมการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 3) เปรียบเทียบการจัด

การศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค�การบริหารส"วนตําบลในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัด
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นครพนมตามความคิดเห็นของข$าราชการ ผู$ดูแลเด็กและประธานคณะกรรมการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท่ี

มีวุฒิการศึกษาต"างกัน และ 4)ศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค�การบริหารส"วนตําบลในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดนครพนมกลุ"มตัวอย"างท่ีใช$ในการเก็บ

รวบรวมข$อมูล ประกอบด$วย ข$าราชการจํานวน 36 คน ผู$ดูแลเด็ก จํานวน 57 คน และประธาน

คณะกรรมการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 55 คน รวม 132 คน เครื่องมือท่ีใช$ในการวิจัย ได$แก" 

แบบสอบถามแบบมาตราส"วนประมาณค"า5 ระดับ ซ่ึงมีอํานาจจําแนกระหว"าง 0.30-0.87 และค"า

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ 0.94 สถิติท่ีใช$ในการวิเคราะห�ข$อมูลได$แก" ร$อยละ ค"าเฉลี่ย 

ส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค"าเอฟ (F-test) และการทดสอบค"าที (t-test)ผลการวิจัยพบว"า1) 

การจัดการศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค�การบริหารส"วนตําบล ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง 

จังหวัดนครพนมโดยรวมและรายด$านอยู"ในระดับมาก เรียงลําดับค"าเฉลี่ยจากมากไปน$อย คือ ด$าน

วิชาการและกิจกรรมตามหลังสูตร ด$านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด$านอาคารสถานท่ี 

สิ่งแวดล$อมและความปลอดภัย และด$านการมีส"วนร"วมและการสนับสนุนจากชุมชน2)การจัดการ

ศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค�การบริหารส"วนตําบล ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัด

นครพนม ตามความคิดเห็นของข$าราชการ ผู$ดูแลเด็กและประธานคณะกรรมการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

โดยรวมแตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป̂นรายด$าน พบว"า แต"ละด$าน

ไม"แตกต"างกัน3)การจัดการศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค�การบริหารส"วนตําบล ในเขตพ้ืนท่ี

อําเภอเมือง จังหวัดนครพนมตามความคิดเห็นของผู$ท่ีมีวุฒิการศึกษาต"างกัน โดยรวมและรายด$านไม"

แตกต"างกัน 4)การจัดการศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค�การบริหารส"วนตําบล ในเขตพ้ืนท่ี

อําเภอเมือง จังหวัดนครพนมด$านท่ีต$องการหาแนวทางพัฒนามี 2 ด$าน คือ ด$านอาคารสถานท่ี 

สิ่งแวดล$อมและความปลอดภัย และด$านการมีส"วนร"วมและการสนับสนุนจากชุมชน ซ่ึงผู$วิจัยได$เสนอ

แนวทางพัฒนาไว$แล$ว 

 2. ด0านบุคลากร 

 ด$านบุคลากรโดยรวมอยู"ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป̂นรายประเด็นพบว"าประเด็น          
ท่ีค"าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ผู$ดูแลเด็กรับฟ2งความคิดเห็นของท"านเสมอ อยู"ในระดับมาก          
รองลงมาคือ ผู$ดูแลเด็กมีวัยวุฒิเหมาะสมอยู"ในระดับปานกลาง และผู$ดูแลเด็กดูแลเอาใจใส"บุตรหลาน
ของท"านได$อย"างดีอยู"ในระดับปานกลาง ส"วนประเด็นท่ีค"าเฉลี่ยน$อยท่ีสุด ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีผู$ดูแล
เด็กเพียงพอระดับปานกลาง เนื่องจากบุคลากรยังขาดประสบการณ�ท่ีเก่ียวข$องกับงานท่ีต$อง
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รับผิดชอบ ซ่ึงผู$ปกครองต$องการให$ผู$ดูแลเด็ก ได$ศึกษาต"อเพ่ือให$มีความรู$ตรงตามสายงานท่ีปฏิบัติ 
เพ่ือจะได$ผู$ดูแลเด็กท่ีมีคุณวุฒิและวัยวุฒิเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน$าท่ีอีกท้ังควรส"งเสริมให$
ผู$ดูแลเด็กได$เข$ารับการฝdกอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข$องกับการปฏิบัติงานในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโดย
สมํ่าเสมอ และควรจัดให$มีผู$ดูแลเด็กเพียงพอและเหมาะสมต"อจํานวนเด็ก ซ่ึงสอดคล$องกับ (วริษา ผล
ทิพย�, 2557) ได$ศึกษาเรื่องการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอสระใคร 
จังหวัดหนองคาย ซ่ึงมีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 2) เปรียบเทียบ
ระดับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ตําแหน"ง เก่ียวกับการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย และ 3) ศึกษาข$อเสนอแนะการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยกลุ"มตัวอย"างท่ีใช$ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได$แก" ผู$บริหาร บุคลากรองค�การบริหารส"วนตําบล คณะกรรมการศูนย�ฯ ผู$ดูแลเด็ก 
จํานวน 204 คน เครื่องมือท่ีใช$ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบมาตราส"วนประมาณค"า5 ระดับ   
ได$ค"าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท"ากับ .86 และแบบสัมภาษณ�การวิจัยแบบมีโครงสร$าง สถิติท่ีใช$ในการ
วิเคราะห�ข$อมูล ได$แก" การแจกแจงความถ่ี ค"าร$อยละ ค"าเฉลี่ย และค"าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแจก
แจงแบบ F-test (One-way ANOVA) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิจัยพบว"า 1) 
ระดับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคายโดย
รวมอยู"ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการศึกษาของผู$บริหาร คณะกรรมการศูนย�ฯ 
บุคลาการองค�การบริหารส"วนตําบล ผู$ดูแลเด็ก ท่ีจําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพพบกว"า         
2.1 ผลการเปรียบเทียบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีมีอายุแตกต"างกัน 
พบว"า โดยรวมมีความคิดเห็นไม"แตกต"างกัน 2.2 ผลการเปรียบเทียบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต"างกัน พบว"า โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต"างกัน 
อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2.3 ผลการเปรียบเทียบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีสถานะภาพแตกต"างกัน พบว"าโดยรวมมีความคิดเห็นแตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ข$อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กพบว"า ด$านการบริหารจัดการ ควรสนับสนุนให$บุคลากรมีความก$าวหน$าในวิชาชีพ ด$านบุคลการ 
ควรสนับสนุนในด$านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย"างต"อเนื่อง ควรจัดให$มีผู$ดูแลเด็กเพียงพอ
และเหมาะสมต"อจํานวนนักเรียน ด$านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล$อม และความปลอดภัยของศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก ควรมีพ้ืนท่ี ขนาด ท่ีเหมาะสมและปลอดภัยแก"เด็กเล็ก ควรจัดสภาพแวดล$อมท่ีถูกสุขลักษณะ 
ด$านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ควรส"งเสริมพัฒนาการของเด็กโดยมุ"งเน$นการพัฒนาทุกด$าน 
ท้ังด$านร"างกาย อารมณ� สังคมและสติป2ญญา ด$านการมีส"วนร"วมและสนับสนุนทุกภาคส"วนควร
ประชาสัมพันธ�ให$ชุมชนทราบเก่ียวกับการดําเนินงานชุมชนควรมีส"วนร"วมในการจัดทําหลักสูตรของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ด$านส"งเสริมเครือข"ายการพัฒนาเด็กปฐมวัน ควรแต"งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
เครือข"ายศูนย�พัฒนาเด็กเล็กอย"างชัดเจน 
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 3. ด0านอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดล0อม และความปลอดภัย 
 การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน 
เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ด$านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล$อมและความปลอดภัย 
โดยรวมอยู"ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป̂นรายประเด็นพบว"าประเด็นท่ีค"าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ
แรก คือ อาคารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัย   อยู"ในระดับมาก รองลงมาคือ สถานท่ีของศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กเพียงพอต"อการทํากิจกรรมของบุตรหลานอยู"ในระดับมาก และสถานท่ีต้ังศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กมีความสะดวกต"อการเดินทางอยู"ในระดับมาก ส"วนประเด็นท่ีค"าเฉลี่ยน$อยท่ีสุดคือ ห$องเรียน
เหมาะสมต"อการจัดกิจกรรมระดับปานกลาง เนื่องจากศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค�กรปกครองส"วน
ท$องถ่ิน ได$รับงบประมาณในการก"อสร$างอาคารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก จึงมีพ้ืนท่ีขนาดท่ีเหมาะสม ทําเล
ท่ีต้ัง จํานวนชั้นอาคาร ตลอดจนพ้ืนท่ีใช$สอยอ่ืนๆ มีสภาพแวดล$อมมลภาวะท้ังภายในภายนอกตัว
อาคาร ท่ีเหมาะสม มีมาตรการปpองกันความปลอดภัย และการเตรียมความพร$อมรับสถานการณ�
ฉุกเฉินซ่ึงสอดคล$องกับ (จิราวุฒิ สีมารักษ�, 2553) ได$ศึกษาเรื่องการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานกรมส"งเสริมการปกครองท$องถ่ินในจังหวัดเลยการวิจัยครั้งนี้  มี
วัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานกรม
ส"งเสริมการปกครองท$องถ่ิน ในจังหวัดเลย 2) เปรียบเทียบระดับการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก ตามทัศนะของบุคลากรสังกัดองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน โดยจําแนกตามป2จจัยส"วน
บุคคล ได$แก" ตําแหน"งหน$าท่ี ประสบการณ�การทํางาน และหน"วยงานต$นสังกัด กลุ"มตัวอย"างท่ีใช$วิจัย
ครั้งนี้ ได$แก" บุคลากรสังกัดองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน ท่ีเก่ียวข$องกับการจัดการศึกษาศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก กําหนดขนาดโดยใช$ตารางของเครจซ่ี และมอร�แกน (Krejcie and Morgan) จํานวน 292คน 
ใช$การสุ"มตัวอย"างวิเคราะห�ข$อมูลโดยใช$การแจกแจงความถ่ี ค"าร$อยละ ค"าเฉลี่ยและส"วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ในการทดสอบสมมุติฐานใช$สถิติทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบว"า 1) การดําเนินงานจัด
การศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานกรมส"งเสริมการปกครองท$องถ่ิน ในจังหวัด เลยโดย
ภาพรวม มีการปฏิบัติอยู"ในระดับมาก พบว"าด$านท่ีมีค"าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ได$แก"ด$านอาคารสถานท่ี 
สิ่งแวดล$อม และความปลอดภัย รองลงมาคือ ด$านบุคลากร และด$านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตรศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ตามลําดับส"วนด$านท่ีมีค"าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ ด$านการมีส"วนร"วมและ
สนับสนุนจากชุมชน 2) การเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตาม
ป2จจัยส"วนบุคคล พบว"าผู$ท่ีมีตําแหน"งหน$าท่ี ท่ีเป̂นกลุ"มผู$ส"งเสริมการจัดการศึกษา กับกลุ"มผู$ปฏิบัติงาน 
และผู$ท่ีมีประสบการณ�การทํางานท่ีเป̂นกลุ"มผู$ส"งเสริมการจัดการศึกษา กับกลุ"มผู$ปฏิบัติงาน มีความ
คิดเห็นต"อการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก แตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05ส"วนผู$ท่ีอยู"ในหน"วยงานเทศบาล กับองค�การบริหารส"วนตําบล มีความคิดเห็นต"อการ
ดําเนินงานจัดการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กไม"แตกต"างกัน 
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 4. ด0านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
 การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน 

เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ด$านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร โดยรวมอยู"ใน

ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป̂นรายประเด็นพบว"าประเด็นท่ีค"าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ศูนย�

พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ�การเรียนการสอนท่ีเหมาะสม อยู"ในระดับมาก รองลงมาคือ บุตรหลานของ

ท"านมีการเปลี่ยนแปลงทางด$านการพูด สามารถสื่อสารได$ดีอยู"ในระดับปานกลาง และผู$ดูแลเด็กเอาใจ

ใส"ในการเรียนการสอนเป̂นอย"างดีอยู"ในระดับปานกลาง  ส"วนประเด็นท่ีค"าเฉลี่ยน$อยท่ีสุด บุตรหลาน

ของท"านมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปานกลาง เนื่องจากการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัยเป̂นการจัดการศึกษาท่ีแตกต"างหลากหลายไปจากการศึกษาอ่ืนโดยมีรูปแบบและจุดหมายท่ีจัด

แตกต"างไปตามสภาพความต$องการ นโยบายหรือหลักปรัชญาการศึกษาของแต"ละหน"วยงานท่ีจัด แต"

มีจุดประสงค�เดียวกัน คือ เน$นพัฒนาเด็กทุกๆด$าน ซ่ึงการให$การศึกษาอบรมและเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

อย"างถูกต$องเหมาะสมย"อมมีความสําคัญต"อประเทศชาติอย"างยิ่ง เพราะถ$าเด็กในวัยนี้ได$รับการ

ส"งเสริมอย"างถูกต$อง เหมาะสมจะส"งผลดีและเป̂นรากฐานต"อการพัฒนาและการศึกษาระดับอ่ืนด$วย

โดยกําหนดจุดมุ"งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปq มุ"งให$เด็กมีพัฒนาการ

ด$านร"างกาย อารมณ� จิตใจสังคมและสติป2ญญา ท่ีเหมาะสมกับวัยซ่ึงไม"สอดคล$องกับ (วิรัตน�  ทอง

วิจิตร�, 2553) ได$ศึกษาเรื่อง การดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน ตาม

ความต$องการของชุมชน:ศึกษากรณีเฉพาะเทศบาลตําบลเทพราชการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 

ศึกษาและเปรียบเทียบการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินตามความ

ต$องการของชุมชน:ศึกษากรณีเฉพาะเทศบาลตําบลเทพราชกลุ"มตัวอย"างในการวิจัยได$แก"  ผู$ปกครอง

ในเขตเทศบาลตําบลเทพราชท่ีมีบุตรหลานอายุไม"เกิน 4 ปq จํานวน 136 คน เครื่องมือท่ีใช$ในการวิจัย 

คือ แบบสอบถามมาตราส"วนประมาณค"า สถิติท่ีใช$วิเคราะห�ข$อมูล คือ ค"าความถ่ี ค"าร$อยละ ค"าเฉลี่ย 

ค"าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค"าที การวิเคราะห�ความแปรปรวนแบบทางเดียว  และทดสอบราย

คู"โดยวิธีเชฟเฟsผลการวิจัยพบว"า 1) การดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน

ตามความต$องการของชุมชน เทศบาลตําบลเทพราช โดยภาพรวมและรายด$านทุกด$านอยู"ในระดับมาก  

เรียงลําดับดังนี้ ด$านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล$อมและความปลอดภัย ด$านบุคลากรและการบริหาร

จัดการ ด$านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด$านการมีส"วนร"วมและการสนับสนุนจากประชาชน 2) 

การเปรียบเทียบการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ินตามความต$องการ
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ของชุมชน เทศบาลตําบลเทพราช จําแนกตามเพศโดยรวมและรายด$านพบว"าแตกต"างกันอย"างมี

นัยสําคัญทางสถิติ  ยกเว$นด$านการมีส"วนร"วมและการสนับสนุนจากชุมชน แตกต"างกันอย"างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) การเปรียบเทียบการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กร

ปกครองส"วนท$องถ่ินตามความต$องการของชุมชน เทศบาลตําบลเทพราช จําแนกตามอาชีพโดยรวม

และรายด$านพบว"ามีความแตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 5. ด0านการมีส$วนร$วมและการสนับสนุนทุกภาคส$วน 

