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ภาวดี  พลเยี่ยม: การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด (MANAGEMENT OF PRESCHOOL CHILD DEVELOPMENT CENTRES UNDER 
TAMBON MUNICIPALITIES IN PHON THONG DISTRICT, ROI ET PROVINCE) คณะกรรมการ
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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็กต่อการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของครูผู้ดูแลเด็กต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน  และ 3) เพ่ือศึกษา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นครูผู้ดูแลเด็ก ในสังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 92 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้า
ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ t-test (Independent Samples) และ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  

ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็กต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล 

อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียง ล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ด้านการสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วม ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก ด้านการบริหารจัดการบุคลากร และด้านการ
จัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก 

 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ครูผู้ดูแลเด็กที่มีอายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ท างานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ล าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย สามล าดับแรกคือ ควรมีการเพ่ิมเงินสนับสนุนแก่
ครูผู้ดูแลเด็กเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการท างาน ควรสนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างเพียงพอ และครูผู้ดูแลเด็กควรได้รับการอบรมเพ่ิมเติมส่งเสริมความสามารถในดูแลเด็กเล็ก เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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This research served the purposes: 1) to study childcare teachers’ opinions on 
managements of preschool child development centres under tambon municipalities 
in Roi Et province’s Phon Thong district, 2) to compare their opinions on managements of 
the said centres to variables classified by ages, educational level and work experiences, and 
3) to examine suggestions on enhancing managements of the centres. The sampling group 
employed for the research comprised 92 childcare teachers under tambon municipalities. 
The research tool was five-rating scale questionnaire with their reliability at .90. The statistics 
used for data analyses encompassed percentage, mean, standard deviation, comparing 
differences of means by making use of t-test (Independent Samples and F –test (One-
way ANOVA). 

Outcomes of research findings: 
 1 . Managements of preschool children centres under tambon municipalities 

have been rated at the high scale in the overall aspect. Considering a single aspect in 
descending order of means, all aspects include: systematic managements, network creation 
and participation, their security measures, personnel management, and arrangements of settings.  

 2 . The comparative results of childcare teachers’ opinions on managements 
of preschool children centres under them have unveiled that variables of ages, educational 
level and work experiences show no significant differences in the overall aspect.  

 3. Suggestions on enhancing managements in descending order of three 
frequencies: First, the increase of their salaries to boost their morale and motivation 
should be prioritized. Next, sufficient budget allocation should be given to all centers. 
Last, additional training courses for childcare teachers should be held to strengthen 
children’s far more effective developments as a result. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธ์เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ส าเร็จได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ให้ค าแนะน าเป็นอย่างดี
มาโดยตลอด 

ขอขอบคุณ ดร.สัมฤทธิ์ แก้วสมบัติ และ ดร.กุศล ศรีสารคาม อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้
ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แนะในการศึกษาค้นคว้า แนะน าขั้นตอนและวิธีจัดท าสารนิพนธ์จนส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 กราบนมัสการขอบพระคุณ พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์, ดร. ประธานกรรมการ พระครูสังฆรักษ์ไชยรัตน์, ดร. 
กรรมการ และขอบขอบคุณ ดร.กฤตยากร ลดาวัลย์ กรรมการ ที่เมตตาและกรุณาให้ค าแนะน า ตรวจสอบ
แก้ไขรูปแบบ และให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ จนท าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จสมบูรณ์ 
 กราบนมัสการขอบพระคุณ พระครูสังฆรักษ์ไชยรัตน์  ชยตรโน (ขันโท), ดร. ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร 
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด และขอขอบคุณ นางสกุลรัตน์ อุดมฤทธิ์  
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และ
นางสาวจุฑารัตน์  จันละบุตร นักบริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนต าบลสระนกแก้ว อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จนท าให้สารนิพนธ์
เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ 
 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้า ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูล ตลอดจนได้ให้ค าปรึกษา
แนะน าจนประสบผลส าเร็จ  
 ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่คอยช่วยเหลือและเป็นก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจน
ขอขอบคุณเพ่ือนๆ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) ทุกท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือ 
ให้ค าแนะน าและเป็นก าลังใจเสมอมาจนกระทั่งประสบความส าเร็จด้วยดี 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาเด็ก

ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดให้การศึกษาปฐมวัยหรือก่อนประถมศึกษาเป็นหน้าที่ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าโดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือ
กระจายโอกาสให้กับประชาชนผู้ปกครองได้รับบริการเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยอย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบล เทศบาล หรือเมืองพัทยาก็ดี ล้วนแต่มีบทบาทที่ส าคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสิ้น ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดตั้ง และด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พร้อมทั้งรับถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเดิมอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ โดย
องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุก ๆ ด้าน 
เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และได้มาตรฐาน  

สืบเนื่องจาการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยหรือชั้นอนุบาล จากส านักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ, กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการการศึกษา
ให้กับเด็กปฐมวัยและชั้นอนุบาล ตามความพร้อมแต่ละแห่ง เพ่ือไม่ให้เด็กขาดโอกาสในการเตรียม
ความพร้อมและเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองอีกทางหนึ่ง (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 
2540, หน้า21-23) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ สถานที่ดูแลและให้การศึกษาเด็ก อายุระหว่าง 3-5 ปี มี
ฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ถ่ายโอนให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น ศูนย์อบรม เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด/มัสยิด กรมการศาสนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมการ
พัฒนาชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (เด็ก 3 ขวบ) รับถ่ายโอนจากส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ฯลฯ ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เด็กเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  การ
พัฒนาเด็กให้ได้รับความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาจึงนับเป็นภารกิจ
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ส าคัญที่หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบจะต้องตระหนัก และให้ความสนใจ เพื่อให้การพัฒนาเด็กเป็นไปอย่าง
มีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสมกับวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ในแต่ละแห่งมีความ
หลากหลายในศักยภาพ ด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณรายได้ที่แตกต่างกันบางแห่งงบประมาณ
มีไม่เพียงพอต่อการพัฒนาในด้านต่างๆและเมื่อได้รับการถ่ายโอนภารกิจการศึกษาระดับปฐมวัยหรือ
ชั้นอนุบาล จากสานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
และกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงเป็นภารกิจใหญ่ที่ต้องด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ
จากเหตุผลดังกล่าว การรับถ่ายโอนภารกิจการศึกษาระดับปฐมวัย จึงเป็นภารกิจที่ เทศบาลต าบล 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ต้องท าความเข้าใจกับภารกิจใหม่นี้อย่างถ่องแท้  

จากท่ีกล่าวมาในข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดเพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และแนวทางการบริหารจัดการที่อาจ
แตกต่างกันในแต่ละหน่วยงานเป็นเหตุผลหนึ่ง ที่ท าให้เกิดผลกระทบกับเด็กและระบบการศึกษาเป็น
อย่างยิ่ง จนเป็นที่สนใจของหลายฝ่ายว่าผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องในองค์การบริหารส่วนต าบลควรจะ
บริหารจัดการกับระบบการศึกษาอย่างไร จึงจะประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด อีกทั้งเป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชนของแต่ละท้องถิ่นหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าผลการศึกษาวิจัยไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็กต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

เทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็กต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ ์
ในการท างาน 

1.2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

1.3 สมมุติฐำนของกำรวจัิย 
1.3.1 ครูผู้ดูแลเด็กที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
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1.3.2 ครูผู้ดูแลเด็กที่มรีะดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

1.3.3 ครูผู้ดูแลเด็กที่มปีระสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
 

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กในสังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง 

จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 120 คน 
1.4.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 ได้แก่ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัด

ร้อยเอ็ดจ าแนกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
  1) ด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 

2) ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
3) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก 
4) ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก 
5) ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 

1.4.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
 ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.5.1 ท าให้ทราบถึงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
1.5.2 ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดของครูผู้ดูแลเด็กที่มีอายุระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน 

1.5.3 ท าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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1.5.4 สามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นข้อสนเทศในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลและให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

 

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
กำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หมายถึง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 

เทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์เด็กเล็ก จ าแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

 1) กำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบ หมายถึง การจัดท าแผนพัฒนา และด าเนินงานตามแผน
โดยก าหนดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายจัดโครงสร้างการบริหารจัดการและระบบ
สารสนเทศ และมีการจัดท าหลักสูตร รวมทั้งมีการนิเทศ ก ากับติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรรวมถึง
มีการประเมนิความพึงพอใจของผู้ปกครองเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์ 

 2) กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการทั้งหมดเกี่ยวกับคน
หรือบุคคลากร ที่จะสามารถปฏิบัติงานให้กบองค์การอย่างพอเพียงในการท าภารกิจและปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุดนับแต่เริ่มต้นเข้าสู่องค์กรจนกระทั่งพ้นจากหน้าที่ 

 3) กำรจัดสภำพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก หมายถึง การจัดอาคารสถานที่ทั้งภายใน
และภายนอก และสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น แข็งแรง ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

 4) มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก หมายถึง การก าหนดนโยบายด้าน
ความปลอดภัยในการดูแลเด็ก ระบบรองรับเหตุฉุกเฉิน หรือระบบป้องกันภัย มีการจัดท าแผนและ
ซักซ้อมป้องกันการเกิดไฟไหม้ อุบัติภัยและภัยธรรมชาติต่างๆ และมาตรการในการรับส่งเด็ก 

 5) กำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 
การสร้างเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการจัดศูนย์เด็กเล็กให้เป็นแหล่งความรู้บริการชุมชน 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หมายถึง สถานที่ดูแลการจัดการศึกษาแก่เด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี ที่อยู่
ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

คณะกรรมกำรศูนย์ หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาลต าบล อ าเภอโพน
ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีจ านวนตามความเหมาะสม ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิการศึกษา 
ผู้แทนจากเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู 
อย่างละไม่น้อยกว่า 1 คนโดยมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ครูผู้ดูแลเด็ก หมายถึง ผู้ท าหน้าที่ดูแล เตรียมความพร้อมพัฒนาเด็กแบบองค์รวมซึ่งเทศบาล
ต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้จัดจ้าง 
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ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ปัจจัยส่วนบุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 
และประสบการณ์ในการท างาน 

 1) อำย ุหมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งเป็น 3 ช่วง
คือ (1) ไม่เกิน 30 ปี (2) 31-45 ปี และ (3) 46 ปีขึ้นไป 

 2) ระดับกำรศึกษำ หมายถึงระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับสารนิพนธ์
ฉบับนี้แบ่งเป็น 2ระดับ คือ (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี และ (2) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

 3) ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน หมายถึง ประสบการณ์ในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ (1) ต่ ากว่า 5 ปี (2) 5-10 ปี และ (3) 10 ปีขึ้นไป 



 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องแล้วน าเสนอตามล าดับดังนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
2.2 การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.3 มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 
2.4 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.6 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับการบริหารจัดการ 
2.1.1 ความหมายของการบริหารจัดการ 
การบริหารหรือการจัดการ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนิน

กิจกรรมของหน่วยงานทุกระดับโดยการบริหาร (Administration) นิยมใช้ในภาครัฐหรืองานที่เกี่ยวกับ
นโยบาย และการจัดการ (Management) นิยมใช้ในภาคธุรกิจเอกชนซึ่ง The Encyclopedia Americana 
ได้ขยายความว่า การบริหารและการจัดการใช้ทดแทนกันได้ ค าว่า “การบริหาร” เป็นการจัดการงาน
บริหารระดับสูง ส่วน “การจัดการ” เป็นศิลปะของการประสานองค์ประกอบหรือปัจจัยการผลิตเพ่ือ
มุ่งความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การเป็นความส าเร็จตามวัตถุประสงค์โดยอาศัยแรงงาน วัสดุ 
และเครื่องจักร ส าหรับค าว่า การบริหารจัดการ (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , 
2546, หน้า 69) ได้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างค าดังกล่าวกับการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Management) ว่า การบริหารจัดการจะให้ความสนใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดโครงสร้าง
องค์การ โดยภาพรวม ในขณะที่การจัดการเชิงวิทยาศาสตร์จะสนใจการจัดการกับงานและคนงานซึ่ง
อาจสรุปได้ว่าผู้ที่ใช้ในความหมายแตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะเห็นว่า ค าว่าการบริหารครอบคลุมภาพรวม
ขององค์การในขณะที่การจัดการมุ่งไปที่การจัดการกับทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุจุดหมาย และค าว่า “การบริหาร” 
ในที่นี้จะใช้ในความหมายว่า เป็นความพยายามใช้ศาสตร์และศิลป์จูงใจผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
องค์การให้ร่วมมือร่วมใจด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้องค์การประสบความส าเร็จทั้งในเชิงประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 
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ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้จะใช้ทั้งสองค าในลักษณะที่แทนกันได้เพ่ือความเหมาะสมซึ่งมีผู้ให้
ความหมายของค าว่า การบริหารจัดการไว้มากมาย ดังนี้ 

Peter F Drucker (1954, p. 12) ปรมาจารย์ด้านการจัดการได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า “การ
บริหาร คือ การท าให้งานต่าง ๆ ขององค์การส าเร็จได้ โดยอาศัยคนอ่ืนเป็นผู้ท า” (Management is 
Getting Thingsdone Through Other People)  

Barnard, Chester I (1956, p. 28) ให้ความหมายของการบริหารไว้สั้น ๆ ว่าการบริหาร 
หมายถึงการท างานให้ส าเร็จโดยบุคคลอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับ  

Fesler & Kettl (1991 , p. 7) ให้ความหมายว่า การบริหารเป็นการจัดการท าให้ เกิด
ความส าเร็จและเห็นว่าการบริหารเป็นการระดมให้บุคคลด าเนินการให้ไปสู่เป้าหมาย  

Bartol & Martin (1991, p. 6) ให้ได้ความหมายว่าการจัดการเป็นกระบวนการที่ท าให้
เป้าหมายขององค์การประสบความส าเร็จโดยผ่านหน้าที่หลัก 4 อย่าง คือ การวางแผนการจัดองค์การ 
การใช้ภาวะผู้น าและการควบคุม 

พจนานุกรมนานาชาติ กรอลิเออร์ (The Grolier International Dictionary, 1992, p. 11) 
ให้ความหมายว่า การบริหารเป็นศิลปะหรือการน านโยบายของรัฐบาล ธุรกิจ หรืองานราชการของรัฐ
ไปปฏิบัติ 

Bovee & Others (1993, p. 5) ให้ความหมายว่าการจัดการเป็นกระบวนการที่องค์การ
สามารถบรรลุเป้าหมายโดยประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการวางแผนการจัดองค์การ ภาวะผู้น า
และการควบคุมองค์การในด้านบุคลากร กายภาพ งบประมาณและแหล่งข้อมูล 

Holt (1993, p. 3) ให้ความหมายว่า การจัดการเป็นศาสตร์ของการกระท าสิ่งต่าง ๆ โดยผ่าน
การกระท าของบุคลากรดังนั้นการบริหารจัดการ (Management)จึงหมายถึง ชุดของหน้าที่ต่าง ๆ (A 
Set of Functions) ที่ก าหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient)หมายถึง การใช้
ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า(Cost–effective) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล
(Effective) นั้น หมายถึง การตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (Right Decision) และมีการปฏิบัติการส าเร็จ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ดังนั้นผลส าเร็จของการบริหารจัดการจึงจ าเป็นต้องมีทั้งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลควบคู่กัน  

Ricky W.Griffin (1999, p. 4) หรืออีกแนวหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าการบริหารจัดการหมายถึง 
กระบวนการของการมุ่งไปสู่เป้าหมายขององค์กรจากการท างานร่วมกันโดยใช้บุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ  

สมศักดิ์ คงเที่ยง (2542, หน้า 1) และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2542, หน้า 2) กล่าวไว้สอดคล้อง
กันว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันด าเนินการเพ่ือให้
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บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย ๆ อย่าง ที่บุคคลร่วมกันก าหนดโดยใช้กระบวนการ
อย่างมีระบบและใช้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  

วิโรจน์สารรัตนะ (2545, หน้า 3-4) กล่าวว่าการบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็น
ศาสตร์ (Science) เพราะเป็นองค์ความรู้ที่ เกิดจากการสืบค้นหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยวิธีการเชิง
วิทยาศาสตร์มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล มีการตั้งสมมุติฐานและทดสอบ
สมมุติฐาน เป็นศิลป์ (Art) เพราะบุคคลต้องใช้ทักษะและความรู้ทางการบริหารที่ได้รับการพัฒนามา
เป็นอย่างดี จากการท างานร่วมกันกับบุคคลอื่นเพ่ือให้บรรลุจุดหมายที่ตั้งไว้ 

นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการให้ความเห็นว่าการบริหารใช้ในภาครัฐ ส่วน เนตร์พัณณา ยาวิราช
(2546, หน้า 2)และสุรัสวดี ราชกุลชัย (2543, หน้า 3) กล่าวว่าการจัดการ (Management) ใช้ในแวด
วงของภาคเอกชน หมายถึงกระบวนการที่ผู้บริหารปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ขององค์การ โดยอาศัยบุคลากรและทรัพยากรทางการบริหาร สอดคล้องกับทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์ (2545, 
หน้า 14) ทักษิณชินวัตร (2545, หน้า 6-7) และจารุพงศ์พลเดช (2546, หน้า 13 – 18)ท่ีกล่าวว่าการ
บริหารภาครัฐแนวใหม่ว่าเป็นการบริหารที่มุ่งเน้นในการปรับปรุงทั้งกระบวนการรูปแบบและคุณภาพ
ของการปฏิบัติงานและการให้บริการต่าง ๆ ให้สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและ
สังคมได้อย่างแท้จริงส่วนทองทิพพาวิริยะพันธุ์(2546, หน้า 156-157) ได้กล่าวถึงการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพว่าการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)จะน าไปสู่การจัดการอย่างเป็นระบบ 
(Systematic Management) ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากระบบเป็น
รากฐานของประสิทธิภาพที่จะช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร และสอดคล้องกับ 
สมคิด บางโม (2545, หน้า 59–60) ที่มีความเห็นว่าการจัดการคือศิลปะในการใช้คนเงิน วัสดุอุปกรณ์
ขององค์การและนอกองค์การเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการบริหารจัดการที่นักวิชาการให้ไว้ดังกล่าวผู้วิจัยได้
สังเคราะห์และสรุปว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินงานขององค์กรที่ต้องมีคนตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไป ร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยน าปัจจัยทางการบริหารจัดการ ได้แก่ 
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และการจัดการ มาใช้อย่างเป็นกระบวนการโดยผ่านหน้าที่หลัก คือ 
การวางแผน การจัดองค์การ การเป็นผู้น าและการควบคุมให้การท างานบรรลุเป้าหมายร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.1.2 ที่มาและความหมายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่(New Public Management) 
เริ่มจากนักวิชาการในการอธิบายถึงคุณลักษณะที่เกี่ยวกับการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐที่

เกิดช่วง ค.ศ. 1980 และต้น ค.ศ. 1990 แนวคิด New Public Management นี้มีความเป็นสากลของ
ทฤษฎีการบริหารและการจัดการสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในแง่ของการบริหารภาครัฐและการ
บริหารธุรกิจโดยต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานภาครัฐจากเดิมคือ ให้ความส าคัญกับ
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ทรัพยากร (Input) อาศัยกฎระเบียบเป็นเครื่องมือด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความถูกต้องยุติธรรมโดยหัน
มาให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน เช่น ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) และความคุ้มค่าของเงิน (Value for Money) 

จากแนวคิดข้างต้นสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ซึ่งแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับใหม่ได้ขยายกรอบ
ความคิดจากเดิมที่มี 6 หลัก โดยเพ่ิม อีก 4 หลัก เพ่ือให้คลอบคลุมในเรื่องการบริหารภาครัฐแนวใหม่ซึ่ง
รวมถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) จึงได้มีการทบทวนปรับปรุงโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับ สศช. เป็นผู้จัดท าคู่มือ
การจัดท าดัชนีวัดผลการบริหารการจัดการที่ดีโดยมีกรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาดัชนี ดังนี้ 

การบริหารจัดการที่ดี หมายถึง “หลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นหลักการท างาน ที่ไม่ใช่ทฤษฎี
การบริหารงาน ซึ่งน ามาใช้แล้วเกิดความเชื่อมั่นแล้วน าผลลัพธ์ที่ดีที่สุด” ตามระเบียบส านักนายกว่าด้วย
การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และปรับปรุงเพ่ิมเติมตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบด้วยหลัก 10 หลักการดังนี้ 

 1) หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกต้องเป็นธรรม ก าหนดกฎ กติกาและการ
ปฏิบัติตาม กฎ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพความยุติธรรมของสมาชิก 

 2) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
พัฒนาตนเอง เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริตจน
เป็นนิสัย 

 3) หลักความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งมีความหมายตรงข้ามกับการทุจริตคอรัปชั่น 
โดยการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ความหมายเชิงลบ 

 4) หลักความมีส่วนร่วม หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง
และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยแสดงความคิดเห็น ให้ค าปรึกษา ร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติ  
ตลอดจนการควบคุมจากประชาชนและการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการมีส่วนร่วม 

 5) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา 

 6) หลักความคุ้มค่าหมายถึงการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือสร้างให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วมโดยรณรงค์ให้คนไทยประหยัดใช้อย่างคุ้มค่าสร้างสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์และใช้อย่างจ ากัด 
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 7) หลักการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้หมายถึงองค์กรที่มีการเสริมสร้างจัดหาและ
แลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนน าความรู้ใหม่ๆที่มาจากภายนอกองค์กรและภายในองค์กรจากตัวบุคคลมา
ปรับปรุงพฤติกรรมการท างาน 

 8) หลักการบริหารจัดการหมายถึงการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่ (New Public Management)
เน้นประชาชนเป็นปัจจัยส าคัญเป็นหัวใจของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่เพราะประชาชนมีฐานะของการ
เป็นพลเมืองและการเป็นหุ้นส่วนในการด าเนินกิจกรรมเป็นสิ่งส าคัญ 

 9) หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หมายถึงกระบวนการที่สร้างให้บุคลากรในองค์การได้มี
โอกาสเรียนรู้ร่วมกันโดยการศึกษาอบรมปฏิบัติทดลองและการพัฒนาเป็นการด าเนินการเพ่ิมพูนความรู้
ศักยภาพในการปฏิบัติงานตลอดจนปรับปรุงพฤติกรรมให้มีความพร้อมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ 

 10) หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหมายถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่รวมระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารที่มีความเร็วสูงโดยน าข้อมูลเสียงและวีดีทัศน์มา
เชื่อมโยงเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้มีผลกระทบทางบวกต่อความสามารถในการบริหารจัดการและการ
เป็นองค์กรเรียนรู้ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและความ
เป็นองค์กรเรียนรู้ (สถาบันพระปกเกล้า, 2548, หน้า 3-4) 

2.1.3 แนวคิดหลักของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่(New Public Management) 
แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management – N P M) “การบริหาร

จัดการภาครัฐแนวใหม่” เป็นกรอบความคิดที่ครอบคลุมทฤษฎี แนวคิดและเทคนิควิทยาทางการ
จัดการอย่างกว้างขวางหลากหลายจนยากที่จ ากัดขอบข่ายและความหมายอย่างไรก็ตาม การจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่มีลักษณะร่วมที่ส าคัญก็คือ การมุ่งเน้นความส าคัญไปที่ระบบการจัดการมากกว่า
นโยบาย การมุ่งเน้นผลงานและประสิทธิภาพ การมุ่งปรับโครงสร้างในระบบราชการที่มีขนาดใหญ่ให้มีขนาด
เล็กการปรับระบบบริหารจัดการให้วางอยู่บนกลไกทางการตลาดมากข้ึนเพ่ือกระตุ้นการแข่งขัน การตัด
ทอนและลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ การปรับรูปแบบการจัดการที่เน้นเป้าหมายการใช้ระบบสัญญาว่าจ้าง
ระยะสั้น และการให้ให้แรงจูงใจทางการเงินตลอดจนความเป็นอิสระทางการจัดการ 

แนวคิดนี้ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีการบริหารงานภาครัฐจากเดิมที่เน้นให้
ความส าคัญต่อทรัพยากรหรือปัจจัยน าเข้า (Input) อาศัยกฎระเบียบเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง สุจริต และเป็นธรรม หันมาเน้นวัตถุประสงค์และสัมฤทธิผลของการด าเนินงานทั้ง
ในแง่ของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) และความคุ้มค่าของเงิน (Value of Money) 
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการโดยน าเอาเทคนิควิธีการ
บริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้โดยมองว่าการบริหารงานมีลักษณะเป็นสากลสภาพ คือ ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างส าคัญระหว่างการบริหารงานภาครัฐกับภาคธุรกิจ และภาครัฐควรเลียนแบบวิธีการบริหารของ
ภาคธุรกิจเอกชน เช่น การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การท าข้อตกลงว่าด้วยผลงาน การจ่ายค่าตอบแทน
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ตามผลงาน การจัดจ้างบุคลากรภายนอกให้เข้ามาปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงาน การให้ความส าคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การ รวมทั้งต้องให้ความส าคัญต่อ
ทักษะการบริหารจัดการและการบริหารงานแบบมืออาชีพซึ่งจะท าให้ผู้บริหารมีอิสระและความคล่องตัวในการ
บริหารงาน 

สาระส าคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหม่สรุปได้เป็นหลักการ 7 ประการ ดังนี้  
 1) มุ่งเน้นการบริหารงานในแบบมืออาชีพ (Hands on Professional Management) 

โดยอาศัยนักบริหารที่มีทักษะสูงรับผิดชอบการบริหารขององค์กรโดยส่วนรวมอย่างคล่องตัวและเป็นอิสระ 
 2) ก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม (Explicit 

Standards and Measures of Performance) โดยก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ความส าเร็จที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อผลงานมากกว่ากระบวนการ 

 3) บริหารโดยมุ่งเน้นการควบคุมผลสัมฤทธิ์ (Output Control) คือการปรับกระบวนทัศน์
การบริหารจากเดิมที่เน้นการควบคุมปัจจัยน าเข้าและความถูกต้องของกฎระเบียบไปสู่การมุ่งเน้นที่
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานโดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ชัดเจนและมีการเชื่อมโยงเข้ากับการจัดสรร
ทรัพยากรและการให้รางวัล 

 4) ปรับโครงสร้างให้เกิดการกระจายหรือลดความเป็นเอกภาพลง (Disaggregation) คือ 
ปรับจากโครงสร้างที่เน้นความเป็นเอกภาพภายในไปสู่โครงสร้างที่เน้นการกระจายงานออกไปยัง
หน่วยงานที่มีขนาดเล็ก 

 5) มุ่งเน้นให้เกิดการแข่งขันในระบบบริหารงานภาครัฐมากข้ึน (Competition) เพ่ือที่จะ
กระตุ้นให้เกิดกรลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและการบรรลุมาตรฐานการจัดท าบริการที่สูงขึ้น 

 6 ) มุ่ ง เน้ น แน วทางการจั ดการใน แบบ เอกชน มากขึ้ น  (Private-Sector-Style 
Management Practices/Business-like Approach) โดยอาศัยแนวทางการจัดการของภาคเอกชนมา
ปรับใช้กับภาครัฐเช่น ระบบการจ้างงานแบบสัญญาระยะสั้น การบริหารงานโดยอาศัยข้อตกลงว่าด้วย
ผลงาน การก าหนดพันธกิจหลักของหน่วยงาน 

 7) บริหารงานโดยมุ่งเน้นความประหยัด (Parsimony) เน้นการลดค่าใช้จ่ายและท าให้
เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Hood, อ้างในสุพจน์ทรายแก้ว, 2545,หน้า 10) 

เฟอร์รี่และคณะ (Ferlie et al.) ได้ส ารวจแนวความคิดและแบ่งประเภทออกเป็น4แนวทางคือ 
 1) การปรับปรุงประสิทธิภาพ (Efficiency Drive) เป็นแนวคิดเริ่มแรกของ NPM ที่ปรับเปลี่ยน

ให้การบริหารงานมีความทันสมัยหรือเลียนแบบการบริหารงานในเชิงธุรกิจมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินงาน 

 2) การลดขนาดและกระจายอ านาจ  (Downsizing and Decentralization) ได้รับ
อิทธิพลจากเศรษฐศาสตร์นีโอคาสสิคเปิดให้มีการแข่งขันทางการตลาด 
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 3) การมุ่ งสู่ความเป็นเลิศ (In Search of Excellence) ขยายแนวคิดสู่ เรื่องวัฒนธรรม
องค์การค่านิยมและจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนการบริหารความเปลี่ยนแปลง 

 4 ) ให้ ค วามส าคัญ ต่ อการบ ริก ารป ระชาชน  (public service orientation) ให้
ความส าคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้าผู้รับบริการเป็นอันดับแรก(Ferlie et al., อ้างในเรื่องเดียวกัน, 
หน้า 11-13) 

2.1.4 องค์ประกอบของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 
ดังที่กล่าวข้างต้นว่าเมื่อสิ่งต่างๆรอบตัวทั้งภายในและภายนอกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหาร

จัดการในรูปแบบเดิมๆนั้นไม่สามารถที่จะท าให้บริษัทหรือองค์การนั้นอยู่รอดได้จึงจ าเป็นต้องมี การ
ปรับตัวให้เข้าสถานการณ์เพ่ือความอยู่รอดของบริษัทหรือองค์การเพ่ือให้เกิดความทันสมัยก้าวหน้าไม่ว่าจะ
ด้านเทคโนโลยีหรือความได้เปรียบทางการแข่งขันก็ดีจึงจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญดังต่อไปนี้
คือ 

 1) ใช้มืออาชีพมาจัดการ (Professional Management) ท าให้ผู้บริหารคล่องตัวในการ
บริหารงาน 

 2) ก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่ชัดเจนคือให้ความรับผิดชอบต่อ
ผลงานมากกว่ากระบวนการ 

 3) มุ่งควบคุมที่ผลลัพธ์ (Outputs) ให้เชื่อมโยงกับการจัดสรรทรัพยากรและการให้รางวัล 
 4) แตกองค์กรให้เล็กลงเป็นหน่วยงานย่อยเพื่อประสิทธิภาพแบ่งเป็นหลายฝ่ายหลายกอง

รับผิดชอบคนละหน้าที่ขององค์กรเช่นกองวางแผนมีหน้าที่วางแผนนโยบายเพ่ือน ามาปฏิบัติกอง
พัฒนาบุคคลมีหน้าที่ฝึกอบรมพนักงาน 

 5) ใช้การแข่งขันผลักดันให้เกิดมาตรฐานที่ดีและต้นทุนต่ าเช่นมีการส่งผลงานประดิษฐ์ที่มี
ประโยชน์ต่อองค์กรได้มาตรฐานซึ่งผลิตได้เองลดการสั่งซื้อจากภายนอกหน่วยงาน 

 6) ใช้วิธีการของธุรกิจเอกชนคือการบริหารงานที่มีความทันสมัย 
 7) เน้นวินัยและความประหยัดในการใช้ทรัพยากร (ทิพาวดีเมฆสวรรค์, 2542, หน้า 12) 
2.1.5 เครื่องมือในการบริหารจัดการ 
การบริหารเชิงกลยุทธ์คือด าเนินตามวิธีการที่จะท าให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 1) เน้นผลสัมฤทธิ์คือการด าเนินงานต้องหวังที่จะส าเร็จในงานแต่ละส่วนเช่น กองการผลิต

สามารถผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการได้ตามค าสั่งลูกค้า 
 2) การปรับปรุงการบริหารงบประมาณคือการดูความเหมาะสมแต่ละหน่วยงานย่อยใน

องค์กรว่าควรตั้งงบด าเนินการเท่าไหร่ 
 3) ความยืดหยุ่นของการจ้างงานคือสภาวะการท างานขณะนั้นหากมีอัตราการว่างงานใน

ส่วนการจ้างงานอาจมีการจ้างงานเพิ่มหรือช่วงไหนที่อัตราจ้างงานมีมากก็ลดจ านวนการจ้างงาน 
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 4) ความยืดหยุ่นในการจัดองค์กรดูความเหมาะสมในด้านความจ าเป็นว่าแผนกไหนควร
จะตัดออกหรือควรจะมีเพ่ิม 

 5) การใช้สัญญาจ้างคือหน้าที่บางประเภทต้องใช้การจ้างอย่างเช่นการก่อสร้างอาคาร
หรือลูกจ้างในบางแผนก 

 6) การใช้วิธีแบบธุรกิจคือการน าเอาวิธีการที่ทันสมัยมาใช้ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ (Hood, 
อ้างในสุพจน์ทรายแก้ว, หน้า11) 

2.1.6 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการสมัยใหม่นั้น ไม่ว่าจะเป็นองค์การทางราชการ หรือองค์การทางธุรกิจก็ตาม 

ย่อมมีความจ าเป็นใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยในการจัดการประสมประสานการใช้ทรัพยากร เพ่ือให้การ
ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ปัจจัยที่ก าหนดไว้ ปัจจัย หรือทรัพยากร คือ 4 M's คือ 
(Man) = การบริหารก าลังคน จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากท่ีสุด 
(Money) = การบริหารเงิน จะจัดสรรเงินอย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล (Materials) = การบริหารวัสดุในการด าเนินงาน ว่าจะท าอย่างไร้ให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือ
เกิดประโยชน์สูงสุด (Management) = การบริหารจัดการ คือ กระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพ่ือให้
งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ (สมพงษ์ เกษมสิน, 2550, หน้า 
5)หรือนักวิชาการมีการแบ่งย่อยอีกคือ วิธีการตลาด (Market) และเครื่องจักร(Machine) และ
นักวิชาการบางคนเพ่ิมอีก 1 M เข้าไปคือขวัญ (Morale) เป็นหลัก 7M's 

ส าหรับ พิทยา บวรวัฒนา ได้เสนอแนวความคิดการบริหารจัดการของ Gulick และ Urwich
กล่าวถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ เรียกว่า POSDCORB ว่ามีดังนี้ 

 1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดเป้าหมายขององค์การว่า ควรท าเพ่ือ
วัตถุประสงค์อะไร และจะด าเนินการอย่างไร 

 2) การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดตั้งโครงสร้างอ านาจอย่างเป็นทางการ
ภายในองค์การเพ่ือประสานงานหน่วยท างานย่อยต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายองค์การได้ 

 3) การสั่งการ (Directing) หมายถึง การที่หัวหน้าฝ่ายบริหารมีหน้าที่ต้องตัดสอนใจอยู่
ตลอดเวลา โดยพยายามน าเอาการตัดสินใจดังกล่าวมาเปลี่ยนเป็นค าสั่งและค าแนะน า นอกจากนี้ยัง
หมายถึงการที่หัวหน้าฝ่ายบริหารต้องท าหน้าที่เป็นผู้น าองค์กร 

 4) การบรรจุ (Staffing) หมายถึง หน้าที่ด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และ
จัดเตรียมบรรยากาศในการท างานที่ดีไว้ 

 5) การประสานงาน (Co-Ordination) หมายถึง หน้าที่ส าคัญต่างๆ ในการประสานส่วน
ต่างๆ ของงานให้เข้าด้วยกันอย่างดี 
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 6) การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานความเคลื่อนไหวต่างๆ ในองค์กรให้ทุก
ฝ่ายทราบ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการต่างๆ เช่น การวิจัยและการตรวจสอบ 

 7) การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง หน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณในรูปของ
การวางแผนและการควบคุมด้านการเงินและบัญชี (พิทยา บวรวัฒนา, 2541, หน้า 42) 

ทั้งนี้การใช้ทฤษฎีบริหารการจัดการแนวใหม่นี้ยังเกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ต้องอาศัยระบบขีดความสามารถเชิงสมรรถนะ  (การพัฒนาบุคคล) หมายถึงทักษะ (Skill) และ
ความสามารถ (Abilities) ของมนุษย์ที่แสดงผ่านพฤติกรรมซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีภูเขาน้ าแข็ง
(Iceberg) ประกอบด้วย2ส่วน คือส่วนที่อยู่ผิวน้ าจะเป็นส่วนที่ง่ายต่อการบริหารและจัดการเช่น ทักษะและ
ความรู้ส่วนที่อยู่ใต้น้ าเป็นส่วนที่ซ่อนเร้นยากต่อการบริหารและจัดการเช่น ลักษณะนิสัยและทัศนคติ 
 

2.2 การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.2.1 นโยบายท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ปัจจุบันแนวคิดของการกระจายอ านาจในการบริหารงานของรัฐบาลกลางจะมุ่งเน้นการกระจายอ านาจไป

ยังท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการมากขึ้นส่วนกลางเป็นเพียงผู้ก าหนดนโยบายในภาพรวมเป็นส าคัญรวมทั้ง
แนวความคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจในการจัดการศึกษาของชาติทั้งนี้ได้มีกฎหมายก าหนดให้รัฐ
ต้องกระจายอ านาจแก่ท้องถิ่นด้วยกันหลายฉบับดังจะสรุปได้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นได้ดังนี้ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและการจัดการศึกษาดังนี้ 
 มาตรา 43 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ

จะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 มาตรา 78 รัฐตอ้งกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง 
 มาตรา 81 รัฐต้องให้การศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิด

ความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 มาตรา 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีหน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษา
อบรมและฝึกอาชีพ ตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาอบรมของรัฐแต่ต้องไม่ขัดต่อ มาตรา 43 และมาตรา 81 ทั้งนี้ตามที่กฎหมายก าหนด(กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2542, หน้า1-5) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาท้องถิ่นดังนี้ 
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 มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ
ตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในของท้องถิ่น 

 มาตรา 42 ในกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในด้านการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีหน้าที่เกี่ยวกับการประสานและส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษารวมทั้ง
เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณการเงินและทรัพย์สินทั้ง
จากรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้การจัดการศึกษาดังนี้ 

  (1) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาโดยอาจ
จัดเก็บภาษีเพ่ือการศึกษาได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการ

จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 
  (6) ส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ 
  (9) การจัดการศึกษา 
  (10) การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส 
  (11) การบ ารุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 มาตรา 22 เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายได้จากภาษีอากร

ค่าธรรมเนียมและเงินรายได้ดังต่อไปนี้ฯลฯ 
  (9) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
 มาตรา 30 แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการดังนี้ 
  (1) ให้ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณรัฐด าเนินการอยู่ในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในระยะเวลาทีก าหนดดังนี้ 
   (ก) ภารกิจที่เป็นการด าเนินการซ้ าซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ

ภารกิจที่รัฐจัดบริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการให้เสร็จภายในสี่ปีการจัดตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้ไปเป็นตามความจ าเป็นและความต้องการของท้องถิ่น 

พระราชบัญญัติเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 

สังคมวัฒนธรรม 
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 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลดังต่อไปนี้ 

  (5) ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ 
  (7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 
 มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดกิจการในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลดังต่อไปนี้ 
  (8) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
  (9) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 มาตรา82องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายได้ดังนี้ 
  (10) รายได้อ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
  (11) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
มติคณะรัฐมนตรี 16 มีนาคม 2542 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบสาระส าคัญของนโยบายและ

แผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปีตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติเสนอใน
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นดังนี ้

 มาตรการที่ 3 รัฐสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 12 ปี ตามท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 43 และมาตรา 289 

 มาตรการที่ 4 ก าหนดบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาทั้งนี้
ส านักงบประมาณมีความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยให้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องจัดท ายุทธศาสตร์ย่อยการกระจายอ านาจจัดการศึกษา
ของท้องถิ่น 

2.2.2 จุดประสงค์และเป้าประสงค์การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได้กระจายอ านาจในการปกครองและ

การก าหนดการพัฒนามนุษย์ในด้านต่างๆดังนั้นจึงได้ก าหนดเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่นไว้ดังนี้ 

 1) วิสัยทัศน์การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 พัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้มีคุณลักษณะวิถีชีวิตและการจัดการที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของสังคมท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 2) วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมทางร่างกายจิตใจ

อารมณ์สังคมสติปัญญาและลักษณะนิสัยให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเต็มศักยภาพมีคุณธรรม
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จริยธรรมระเบียบวินัยและมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมทั้ง
พัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

 3) ภารกิจการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
 จัดเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัยตามแนวประสบการณ์ระดับก่อนประถมศึกษา

เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเต็มตามศักยภาพ
และมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2542, หน้า
8-9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
ในปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
 1) เทศบาล 
 2) องค์การบริหารส่วนต าบล 
 3) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 4) รูปพิเศษ 
ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลยังมีระดับชั้นของ

ตนเองซึ่งแตกต่างกันทั้งรายได้จ านวนประชากรระบบบริหารบุคลากรในองค์การท าให้ท้องถิ่นแต่ละแห่ง
มีศักยภาพในการจัดการศึกษาต่างกันดังนั้นเพ่ือให้การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชัดเจนขึ้นในทางปฏิบัติส านักบริหารการศึกษาท้องถิ่นจึงก าหนดยุทธศาสตร์ย่อยการกระจายอ านาจ
การจัดการศึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ท้องถิ่น 
เทศบาล, อบต., อบจ. 

 

พิจารณาตามศักยภาพและความต้องการของประชาชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อายุ 0 - 3ขวบ 

ร.ร.ปฐมวัย 
(อนุบาลศึกษา) 

 

จัดเตรียมความพร้อมตามพัฒนาการของเด็กในลักษณะการเลี้ยง
ดูเป็นเวลา3ปีโดยให้ผู้ดูแลเด็กซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
เป็นบุคลากรหลัก 
 

จัดเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัย (อนุบาลศึกษา) เป็น 2 - 3 
ปี เพื่อเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับ จัดตามหลักสูตรก่อนการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (อนุบาลศึกษา) ที่ชาติก าหนดให้ครูผู้ส าเร็จการศึกษา
ปฐมวัยเป็นบุคลากรหลัก 



 18 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 การก าหนดยุทธศาสตร์ย่อยการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 
2.2.3 กรอบการแบ่งภาระความรับผิดชอบการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
ภาระงานในการจัดการศึกษาของท้องถิ่นปัจจุบันการจัดการศึกษาท้องถิ่นรัฐบาลก าหนด

นโยบายกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการตามหลักการกระจายอ านาจอาจกล่าวได้โดยสรุปดังนี้ 
 1) หลักการกระจายอ านาจในการจัดการศึกษาท้องถิ่นซึ่งเดิมได้รวมอ านาจไว้ที่ราชการ

ส่วนกลางให้ไปอยู่กับราชการส่วนท้องถิ่น 
 2) หลักการมอบภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้อยู่ในความรับผิดชอบของ

ท้องถิ่นและประชาชนดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางรากฐานการประถมศึกษาไว้
แต่เดิมและเช่นที่นานาอารยประเทศจัดท าอยู่ 

 3) หลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท้องถิ่นรัฐจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องก็
เฉพาะในท้องถิ่นและประชาชนยังช่วยตนเองไม่ได้ 

หลักการดังกล่าวเป็นหลักการอย่างกว้างๆซึ่งได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารการศึกษาของ
ท้องถิ่นสืบมาอย่างไรก็ตามเพ่ือให้การบริหารการศึกษาของท้องถิ่นเป็นไปอย่างเหมาะสมกระทรวงมหาดไทยได้มี

ศธ. มท. 

ท้องถิ่น 

อบต. อบจ. พิเศษ เทศบาล 

โรงเรียน 

 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคบังคับ 9 ปี 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.ปฐมวัย (อนุบาลศึกษา) 

 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ปี 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและท างานพิจารณาแนวทางในการด าเนินงานจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

เกณฑ์และภารกิจรับผิดชอบการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
การแบ่งระดับภารกิจการจัดการศึกษาตามความพร้อมและศักยภาพตามขนาดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลและการปกครองรูปพิเศษ (เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร) 

ทั้งนี้ผลการพิจารณาที่คณะกรรมการน าเสนอขอความเห็นชอบกระทรวงมหาดไทยและก าลัง
ศึกษาเกณฑ์รายได้ที่จะให้ท้องถิ่นไปเป็นกรอบแนวทางจัดการศึกษาตามศักยภาพได้เป็น3กลุ่มดังนี้ 

 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมระดับที่1ความพร้อมสูงด าเนินการดังนี้ 
  1.1 จัดการศึกษาก่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (อนุบาล / ปฐมวัย) 
  1.2 จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน12ปี 
  1.3 จัดการส่งเสริมอาชีพ 
  1.4 จัดการศึกษานอกระบบ 
  1.5 จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
  1.6 บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมระดับที่ 2 ความพร้อมปานกลางด าเนินการดังนี้ 
  2.1 จัดการศึกษาก่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (อนุบาล/ปฐมวัย) 
  2.2 จัดการส่งเสริมอาชีพ 
  2.3 จัดการศึกษานอกระบบ 
  2.4 จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
  2.5 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมระดับที่ 2 ความพร้อมปานกลางด าเนินการดังนี้ 
  3.1 จัดการส่งเสริมอาชีพ 
  3.2 จัดการศึกษานอกระบบ 
  3.3 จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
  3.4 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าหมายการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
การจัดการศึกษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะด าเนินการ เพ่ือให้ประชาชนของท้องถิ่น

ได้รับการการศึกษาอบรมตามท่ีรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพระราชบัญญัติเฉพาะของ
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ท้องถิ่น ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ จึงเห็นควรที่องค์กรท้องถิ่นจะต้องจัดการศึกษา
แก่ประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด ตามความพร้อมและความต้องการของประชาชน ดังนี้ 

 1) การด าเนินการศูนย์พัฒนาเด็ก เป็นการจัดเตรียมความพร้อมตามพัฒนาการของเด็ก 
ในลักษณะการเลี้ยงดูแก่เด็กกลุ่มอายุ 0-3 ปี อาจจัดในลักษณะศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กเป็นการเฉพาะ 
ซึ่งควรให้ผู้ดูแลเด็กซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเป็นผู้ปฏิบัติการ 

 2) การจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาลศึกษา) เป็นการจัดเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก
ปฐมวัย (อนุบาลศึกษา) แก่เด็กกลุ่มอายุ 4-6 ปี โดยจัดในลักษณะเตรียมความพร้อมแก่เด็กเพ่ือเข้าสู่
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคบังคับ ทั้งนี้จะต้องจัดตามแนวหลักสูตรก่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ก่อนประถมศึกษา)
ตามที่กระทรวงก าหนด ควรให้ครูผู้ส าเร็จเฉพาะด้าน (อนุบาลศึกษา/ปฐมวัย)เป็นบุคลากรหลัก (กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น, 2542, หน้า23.-25)  

2.2.4 ขอบข่ายภารกิจการบริหารและการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
กระทรวงศึกษาธิการได้วางขอบข่ายภารกิจการบริหารการจัดการศึกษาในโรงเรียนแบ่งออกเป็น4ด้านคือ

การบริหารด้านงานวิชาการการบริหารด้านงานงบประมาณการบริหารด้านงานบุคคลและการบริหาร
ด้านงานทั่วไป 

การบริหารด้านงานวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการได้วางขอบข่ายของการบริหารด้านงานวิชาการในสถานศึกษาไว้ดังนี้ 
 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  1.1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ. 2544สาระแกนกลางของ

กระทรวงศึกษาธิการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคมชุมชนและ
ท้องถิ่น 

  1.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือก าหนด
วิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมายคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

  1.3 จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

  1.4 น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้
เหมาะสม 

  1.5 นิเทศการใช้หลักสูตร 
  1.6 ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
  1.7 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
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 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  2.1 ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ตามสาระแต่ละหน่วยการเรียนรู้โดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2.2 ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ

ความสนใจความถนัดของผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณ์ การ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการปฏิบัติจริงการ
ส่งเสริมให้รักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องการผสมผสานความรู้ต่างๆให้สมดุลกันปลูกฝังคุณธรรม
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรมทั้งนี้ โดยจัด
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสม 

  2.3 จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆโดยเน้นการนิเทศที่
ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตรเช่นนิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ร่วมกันหรือแบบอ่ืนๆตามความเหมาะสม 

  2.4 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
  3.1 ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
  3.2 ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาสาระการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

  3.3 ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอนโดยเน้น
การประเมินตามสภาพจริงจากกระบวนการการปฏิบัติและผลงาน 

  3.4 จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ทักษะประสบการณ์และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน
สถานประกอบการและอ่ืนๆตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

  3.5 พัฒนาเครื่องมือและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  4.1 ศึกษาวิเคราะห์วิจัยการบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการใน

ภาพรวมของสถานศึกษา 
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  4.2 ส่งเสริมให้ครูศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มการ
เรียนรู้ประสานความร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยหรือพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการกับสถานศึกษาบุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานและสถาบันอ่ืน 

 5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  5.1 ศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นในการใชส้ื่อและเทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอนและ

การบริหารงานวิชาการ 
  5.2 ส่งเสริมให้ครูผลิตพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
  5.3 จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานด้าน

วิชาการ 
  5.4 ประสานความร่วมมือในการผลิตจัดหาพัฒนาและการใช้สื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาบุคคลครอบครัว
องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่น 

  5.5 การประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
  6.1 ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา

ชุมชนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่การศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียงจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้แก่
ครูสถานศึกษาอ่ืนบุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 

  6.2 จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสาน
ความร่วมมือสถานศึกษาอ่ืนบุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในการ
จัดตั้งส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 

  6.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 7) การนิเทศการศึกษา 
  7.1 จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
  7.2 ด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย

และเหมาะสมกับสถานศึกษา 
  7.3 ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
  7.4 ติดตามประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการ

นิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษาการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และประสบการณ์
การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนหรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษา
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 8) การแนะแนวการศึกษา 
  8.1 จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษาโดยเชื่อมโยงกับ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการการเรียนการสอน 
  8.2 ด าเนินแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 
  8.3 ติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาใน

สถานศึกษา 
  8.4 ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนว

การศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  9.1 จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รับรองการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
  9.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวงเป้าหมายความส าเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

  9.3 วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้บรรลุตามเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาด าเนินกาพัฒนางานตามแผนและติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในเพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา
และหน่วยงานอ่ืนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

  9.4 ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาประสานงานกับส านักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 10) การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 
  10.1 การศึกษาส ารวจความต้องการสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 
  10.2 จัดให้ความรู้เสริมสร้างความคิดและเทคนิคทักษะทางวิชาการเพื่อการพัฒนา

ทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาและที่จัดโดยบุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงาน
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

  10.3 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคลครอบครัว
ชุมชนท้องถิ่น 
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 11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
  11.1 ประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ

เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษาทั้งบริเวณ
ใกล้เคียงภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  11.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆทั้งในประเทศ
และต่างประเทศการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานและ
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

  12.1 ส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษารวมทั้งความต้องการในการได้รับการ
สนับสนุนด้านวิชาการของบุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

  12.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการ
จดการศึกษาของบุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

  12.3 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัวองค์กร
หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2542, หน้า33) 

สรุปได้ว่าการบริหารงานด้านวิชาการเป็นงานที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาเนื่องจากการ
บริหารงานวิชาการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษาโดยเฉพาะเกี่ยวกับกิจกรรมที่พัฒนาการ
เรียนการสอนเพ่ือใช้พัฒนาผู้เรียนและเป็นเครื่องชี้วัดที่ส าคัญถึงความส าเร็จและความสามารถของ
ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารจึงควรมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยได้มาตรฐานรวมทั้งใช้
เทคโนโลยีต่างๆเพ่ือสนับสนุนเรียนการสอนในโรงเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ทันสมัยและสามารถเกิด
ความคิดในการพัฒนาความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพและเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิตและ
การท างานร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน 