 ด$านการมีส"วนร"วมและการสนับสนุนทุกภาคส"วน  โดยรวมอยู"ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป̂นรายประเด็นพบว"าประเด็นท่ีค"าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการออก
ตรวจเยี่ยมเด็กท่ีบ$าน รองลงมาคือมีส"วนร"วมในการตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม    )นม  ( และศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กมีส"วนร"วมกับชุมชนเสมออยู"ในระดับปานกลาง ส"วนประเด็นท่ีค"าเฉลี่ยน$อยท่ีสุด การให$
ความร"วมมือสนับสนุนทุนทรัพย�การดําเนินการของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กระดับปานกลาง เนื่องจากศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กส"วนใหญ"มุ"งให$ความสําคัญกับเด็ก โดยแยกบทบาทของพ"อ แม" ผู$ปกครอง ออกไปจาก
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงในความเป̂นจริง พ"อ แม" ผู$ปกครอง เป̂นผู$มีบทบาทสําคัญอย"างยิ่งสําหรับการ
พัฒนาเด็กท้ังร"างกาย อารมณ� สังคม และสติป2ญญา และผู$ปกครองส"วนใหญ"มีอาชีพรับจ$าง จึงไม"
สามารถสละเวลามาร"วมกิจกรรมได$ และไม"สามารถสละทรัพย�สินให$แก"ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กได$เช"นกัน 
ซ่ึงสอดคล$องกับ (จิราวุฒิ สีมารักษ�, 2553) ได$ศึกษาเรื่องการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กตามมาตรฐานกรมส"งเสริมการปกครองท$องถ่ินในจังหวัดเลย มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษาระดับ
การดําเนินงานจัดการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานกรมส"งเสริมการปกครองท$องถ่ิน ใน
จังหวัดเลย 2) เปรียบเทียบระดับการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของ
บุคลากรสังกัดองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน โดยจําแนกตามป2จจัยส"วนบุคคล ได$แก"ตําแหน"งหน$าท่ี 
ประสบการณ�การทํางานและหน"วยงานต$นสังกัดกลุ"มตัวอย"างท่ีใช$วิจัยครั้งนี้ ได$แก" บุคลากรสังกัด
องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน ท่ีเก่ียวข$องกับการจัดการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก กําหนดขนาดโดยใช$
ตารางของเครจซ่ี และมอร�แกน (Krejcie and Morgan) จํานวน 292 คนใช$การสุ"มตัวอย"างวิเคราะห�
ข$อมูลโดยใช$การแจกแจงความถ่ี ค"าร$อยละค"าเฉลี่ยและส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบ
สมมุติฐานใช$สถิติทดสอบที (t-test)ผลการวิจัยพบว"า1) การดําเนินงานจัดการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก ตามมาตรฐานกรมส"งเสริมการปกครองท$องถ่ินในจังหวัดเลย โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู"ในระดับ
มากพบว"าด$านท่ีมีค"าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ได$แก" ด$านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล$อม และความปลอดภัย 
รองลงมาคือ ด$านบุคลากร และด$านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตรศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามลําดับ
ส"วนด$านท่ีมีค"าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือด$านการมีส"วนร"วมและสนับสนุนจากชุมชน2) การเปรียบเทียบระดับ
การดําเนินงานจัดการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามป2จจัยส"วนบุคคลพบว"า ผู$ท่ีมีตําแหน"งหน$าท่ีเป̂น
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กลุ"มผู$ส"งเสริมการจัดการศึกษา กับกลุ"มผู$ปฏิบัติงานและผู$ท่ีมีประสบการณ�การทํางาน ท่ีเป̂นกลุ"มผู$
ส"งเสริมการจัดการศึกษา กับกลุ"มผู$ปฏิบัติงาน มีความคิดเห็น ต"อการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก แตกต"างกันอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส"วนผู$ท่ีอยู"ในหน"วยงานเทศบาล กับ
องค�การบริหารส"วนตําบล มีความคิดเห็นต"อการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กไม"
แตกต"างกัน 

 6. ด0านส$งเสริมเครือข$ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ด$านส"งเสริมเครือข"ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยรวมอยู"ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป̂น
รายประเด็นพบว"าประเด็นท่ีค"าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการให$ความรู$แก"
ผู$ปกครองด$านการดูแลเด็กปฐมวัย  อยู"ในระดับมาก รองลงมาคือผู$ปกครองมีความรู$สึกท่ีดีต"อการ
บริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กอยู"ในระดับปานกลาง และมีการประสานความร"วมมือกับองค�กรในท$องถ่ิน
เพ่ือการพัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กอยู"ในระดับปานกลาง ส"วนประเด็นท่ีค"าเฉลี่ยน$อยท่ีสุด คือมีการนํา
บุตรหลานของท"านไปศึกษาแหล"งเรียนรู$นอกสถานท่ี ด$านภูมิป2ญญาท$องถ่ินกับชุมชนระดับปานกลาง 
เนื่องจาก เทศบาลตําบลท่ีกํากับดูแลสนับสนุน ส"งเสริมเครือข"ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยควรจัดให$มีการ
ประชาสัมพันธ�กิจกรรมต"างๆ ภายในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก และกิจกรรมการพัฒนาเด็กเล็กในส"วนต"างๆ
ท่ีเก่ียวข$องอย"างสมํ่าเสมอให$ผู$ปกครองเด็กได$รับทราบว"าศูนย�พัฒนาเด็กเล็กได$ทําอะไรไปบ$างแล$ว 
และในปqต"อไปจะมีแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมอะไรบ$าง โดยคณะผู$บริหารองค�กรปกครองส"วน
ท$องถ่ิน คณะกรรมการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก หัวหน$าศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ผู$ดูแลเด็ก และผู$ท่ีเก่ียวข$อง 
จะต$องวางแผนการทํางานล"วงหน$า และนําเสนอให$กับผู$ปกครองเด็กได$รับทราบในการประชุม
ประจําปq นําข$อเสนอแนะท่ีเก่ียวข$องกับการจัดการศึกษาจากผู$ปกครองหรือชุมชนมาแก$ไขปรับปรุง
อย"างต"อเนื่องเพ่ือให$ผู$ปกครองมีความรู$สึกท่ีดีต"อการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กและจะได$เกิดการ
ประสานความร"วมมือกับองค�กรในท$องถ่ินเพ่ือการพัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กต"อไป ซ่ึงสอดคล$องกับ
(สมทรัพย� สุทโธ, 2555) ได$ศึกษาเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัย สําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�การ
บริหารส"วนตําบล อําเภอวาปqปทุม จังหวัดมหาสารคามมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาสภาพแนวทางและ
ข$อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย สําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค�การบริหาร
ส"วนตําบล อําเภอวาปqปทุม จังหวัดมหาสารคาม การวิจัยมี 2 ระยะ ดังนี้ ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพและ
ป2ญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย กลุ"มตัวอย"าง คือ หัวหน$าศูนย� ครูผู$ดูแลเด็ก และคณะกรรมการศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก รวม 358 คน ซ่ึงได$มาโดยการใช$ตารางสุ"มตัวอย"างของเครจซ่ีและมอร�แกน และสุ"ม
ตัวอย"างอย"างง"าย เครื่องมือท่ีใช$ในการวิจัย ได$แก" แบบสอบถามจํานวน 45 ข$อ มีค"าอํานาจจําแนก
ระหว"าง 0.20-0.69 และค"าความเชื่อม่ัน คือ 0.93 สถิติท่ีใช$ในการวิเคราะห�ข$อมูล ได$แก" ค"าร$อยละ 
ค"าเฉลี่ย และส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ระยะท่ี 2 ศึกษาข$อเสนอแนะในการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวันท่ีเหมาะสมโดยใช$การสนทนากลุ"มผลการวิจัยพบว"า1) สภาพการจัดการศึกษา



138 
 

ปฐมวัย สําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมและรายด$านมีการดําเนินงานอยู"ในระดับมาก เรียงลําดับ
ค"าเฉลี่ยจากมากไปหาน$อย 3 ลําดับแรก คือ ด$านการสร$างหลักสูตรท่ีเหมาะสม ด$านการสร$าง
สภาพแวดล$อมท่ีเอ้ือต"อการเรียนรู$ของเด็ก และด$านการจัดกิจกรรมท่ีส"งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู$ของเด็ก2)แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย สําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ให$เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด พบว"า ด$านการสร$างหลักสูตรท่ีเหมาะสม ควรมีการจัดฝdกอบรมเพ่ือเตรียมความ
พร$อมในการสร$างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให$มีความเหมาะสมและสอดคล$องกับสภาพท่ีเป̂นจริง 
ด$านการสร$างสภาพแวดล$อมท่ีเอ้ือต"อการเรียนรู$ของเด็ก ควรเปeดโอกาสให$ชุมชนมีส"วนร"วมในการจัด
สภาพแวดล$อมภายในและภายนอก ด$านการจัดกิจกรรมท่ีส"งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู$ของเด็ก 
ควรมีการจัดกิจกรรมการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาการท่ีครบถ$วนของเด็ก ท้ังด$านร"างกาย อารมณ� 
สังคมและสติป2ญญา ด$านการบูรณาการการเรียนรู$ควรส"งเสริมให$บุคลากรศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีความรู$ 
ความเข$าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย และมีการจัดฝdกอบรม ความรู$ความสามารถในการผลิตสื่อ/
นวัตกรรมของบุคลากรของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ด$ายการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู$ของเด็กควร
ให$มีการกําหนดเกณฑ�การประเมินผลการจัดประสบการณ�อย"างชัดเจน และมีการแจ$งผลการประเมิน
การจัดประสบการณ�ให$ผู$ดูแลเด็กทราบ และด$านความสัมพันธ�ระหว"างผู$สอนกับครอบครัวเด็ก ควรให$
ครอบครัวของเด็กเข$ามามีส"วนร"วมในกิจกรรมของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเป̂นประจํา3) ข$อเสนอแนะจาก
การสนทนากลุ"มการจัดการศึกษาปฐมวัย มีแนวทางการพัฒนาใน 3 ด$าน คือด$านการบูรณาการการ
เรียนรู$ เด็กควรได$เรียนรู$จากกิจกรรมท่ีหลากหลาย และมีการบูรณาการการเรียนรู$โดยคํานึงถึงเด็ก
เป̂นสําคัญ ด$านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู$ของเด็ก ควรมีการแจ$งให$ฝsายต"างๆ รวมถึง
ประชาชนให$รับทราบเก่ียวกับการดําเนินงานหรือกิจกรรมต"างๆ เพ่ือให$ทุกฝsายมีส"วนร"วมในกิจกรรม
นั้น และด$านความสัมพันธ�ระหว"างผู$สอนกับครอบครัวเด็ก ควรเปeดโอกาสให$ผู$ปกครองเข$ามามีส"วน
ร"วมในการแก$ไขป2ญหา และกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาให$มีประสิทธิภาพ 