การบริหารด้านงานงบประมาณ 
กระทรวงศึกษาธิการได้วางขอบข่ายของการบริหารด้านงานงบประมาณในสถานศึกษาไว้ดังนี้ 
 1) การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
  1.1 การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
  1.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
  1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
 2) การจัดสรรงบประมาณ 
  2.1 การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
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  2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
  2.3 การโอนเงินงบประมาณ 
 3) การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
  3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
  3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
 4 ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
  4.1 การจัดทรัพยากร 
  4.2 การระดมทรัพยากร 
  4.3 การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
  4.4 กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
  4.5 กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 
 5) การบริหารการเงิน 
  5.1 การเบิกเงินจากคลัง 
  5.2 การรับเงิน 
  5.3 การเก็บรักษาเงิน 
  5.4 การจ่ายเงิน 
  5.5 การน าเงินส่ง 
 6) การบริหารบัญชี 
  6.1 การจัดท าบัญชีการเงิน 
  6.2 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
  6.3 การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียนและรายงาน 
 7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
  7.1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
  7.2 การจัดหาพัสดุ 
  7.3 การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
 7.4 การควบคุมดูแลบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 

2542, หน้า39) 
สรุป ได้ว่าการบริหารด้านงานงบประมาณหมายถึงขอบข่ายของงานที่เกี่ยวกับการจัดท าและ

เสนอของบประมาณ, การจัดสรรงบประมาณ, การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้
เงินและผลการด าเนินงาน, การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา, การบริหารการเงิน,การ
บริหารบัญชี, การบริหารพัสดุและสินทรัพย์จึงกล่าวได้ว่าการบริหารด้านงานงบประมาณมีหน้าที่ที่
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เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านการเงินโดยใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการควบคุมการด าเนินงานของ
สถานศึกษาและผลการด าเนินงานรวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ ได้ก าหนดไว้ทั้งนี้อาจหมายถึงการจัดหาแหล่งรายได้มาใช้บริหารจัดการใน
สถานศึกษาซึ่งจะต้องน ามาซ่ึงความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

การบริหารด้านงานบุคคล 
กระทรวงศึกษาธิการได้วางขอบข่ายการบริหารด้านงานบุคคลในสถานศึกษาไว้ดังนี้ 
 1) การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
  1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
  1.2 การก าหนดต าแหน่ง 
  1.3 การขอเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 
 2) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
  2.1 ด าเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษากรณีได้รับมอบหมายจากอ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.2 การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
  2.3 การแต่งตั้งย้ายโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.4 การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
  2.5 การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง 
 3) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  3.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3.2 การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3.3 การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
  3.4 การด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน 
  3.5 เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืน 
  3.6 งานทะเบียนประวัติ 
  3.7 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  3.8 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  3.9 งานขอหนังสือรับรองงานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศงานขออนุญาตลา

อุปสมบทงานขอพระราชทานเพลิงศพการลาศึกษาต่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์และ
การจัดสวัสดิการการด าเนินการตามกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง 

 4) วินัยและการรักษาวินัย 
  4.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
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  4.2 กรณีความผิดร้ายแรง 
  4.3 การอุธรณ์ 
  4.4 การร้องทุกข์ 
  4.5 การเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย 
 5) งานออกจากราชการ 
  5.1 การลาออกจากราชการ 
  5.2 การให้ออกจากราชการกรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  5.3 การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป 
  5.4 การให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  5.5 การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
  5.6 กรณีมีมลทินมัวหมอง 
  5.7 กรณีได้รับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้

จ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2542, 
หน้า51) 

สรุปได้ว่าการบริหารด้านงานบุคคลหมายถึงขอบข่ายของงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาให้กับผู้เรียนทางด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง , การสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง, การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน, การก าหนดระเบียบวินัยและการรักษาวินัยและการ
ให้ออกจากงานจึงกล่าวได้ว่าการบริหารด้านงานบุคลเป็นงานบริหารเกี่ยวกับการจัดการบุคลากรใน
สถานศึกษาดังนั้นจึงจะต้องให้ความส าคัญตั้งแต่การสรรหาบุคลากรที่ดีมีความสามารถและให้ตรงกับ
ความเหมาะสมของงานโดยรวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างสม่ าเสมอมุ่งเน้นให้
เกิดความรักและความผูกพันต่อสถานศึกษาโดยท างานร่วมกันและอยู่ภายใต้ระเบียบวินัยที่ถูกต้อง
เหมาะสมมีความชัดเจนและมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือกันในการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ 

การบริหารด้านงานทั่วไป 
กระทรวงศึกษาธิการได้วางข่ายและภารกิจของการบริหารด้านงานทั่วไปไว้ดังนี้ 
 1) การด าเนินงานธุรการ 
 2) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 4) การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
 5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7) การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการงบประมาณบุคลากรและบริหารทั่วไป 
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 8) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 9) การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
 10) การรับนักเรียน 
 11) การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 
 12) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 13) การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
 14) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
 15) การส่งเสริมและสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคลชุมชนองค์กร

หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 16) การประสานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
 17) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
 18) งานบริการสาธารณะ 
 19) งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2542, หน้า64) 
สรุปได้ว่าการบริหารด้านงานทั่วไปหมายถึงขอบข่ายของงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาใน

สถานศึกษาให้กับผู้เรียนทางด้านการด าเนินงานธุรการ ,งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ, การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา,การ
จัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ, การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ
งบประมาณบุคลากรและบริหารทั่วไป, การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม,การจัดท าส ามะโนผู้เรียน,
การรับนักเรียน, การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย , 
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา, การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน, การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา,
การส่งเสริมและสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคลชุมชนองค์กรหน่วยงานและ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา, การประสานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอ่ืน, การจัดระบบ
การควบคุมภายในหน่วยงาน, งานบริการสาธารณะ, งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืนๆจึงกล่าวได้ว่าการ
บริหารงานทั่วไปเป็นงานที่ช่วยส่งเสริมและประสานงานอ่ืนๆในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดังนั้นการบริหารงานทั่วไปจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับงานทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาการ
บริหารงานทั่วไปยังเกี่ยวข้องถึงการประสานงานร่วมมือกับชุมชนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและระดม
ทรัพยากรในท้องถิ่นมาช่วยสนับสนุนและส่งเสรมิการจัดการศึกษา 
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2.3 มาตรฐานศูนย์เด็กเลก็แห่งชาติ 
 2.3.1 ความเป็นมา 

มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติเกิดขึ้นมาจากเหตุผลที่สืบต่อเนื่องเป็นล าดับหลายประการ
ประการแรกคือความตื่นตัวของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็ก
เล็กและได้จัดตั้งศูนย์เด็กเล็กเพ่ือให้การดูแลพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเพราะเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาในช่วงวัยนี้รวมทั้งความจ าเป็นจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมที่พ่อแม่ครอบครัวไม่มี
เวลาอยู่ดูแลให้การพัฒนาเด็กได้อย่างเพียงพอ ประการที่สองสภาพสังคมที่แบ่งงานกันท าตาม
ความสามารถเชี่ยวชาญที่ท าให้เชื่อมั่นว่าความรู้ความช านาญ ความเชี่ยวชาญได้ถูกรวบรวมไว้ในที่บาง
แห่งบางคนที่ได้รับการศึกษาและพัฒนาความสามารถเฉพาะทางเป็นพิเศษที่ท าให้มีการส่งลูกหลาน
เข้ารับการดูแลจากศูนย์เด็กเล็กมากยิ่งขึ้นประการที่สามหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่ได้จัดตั้ง
ศูนย์เด็กเล็กขึ้นมามีบทบาทหน้าที่ความช านาญต่างกันให้ความส าคัญกับเด็กในแง่มุมที่ต่างกันก าหนด
กรอบมาตรฐานการด าเนินการของศูนย์ฯจากความรู้ความช านาญแตกต่างกันที่ท าให้เด็กเล็กของไทย
ในภูมิภาคต่างๆสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมต่างๆได้รับการดูแลจากมาตรฐานที่หลากหลาย 

จากการที่รัฐบาลไทยได้ลงนามรับรองอนุสัญญาสิทธิเด็กหรือภาคยานุวัติอนุสัญญาสิทธิเด็ก  
(Convention on the Rights of the Child ) ที่มีผลให้ประเทศไทยต้องจัดท ารายงานการดูแล
พัฒนาเด็กของประเทศไทยต่อคณะอนุกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติข้อมูลที่รายงานถึงความ
ทั่วถึงของการพัฒนาเด็กเล็กว่ามีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคทั้งเขตเมืองเขตชนบทตลอดจนถึงเขตชายแดนที่
ห่างไกลก็มีโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็กของต ารวจตระเวนชายแดนที่จะให้การพัฒนาเด็กถู กตั้งค าถาม
เกี่ยวกับมาตรฐานกลางของชาติที่จะเป็นเครื่องประกันว่าเด็กเล็กของไทยทุกภูมิภาคจะได้รับการดูแล
โดยมีมาตรฐานขั้นต่ าเท่าเทียมกันจากแง่มุมของอนุสัญญาที่กล่าวว่าเด็กจะต้องไม่ถูกแบ่งแยกด้วย
ผิวพรรณพ้ืนที่ศาสนาเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการขาดมาตรฐานกลางของชาติจึ งเปรียบเสมือนการ
ละเลยการปฏิบัติตามอนุสัญญาข้อนี้หรือปล่อยให้เด็กถูกแบ่งแยกด้วยสภาพเศรษฐกิจสังคมศาสนา
วัฒนธรรมโดยปริยาย 

จากข้อสังเกตดังกล่าวที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  28 เมษายน  2552 จึงได้มีมติ
มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เร่งรัดด าเนินการยกระดับ
ศูนย์เด็กเล็กในชุมชนให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วเนื่องจากเป็นนโยบายส าคัญเรื่องหนึ่งของรัฐบาล
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายให้ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) ด าเนินการ 

ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) มีภารกิจ
เกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิภาพการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กโดยพัฒนามาตรการกลไกส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงใน
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การด ารงชีวิตจึงได้เร่งรัดให้มีการจัดท ามาตรฐานกลางที่จะเป็นมาตรฐานของชาติเพ่ือให้เด็กได้รับการ
ดูแลพัฒนาที่เท่าเทียมกันในระดับหนึ่งโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิตจัดท า (ร่าง) มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นและได้มีการทดลองน าไปใช้ประเมินซึ่งได้ผลที่น่า
พอใจในระดับหนึ่ง 

อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่เดือนตุลาคมพ.ศ. 2555 สถานศึกษาทุกแห่งรวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ซึ่งถือว่าเป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ .ศ. 2542 จะต้องได้รับการประเมิน
และรับรองคุณภาพตามพระราชบัญญัติดังกล่าวสท . จึงได้น า (ร่าง) มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดังกล่าวมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับระบบการประเมินของสมศ . ซึ่งเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ส าคัญใน
กระบวนการรับรอง/ประกันคุณภาพการศึกษาของชาติโดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่จัด
การศึกษาให้กับเด็กเล็กโดยแต่ละหน่วยมีจุดเด่นเฉพาะตัวทั้ งด้านองค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติ
เข้าร่วมพิจารณาปรับปรุงอันประกอบด้วยกรมอนามัย  (กระทรวงสาธารณสุข) กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กระทรวงมหาดไทย) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ส านักพัฒนาสังคม (กรุงเทพมหานคร) ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (กระทรวงศึกษาธิการ) ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ. ส านักนายกรัฐมนตรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลรวมทั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพ่ือให้จุดเด่นที่ปรากฏอยู่ในมาตรฐานของหน่วยงานต่างๆเกิด
ประโยชน์ต่อเด็กไทยโดยทั่วถึงเท่าเทียมกันทั่วทุกภูมิภาคโดยไม่จ ากัดว่าอยู่ภายใต้สังกัดใด 

เกณฑ์มาตรฐานถูกสร้างขึ้นบนพ้ืนฐาน  3 ประการคือ (1) การบริหารจัดการที่ดี  (2) 
กระบวนการบริการหรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กที่มีคุณภาพและ (3) ประสิทธิผลจาก
การด าเนินงานคือเด็กต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพโดยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 
3 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ให้ใช้
เป็นมาตรฐานกลางของประเทศและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานส านักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์น ามาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการด าเนินงานศูนย์และ
ยกระดับคุณภาพของศูนย์เด็กเล็ก (ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้สูงอาย,ุ 2555, หน้า 1-2) 
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2.3.2 มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติกับระบบประกันคุณภาพ 
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในระบบการประกันคุณภาพคือการ

ประกันคุณภาพภายในที่หน่วยปฏิบัติหรือศูนย์เด็กเล็กจะได้น าไปใช้ในการประเมินการด าเนินงานของ
หน่วยงานเอง (Self Assessment)ก าหนดแนวทางปรับปรุงการด าเนินการของตนเอง  (Self 
Improvement) และด าเนินการปรับปรุงด้วยความร่วมมือของบุคลากรในศูนย์ฯเพ่ือให้ศูนย์ฯพร้อม
รับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) ที่จะต้อง
ด าเนินการประเมินให้ทั่วถึงภายในปี 2559 สท. จึงได้เร่งรัดจัดท าคู่มือการใช้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
แห่งชาติเพ่ืออธิบายขยายความสาระแง่มุมต่างๆในมาตรฐานฯให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติมากที่สุด
โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมจัดท าในฐานะคณะท างานขับเคลื่อนการส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กปฐมวัย (ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ , 
2555, หน้า 2) 

2.3.3 บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการการยกระดับคุณภาพเด็กเล็กของประเทศไทย 
 1) ศูนย์เด็กเล็กจะต้องปรับปรุงยกระดับคุณภาพตัวเองให้สอดคล้องมาตรฐานศูนย์เด็ก

เล็กแห่งชาติซึ่งถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 2) หน่วยงานก ากับดูแลจะต้องสนับสนุนการยกระดับคุณภาพของศูนย์และด าเนินการ

ตามระบบประกันคุณภาพโดยด าเนินการประกันคุณภาพภายในพร้อมกันไปด้วย 
 3) สมศ. และหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง/ก ากับดูแลของสมศ. จะต้องประเมินการประกัน

คุณภาพภายในอีกครั้งหนึ่งถือเป็นการประกันคุณภาพภายนอกท่ีท าให้ครบตามระบบประกันคุณภาพ 
 4) สท. สนับสนุนการใช้มาตรฐานหรือท าให้ศูนย์ฯและหน่วยงานก ากับดูแลศูนย์เข้าใจ

เกณฑ์มาตรฐานและน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์มาตรฐานและผลต่อคณะรัฐมนตรี(ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ, 2555, หน้า 2) 

2.3.4 มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติประกอบไปด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ (1) การบริหารจัดการ

ศูนย์เด็กเล็ก (2) การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และ (3) คุณภาพเด็ก 
 1) การบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็กหมายถึง ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการและ

ด าเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันของผู้บริหารศูนย์ เช่น นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษากรรมการศูนย์ เช่น การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการควบคุม
ประเมินผล เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับบริการมั่นใจได้ว่าศูนย์เด็กเล็กมีการด าเนินงานที่มีคุณภาพประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้(ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ, 2555,
หน้า 3-29) ดังนี้ 
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2.3.4 มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติประกอบไปด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ (1) การบริหารจัดการ

ศูนย์เด็กเล็ก (2) การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และ (3) คุณภาพเด็ก 
 1) การบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการและ

ด าเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันของผู้บริหารศูนย์ เช่น นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา กรรมการศูนย์ เช่น การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการควบคุม
ประเมินผล เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับบริการมั่นใจได้ว่าศูนย์เด็กเล็กมีการด าเนินงานที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ (ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ, 
2555, หน้า 3-29) ดังนี้   

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารงานอย่างเป็นระบบ  
 การบริหารงานอย่างเป็นระบบ หมายถึง การจัดท าแผนพัฒนา และด าเนินงานตามแผน 

โดยก าหนดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย จัดโครงสร้างการบริหารจัดการและระบบ
สารสนเทศ และมีการจัดท าหลักสูตร รวมทั้งมีการนิเทศ ก ากับติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร รวมถึง
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์ 

  

ชื่อตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารงานอย่างเป็นระบบ 

ข้อ เกณฑ์การพิจารณา 

1.1.1 ศูนย์ฯ มีการจัดท าแผนพัฒนา และมีการด าเนินงานตามแผน  โดยก าหนดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพผู้ เรียนอย่างหลากหลายตาม ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง* 
* ปรัชญาทางการศึกษา จุดมุ่งหมาย แนวคิด เชิงสร้างสรรค์ 
* วิสัยทัศน์ ข้อความบอกเล่าสั้นๆเพ่ือแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายระยะ 3 -5 ป ี
* พันธกิจ ภารกิจที่ต้องท าเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์) 
* วัตถุประสงค์การจัดตั้งควรแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของแต่ละศูนย์ 

1.1.2 ศูนย์ฯ มีแผนพัฒนา* ตามกรอบนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดหรือนโยบายของรัฐ ที่
ร่วมกันชี้แนะและป้องกันปัญหาของสังคมตามกาลเวลา เช่น มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการ
ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนโดยมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบตามวงจร
คุณภาพ (PDCA)* 
* การมีแผนในระดับต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่ แผนพัฒนาศูนย์ฯ แผนพัฒนาเด็ก 
* PDCA หมายถึง การวางแผน (Plan) การด าเนินงานตามแผน (Do) การตรวจสอบ
ประเมิน (Check) การน าผลการประเมินมาปรับปรุงแล้วท าให้ดีขึ้น (Action) เช่น การ
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วางแผนพัฒนาสุขภาพของเด็ก มีการด าเนินงานตามแผน มีการตรวจสอบประเมินผล 
และพัฒนาให้ดีขึ้น และท าเอกสารประกอบ มีบันทึกการประชุมสรุปผลและภาพถ่าย
ประกอบการประเมิน 

1.1.3 ศูนย์ฯ มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ* และมีการก าหนด
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับเป็นลายลักษณ์อักษร * เป็นการจัดเก็บ รวบรวม 
ข้อมูลหลายๆ อย่างที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ โดยมีการประมวลผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์ฯ โดยอาจใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 

1.1.4 ศูนย์ฯ มีการจัดท าหลักสูตร รวมทั้งมีการนิเทศ ก ากับติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร 
1.1.5 ศูนย์ฯ มีคณะกรรมการบริหาร โดยมีผู้แทนจากชุมชน* เข้าร่วมเป็นกรรมการ และมีการ

ประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
* เช่น ผู้แทนองค์กรชุมชน สถานศึกษา ผู้ปกครอง ฯลฯ ร่วมเป็นกรรมการศูนย์ฯ ทั้งนี้
อาจรวมหรือไม่รวมถึงการบริหารด้านการเงิน 

1.1.6 ศูนย์มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานศูนย์เด็กเล็กโดยหน่วยงานที่ ก ากับ
ดูแลศูนย์เด็กเล็กอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

1.1.7 ศูนย์มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาประกอบการจัดท า/ปรับปรุงแผนพัฒนาให้
บรรลุผลตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษารวมทั้ง
เป็นที่ยอมรับของชุมชน และท้องถิ่น 

1.1.8 ศูนย์มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับคุณภาพการจัด
การศึกษาของศูนย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การบริหารจัดการบุคลากร  
 การบริหารจัดการบุคลากร หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการทั้งหมดเกี่ยวกับคนหรือ

บุคคลากร ที่จะสามารถปฏิบัติงานให้กบองค์การอย่างพอเพียงในการท าภารกิจและปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดนับแต่เริ่มต้นเข้าสู่องค์กรจนกระทั่งพ้นจากหน้าที่ 

 

ชื่อตัวบ่งช้ีที่ 1.2 การบริหารจัดการบุคลากร 
ข้อ เกณฑ์การพิจารณา 

1.2.1 คุณวุฒิ/คุณสมบัติ 
หัวหน้าศูนย์ ฯ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี สาขา
วิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย หรือวิชาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการ
ท างานเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแล้วไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
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1.2.2 ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงของศูนย์ฯ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีสาขาวิชาเอก
อนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย และไม่เป็นโรคติดต่อ* กรณีมีวุฒิการศึกษาน้อยกว่าปริญญาตรีต้องมี
อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และมีประสบการณ์การท างานด้านเด็กปฐมวัยมาแล้วอย่างน้อย 2 
ปี หรือได้รับการฝึกอบรมการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องเพ่ิมเติม** 
* เช่น วัณโรค โรคเรื้อน เท้าช้าง ไทฟอยด์ 
**การเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการศึกษา/การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย อย่างน้อย 
420 ชั่วโมง เช่น หลักสูตรของสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ 

1.2.3 หัวหน้าศูนย์/ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงทุกคนได้รับการอบรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย* 
อย่างน้อยปีละ 20 ชั่วโมง * หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ระยะสั้น/เข้มข้นโดย
ต้องมีหลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานการฝึกอบรม 

1.2.4 ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงของศูนย์ฯ มีสุขภาพจิตที่ดี ได้รับสวัสดิภาพด้านการรักษาพยาบาล 
การตรวจสุขภาพประจ าปี การประกันสังคม 

1.2.5 อัตราส่วนของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพี่เลี้ยงของศูนย์ฯ ต่อจ านวนเด็กปฐมวัยที่เหมาะสม ดังนี้ 
- เด็กอายุ 2-3 ปี มีครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยง 1 คน ต่อเด็กจ านวน 7 - 10 คน 
- เด็กอายุ 3 ปีขึ้นไปมีครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยง 1 คน ต่อเด็กจ านวน 10 - 15 คน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก 
 การจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก หมายถึง การจัดอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอก 

และสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น แข็งแรง ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

 

ชื่อตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก 

ข้อ เกณฑ์การพิจารณา 
(ก) สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 

1.3.1 อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์ฯ มีความสะอาด ร่มรื่น แข็งแรง ปลอดภัย 
ตั้งอยู่ห่างจากสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษและพ้ืนที่เสี่ยงต่ออันตราย* 
* บริเวณท่ีขนถ่ายแก๊ส น้ ามัน สารเคมีหรือสารพิษ ฌาปนกิจสถาน มลภาวะทางอากาศ
และเสียงที่มากเกินควร (หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ต้องมีมาตรการป้องกันอุบัติภัย 
ตามมาตรฐานความจ าเป็นและเหมาะสม และมีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน) 

1.3.2 ศูนย์ฯ มีการจัดพ้ืนที่สนามเด็กเล่น และเครื่องเล่น หลากหลาย เพียงพอ เหมาะสมตามวัย 
โดยพ้ืนที่สนามเด็กเล่นควรเป็นพ้ืนทราย สนามหญ้า หรือยางสังเคราะห์ ตามความเหมาะสม



 35 

ของพ้ืนที่ 

1.3.3 เครื่องเล่นภายในศูนย์ ฯ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย แข็งแรง อยู่ในสภาพที่ดี การ
ติดตั้งเครื่องเล่นแต่ละชนิดถูกต้อง อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม และมีการตรวจสอบ/ซ่อม
บ ารุงเป็นระยะ 

1.3.4 ศูนย์ ฯ มีการเก็บส ารองน้ าสะอาดส าหรับดื่มและใช้อย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

1.3.5 ศูนย์ ฯ มีการจัดการขยะถูกสุขลักษณะ 

1.3.6 ศูนย์ฯ มีการจัดมุมการเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครอง หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ส าหรับผู้ปกครอง 
เกี่ยวกับการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กและความรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็ก 

(ข) สภาพแวดล้อมภายในอาคาร 
1.3.7 การจัดพื้นที่ภายใน 

ควรสอดส่องดูแลพ้ืนที่ภายในอาคารของศูนย์ ฯ สะอาดเหมาะสมแสงสว่างเพียงพอ 
อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีกลิ่นอับ ทางเดินและพ้ืนที่จัดกิจกรรมปลอดภัยไม่มีสิ่งกีดขวาง ปู
พ้ืนด้วยวัสดุที่ปลอดภัย และมีอุปกรณ์ห่อหุ้มเหลี่ยมมุม 

1.3.8 จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก* มีอัตราส่วน 2 ตารางเมตรต่อ
เด็ก 1 คน เป็นอย่างน้อย 
* ตามความเหมาะสมของการใช้พื้นที่ในแต่ละกิจกรรม 

1.3.9 จัดพ้ืนที่ภายในห้องเรียนให้มีมุมเสริมทักษะ/มุมเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็กอย่าง
น้อย 5 มุม พร้อมวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสม 

1.3.10 อาคารของศูนย์ฯ มี พ้ืนที่ส าหรับให้เด็กนอนพักผ่อนอย่างเหมาะสม เครื่องนอน
ประจ าตัวเด็กสะอาด และเพียงพอส าหรับเด็กทุกคน 

1.3.11 ศูนย์ฯ มีการจัดห้องพยาบาลหรือที่พักส าหรับเด็กป่วย 

1.3.12 ครุภัณฑ์ส าหรับเด็ก และครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยง จัดวางในต าแหน่งที่เหมาะสม และมี
จ านวนเพียงพอ 

1.3.13 เครื่องใช้ส่วนตัวส าหรับเด็ก เช่น หวี แก้วน้ า แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ประจ าตัวเด็กสะอาด 
และมีครบส าหรับเด็กทุกคน 

1.3.14 สุขอนามัยด้านอาหาร 
สถานที่เตรียมอาหาร และปรุงอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะมีการปกคลุมอาหารที่พร้อม
บริโภคขณะขนส่ง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารจัดส่งมา
จากภายนอก) และมีการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน*  
* ให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบ 
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1.3.15 อุปกรณ์และภาชนะที่ใส่อาหาร ท าด้วยวัสดุปลอดภัย และมีการท าความสะอาดภาชนะ 
และจัดเก็บอย่างเหมาะสม 

1.3.16 ผู้จัดเตรียมอาหารและผู้ปรุงอาหารมีสุขภาพดี ปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลักษณะ* สวมผ้า
กันเปื้อน หมวกคลุมผมทุกครั้งที่ประกอบอาหาร และต้องได้รับการอบรมความรู้ด้าน
โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
* ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีและมีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมอนามัย 

1.3.17 ห้องน้ า ห้องส้วมของศูนย์ฯ สะอาด ไม่ลื่น มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก โถ
ส้วมมีขนาดพอเหมาะกับตัวเด็ก* และมีจ านวนเพียงพอ มีอ่างล้างมืออยู่ในระดับที่
พอเหมาะกับตัวเด็กและมีสบู่ล้างมือส าหรับเด็ก 
* หากมีขนาดไม่พอเหมาะกับตัวเด็ก ต้องมีอุปกรณ์เสริม 

1.3.18 ภายในอาคารมีการจัดการขยะถูกสุขลักษณะ 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 มาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก 
 มาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก หมายถึง การก าหนดนโยบายด้านความ

ปลอดภัยในการดูแลเด็ก ระบบรองรับเหตุฉุกเฉิน หรือระบบป้องกันภัย มีการจัดท าแผนและซักซ้อม
ป้องกันการเกิดไฟไหม้ อุบัติภัยและภัยธรรมชาติต่างๆ และมาตรการในการรับส่งเด็ก 

 

ชื่อตัวบ่งชี้ที่ 1.4 มาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก 

ข้อ เกณฑ์การพิจารณา 

1.4.1 มีการก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในการดูแลเด็ก* 
* ได้แก่ ความปลอดภัยของอาคาร ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ระบบป้องกันภัยจาก
บุคคล ระบบฉุกเฉินความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ความปลอดภัยด้านอาหาร 
ความปลอดภัยจากสัตว์ต่างๆ ความปลอดภัยในการเดินทาง (กรณีท่ีศูนย์ฯ จัดรถรับ-ส่ง) 

1.4.2 มีระบบรองรับเหตุฉุกเฉิน หรือระบบป้องกันภัย มีการจัดท าแผนและซักซ้อมป้องกัน
การเกิดอุบัติภัยและภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่นกรณีเกิดไฟไหม้ น้ าท่วม พายุสึนามิ 
- มีการซ้อมอพยพเด็กและครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
- มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงที่มองเห็นได้ชัดเจน หยิบใช้ได้สะดวก มีสภาพพร้อมใช้
งานได้ตลอดเวลา และครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้ถูกต้อง 
- มีการติดหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ เช่น สถานีต ารวจ สถานีอนามัย 
โรงพยาบาล เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน วัด กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
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1.4.3 มีการส ารวจและค้นหาจุดที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
ศูนย์เด็กเล็กเป็นระยะ เพ่ือป้องกันและแก้ไขมิให้เกิดอันตรายแก่เด็ก 
- บริเวณโดยรอบหากมีแม่น้ า สระน้ า บ่อน้ า คลอง ต้องท ารั้วกั้นล้อมรอบบริเวณที่อาจ
เกิดอันตราย 
- กรณีภายในศูนย์มีอ่างน้ า โอ่งเก็บน้ า ควรมีฝาปิดที่สามารถป้องกันการพลัดตกลงไป
ของเด็กได้ 

1.4.4 มีมาตรการป้องกันและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและพาหะน าโรค 

1.4.5 มีมาตรการในการรับ/ส่งเด็ก 
- ผู้ปกครองลงลายมือชื่อไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งเพ่ือป้องกันการลักพาตัวเด็ก 
- ที่จอดรถรับ/ส่งเด็ก หรือผู้มาติดต่อ อยู่ห่างจากตัวอาคารพ้ืนที่กิจกรรมของเด็กใน
ระยะที่ปลอดภัย 
- กรณีที่เด็กและผู้ปกครองต้องโดยสารเรือมารับ/ส่ง ต้องมีชูชีพสวมให้เด็กทุกคนทุก
ครั้งในการรับ-ส่งเด็ก 
- กรณีที่เด็กและผู้ปกครองเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ต้องมีหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) 
ส าหรับเด็ก 
- กรณีศูนย์ฯ จัดรถรับ-ส่งเด็ก 

1) สภาพรถรับ ส่ง เด็ก ควรอยู่ในสภาพที่ดี ถูกต้องตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก 
2) คนขับรถมีสุขภาพดี ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ 
3) มีผู้ดูแลเด็กประจ ารถ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 

การสร้างเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการจัดศูนย์เด็กเล็กให้เป็นแหล่งความรู้บริการชุมชน 
 

ชื่อตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 

ข้อ เกณฑ์การพิจารณา 

1.5.1 การมีส่วนร่วมกับชุมชนและเครือข่าย 
มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน ระหว่างพ่อแม่ หัวหน้าศูนย์ ครู
ผู้ดูแลเด็ก ครูพี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง* 
* กรณีไม่ได้จัดเป็นภาคเรียน ต้องมีการจัดกิจกรรมฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

1.5.2 มีการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมกับชุมชนในโอกาสส าคัญตามเทศกาลต่างๆ สอดคล้องกับ
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ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมของชุมชน นั้น ๆ 

1.5.3 มีการสร้างเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนและสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ/ความรู้/ของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยง พ่อแม่และเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก 

1.5.4 มีการจัดศูนย์เด็กเล็กให้เป็นแหล่งความรู้บริการชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็ก 
 

 กล่าวโดยสรุป การบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก ที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร
จัดการและด าเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันของผู้บริหารศูนย์ ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ การ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการบุคลากร การจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก มาตรการ
ด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก และการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม  

 จากการศึกษามาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติมาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก 
มี 5 ตัวบ่งชี้ ในเอกสาร มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ : คู่มือการด าเนินงานตามมาตรฐาน (2555 , 
หน้า 3-9) ผู้วิจัยจึงมาประยุกต์และสรุปเป็นกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี ้

 2) การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กหมายถึง การจัดประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก โดยให้ครบ 4 สาระตามหลักสูตร คือ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก โดยให้สอดคล้องกับบริบทของศูนย์
เด็กเล็กเพ่ือพัฒนาความสามารถตามวัยของเด็กปฐมวัย 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลประกอบด้วย 5 ด้าน (ส านักงานส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ, 2555, หน้า 3-29)ดังนี้ 

  2.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาเด็ก 
  2.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
  2.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจ - อารมณ์ 
  2.4 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
  2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 3) คุณภาพเด็กหมายถึง เด็กมีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญา เหมาะสมกับวัย ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 
  3.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายและสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
  3.2 เด็กมีพัฒนาการทางด้านจิตใจ-อารมณ์ สังคม 
  3.3 เด็กได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  3.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา (ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 

ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ, 2555, หน้า 3-29) 
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เป้าหมายส าคัญการน ามาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมคือให้
เด็กในศูนย์เด็กเล็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยมาตรฐานขั้นต่ าที่เท่าเทียมกันทั่วประเทศ
ซึ่งมีความสอดคล้องกับระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติหรือการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมาตรฐานจะเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานของการประกันคุณภาพภายในของศูนย์เด็กเล็กโดยศูนย์ฯ
สามารถน าใช้ประเมินตนเอง (Self-Assessment) เพ่ือก าหนดแนวทางปรับปรุงการด าเนินการของ
ตนเอง (Self-Improvement) โดยความร่วมมือของบุคลากรในศูนย์ฯและหน่วยงานที่ก ากับดูแลศูนย์
อันเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ที่จะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาให้ครบภายใน
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2555 - 2559) 

กล่าวโดยสรุป ส าคัญที่สุดที่จะผลักดันให้ศูนย์เด็กเล็กมีการพัฒนายกระดับเข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่อย่างยั่งยืน ต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน ทั้งเรื่องการสนับสนุนของคนในชุมชน การ
สนับสนุนวิสัยทัศน์ของผู้บริหารท้องถิ่น และความตั้งใจ การดูแลเอาใจใส่ ความทุ่มเทของผู้ดูแลเด็ก
ประจ าศูนย์ ในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้เพื่อเป็นสถานที่เตรียมพร้อมด้านสมอง สุขภาพ และวินัยของ
เด็กไทยเพ่ือกลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต 

 