5.2.3 ป2ญหาและข$อเสนอแนะการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินเงิน
ขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ด$านท่ีผู$ปกครองให$
ความสําคัญมากคือ ด$านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ซ่ึงผู$ปกครองมีความต$องการให$บุตรหลาน
อ"านออกเขียนได$ แต"ในความเป̂นจริงเด็กปฐมวัยจะเน$นพัฒนาการด$านร"างกาย อารมณ� สังคม และ
สติป2ญญา เพ่ือเตรียมความพร$อมในระดับอนุบาล จึงเสนอแนะให$สอดแทรกเนื้อหาการอ"านเขียนใน
นิทานหรือกิจกรรมของเด็กในแต"ละวัน ส"วนด$านการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ผู$ปกครอง
ต$องการให$ขยายถึงระดับชั้นประถมศึกษา นอกจากนี้ยังพบว"าศูนย�พัฒนาเด็กเล็กแต"ละแห"งมีผู$ดูแล
เด็กไม"เพียงพอ จึงเสนอให$เพ่ิมจํานวนครูผู$ดูแลเด็ก ด$านการมีส"วนร"วมและการสนับสนุนทุกภาคส"วน 
ควรเปeดโอกาสให$ผู$มีส"วนเก่ียวข$องมีส"วนร"วมในการจัดทําแผนร"วมกัน และด$านส"งเสริมเครือข"ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ส"งเสริมให$ผู$ปกครองมีส"วนร"วมในการจัดการเรียนรู$ 
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5.3 ข0อเสนอแนะจากการวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่องการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กร

ปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ผู$วิจัยมีข$อเสนอแนะจากการ

วิจัย โดยแบ"งเป̂น 3 ประเด็นดังนี้ 

 5.3.1 ข0อเสนอแนะท่ัวไป 

 จากการศึกษาการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กร

ปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ครั้งนี้ ผู$วิจัยมีข$อเสนอแนะดังนี้ 

 1. จากผลการศึกษาการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กร

ปกครองส"วนท$องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ในด$านวิชาการและกิจกรรม

ตามหลักสูตรควรปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให$มีคุณภาพ ตามหลักสูตรและกิจกรรมท่ี

กระทรวงศึกษาธิการและกรมส"งเสริมการปกครองส"วนท$องถ่ินกําหนด มีการนิเทศงาน ติดตาม และ

ประเมินผลการดําเนินงานทุกระยะมีการจัดหาสื่อและอุปกรณ�การเรียนการสอนให$เพียงพอต"อการ

ปฏิบัติงานอีกท้ังผู$ดูแลเด็กควรพัฒนาหาความรู$และประสบการณ� เพ่ือนํามาประยุกต�ใช$ในการ

ปฏิบัติงาน มีการนําเอาเทคนิคและวิธีการใหม"ๆ มาใช$ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบ

กับองค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน ควรมีนโยบายส"งเสริมให$ผู$บริหารและผู$ดูแลเด็กได$ศึกษาต"อในระดับท่ี

สูงข้ึน และสาขาวิชาท่ีตรงกับการปฏิบัติหน$าท่ี 

 2. การบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กควรเปeดโอกาสให$ประชาชนและทุกภาคส"วนมีส"วน

ร"วมในการส"งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา และประสานขอความร"วมมือกับสถานบัน 

หน"วยงาน เครือข"ายท่ีมีผู$มีความรู$ มีประสบการณ� ช"วยให$คําปรึกษาหรือดําเนินงานเพ่ือพัฒนาศูนย�

พัฒนาเด็กเล็กต"อไป 

 3. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กควรจัดกิจกรรมท่ีส"งเสริมการมีส"วนร"วมของผู$ปกครองชุมชนและ

หน"วยงานท่ีเก่ียวข$องเพ่ือส"งเสริมเครือข"ายการพัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให$มากยิ่งข้ึน 

 4. ควรเปeดโอกาสให$ผู$มีส"วนเก่ียวข$อง เช"น ผู$ปกครอง ชุมชน มีส"วนร"วมในการจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาร"วมกัน เพ่ือเป̂นแนวทางในการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กอย"างเป̂นระบบ 

 5. ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให$มากยิ่งข้ึน ในด$านการศึกษาอบรม

หลักสูตรต"างๆท่ีเก่ียวข$องกับการทํางาน และเพ่ิมอัตราผู$ดูแลเด็กให$เพียงพอต"อจํานวนนักเรียน โดยให$

มีวุฒิการศึกษาตรงกับสายงานท่ีปฏิบัติ 
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 5.3.2  ข0อเสนอแนะในเชิงบริหาร 

 1. องค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน ควรจัดต้ังศูนย�ประสานงานการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็ก

เล็ก เพ่ือประสานการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม ตามภารกิจ ให$สอดคล$อง สัมพันธ� และเป̂นไปใน

ทิศทางเดียวกัน  

 2.  ผู$บริหารท$องถ่ินควรให$ความสําคัญ และกําหนดนโยบายในการบริหารเก่ียวกับการศึกษา

ท่ีเอ้ือต"อการจัดการศึกษาในเขตปกครองของตนเองโดยจัดสรรงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากร

สนับสนุนหน"วยงานการศึกษา ให$เหมาะสมและเพียงพอ หรือมีแผนการจัดสรรงบประมาณและ

ทรัพยากรอย"างต"อเนื่องและชัดเจน 

 5.3.3 ข0อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต$อไป 

 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลกับสถานรับเลี้ยง

เด็กของเอกชนเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองส"วน

ท$องถ่ินให$มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 2. การศึกษาครั้งต"อไปควรมีการสัมภาษณ�บุคลากรท่ีเก่ียวข$องเป̂นรายบุคคล 

 3. ควรศึกษาเพ่ิมเติมจากป2จจัยท่ีนอกเหนือจากมาตรฐานการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก

ขององค�กรปกครองส"วนท$องถ่ิน เช"น ป2จจัยท่ีส"งผลกระทบจากการเมืองท$องถ่ิน 

 4. ควรศึกษาความคิดเห็นของผู$นําชุมชนหรือผู$นําท$องถ่ิน เก่ียวกับการดําเนินงานของศูนย�

พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือใช$เป̂นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครอง

ส"วนท$องถ่ินต"อไปในอนาคต 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
 

เร่ือง การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงาน 
ขององค�กรปกครองส&วนท(องถิ่นเทศบาลตําบลอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

 
 คําช้ีแจง 
 

1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการ
ดําเนินงาน ขององค�กรปกครองส-วนท/องถ่ิน เทศบาลตําบลอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

2.โปรดตอบแบบสอบถามตามสภาพจริง การตอบแบบสอบถามนี้จะไม-มีผลกระทบต-อผู/ตอบ
แบบสอบถามแต-อย-างใด 

3. คําตอบของท-านไม-นําไปเป9ดเผยท่ีใด โดยมุ-งนําข/อมูลท่ีได/มาใช/ประโยชน�ต-อการบริหาร
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส-วนท/องถ่ิน เทศบาลตําบล
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

4. ผู/ให/ข/อมูลในการตอบแบบสอบถาม ได/แก- 

กลุ-มศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

5.แบบสอบถามชุดนี้มี 3 ตอนดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 ข/อมูลท่ัวไปของผู/ตอบแบบสอบถาม     1ข/อ 

ตอนท่ี 2 ข/อมูลการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงาน  

ขององค�กรปกครองส-วนท/องถ่ิน เทศบาลตําบลอําเภอเมืองลําพูน  

จังหวัดลําพูน      57ข/อ 

          ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข/อเสนอแนะอ่ืนๆ    6ข/อ 

 

จันทร�จิรา  คําพวง 

นักศึกษาปริญญาโท  ตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเนชั่น 
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คําช้ีแจง : โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน       หน(าข(อความท่ีตรงกับสภาพความเป0นจริงของท&าน 

 
ตอนท่ี 1ข(อมูลท่ัวไปของผู(ตอบแบบสอบถาม   

 

กลุ&มท่ี 1 เทศบาลตําบลศรีบัวบาน 
เทศบาลตําบลท-าเชียงทอง 
เทศบาลตําบลบ/านแป@น 
เทศบาลตําบลเหมืองจี้ 

 

กลุ&ม 2  เทศบาลตําบลบ/านกลาง 
เทศบาลตําบลมะเขือแจ/ 
เทศบาลตําบลเวียงยอง 
เทศบาลตําบลริมป9ง 

 

กลุ&ม 3  เทศบาลตําบลอุโมงค� 
เทศบาลตําบลเหมืองง-า 
เทศบาลตําบลหนองช/างคืน 
เทศบาลตําบลประตูปAา 
เทศบาลตําบลต/นธง 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค�กร

ปกครองปกครองส&วนท(องถ่ิน เทศบาลตําบล อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช&องที่ตรงกับความคิดเห็นของท&านมากที่สุดเพียงข(อเดียว 

โดยมีความหมายดังนี้ 

  ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู-ในระดับมากท่ีสุด 

  ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู-ในระดับมาก 

  ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู-ในระดับปานกลาง   

  ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู-ในระดับน/อย  

  ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู-ในระดับน/อยท่ีสุด 

ข(อที ่
ความคิดเห็นของผู(ปกครองที่มีต&อ 
การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กฯ 

 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง

3 

น(อย 
 
2 

น(อย
ที่สุด
1 

ด(านการบริหารจัดการศูนย�ฯ 
1. 
 