2.4 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 

 เทศบาลต าบลโพนทอง เป็นเทศบาลที่มีขนาดกลาง มีความเจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งมีสภาพทั่วไป ดังนี้ 
 ลักษณะท่ีตั้ง 
 ที่ตั้ง เทศบาลตั้งอยู่ในเขตอ าเภอโพนทอง ก่อตั้งเป็นสุขาภิบาลแวง เมื่อวันที่ 18 เดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. 2499 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลแวง และ
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ได้เปลี่ยนชื่อจากเทศบาลต าบลแวงเป็นเทศบาลต าบลโพนทอง 
 เทศบาลต าบลโพนทองมีอาณาเขต ดังนี้ 
  ทิศเหนือติดต่อกับเขตต าบลหนองใหญ่ 
  ทิศใต้ติดต่อกับเขตต าบลโนนชัยศรี 
  ทิศตะวันออกติดต่อกับเขตต าบลวังสามัคคี 
  ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตต าบลโพธิ์ทอง 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 20 ตารางกิโลเมตร (12,500 ไร่) 
  มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม 3 ฤดู ดังนี้ 
   ฤดูฝน มีฝนตกชุก ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 
   ฤดูหนาว อากาศหนาวเย็น ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
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   ฤดูร้อน อากาศแห้งแล้ง ตั้งแต่เดือน มีนาคม – เมษายน 
 ประชากร 
 ประชากรจ านวน 11,655 คน แยกเป็นชาย 5,728 คน หญิง 5,927 คน จ านวน
ครัวเรือน 4,010 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร 583 คน ต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ 
เดือน มิถุนายน 2554)  
 เทศบาลต าบลโพนทองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน/ชุมชน พ้ืนที่ทั้งหมด 
20 ตร.กม. พื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของ 2 ต าบล คือ ต าบลแวงและต าบลสระนกแก้ว ดังนี้ 
  - ต าบลแวง จ านวน 8 หมู่บ้าน/ชุมชน ประชากรรวม 8,096 คน 
    จ านวนครัวเรือน 2,686 ครัวเรือน 
  - ต าบลสระนกแก้ว จ านวน 6 หมู่บ้าน/ชุมชน ประชากรรวม 3,559 คน 
    จ านวนครัวเรือน 1,324 ครัวเรือน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
เทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่การ

รับผิดชอบ 8 แห่ง มีจ านวนครูผู้ดูแลเด็กจ านวน 120 คน และนักเรียน จ านวน 252 คน 

 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 มนตรี บุญไชย (2551, หน้า 64) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูเงิน อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า การบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการด าเนินงานทั้งโดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับปฏิบัติ
แทบทุกครั้ง ดังนี้ 1) การบริหารงานวิชาการมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติแทบทุกครั้ง ยกเว้นเรื่อง 
การก าหนดแผนการนิเทศการสอนของครูผู้สอน พ่ีเลี้ยงเด็กหรือผู้ช่วยครูอย่างเป็นระบบชัดเจน มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติเป็นบางครั้ง 2) การบริหารงานบุคคล มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติแทบทุก
ครั้ง 3) การบริหารงานงบประมาณ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติแทบทุกครั้ง 4) การบริหารทั่วไป มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติแทบทุกครั้ง 5) ด้านการวางแผนพัฒนา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติ
แทบทุกครั้ง 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกตามเพศ พบว่า 
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจ าแนกตามต าแหน่งที่เป็น อบต. 
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ (2551, หน้า 55) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเขาหิน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัยพบว่า 
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ปัญหาการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยรวมและรายด้านทุกด้าน คือ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 
ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และด้าน
การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ส่วนใหญ่มีปัญหาในระดับต่ า และประสิทธิภาพการด าเนินงาน
อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบด้านที่มีคะแนนในระดับสูงเรียงตามล าดับดังนี้ ด้านการ
ปฏิบัติตามแผน ด้านการปรับปรุงงาน ด้านการควบคุมก ากับติดตาม และด้านการวางแผน และความสัมพันธ์
ระหว่างปัญหาการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับประสิทธิภาพการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
พบว่า ปัญหาการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยรวมและด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้าน
อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
(p<0.05) ส่วนด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน 
 ภาณุพงศ์ ผดุงวงศ์ (2552, หน้า 47) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ตามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาการบริหารจัดการและปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่า ส่วนการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับดี ทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการ
บริหารงานวิชาการ แต่ปัญหาอุปสรรคตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ มีข้อจ ากัดใน
เรื่องงบประมาณ อาคารสถานที่ที่ไม่เหมาะสม และผู้ดูแลเด็กเล็กขาดทักษะของการเป็นผู้ดูแลเด็กเล็ก 
ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาอยู่ในระดับดี 
 บุญฤทธิ์ อักษรนิตย์ (2552, หน้า 60) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลใน เขตอ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการ
สอน ด้านคุณภาพของครูผู้ดูแลเด็ก ด้านอาคารสถานที่ และด้านงบประมาณ มีข้อเสนอแนะด้านการ
เรียนการสอนให้จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม จัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย และมีการประเมินผลการสอน นิเทศติดตามกระบวนการเรียนการสอน ด้านคุณภาพของ
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็กต้องเป็นมืออาชีพ มีการศึกษาต่อปริญญาตรี ด้านปฐมวัยทุกคน และต้อง
สร้างขวัญก าลังใจในการท างานเป็นกรณีพิเศษ ด้านอาคารสถานที่ ควรจัดท าแผนแม่บทในการพัฒนา
อาคารสถานที่ จัดระบบดูแลและความปลอดภัย และให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็น
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ผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ ควรจัดสรรให้เป็นไปตามแผนพัฒนา มีจ านวนเพียงพอและจัดสรรเป็น
ระบบมีความต่อเนื่อง 
 ทัศนะ สีวะรมณ์ (2553, หน้า 71) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นในอ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตรผลการศึกษา คือ 1.กลุ่ม
ผู้บริหาร พบว่าภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งในด้านการก าหนดนโยบายการศึกษา ด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ ด้านความโปร่งใส ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสานงาน ด้านการวางแผน เพราะกลุ่ม
ผู้บริหารนั้นยังไม่มีความมั่นใจในเรื่องการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามนโยบายการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่น โดยเฉพาะในเรื่องความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 2.
ผลการศึกษาในกลุ่มผู้ปกครอง พบว่าทั้งในด้านบุคลากร ด้านความโปร่งใส ด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน และด้านการมีส่วนร่วม ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้เพราะผู้ปกครองยังไม่มีความเชื่อมั่นในครูพ่ีเลี้ยงที่ส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานของผู้บริหารเอง แม้จะ
ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีด้านปฐมวัย 

เบญจวรรณ ศรศรี (2553, หน้า 51) ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตรผลการวิจัยพบว่า 

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอวังทรายพูน 
จังหวัดพิจิตร ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจาก
ทุกภาคส่วน และด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตรทั้ง 6 ด้านจ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า
ต าแหน่งแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์ฯ ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตรทั้ง 6 ด้านจ าแนกตามระดับการศึกษา
พบว่าระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์ฯ ในภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จุฬาวรรณ สุทธิพันธ์ (2555, หน้า 58) ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลแม่ยม อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

จากผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการด้านการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กรมอนามัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลแม่ยม ทั้ง 6 ด้าน ในภาพรวมการบริหารจัดการ

ด้านบุคลากรที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืน (μ=3.83) ในเรื่อง ครูมีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ใน
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การจัดการเรียนรู้และดูแลเด็ก รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  (μ=3.73) ในเรื่อง เด็กทุกคน
ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการโดยการชั่งน ้าหนัก วัดส่วนสูงและคุณภาพของนมที่เด็กได้ดื่ม ด้าน

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (μ=3.70) ในเรื่อง การส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถและ
ความถนัดของตนเอง เช่น ร้องเพลง กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ ด้านการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครอง (μ=3.63) ในเรื่อง ผู้ปกครองมีส่วนร่วมการแสดงความคิดเห็นและรับนโยบายต่างๆของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการบริการอาหารสะอาด ปลอดภัย (μ=3.58) ในเรื่อง น ้าดื่ม น ้าใช้ สะอาด 

และด้านสิ่งแวดล้อมสะอาดและปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (μ=3.57) ในเรื่อง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสภาพแวดล้อมภายในสะอาดปลอดภัย และตัวอาคารมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย ตามล าดับ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่องนี้ได้ว่า
ความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องการให้จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติให้เด็กเรียนรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคม
ซึ่งผู้วิจัยจะน าไปใช้ในการสรุปกรอบแนวคิดและน าไปใช้ในการอภิปรายผลต่อไป 

 

2.6กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลต าบล อ าเภอโพน
ทอง จังหวัดร้อยเอ็ดผู้วิจัยได้ศึกษาและน าแนวคิดจากมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติในเอกสาร
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ :คู่มือการด าเนินงานตามมาตรฐาน(2555, หน้า 3-29) มาประยุกต์และ
สรุปเป็นกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย ดังภาพที่ 2.3 
 

          ตัวแปรอิสระ                      ตัวแปรตาม 
  (IndependentVariables)   (Dependent Variables) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย  

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลต าบล 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดจ าแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
2) ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
3) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก 
4) ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก 
5) ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1) อายุ 
2) ระดับการศึกษา 
3) ประสบการณ์ในการท างาน 



 

บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง 

จังหวัดร้อยเอ็ด” เพ่ือให้การวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
     ประชำกร 
       ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก ในสังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 120 คน 

กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก ในสังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง 

จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 92 คน ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane)(ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545, หน้า 107) ในส่วนของจ านวนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละพ้ืนที่จะใช้
การค านวณตามสัดส่วนของครูผู้ดูแลเด็ก ในแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างจาก
จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และใช้วิธีสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling)  

 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง เครื่องมือมี 3 ตอน ดังนี้คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบ แบบสอบถามมีลักษณะเป็น
ตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 
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 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Liker 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) เพ่ือสอบถามข้อเสนอแนะ
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
  

3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
 เครือ่งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือ
การวิจัย มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วพิจารณาสร้างแบบสอบถามขึ้น 
 2. ร่างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามวัตถุประสงค์และนิยามศัพท์เฉพาะ  
 3. น าแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง เหมาะสม และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขแล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) และความถูกต้องในการใช้ภาษาและด้านอ่ืนๆ โดยหาดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและนิยามศัพท์เฉพาะ ( Index of Consistency : IC) 
โดยข้อค าถามที่ใช้ได้จะต้องมีค่า IC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านประกอบด้วย ได้ค่า IC 
ระหว่าง 0.67 - 1.00 
 1) พระครูสังฆรักษ์ไชยรัตน์  ชยตรโน (ขันโท) , ดร. ต าแหน่ง ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร 
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  
 2) นางสกุลรัตน์ อุดมฤทธิ์ ต าแหน่ง นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  
      3) นางสาวจุฑารัตน์  จันละบุตร ต าแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระนกแก้ว อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 4. น าแบบสอบถามที่ท าการปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายตามข้อเสนอแนะ ไปทดลองใช้ (Try-out) 
กับครูผู้ดูแลเด็ก ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน 

5. น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้ มาตรวจให้คะแนน และวิ เคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกเป็น
รายข้อ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิสหพันธ์อย่างง่าย (Simple Correlation) ระหว่างคะแนนแต่ละข้อกับ
คะแนนรวมแต่ละด้าน (Item-total Correlation) ได้ค่าสหสัมพันธ์ตั้งแต่ .45-.87 แล้วน ามาหาค่า
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ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า (Alpha-Coeffecient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) ได้ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .90  
 6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาคุณภาพเป็นแบบสอบถามฉบับจริงให้สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 

3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือ คือแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวางแผนและปฏิบัติการดังนี้    

1. ท าหนังสือขอความร่วมมือ ในการจัดเก็บข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถึงนายกเทศบาลมนตรีต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่ม
ตัวอย่าง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย 

2. ผู้วิจัยได้ติดต่อกับครูผู้ดูแลเด็ก ในสังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด เพ่ือนัดแนะและชี้แจง และขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล  

3. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  
4. ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพ่ือน าไปวิเคราะห์ต่อไป 
 

3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล มีข้ันตอน ดังนี้ 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับที่ได้รับคืนมาและเลือกเฉพาะฉบับที่
สมบูรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาตรวจให้คะแนนเป็นรายข้อ โดยการสร้าง
ค าถามตามแนวของ Likert Scale ตามเกณฑ์ที่ก าหนดค่าคะแนน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 
121) ดังนี้ 
  ระดับมากท่ีสุด  ตรวจให้  5 คะแนน 
  ระดับมาก  ตรวจให้  4 คะแนน 
  ระดับปานกลาง  ตรวจให้  3  คะแนน 
  ระดับน้อย  ตรวจให้  2 คะแนน 
  ระดับน้อยที่สุด  ตรวจให้  1 คะแนน 

2. น าค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ไปท าการเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพ่ือใช้ในการแปลความหมาย 
เป็นรายด้านและรายข้อ โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังต่อไปนี้  
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  ค่าเฉลี่ย  4.51 - 5.00 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 
      ค่าเฉลี่ย  3.51 - 4.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.51 - 3.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ย  1.51 - 2.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 

3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นระหว่างกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ t-test กรณีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่
เป็นอิสระจากกัน และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้สถิติ (One-way ANOVA) หรือ F-test 

 

3.6 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

 สถิติที่ใช้ในการท าวิจัย ได้แก่ 
 1. การหาคุณภาพของแบบสอบถาม มีดังนี้ 
 1) การหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (Index of Consistency) โดยมีสูตรการ
ค านวณดังนี้ 
 

    
N

RIC 
  

  เมื่อ 
   IC  คือ  ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของการวิจัยกับข้อค าถาม 

   R    คือ  ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
   N      คือ  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

 2) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา     

(α - Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ค านวณจากสูตร ดังนี้ 
 

          =      
1k

k
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   เมื่อ  คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 
    k คือ จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 

    2
i

s  คือ      ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 

    2
t

s  คือ  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
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 2. สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
 1) ค่าร้อยละ (Percentage) ค านวณจากสูตร ดังนี้ 
 

    P = 100
N
f
  

   เมื่อ  P   แทน ร้อยละ 
    f แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
    N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
 

 2) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค านวณจากสูตร ดังนี้ 

    X  =         N
X  

   เมื่อ  
    X  คือ  ค่าเฉลี่ย 
    ∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
     N แทน จ านวนคน 

        3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค านวณจากสูตร ดังนี้       

                S.D. =           
 1NN

2X2XN

  

   เมื่อ S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
    X2 แทน ผลรวมก าลังสอง ของคะแนนในกลุ่ม 
    N แทน จ านวนคน 
    ∑ แทน ผลรวม 
 
 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน มีดังนี้ 
 1) ค่า t-test ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระแก่กัน 
(Independent) ค านวณจากสตูร ดังนี ้(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550, หน้า 180) 
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    t = 

2n

2
2S

1n

2
1S

2Χ1Χ



  

       เมื่อ t  คือ ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตในการ
     แจกแจงแบบ t เพ่ือทราบความมีนัยส าคัญ   
  X 1, X 2 คือ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
  S2

1, S2
2 แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และกลุ่มที่ 2  

  n1, n2 แทน จ านวนสมาชิกกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2  

 2) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

ของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป โดยใช้สถิติ F-test ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550, หน้า 195)      

W

b

MS
MSF    

  เมื่อ  F แทน ค่าที่สถิติที่ใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเพ่ือทราบ
     ความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ F-distribution 
   MSb แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
   MSw แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
 

 
 
 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง 

จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนดังนี้ 
4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
                S.D. แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 n แทน   จ านวนกลุ่มตัวอย่าง               
 t แทน   ค่าสถิติท่ีใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเพ่ือทราบความมีนัยส าคัญจาก
   การแจกแจงแบบ t (t-distribution) 
 F แทน   ค่าสถิติท่ีใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเพ่ือทราบความมีนัยส าคัญจาก
   การแจกแจงแบบ F (F-distribution) 
 df แทน   ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degreeof Freedom) 
 SS แทน   ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง (Sum of Squares) 
 MS แทน   ค่าเฉลี่ยผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง (Mean of Square) 
 p แทน ความน่าจะเป็น (Probability) 
 * แทน   นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง 

จังหวัดร้อยเอ็ด  
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง 

จังหวัดร้อยเอ็ด  
 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์

ในการท างาน 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

อายุ   
 ไม่เกิน 30 ปี 25 27.17 
 31-45 ปี 39 42.40 
 46 ปีขึ้นไป 28 30.43 

รวม 92 100.00 
ระดับการศึกษา   
 ต่ ากว่าปริญญาตรี 30 32.61 
 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 62 67.39 

รวม 92 100.00 

ประสบการณ์ในการท างาน   
 ต่ ากว่า 5 ปี  15 16.30 
 5-10 ปี 36 39.13 
 10 ปีขึ้นไป 41 44.57 