มีการประชาสัมพันธ�การบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
อยู-เสมอ 

     

2. 
 

มีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการบริหารศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก 

     

3. 
 

ท-านมีส-วนร-วมตัดสินใจในการดําเนินงานของศูนย�พัฒนา 
เด็กเล็ก 

     

4. มีการเสนอแนวทางการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก      
5. ท-านได/รับข/อมูลข-าวสารของศนูย�พัฒนาเด็กเล็กอยู-เสมอ      
6. 
 

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการทํากิจกรรมร-วมกับท-านและชุมชน 
อย-างสม่ําเสมอ 

     

7. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการประสานงานให/คําปรึกษากับท-าน      
8. 
 

ผู/บริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กรับฟFงปFญหาและข/อเสนอแนะ 
จากท-านเสมอ 

     

9. ผู/บริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีต-อท-าน      
10. 

 
ผู/บริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ดูแลบริหารศูนย�ฯเหมาะสมกับ
ตําแหน-ง 
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ข(อท่ี 
ความคิดเห็นของผู(ปกครองท่ีมีต&อ 
การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กฯ 

 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง

3 

น(อย 
 
2 

น(อย
ท่ีสุด1 

ด(านบุคลากร 
11. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมผีู/ดูแลเด็กเพียงพอ      
12. ผู/ดูแลเด็กมปีระสบการณ�การดูแลเด็กเปJนอย-างด ี      
13. ผู/ดูแลเด็กมีวัยวุฒิเหมาะสม      
14. 

 
ผู/ดูแลเด็กมคีวามรู/ความเข/าใจในการอบรมดูแลบุตรหลานของท-าน 

     

15. ผู/ดูแลเด็กมบุีคลิกภาพด ี      
16. ผู/ดูแลเด็กดูแลเอาใจใส-บุตรหลานของท-านได/อย-างด ี      
17. ผู/ดูแลเด็กรับฟFงความคิดเห็นของท-านเสมอ      
18. ผู/ดูแลเด็กมีการพัฒนาตนเองในด/านการเรยีนการสอน      

19. 
ผู/ดูแลเด็กสร/างความสัมพันธ�ระหว-างบุตรหลานของท-านต-อชุมชนท่ี
สถานศึกษาตั้งอยู- 

     

20. ผู/ดูแลเด็กมคีวามเข/าใจในหน/าท่ีของตนเองเปJนอย-างดี      
ด(านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล(อมและความปลอดภัย 
21. สถานท่ีตั้งศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีความสะดวกต-อการเดินทาง      
22. อาคารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัย      

23. 
สถานท่ีของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเพียงพอต-อการทํากิจกรรมของบุตร
หลาน 

     

24. สภาพแวดล/อมของศูนย�พัฒนาเดก็เล็กมีความเปJนระเบียบเรียบร/อย      
25. ห/องเรียนเหมาะสมต-อการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน      
26. ห/องเรียนมีความปลอดภัย      
27. สนามเด็กเล-นมีเครื่องเล-นท่ีปลอดภัย      
28. มีบริการนํ้าดื่ม นํ้าใช/ ท่ีสะอาดเพียงพอต-อบุตรหลานของท-าน      
29. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กจัดสถานท่ีนอนเหมาะสม      
30. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีห/องสุขาท่ีสะอาดปลอดภัย      

ด(านวิชาการและกจิกรรมตามหลกัสูตร 
31. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ�การเรียนการสอนท่ีเหมาะสม      
32. บุตรหลานของท-านมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน      

33. 
 

บุตรหลานของท-านมีการเปลี่ยนแปลงทางด/านการเรียนรู/เพ่ิมข้ึน 
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ข(อที ่
ความคิดเห็นของผู(ปกครองที่มีต&อ 
การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กฯ 

 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง

3 

น(อย 
 
2 

น(อย
ที่สุด
1 

34. 
 

การจัดการเรียนการสอนของศนูย�พัฒนาเด็กเล็กเหมาะสมกับ
บุตรหลานของท-าน 

     

35. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีผู/ดูแลเด็กเพียงพอ      

36. 
บุตรหลานของท-านมีการเปล่ียนแปลงทางด/านการพูด สามารถ
ส่ือสารได/ดี 

     

37. 
 

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กแจ/งปFญหาด/านการเรียนของบุตรหลานให/
ท-านทราบเสมอ 

     

38. 
 

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสอนให/บุตรหลานของท-านมีความมั่นใจกล/า
แสดงออกในทางท่ีถูกต/อง  

     

ด(านการมีส&วนร&วมและการสนับสนุนทุกภาคส&วน 
39. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีส-วนร-วมกับชุมชนเสมอ      
40. 

 
 

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให/ความรู/แก-ประชาชนในท/องถิ่นเกี่ยวกับ
การดําเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก 

     

41. 
 

ท-านได/ให/ความร-วมมือสนับสนุนทุนทรัพย�การดําเนินการของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

     

42. มีการระดมทุนจากภายนอกเพื่อพัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก      
43. ท-านสามารถตรวจสอบการทํางานของผู/ดูแลเด็กได/      
44. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กได/เชิญท-านเข/าประชุมเปJนประจํา      
45. 

 
บุตรหลานของท-านได/รับการตรวจสุขอนามัยจากหน-วยงาน
สาธารณสุข 

     

46. ท-านมีส-วนร-วมในการตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน      
47. ท-านมีส-วนร-วมในการตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม (นม)      
48. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการออกตรวจเย่ียมเด็กท่ีบ/าน      
ด(านส&งเสริมเครือข&ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

49. 
 

มีการแจ/งให/ท-านทราบถึงการทําข/อตกลงร-วมกับหน-วยงานอ่ืน
เพื่อพัฒนาส-งเสริมศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
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ข(อที ่
ความคิดเห็นของผู(ปกครองที่มีต&อ 
การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กฯ 

 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง

3 

น(อย 
 
2 

น(อย
ที่สุด
1 

50. 
 

มีการนําบุตรหลานของท-านไปศึกษาแหล-งเรียนรู/นอกสถานท่ี 
ด/านภูมิปFญญาท/องถิ่นกับชุมชน 

     

51. 
 

องค�กรปกครองส-วนท/องถิ่นให/ความช-วยเหลือศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กเปJนอย-างดี 

     

52. 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กได/รับการสนับสนุนจากหน-วยงานอ่ืน

นอกเหนือจากองค�การปกครองส-วนท/องถิ่น 

     

53. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กได/รับการประเมินจาก สมศ.      
54. 

 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีป@ายประชาสัมพันธ�เครือข-ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

     

55. 
 

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการให/ความรู/แก-ผู/ปกครองด/านการดูแล
เด็กปฐมวัย   

     

56. 
 

มีการประสานความร-วมมือกับองค�กรในท/องถิ่นเพื่อการพัฒนา
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

     

57. ท-านมีความรู/สึกท่ีดีต-อการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก      
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข(อเสนอแนะอ่ืนๆ 

คําช้ีแจง:โปรดแสดงความคิดเห็นถึงปFญหาและข/อเสนอแนะการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตาม

มาตรฐานการดําเนินงานขององค�กรปกครองส-วนท/องถ่ิน เทศบาลตําบลอําเภอเมืองลําพูน 

จังหวัดลําพูนเพ่ือนําปFญหาและข/อเสนอแนะการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กไปใช/เปJน

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหน-วยงาน ซ่ึงจะส-งผลโดยตรงต-อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาระดับปฐมวัยและสามารถนําไปประยุกต�ใช/ให/เหมาะสมกับบริบทของศูนย�พัฒนา

เด็กเล็กและหน-วยงานท่ีเก่ียวข/องอ่ืนๆ ได/ตามประเด็นต-อไปนี้ 

1. ปFญหาและข/อเสนอแนะด/านการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

ปFญหา…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ข/อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
2. ปFญหาและข/อเสนอแนะด/านบุคลากร 
ปFญหา…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ข/อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
3. ปFญหาและข/อเสนอแนะด/านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล/อมและความปลอดภัย 
ปFญหา…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ข/อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
4. ปFญหาและข/อเสนอแนะด/านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
ปFญหา…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ข/อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
5. ปFญหาและข/อเสนอแนะด/านการมีส-วนร-วม และการสนับสนุนทุกภาคส-วน 
ปFญหา…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ข/อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
6. ปFญหาและข/อเสนอแนะด/านส-งเสริมเครือข-ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ปFญหา…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ข/อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 

ขอขอบคุณ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข  

 การหาความเท่ียงตรง 
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ความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validiti) 

ของเคร่ืองมือคือแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การบริหารศูนย+พัฒนาเด็กเล็กฯ 

 

ข3อท่ี ความคิดเห็นของผู3ปกครองท่ีมีต5อ 
การบริหารศูนย+พัฒนาเด็กเล็กฯ 

 

ความคิดเห็นของผู3เช่ียวชาญ ค5า 
IOC 

สถานะ 
คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

ตอนท่ี 2 การบริหารศูนย+พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ด3านการบริหารจัดการศูนย+พัฒนาเด็กเล็ก 

1. มีการประชาสัมพันธ�การบริหารจัดการ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กอยู เสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

2. มีการบริหารงานในรูปของคณะ
กรรมการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 0 +1 +1 .8 ใช#ได# 

3. ท านมีส วนร วมตัดสินใจในการ
ดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

4. มีการเสนอแนวทางการดําเนินงานของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 +1 0 +1 .8 ใช#ได# 

5. ท านได#รับข#อมูลข าวสารของศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กอยู เสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

6. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการทํากิจกรรม
ร วมกับท านและชุมชนอย างสมํ่าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

7. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการประสานงานให#
คําปรึกษากับท าน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

8. ผู#บริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กรับฟ;งป;ญหา
และข#อเสนอแนะจากท านเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

9. ผู#บริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีมนุษย
สัมพันธ�ท่ีดีต อท าน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

10. ผู#บริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กดูแลบริหาร
ศูนย�ฯเหมาะสมกับตําแหน ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

ด3านบุคลากร 
11. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีผู#ดูแลเด็กเพียงพอ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 
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ข3อท่ี ความคิดเห็นของผู3ปกครองท่ีมีต5อ 
การบริหารศูนย+พัฒนาเด็กเล็กฯ 

 

ความคิดเห็นของผู3เช่ียวชาญ ค5า 
IOC 

สถานะ 
คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

12. ผู#ดูแลเด็กมีประสบการณ�การดูแลเด็ก
เป?นอย างดี 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

13. ผู#ดูแลเด็กมีวัยวุฒิเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

14. ผู#ดูแลเด็กมีความรู#ความเข#าใจในการ
อบรมดูแลบุตรหลานของท าน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

ใช#ได# 

15. ผู#ดูแลเด็กมีบุคลิกภาพดี +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 
16. ผู#ดูแลเด็กดูแลเอาใจใส บุตรหลานของ

ท านได#อย างดี 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

17. ผู#ดูแลเด็กรับฟ;งความคิดเห็นของท าน
เสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

18. ผู#ดูแลเด็กมีการพัฒนาตนเองในด#านการ
เรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

19. ผู#ดูแลเด็กสร#างความสัมพันธ�ระหว าง
บุตรหลานของท านต อชุมชนท่ี
สถานศึกษาต้ังอยู  

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

20. ผู#ดูแลเด็กมีความเข#าใจในหน#าท่ีของ
ตนเองเป?นอย างดี 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

ด3านอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดล3อมและความปลอดภัย 
21. สถานท่ีตั้งศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีความ

สะดวกต อการเดินทาง 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

22. อาคารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

23. สถานท่ีของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเพียงพอ
ต อการทํากิจกรรมของบุตรหลาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

24. สภาพแวดล#อมของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมี
ความเป?นระเบียบเรียบร#อย 
 

+1 +1 +1 +1 0 .8 ใช#ได# 
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ข3อท่ี ความคิดเห็นของผู3ปกครองท่ีมีต5อ 
การบริหารศูนย+พัฒนาเด็กเล็กฯ 

 

ความคิดเห็นของผู3เช่ียวชาญ ค5า 
IOC 

สถานะ 
คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

25. ห#องเรียนเหมาะสมต อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

26. ห#องเรียนมีความปลอดภัย +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 
27. สนามเด็กเล นมีเครื่องเล นท่ีปลอดภัย +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 
28. มีบริการน้ําด่ืม น้ําใช# ท่ีสะอาดเพียงพอ

ต อบุตรหลานของท าน 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

29. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กจัดสถานท่ีนอน
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

ด3านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

31. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ�การเรียน
การสอนท่ีเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

32. บุตรหลานของท านมีความสนใจใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

33. บุตรหลานของท านมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด#านการเรียนรู#เพ่ิมข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

34. การจัดการเรียนการสอนของศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กเหมาะสมกับบุตรหลาน
ของท าน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

35. ผู#ดูแลเด็กเอาใจใส ในการเรียนการสอน
เป?นอย างดี 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

36. บุตรหลานของท านมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด#านการพูด สามารถสื่อสารได#ดี 

0 +1 +1 +1 +1 .8 ใช#ได# 

37. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กแจ#งป;ญหาด#านการ
เรียนของบุตรหลานให#ท านทราบเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

38. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสอนให#บุตรหลาน
ของท านมีความม่ันใจกล#าแสดงออก
ในทางท่ีถูกต#อง  

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 
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ข3อท่ี ความคิดเห็นของผู3ปกครองท่ีมีต5อ 
การบริหารศูนย+พัฒนาเด็กเล็กฯ 

 

ความคิดเห็นของผู3เช่ียวชาญ ค5า 
IOC 

สถานะ 
คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

ด3านการมีส5วนร5วมและการสนับสนุนทุกภาคส5วน 
39. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีส วนร วมกับชุมชน

เสมอ 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

40. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให#ความรู#แก 
ประชาชนในท#องถ่ินเก่ียวกับการ
ดําเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงาน
ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

41. ท านได#ให#ความร วมมือสนับสนุนทุน
ทรัพย�การดําเนินการของศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

42. มีการระดมทุนจากภายนอกเพ่ือพัฒนา
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

43. ท านสามารถตรวจสอบการทํางานของ
ผู#ดูแลเด็กได# 

+1 0 +1 +1 +1 .8 ใช#ได# 

44. ศูนย� พัฒนาเ ด็กเล็กได# เชิญท านเข# า
ประชุมเป?นประจํา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

45. บุตรหลานของท านได#รับการตรวจ
สุขอนามัยจากหน วยงานสาธารณสุข 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

46. ท านมีส วนร วมในการตรวจสอบคุณภาพ
อาหารกลางวัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

47. ท านมีส วนร วมในการตรวจสอบคุณภาพ
อาหารเสริม (นม) 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

48. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการออกตรวจเยี่ยม
เด็กท่ีบ#าน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 
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ข3อท่ี ความคิดเห็นของผู3ปกครองท่ีมีต5อ 
การบริหารศูนย+พัฒนาเด็กเล็กฯ 

 

ความคิดเห็นของผู3เช่ียวชาญ ค5า 
IOC 

สถานะ 
คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

ด3านส5งเสริมเครือข5ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
49. มีการแจ#งให#ท านทราบถึงการทํา

ข#อตกลงร วมกับหน วยงานอ่ืนเพ่ือพัฒนา
ส งเสริมศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

50. มีการนําบุตรหลานของท านไปศึกษา
แหล งเรียนรู#นอกสถานท่ี ด#านภูมิป;ญญา
ท#องถ่ินกับชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

51. องค�กรปกครองส วนท#องถ่ินให#ความ
ช วยเหลือศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเป?นอย างดี 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

52. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กได#รับการสนับสนุน
จากหน วยงานอ่ืนนอกเหนือจากองค�การ
ปกครองส วนท#องถ่ิน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

53. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กได#รับการประเมิน
จาก สมศ. 