รวม 92 100.00 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-45 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.40รองลงมามีอายุ 46 ปีขึ้นไป จ านวน 28คน คิดเป็นร้อยละ 30.43 และมีอายุไม่เกิน 30 ปี 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 27.17 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า จ านวน 62 คน คิดเป็น
ร้อยละ 67.39 และมีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 32.61มีประสบการณ์
ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป จ านวน  41 คน คิดเป็นร้อยละ 44.57 และมีประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี 
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 39.13 และมีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.30 

 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ตารางท่ี 4.2 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและรายด้าน (n = 92) 
 

การบริหารจัดการ 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 

1. ด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 3.89 0.71 มาก 1 
2. ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 3.85 0.77 มาก 4 
3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก 3.83 0.75 มาก 5 
4.ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก 3.86 0.74 มาก 3 
5. ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 3.86 0.72 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 3.86 0.74 มาก  

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง 

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียง ล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมด้าน
มาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็กด้านการบริหารจัดการบุคลากร  และด้านการจัด
สภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก 
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ตารางท่ี 4.3 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
โดยรวมและรายข้อ (n = 92) 

 

ด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการก าหนดกิจกรรมส่งเสริม

คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
 

4.17 
 

0.59 
 

มาก 
 
1 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการด าเนินการตามกรอบ
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดหรือนโยบายของรัฐ 3.87 0.74 

 
มาก 

 
4 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงสร้างการบริหาร
จัดการและระบบสารสนเทศ  3.84 0.71 

 
มาก 

 
6 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการก าหนดบทบาทหน้าที่
ของบุคลากรทุกระดับเป็นลายลักษณ์อักษร 3.80 0.67 

 
มาก 

 
9 

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท าหลักสูตรรวมทั้งมี
การนิเทศ ก ากับติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร 

 
3.87 

 
0.78 

 
มาก 

 
5 

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคณะกรรมการบริหาร โดยมี
ผู้แทนจากชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ  3.84 0.73 

 
มาก 

 
7 

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมินผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 3.89 0.70 

 
มาก 

 
3 

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการน าผลการประเมินไป
พิจารณาประกอบการจัดท า/ปรับปรุงแผนพัฒนา
ให้บรรลุผลตามปรัชญา วิสัยทัศน์พันธกิจ  

 
 

3.90 

 
 

0.71 

 
 

มาก 

 
 
2 

9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
3.83 

 
0.75 

 
มาก 

 
8 

เฉลี่ย 3.89 0.71 มาก  
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ดด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีการก าหนดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย รองลงมา ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
การน าผลการประเมินไปพิจารณาประกอบการจัดท า/ปรับปรุงแผนพัฒนาให้บรรลุผลตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการก าหนดบทบาทหน้าที่
ของบุคลากรทุกระดับเป็นลายลักษณ์อักษร ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.4 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดด้านการบริหารจัดการบุคลากร
โดยรวมและรายข้อ (n = 92) 

 

ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
1. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสบการณ์ในการ

ท างานเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 4.15  0.54 มาก 
 
1 

2. หัวหน้าศูนย์/ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงทุกคนได้รับ
การอบรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย อย่างน้อยปี
ละ 20 ชั่วโมง 3.78  0.82 

 
 

มาก 

 
 
2 

3. ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพี่เลี้ยงได้รับสวัสดิการด้านการรักษา 
พยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี การประกันสังคม 3.76  0.84 

 
มาก 

 
3 

4. อัตราส่วนของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงต่อจ านวน
เด็กปฐมวัยมีเหมาะสม 3.72  0.89 

 
มาก 

 
4 

เฉลี่ย 3.85 0.77 มาก - 
 

จากตารางที4่.4 พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ดด้านการบริหารจัดการบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย รองลงมา ได้แก่ หัวหน้าศูนย์/ครูผู้ดูแลเด็ก/
ครูพ่ีเลี้ยงทุกคนได้รับการอบรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย อย่างน้อยปีละ 20 ชั่วโมงและข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่ อัตราส่วนของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงต่อจ านวนเด็กปฐมวัยมีเหมาะสมตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.5 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดด้านการจัดสภาพแวดล้อมของ
ศูนย์เด็กเล็กโดยรวมและรายข้อ (n = 92) 

 

ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
1. อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก มีความสะอาดร่มรื่น แข็งแรง 
ปลอดภัย ตั้งอยู่ห่างจากสภาพแวดล้อมที่เป็น
มลพิษและพ้ืนที่เสี่ยงต่ออันตราย 

 
 
 

3.70 

 
 
 

0.79 

 
 
 

มาก 

 
 
 

10 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดพ้ืนที่สนามเด็กเล่น 

และเครื่องเล่น หลากหลายเพียงพอ เหมาะสมตามวัย 
 

3.84 
 

0.73 
 

มาก 
 
5 

3. เครื่องเล่นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้มาตรฐาน 
มีความปลอดภัยแข็งแรง อยู่ในสภาพที่ดี  

 
3.85 

 
0.70 

 
มาก 

 
4 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการขยะทีถู่กสุขลักษณะ 3.91 0.66 มาก 2 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดมุมการเรียนรู้ส าหรับ

ผู้ปกครอง หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ส าหรับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็ก 

 
 

4.00 

 
 

0.64 

 
 

มาก 

 
 
1 

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสะอาดเหมาะสมแสง
สว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีกลิ่นอับ 

 
3.71 

 
0.74 

 
มาก 

 
9 

7. ทางเดินและพ้ืนที่จัดกิจกรรมปลอดภัยไม่มีสิ่งกีด
ขวาง ปูพ้ืนด้วยวัสดุที่ปลอดภัย และมีอุปกรณ์
ห่อหุ้มเหลี่ยมมุม 

 
 

3.73 

 
 

0.74 

 
 

มาก 

 
 
8 

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดพ้ืนที่ภายในห้องเรียนให้มีมุม
เสริมทักษะ/มุมเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็ก 
พร้อมวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เหมาะสม 

 
 
 

3.83 

 
 
 

0.83 

 
 
 

มาก 

 
 
 
7 

9. เครื่องใช้ส่วนตัวส าหรับเด็ก เช่น หวี แก้วน้ า 
แปรงสีฟันผ้าเช็ดตัว ประจ าตัวเด็กสะอาด และมี
ครบส าหรับเด็กทุกคน 

 
 

3.84 

 
 

0.91 

 
 

มาก 

 
 
6 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 

10. ห้องน้ า ห้องส้วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะอาด 
ไม่ลื่น มีแสงสว่างเพียงพอ  

 
3.89 

 
0.74 

 
มาก 

 
3 

เฉลี่ย 3.83 0.75 มาก  
 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอ

โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็กโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดมุมการเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครอง หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ส าหรับผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็ก รองลงมา ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการขยะที่ถูก
สุขลักษณะและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีความสะอาดร่มรื่น แข็งแรง ปลอดภัย ตั้งอยู่ห่างจากสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษและพ้ืนที่
เสี่ยงต่ออันตรายตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.6 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดด้านมาตรการด้านความปลอดภัย
ของศูนย์เด็กเล็กโดยรวมและรายข้อ (n = 92) 

 

ด้านมาตรการดา้นความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการก าหนดนโยบายด้าน

ความปลอดภัยในการดูแลเด็ก 
 

3.90 
 

0.71 
 

มาก 
 
2 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท าแผนและซักซ้อม
ป้องกันการเกิดอุบัติภัยและภัยธรรมชาติต่าง ๆ 
เช่นกรณีเกิดไฟไหม้ น้ าท่วม 

 
 

3.87 

 
 

0.78 

 
 

มาก 

 
 
4 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการส ารวจและค้นหาจุดที่
อาจจะก่อให้เกิดอันตรายทั้งภายใน และภายนอก
อาคารศูนย์เด็กเล็กเป็นระยะเพ่ือป้องกันและแก้ไข
มิให้เกิดอันตรายแก่เด็ก 

 
 
 

3.77 

 
 
 

0.77 

 
 
 

มาก 

 
 
 
5 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรการป้องกันและก าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ แมลงและพาหะน าโรค 

 
3.91 

 
0.71 

 
มาก 

 
1 

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรการในการรับ/ส่งเด็ก 3.87 0.74 มาก 3 
เฉลี่ย 3.86 0.74 มาก  

 
จากตารางที่4.6 พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง

จังหวัดร้อยเอ็ดด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็กโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรการป้องกันและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ แมลงและพาหะน าโรค รองลงมา ได้แก่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในการดูแลเด็กและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการส ารวจและค้นหาจุดที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายทั้งภายใน และภายนอก
อาคารศูนย์เด็กเล็กเป็นระยะเพ่ือป้องกันและแก้ไขมิให้เกิดอันตรายแก่เด็กตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.7 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดด้านการสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมโดยรวมและรายข้อ (n = 92) 

 

ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้รว่มกันในชุมชน  
 

3.70 
 

0.79 
 

มาก 
 
4 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมหรือมีส่วน
ร่วมกับชุมชนในโอกาสส าคัญตามเทศกาลต่าง ๆ  

 
4.17 

 
0.59 

 
มาก 

 
1 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการสร้างเครือข่ายภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชนและสถาบันการศึกษา  

 
3.83 

 
0.75 

 
มาก 

 
2 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดศูนย์เด็กเล็กให้เป็น
แหล่งความรู้บริการชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็ก 

 
3.73 

 
0.74 

 
มาก 

 
3 

เฉลี่ย 3.86 0.72 มาก  

 
จากตารางที ่4.7 พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง 

จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมกับชุมชนในโอกาสส าคัญตามเทศกาลต่าง ๆ  รองลงมา ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีการสร้างเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนและสถาบันการศึกษาและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกันในชุมชนตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านจ าแนกตามอาย ุ

 

การบริหารจัดการ 

อายุ 
ไม่เกิน 30 ปี 
(n = 25) 

30-45 ปี 
(n = 39) 

45 ปีขึ้นไป 
(n = 28) 

 S.D.  S.D.  S.D. 

1. ด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 3.95 0.58 3.90 0.62 3.83 0.94 
2. ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 3.80 0.89 3.85 0.78 3.90 0.65 
3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์

เด็กเล็ก 
 

3.79 
 

0.85 
 

3.82 
 

0.80 
 

3.88 
 

0.61 
4. ด้านมาตรการด้านความปลอดภัย

ของศูนย์เด็กเล็ก 
 

3.79 
 

0.86 
 

3.87 
 

0.72 
 

3.92 
 

0.65 
5. ด้านการสร้างเครือข่ายและการมี

ส่วนร่วม 
 

3.80 
 

0.82 
 

3.87 
 

0.76 
 

3.92 
 

0.58 

รวมทุกด้าน 3.83 0.80 3.86 0.74 3.89 0.69 
 
 จากตารางที่ 4.8พบว่า ครูผู้ดูแลเด็กที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมากทั้ง
สามช่วงอายุ 
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ตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและรายด้านจ าแนกตามอายุ 

 

การบริหารจัดการ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด้านการบริหารงานอย่าง
เป็นระบบ 

 

ระหว่างกลุ่ม 0.66 2 0.33 0.85 .62 
ภายในกลุ่ม 34.68 89 0.39   

รวม 35.34 91  
ด้านการบริหารจัดการ
บุคลากร 

 

ระหว่างกลุ่ม 0.28 2 0.14 0.44 .79 

ภายในกลุ่ม 28.23 89 0.32   

รวม 28.51 91  
ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ของศูนย์เด็กเล็ก 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.65 2 0.33 1.32 .46 

ภายในกลุ่ม 22.36 89 0.25   
รวม 23.01 91  

ด้านมาตรการด้านความ
ปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก 

ระหว่างกลุ่ม 0.47 2 0.24 0.49 .82 
ภายในกลุ่ม 43.52 89 0.49   

รวม 43.99 91  

ด้านการสร้างเครือข่ายและ
การมีส่วนร่วม 

ระหว่างกลุ่ม 0.30 2 0.15 0.75 .62 
ภายในกลุ่ม 18.11 89 0.20   

รวม 18.41 91    

 โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.56 2 0.28 0.78 .59 
ภายในกลุ่ม 31.95 366 0.36   

รวม 32.51 91    
 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ครูผู้ดูแลเด็กที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.10 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม
และรายด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

การบริหารจัดการ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(n =30) 

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
(n =62) t p 

 
 

S.D. 
 

ระดับ  
 

S.D. 
 

ระดับ 

1. ด้านการบริหารงานอย่าง
เป็นระบบ 

 
3.95 

 
0.67 

 
มาก 

 
3.84 

 
0.75 

 
มาก 

 
1.43 

 
.16 

2.ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 3.86 0.73 มาก 3.84 0.82 มาก 1.27 .22 
3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม

ของศูนย์เด็กเล็ก 
 

3.87 
 

0.71 
 

มาก 
 

3.80 
 

0.80 
 

มาก 
 

1.58 
 

.13 
4. ด้านมาตรการด้านความ

ปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก 
 

3.90 
 

0.68 
 

มาก 
 

3.82 
 

0.80 
 

มาก 
 

1.19 
 

.24 
5. ด้านการสร้างเครือข่าย

และการมีส่วนร่วม 
 

3.89 
 

0.67 
 

มาก 
 

3.83 
 

0.78 
 

มาก 
 

0.19 
 

.85 
รวมทุกด้าน 3.89 0.69 มาก 3.83 0.79 มาก 0.11 .91 

 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ครูผู้ดูแลเด็กที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและรายด้าน 
ไมแ่ตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน 

 

การบริหารจัดการ 

ประสบการณ์ในการท างาน 

ต่ ากว่า 5 ปี 
(n = 15) 

5-10 ปี 
(n = 36) 

10 ปีขึ้นไป 
(n = 41) 

 S.D.  S.D.  S.D. 
1. ด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 3.82 0.85 3.90 0.68 3.95 0.60 
2. ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 3.74 0.87 3.88 0.75 3.93 0.68 
3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์

เด็กเล็ก 3.78 0.83 3.89 0.73 3.83 0.70 
4. ด้านมาตรการด้านความปลอดภัย

ของศูนย์เด็กเล็ก 
 

3.96 
 

0.62 3.88 0.71 3.75 0.90 
5. ด้านการสร้างเครือข่ายและการมี

ส่วนร่วม 
 

3.80 
 

0.76 3.86 0.72 3.92 0.69 
เฉลี่ย 3.82 0.79 3.88 0.72 3.88 0.71 

 
 จากตารางที่ 4.11พบว่า ครูผู้ดูแลเด็กที่มปีระสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดโดย
รวมอยู่ในระดับมากทั้งสามช่วงประสบการณ ์
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ตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านจ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างาน 

 

การบริหารจัดการ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด้านการบริหารงานอย่าง
เป็นระบบ 

 

ระหว่างกลุ่ม 0.75 2 0.37 0.97 .56 
ภายในกลุ่ม 33.60 89 0.38   

รวม 34.35 91  

ด้านการบริหารจัดการ
บุคลากร 

 

ระหว่างกลุ่ม 0.46 2 0.23 0.92 .60 
ภายในกลุ่ม 22.27 89 0.25   

รวม 22.73 91  

ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ของศูนย์เด็กเล็ก 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.66 2 0.33 1.57 .22 
ภายในกลุ่ม 18.69 89 0.21   

รวม 19.35 91  

ด้านมาตรการด้านความ
ปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก 

ระหว่างกลุ่ม 0.82 2 0.41 0.93 .49 
ภายในกลุ่ม 39.45 89 0.44   

รวม 40.27 91  
ด้านการสร้างเครือข่ายและ
การมีส่วนร่วม 

ระหว่างกลุ่ม 0.68 2 0.34 1.31 .28 
ภายในกลุ่ม 23.26 89 0.26   

รวม 23.94 91    

 โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.59 2 0.29 1.70 .40 
ภายในกลุ่ม 15.33 89 0.17   

รวม 15.92 91    

 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ครูผู้ดูแลเด็กที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ตารางท่ี 4.13 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล 

อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ข้อ ด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ความถี่ 

1. ควรสนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเพียงพอ 10 
2. ควรมีนโยบายแผนเพ่ือการด าเนินงานที่ชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพ 
 
5 

ข้อ ด้านการบริหารจัดการบุคลากร ความถี่ 
1. ควรมีการเพ่ิมเงินสนับสนุนแก่ครูผู้ดูแลเด็กเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการท างาน 12 
2. ครูผู้ดูแลเด็กควรได้รับการอบรมเพ่ิมเติมส่งเสริมความสามารถในดูแลเด็กเล็ก เพ่ือ

การพัฒนาคุณภาพเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
9 

3. ควรสนับสนุนให้ผู้ดูแลเด็กได้ศึกษาในระดับสูงขึ้น 3 
ข้อ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก ความถี่ 

1. ควรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารสถานที่เป็นเอกเทศ  8 
2. ควรจดัหาพืน้ที่ใช้สอยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ิมเติม หรือขยายพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น 3 

ข้อ ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก ความถี่ 

1. ควรมีการตรวจสอบประตู – หน้าต่าง ให้มีความแข็งแรง อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 5 
2. ควรจัดให้มีบริเวณท่ีใช้ส าหรับท าความสะอาดตัวเด็ก และมีอุปกรณ์ที่จ าเป็น  3 
3. ควรมีการฝึกอบรมบุคลากร ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันอุบัติภัย 

และความเจ็บป่วยฉุกเฉินของเด็ก 
 
2 

 ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม  
1. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอน 3 
2. ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์ฯ 2 
3. ควรจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 
4. ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์งานของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กให้ชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง 
 