+1 +1 +1 +1 0 .8 ใช#ได# 

54. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีปGายประชาสัมพันธ�
เครือข ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

55. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีการให#ความรู#แก 
ผู#ปกครองด#านการดูแลเด็กปฐมวัย   

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

56. มีการประสานความร วมมือกับองค�กรใน
ท#องถ่ินเพ่ือการพัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

57. ท านมีความรู#สึกท่ีดีต อการบริหารศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช#ได# 

รวมค5า IOC  0.98 ใช3ได3 
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ภาคผนวก  ค 

การหาค�าความเช่ือมั่น    
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****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

A1           194.4000      1486.7310        .4033           .9825 

A2           193.9667      1430.8609        .9426           .9816 

A3           194.7000      1417.3897        .8291           .9819 

A4           194.2667      1430.4782        .8777           .9817 

A5           194.5000      1451.8448        .7602           .9819 

A6           194.5000      1472.8103        .6007           .9822 

A7           194.1000      1492.9897        .3153           .9826 

A8           195.1000      1483.4724        .4131           .9825 

A9           194.1667      1447.8678        .8063           .9819 

A10          194.5667      1449.2195        .6976           .9821 

B11          193.9667      1430.8609        .9426           .9816 

B12          194.7000      1417.3897        .8291           .9819 

B13          194.2667      1430.4782        .8777           .9817 

B14          194.5000      1451.8448        .7602           .9819 

B15          194.5000      1472.8103        .6007           .9822 

B16          194.1000      1492.9897        .3153           .9826 

B17          195.1000      1483.4724        .4131           .9825 

B18          194.1667      1447.8678        .8063           .9819 

B19          194.5667      1449.2195        .6976           .9821 

B20          194.4000      1486.7310        .4033           .9825 

C21          193.9667      1430.8609        .9426           .9816 

C22          194.7000      1417.3897        .8291           .9819 

C23          194.2667      1430.4782        .8777           .9817 

C24          194.5000      1451.8448        .7602           .9819 

C25          194.5000      1472.8103        .6007           .9822 

C26          194.1000      1492.9897        .3153           .9826 

C27          195.1000      1483.4724        .4131           .9825 

C28          194.1667      1447.8678        .8063           .9819 

C29          194.5667      1449.2195        .6976           .9821 

C30          193.9667      1430.8609        .9426           .9816 

D31          194.7000      1417.3897        .8291           .9819 

D32          194.2667      1430.4782        .8777           .9817 

D33          194.5000      1451.8448        .7602           .9819 

D34          194.5000      1472.8103        .6007           .9822 

D35          194.1000      1492.9897        .3153           .9826 
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D36          195.1000      1483.4724        .4131           .9825 

D37          194.1667      1447.8678        .8063           .9819 

D38          194.5667      1449.2195        .6976           .9821 

E39          194.4000      1486.7310        .4033           .9825 

E40          193.9667      1430.8609        .9426           .9816 

E41          194.7000      1417.3897        .8291           .9819 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

E42          194.2667      1430.4782        .8777           .9817 

E43          194.5000      1451.8448        .7602           .9819 

E44          194.5000      1472.8103        .6007           .9822 

E45          194.1000      1492.9897        .3153           .9826 

E46          195.1000      1483.4724        .4131           .9825 

E47          194.1667      1447.8678        .8063           .9819 

E48          194.5667      1449.2195        .6976           .9821 

F49          193.9667      1430.8609        .9426           .9816 

F50          194.7000      1417.3897        .8291           .9819 

F51          194.2667      1430.4782        .8777           .9817 

F52          194.5000      1451.8448        .7602           .9819 

F53          194.5000      1472.8103        .6007           .9822 

F54          194.1000      1492.9897        .3153           .9826 

F55          195.1000      1483.4724        .4131           .9825 

F56          194.1667      1447.8678        .8063           .9819 

F57          194.5667      1449.2195        .6976           .9821 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 57 

 

Alpha =    .9824 
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ภาคผนวก ง 

รายนามผู�เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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รายนามผู�เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

 

1. ชื่อ – นามสกุล   ร.ศ.อุเทน  ป�ญโญ 

ตําแหน�ง   กรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาบริหาร  

                               การศึกษา)  มหาวิทยาลัยนอร.ท– เชียงใหม� 

สถานท่ีทํางาน  มหาวิทยาลัยนอร.ท– เชียงใหม� ตําบลหนองแก2ว 

   อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม� 

 

2. ชื่อ – นามสกุล   นางจินตนา  จิตรนารินทร. 

ตําแหน�ง   รองผู8อํานวยการโรงเรียนธีรกานต.บ8านโฮ�ง 

สถานท่ีทํางาน  โรงเรียนธีรกานต.บ8านโฮ�ง  อําเภอบ8านโฮ�ง  จังหวัดลําพูน 

 

3. ชื่อ – นามสกุล   นายนําชัย  สุขเกษม 

ตําแหน�ง ปลัดเทศบาลตําบลเหมืองง�า 

สถานท่ีทํางาน  เทศบาลตําบลเหมืองง�า อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน 

 

4. ชื่อ – นามสกุล   นางขนิษฐา  นุตตะระ 

ตําแหน�ง   ผู8อํานวยการกองการศึกษา 

สถานท่ีทํางาน  เทศบาลตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

 

5. ชื่อ – นามสกุล   นางสาวนิตย.ศิริ  ฐิติโชติสกุล 

ตําแหน�ง   นักวิชาการศึกษา 

สถานท่ีทํางาน  องค.การบริหารส�วนจังหวัดเชียงใหม� อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม� 
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ภาคผนวก จ

หนังสือขอความอนุเคราะหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมอื
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ภาคผนวก ฉ

หนังสือตอบรับของผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
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ภาคผนวก ซ

หนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลการศึกษา
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ภาคผนวก ฌ 

การหาค�าสถิติท่ีใช�ในการวิจัย 
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FrequenciesFrequenciesFrequenciesFrequencies    
    StatisticsStatisticsStatisticsStatistics    
    
CLASS  
N Valid 260 

Missin
g 

0 

 
    CLASSCLASSCLASSCLASS    
    

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid กลุม่ที ่1 88 33.8 33.8 33.8 

กลุม่ที ่2 83 31.9 31.9 65.8 

กลุม่ที ่3 89 34.2 34.2 100.0 

Total 260 100.0 100.0   

 
    Descriptive StatisticsDescriptive StatisticsDescriptive StatisticsDescriptive Statistics    
    

  N Mean Std. Deviation 
AA 260 3.5200 .31103 

BB 260 3.4519 .25293 

CC 260 3.4715 .17186 

DD 260 3.4462 .26014 

EE 260 3.4742 .27197 

FF 260 3.4690 .22594 

TOTAL 260 3.4721 .13020 

Valid N (listwise) 260     
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Descriptive StatisticsDescriptive StatisticsDescriptive StatisticsDescriptive Statistics    
    

  N Mean Std. Deviation 
A1 260 3.4654 .52976 

A2 260 3.5385 .49948 

A3 260 3.5846 .49374 

A4 260 3.50385 .500949 

A5 260 3.4923 .53084 

A6 260 3.4731 .53021 

A7 260 3.5346 .49976 

A8 260 3.4923 .50091 

A9 260 3.6423 .48025 

A10 260 3.4731 .50024 

AA 260 3.5200 .31103 

Valid N (listwise) 260     

 
    Descriptive StatisticsDescriptive StatisticsDescriptive StatisticsDescriptive Statistics    
    

  N Mean Std. Deviation 
B11 260 3.2692 .53867 

B12 260 3.4000 .58422 

B13 260 3.4962 .50860 

B14 260 3.4846 .50838 

B15 260 3.4231 .51036 

B16 260 3.5000 .50096 

B17 260 3.5808 .49438 

B18 260 3.4423 .49762 

B19 260 3.4577 .50684 

B20 260 3.4654 .49976 

BB 260 3.4519 .25293 

Valid N (listwise) 260     
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    Descriptive StatisticsDescriptive StatisticsDescriptive StatisticsDescriptive Statistics    
    

  N Mean Std. Deviation 
C21 260 3.5154 .50073 

C22 260 3.5885 .49306 

C23 260 3.5846 .50914 

C24 260 3.5000 .50861 

C25 260 3.2808 .54349 

C26 260 3.4346 .58253 

C27 260 3.5000 .50096 

C28 260 3.4462 .49805 

C29 260 3.4038 .49161 

C30 260 3.4615 .49948 

CC 260 3.4715 .17186 

Valid N (listwise) 260     

 
 

    Descriptive StatisticsDescriptive StatisticsDescriptive StatisticsDescriptive Statistics    
    

  N Mean Std. Deviation 
D31 260 3.5154 .50073 

D32 260 3.3462 .47666 

D33 260 3.4385 .49716 

D34 260 3.3808 .57390 

D35 260 3.4731 .50024 

D36 260 3.4885 .50083 

D37 260 3.4577 .49917 

D38 260 3.4692 .50001 

DD 260 3.4462 .26014 

Valid N (listwise) 260     
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    Descriptive StatisticsDescriptive StatisticsDescriptive StatisticsDescriptive Statistics    
    

  N Mean Std. Deviation 
E39 260 3.5000 .50096 

E40 260 3.4769 .50043 

E41 260 3.4077 .49235 

E42 260 3.4538 .52888 

E43 260 3.4731 .50024 

E44 260 3.4769 .50809 

E45 260 3.4962 .50095 

E46 260 3.4538 .49883 

E47 260 3.4962 .53088 

E48 260 3.5077 .50091 

EE 260 3.4742 .27197 

Valid N (listwise) 260     

 

    DescriptiveDescriptiveDescriptiveDescriptive                StatisticsStatisticsStatisticsStatistics    
    

  N Mean Std. Deviation 
F49 260 3.4385 .49716 

F50 260 3.4115 .54513 

F51 260 3.4923 .53084 

F52 260 3.4346 .51946 

F53 260 3.4577 .49917 

F54 260 3.4538 .49883 

F55 260 3.5192 .50059 

F56 260 3.5000 .50096 

F57 260 3.5132 .36865 

FF 260 3.4690 .22594 

Valid N (listwise) 260     
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    DescriptivesDescriptivesDescriptivesDescriptives    
    

    N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
AA กลุม่ที ่1 88 3.5227 .31321 .03339 3.4564 3.5891 2.90 4.00 

กลุม่ที ่2 83 3.5554 .32694 .03589 3.4840 3.6268 2.90 4.00 

กลุม่ที ่3 89 3.4843 .29268 .03102 3.4226 3.5459 3.10 4.00 

Total 260 3.5200 .31103 .01929 3.4820 3.5580 2.90 4.00 

BB กลุม่ที ่1 88 3.4455 .25002 .02665 3.3925 3.4984 3.10 4.00 

กลุม่ที ่2 83 3.4687 .26316 .02889 3.4112 3.5261 3.00 4.00 

กลุม่ที ่3 89 3.4427 .24812 .02630 3.3904 3.4950 3.00 4.00 

Total 260 3.4519 .25293 .01569 3.4210 3.4828 3.00 4.00 

CC กลุม่ที ่1 88 3.4909 .15948 .01700 3.4571 3.5247 3.00 3.80 

กลุม่ที ่2 83 3.4373 .18460 .02026 3.3970 3.4777 3.00 3.90 

กลุม่ที ่3 89 3.4843 .16848 .01786 3.4488 3.5198 3.20 3.90 

Total 260 3.4715 .17186 .01066 3.4506 3.4925 3.00 3.90 

DD กลุม่ที ่1 88 3.5355 .26598 .02835 3.4792 3.5919 3.00 4.00 

กลุม่ที ่2 83 3.3705 .24805 .02723 3.3163 3.4246 3.00 3.88 

กลุม่ที ่3 89 3.4284 .24124 .02557 3.3776 3.4792 3.00 4.00 
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Total 260 3.4462 .26014 .01613 3.4144 3.4779 3.00 4.00 

EE กลุม่ที ่1 88 3.5148 .27482 .02930 3.4565 3.5730 3.00 4.00 

กลุม่ที ่2 83 3.4578 .28289 .03105 3.3961 3.5196 3.00 4.00 

กลุม่ที ่3 89 3.4494 .25678 .02722 3.3953 3.5035 3.00 4.00 

Total 260 3.4742 .27197 .01687 3.4410 3.5074 3.00 4.00 

FF กลุม่ที ่1 88 3.4908 .21666 .02310 3.4449 3.5367 3.00 3.89 

กลุม่ที ่2 83 3.4940 .25179 .02764 3.4390 3.5490 2.89 3.89 

กลุม่ที ่3 89 3.4241 .20413 .02164 3.3811 3.4671 3.00 3.81 

Total 260 3.4690 .22594 .01401 3.4414 3.4966 2.89 3.89 

TOTAL กลุม่ที ่1 88 3.5000 .12634 .01347 3.4733 3.5268 3.17 3.75 

กลุม่ที ่2 83 3.4640 .13949 .01531 3.4335 3.4944 3.15 3.77 

กลุม่ที ่3 89 3.4522 .12142 .01287 3.4266 3.4778 3.17 3.65 

Total 260 3.4721 .13020 .00807 3.4562 3.4880 3.15 3.77 
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    ANOVAANOVAANOVAANOVA    
    

    
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
AA Between 

Groups 
.218 2 .109 1.130 .325 

Within 
Groups 

24.838 257 .097     

Total 25.056 259       

BB Between 
Groups 

.035 2 .017 .269 .765 

Within 
Groups 

16.534 257 .064     

Total 16.569 259       

CC Between 
Groups 

.144 2 .072 2.474 .086 

Within 
Groups 

7.505 257 .029     

Total 7.649 259       

DD Between 
Groups 

1.206 2 .603 9.496 .000 

Within 
Groups 

16.321 257 .064     

Total 17.527 259       

EE Between 
Groups 

.222 2 .111 1.504 .224 

Within 
Groups 

18.936 257 .074     

Total 19.157 259       

FF Between 
Groups 

.273 2 .136 2.708 .069 

Within 
Groups 

12.949 257 .050     

Total 13.222 259       

TOTAL Between 
Groups 

.109 2 .055 3.284 .039 

Within 
Groups 

4.281 257 .017     

Total 4.391 259       
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Post Hoc TestsPost Hoc TestsPost Hoc TestsPost Hoc Tests    
    Multiple ComparisonsMultiple ComparisonsMultiple ComparisonsMultiple Comparisons    
    
Scheffe  

Dependent 
Variable (I) CLASS (J) CLASS 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
AA กลุม่ที ่1 กลุม่ที ่2 -.0327 .04757 .790 -.1498 .0844 

กลุม่ที ่3 .0385 .04673 .713 -.0766 .1535 

กลุม่ที ่2 กลุม่ที ่1 .0327 .04757 .790 -.0844 .1498 

  กลุม่ที ่3 .0712 .04744 .326 -.0456 .1879 

กลุม่ที ่3 กลุม่ที ่1 -.0385 .04673 .713 -.1535 .0766 
  กลุม่ที ่2 -.0712 .04744 .326 -.1879 .0456 

BB กลุม่ที ่1 กลุม่ที ่2 -.0232 .03881 .836 -.1188 .0723 

    กลุม่ที ่3 .0028 .03813 .997 -.0911 .0966 

กลุม่ที ่2 กลุม่ที ่1 .0232 .03881 .836 -.0723 .1188 
  กลุม่ที ่3 .0260 .03870 .798 -.0693 .1213 
กลุม่ที ่3 กลุม่ที ่1 -.0028 .03813 .997 -.0966 .0911 

  กลุม่ที ่2 -.0260 .03870 .798 -.1213 .0693 

CC กลุม่ที ่1 กลุม่ที ่2 .0536 .02615 .125 -.0108 .1179 

    กลุม่ที ่3 .0066 .02569 .967 -.0566 .0699 
กลุม่ที ่2 กลุม่ที ่1 -.0536 .02615 .125 -.1179 .0108 



190 

 

  กลุม่ที ่3 -.0469 .02608 .200 -.1111 .0173 

กลุม่ที ่3 กลุม่ที ่1 -.0066 .02569 .967 -.0699 .0566 

  กลุม่ที ่2 .0469 .02608 .200 -.0173 .1111 
DD กลุม่ที ่1 กลุม่ที ่2 .1650(*) .03856 .000 .0701 .2600 
    กลุม่ที ่3 .1071(*) .03788 .019 .0139 .2004 

กลุม่ที ่2 กลุม่ที ่1 -.1650(*) .03856 .000 -.2600 -.0701 

  กลุม่ที ่3 -.0579 .03845 .324 -.1526 .0368 

กลุม่ที ่3 กลุม่ที ่1 -.1071(*) .03788 .019 -.2004 -.0139 
  กลุม่ที ่2 .0579 .03845 .324 -.0368 .1526 

EE กลุม่ที ่1 กลุม่ที ่2 .0569 .04153 .392 -.0453 .1592 

    กลุม่ที ่3 .0653 .04081 .279 -.0351 .1658 

กลุม่ที ่2 กลุม่ที ่1 -.0569 .04153 .392 -.1592 .0453 
  กลุม่ที ่3 .0084 .04142 .980 -.0936 .1104 
กลุม่ที ่3 กลุม่ที ่1 -.0653 .04081 .279 -.1658 .0351 

  กลุม่ที ่2 -.0084 .04142 .980 -.1104 .0936 

FF กลุม่ที ่1 กลุม่ที ่2 -.0032 .03435 .996 -.0877 .0814 

    กลุม่ที ่3 .0667 .03374 .144 -.0164 .1498 
กลุม่ที ่2 กลุม่ที ่1 .0032 .03435 .996 -.0814 .0877 

  กลุม่ที ่3 .0699 .03425 .127 -.0145 .1542 

กลุม่ที ่3 กลุม่ที ่1 -.0667 .03374 .144 -.1498 .0164 

  กลุม่ที ่2 -.0699 .03425 .127 -.1542 .0145 
TOTAL กลุม่ที ่1 กลุม่ที ่2 .0361 .01975 .191 -.0126 .0847 
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    กลุม่ที ่3 .0478(*) .01940 .050 .0001 .0956 

กลุม่ที ่2 กลุม่ที ่1 -.0361 .01975 .191 -.0847 .0126 

  กลุม่ที ่3 .0118 .01970 .837 -.0367 .0603 

กลุม่ที ่3 กลุม่ที ่1 -.0478(*) .01940 .050 -.0956 -.0001 
  กลุม่ที ่2 -.0118 .01970 .837 -.0603 .0367 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
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