1 
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 จากตารางที่ 4.13 พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดล าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย สามล าดับแรกคือ 
ควรมีการเพ่ิมเงินสนับสนุนแก่ครูผู้ดูแลเด็กเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการท างานควรสนับสนุนงบประมาณ
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเพียงพอ และครูผู้ดูแลเด็กควรได้รับการอบรมเพ่ิมเติมส่งเสริมความสามารถ
ในดูแลเด็กเล็ก เพ่ือการพัฒนาคุณภาพเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 



 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อผลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ของครูผู้ดูแลเด็กจ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา 
และประสบการณ์ในการท างาน และ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก ในสังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน 120 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตรของ ยามาเน (Taro Yamane) 
ได้กลุ่มตัวอย่าง 92 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended) สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean = ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ การทดสอบสองกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นอิสระต่อกันโดยใช้ t-test (Independent Samples) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) หรือ F-test ซึ่งมีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

5.1 สรุปผล 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
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5.1 สรุปผล 
 การวิจัยการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ผลของการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี ้

5.1.1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็กต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็กต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ด้านการ
สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก ด้านการบริหาร
จัดการบุคลากร และด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก เมื่อแยกออกเป็นรายด้านพบว่า มี
ผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1) ด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการก าหนดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ
เป็นลายลักษณ์อักษร  
 2) ด้านการบริหารจัดการบุคลากร พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ อัตราส่วนของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงต่อจ านวนเด็ก
ปฐมวัยมีเหมาะสม  
 3) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดมุมการเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครอง หรือบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ส าหรับผู้ปกครองเกี่ยวกับการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็ก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ได้แก่ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความสะอาดร่มรื่น แข็งแรง 
ปลอดภัย ตั้งอยู่ห่างจากสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษและพ้ืนที่เสี่ยงต่ออันตราย 
 4) ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรการป้องกันและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ แมลง
และพาหะน าโรค และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการส ารวจและค้นหาจุดที่
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อาจจะก่อให้เกิดอันตรายทั้งภายใน และภายนอกอาคารศูนย์เด็กเล็กเป็นระยะเพ่ือป้องกันและแก้ไข  
มิให้เกิดอันตรายแก่เด็ก 
 5) ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมกับชุมชนในโอกาสส าคัญ
ตามเทศกาลต่าง ๆ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในชุมชน  
 5.1.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็กต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 

 1) ครูผู้ดูแลเด็กที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

 2) ครูผู้ดูแลเด็กที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

 3) ครูผู้ดูแลเด็กที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน 
ไม่แตกต่างกัน  

5.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ล าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย สามล าดับแรกคือ ควรมีการเพ่ิมเงินสนับสนุนแก่ครู
ผู้ดูแลเด็กเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการท างาน ควรสนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง
เพียงพอ และครูผู้ดูแลเด็กควรได้รับการอบรมเพ่ิมเติมส่งเสริมความสามารถในดูแลเด็กเล็ก เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

5.2 อภิปรายผล 
จากการวิจัยการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

มีประเด็นส าคัญท่ีจะอภิปราย ดังนี้ 
5.2.1 การวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งออกตามความในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติอ านาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ประเภท รับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งรวมถึงการจัดการศึกษาด้วย
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาก็ได้บัญญัติไว้ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดก็ได้ ตามความพร้อมและความเหมาะสม และ
ความต้องการของประชาขนในท้องถิ่นนั้นๆ ประกอบกับแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้การศึกษาปฐมวัย หรือก่อนประถมศึกษา เป็นหน้าที่
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท า โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชน ผู้ปกครองได้รับบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก
ปฐมวัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการบริหารจัดการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานและมีคุณภาพ สามารถพัฒนา
เด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนะ สีวะรมณ์ (2553, หน้า 71) 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นใน
อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผลการศึกษา คือ กลุ่มผู้บริหาร พบว่าภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งจะด าเนินการตามแนวนโยบาย
และมาตรฐานการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ ตลอดทั้งจะมีหนังสือสั่งการ
หรือซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ 
แจ้งให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทราบเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้ถูกต้องอยู่เสมอ ท าให้องค์กร
ปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถบริหารงานได้ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
สมศักดิ์ คงเที่ยง (2542, หน้า 1) และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2542, หน้า 2) กล่าวไว้สอดคล้องกันว่า 
การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย ๆ  อย่าง ที่บุคคลร่วมกันก าหนดโดยใช้กระบวนการอย่างมีระบบและ
ใช้ทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่าง  ๆอย่างเหมาะสม  

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของ 
ศูนย์เด็กเล็ก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
แต่ละแห่งมีสภาพการจัดตั้งที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ส่วนมากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบล 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดจะเป็นศูนย์ที่ถ่ายโอนมาจากหน่วยงานอ่ืน ตามพระราชบัญญัติการ
กระจายอ านาจ ให้ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ เช่น กรมพัฒนาชุมชน กรมศาสนา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง ซึ่งหากเป็นศูนย์ที่มีการถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่น สภาพของ
อาคารและสถานที่ตั้งอาจจะไม่เหมาะสมมากนัก เพราะเดิมแล้วอาคารหรือสถานที่ตั้งส่วนมากจะจัดตั้งขึ้น
ในบริเวณวัดหรือในสถานที่สาธารณะการก่อสร้างอาคารยังไม่มีแบบแผนไม่มีมาตรฐานก าหนดไว้จะ
ด าเนินการตามสภาพอาคารที่มีอยู่ ซึ่งเห็นว่าพอจะใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ 
เมื่อถ่ายโอนมาอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังคงใช้อาคารและสถานที่แห่งเดิมด าเนินการต่อไปก่อน 
ทั้งนี้ ในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานจ าเป็นจะต้องใช้งบประมาณค่าใช้จ่าย
เป็นจ านวนมากซึ่งองค์กรปกครองท้องถิ่นบางแห่งมีฐานะทางการเงินการคลังยังไม่เพียงพอที่จะตั้งงบประมาณ
เพ่ือก่อสร้างใหม่ได้ จึงต้องปรับปรุงของเดิมที่มีอยู่ใช้ต่อไป ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นเอง 
น่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมพอที่จะด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จึงได้ตัดสินใจ
จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข้ึนใหม่ ดังนั้น การบริหารจัดการ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก
จึงต้องมีการส ารวจออกแบบ และวางแผนการด าเนินงานไว้อย่างเหมาะสมกว่าศูนย์ที่จัดตั้งมาก่อน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ ศรศรี (2553, หน้า 51) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า 
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 
ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 5.2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
 1) ครูผู้ดูแลเด็กที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การด าเนินงานของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด าเนินงานตามแนวนโยบายของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ได้วางแนวทางให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
ได้ด าเนินการตามนั้น ไม่ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดจะเป็นเทศบาลหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดตั้งขึ้นเองหรือถ่ายโอนมาจากหน่วยงานใดก็ตาม 
ก็ต้องการบริหารจัดการไปในทิศทางเดียวกัน จะต้องใช้เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินเดียวกัน จึงท าให้
ครูผู้ดูแลเด็กที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Fesler & 
Kettl (1991, p. 7) กล่าวว่า การบริหารเป็นการจัดการท าให้เกิดความส าเร็จและเห็นว่าการบริหาร
เป็นการระดมให้บุคคลด าเนินการให้ไปสู่เป้าหมาย 
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 2) ครูผู้ดูแลเด็กที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นผู้ดูแลเด็กเล็ก
ได้มีการพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่หลักในการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์
และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
และมีความพร้อมที่จะร่วมด าเนินงานกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์กรปกครองท้องถิ่นของตนเองร่วมกัน 
โดยยึดแนวนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้วางแนวทางให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้เกณฑ์และมาตรฐาน
การประเมินเดียวกัน จึงท าให้ครูผู้ดูแลเด็กที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Holt (1993, p. 3) ให้ความหมายว่า การจัดการเป็นศาสตร์ของการกระท าสิ่งต่าง ๆ โดย
ผ่านการกระท าของบุคลากรดังนั้นการบริหารจัดการ (Management)จึงหมายถึง ชุดของหน้าที่ต่าง ๆ 
(A Set of Functions) ที่ก าหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient)หมายถึง การใช้
ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า(Cost–effective) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล(Effective) นั้น 
หมายถึง การตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (Right Decision) และมีการปฏิบัติการส าเร็จตามแผนที่ก าหนด
ไว้ดังนั้นผลส าเร็จของการบริหารจัดการจึงจ าเป็นต้องมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กัน 

 3) ครูผู้ดูแลเด็กที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ครูผู้ดูแลเด็กนับเป็นบุคลากรที่มคีวามส าคัญ
ต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากครูผู้ดูแลเด็กเป็นผู้สร้างเด็กให้เป็นคนที่มีคุณภาพ มีความสามารถ
ที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆ ต่อไปในอนาคต เนื่องจากผู้ดูแลเด็กมีความใกล้ชิดกับเด็กเป็นอย่างมากรองจาก
พ่อแม่เด็กท าหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูถ่ายทอดความรู้ ความดีและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
เด็ก ตลอดจนดูแลส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความเจริญงอกงามตามวัยและเติบโตเป็นพลเมืองดี 
และมีคุณภาพ ครูผู้ดูแลเด็กจึงต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย และสามารถท าหน้าที่ดูแลเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงท าให้ครูผู้ดูแลเด็กที่มี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Holt (1993, p. 3) กล่าวว่า 
การจัดการเป็นศาสตร์ของการกระท าสิ่งต่าง ๆ โดยผ่านการกระท าของบุคลากร ดังนั้นการบริหารจัดการ 
(Management) จึงหมายถึง ชุดของหน้าที่ต่าง ๆ (A Set of Functions) ที่ก าหนดทิศทางในการใช้
ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร การใช้ทรัพยากร
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อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) หมายถึง การใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า(Cost–effective) 
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (Effective) นั้น หมายถึง การตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (Right Decision) 
และมีการปฏิบัติการส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังนั้นผลส าเร็จของการบริหารจัดการจึงจ าเป็นต้องมีทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กัน 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง 

จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เพ่ือให้เทศบาลต าบลโพนทอง
ได้พิจารณาน าไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีศักยภาพ มีความพร้อม
และการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายมีคุณภาพและมาตรฐาน ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่อย่างเต็มที่
ภายใต้บุคลากรและงบประมาณของท้องถิ่นแต่ละแห่งที่มีอยู่  

5.3.1 ข้อเสนอแนะน าไปใช้ 
 1) ความคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็กต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล

ต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้
ความส าคัญในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง และสร้างความตระหนักและเตรียม
ความพร้อมทุกด้าน 
 2) ด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญในเรื่องการบริหารงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มาก
ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
สังคมของแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งมีการประชุมวิเคราะห์ปัญหาด้านงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง
สม่ าเสมอ 
 3) ด้านการบริหารจัดการบุคลากร ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ควรให้การสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนา โดยการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการศูนย์เด็กเล็กที่ประสบผลส าเร็จในการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถแก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้อยู่ในระดับดีมากต่อไป และควรสนับสนุนให้ครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ
ฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สามารถด าเนินงานตามมาตรฐาน ที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
 4) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กได้จัดมุมการเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครอง หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์
ส าหรับผู้ปกครองเกี่ยวกับการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กอย่างสม่ าเสมอ 
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 5) ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องควรก าหนดมาตรการป้องกันและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ แมลงและพาหะน าโรค และ
ส ารวจและค้นหาจุดที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายทั้งภายใน และภายนอกอาคารศูนย์เด็กเล็กเป็นระยะ
เพ่ือป้องกันและแก้ไขมิให้เกิดอันตรายแก่เด็ก 

 6) ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมกับชุมชนในโอกาสส าคัญตามเทศกาลต่าง ๆ และจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 1) ควรท าการวิจัยเปรียบเทียบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลกับ

องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2) ควรท าการวิจัยปัจจัยหรือวิธีการที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ศักยภาพเป็นมาตรฐานสากล 
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ภาคผนวก  ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ง  
เครื่องมือเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

 



แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง  การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ค าชี้แจง    
 แบบสอบถามชุดนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ในการตอบแบบสอบถามขอได้โปรดตอบตามความเป็นจริง ตอบทุกตอน ทุกข้อ เพ่ือความสมบูรณ์
ของการตอบแบบสอบถาม ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม จะเก็บเป็นความลับและใช้เฉพาะขอบเขต
ทางวิชาการ เพ่ือการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เท่านั้น จะไม่มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดผลเสียหายใดๆต่อต าแหน่ง
หน้าที่การงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
ครบถ้วนสมบูรณ ์
 
 
        นางสาวภาวดี  พลเยี่ยม 

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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ตอนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง เกี่ยวกับตัวท่านในปัจจุบัน 
  
 1. อายุ 

  ไม่เกิน 30 ปี 
  31-45 ปี 
   46 ปีขึ้นไป 

  
 2. ระดับการศึกษา 
   ต่ ากว่าปริญญาตรี 
   ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
 
 3. ประสบการณ์ในการท างาน 

  ต่ ากว่า 5 ปี 
  5-10 ปี 
  10 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 
แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นข้อค าถามรายข้อโปรดท าเครื่องหมาย()ลงในระดับการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่านโดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
  5 หมายถึง  มากที่สุด 
  4 หมายถึง  มาก 
  3 หมายถึง  ปานกลาง 
  2 หมายถึง  น้อย 
  1 หมายถึง  น้อยที่สุด 
  
 

ข้อ การบริหารจัดการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1) ด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ      

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการก าหนดกิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

     

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการด าเนินการตามกรอบ
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดหรือนโยบาย
ของรัฐ  

     

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงสร้างการบริหาร
จัดการและระบบสารสนเทศ  

     

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการก าหนดบทบาทหน้าที่
ของบุคลากรทุกระดับเป็นลายลักษณ์อักษร 

     

5 ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กมีการจัดท าหลักสูตรรวมทั้งมี
การนิเทศ ก ากับติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร 
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ข้อ การบริหารจัดการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคณะกรรมการบริหาร โดย

มีผู้แทนจากชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ  
     

7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมินผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

     

8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการน าผลการประเมินไป
พิจารณาประกอบการจัดท า/ปรับปรุงแผนพัฒนา
ให้บรรลุผลตามปรัชญา วิสัยทัศน์พันธกิจ  

     

9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษา 

     

2) ด้านการบริหารจัดการบุคลากร      

1 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมีประสบการณ์ใน
การท างานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

     

2 หัวหน้าศูนย์/ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงทุกคนได้รับ
การอบรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย อย่างน้อย
ปีละ 20 ชั่วโมง 

     

3 ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงได้รับสวัสดิการด้านการ
รักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปีการ
ประกันสังคม 

     

4 อัตราส่วนของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพี่เลี้ยงต่อจ านวน
เด็กปฐมวัยมีเหมาะสม 

     

3) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก      

1 อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีความสะอาดร่มรื่น แข็งแรง 
ปลอดภัย ตั้งอยู่ห่างจากสภาพแวดล้อมที่เป็น
มลพิษและพ้ืนที่เสี่ยงต่ออันตราย 

     

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดพ้ืนที่สนามเด็กเล่น 
และเครื่องเล่น หลากหลายเพียงพอ เหมาะสม
ตามวัย  
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ข้อ การบริหารจัดการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
3 เครื่องเล่นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้มาตรฐาน 

มีความปลอดภัยแข็งแรง อยู่ในสภาพที่ดี  
     

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการขยะทีถู่กสุขลักษณะ      

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดมุมการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้ปกครอง หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ส าหรับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็ก 

     

6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสะอาดเหมาะสมแสง
สว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีกลิ่น
อับ 

     

7 ทางเดินและพ้ืนที่จัดกิจกรรมปลอดภัยไม่มีสิ่ง
กีดขวาง ปูพ้ืนด้วยวัสดุที่ปลอดภัย และมีอุปกรณ์
ห่อหุ้มเหลี่ยมมุม 

     

8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดพ้ืนที่ภายในห้องเรียนให้มี
มุมเสริมทักษะ/มุมเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็ก 
พร้อมวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เหมาะสม 

     

9 เครื่องใช้ส่วนตัวส าหรับเด็ก เช่น หวี แก้วน้ า 
แปรงสีฟันผ้าเช็ดตัว ประจ าตัวเด็กสะอาด และ
มีครบส าหรับเด็กทุกคน 

     

10 ห้องน้ า ห้องส้วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะอาด 
ไม่ลื่น มีแสงสว่างเพียงพอ  

     

4) ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก      

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการก าหนดนโยบายด้าน
ความปลอดภัยในการดูแลเด็ก 

     

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท าแผนและซักซ้อม
ป้องกันการเกิดอุบัติภัยและภัยธรรมชาติต่าง ๆ 
เช่นกรณีเกิดไฟไหม้ น้ าท่วม 
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ข้อ การบริหารจัดการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการส ารวจและค้นหาจุดที่

อาจจะก่อให้เกิดอันตรายทั้งภายใน และภายนอก
อาคารศูนย์เด็กเล็กเป็นระยะเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขมิให้เกิดอันตรายแก่เด็ก 

     

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรการป้องกันและก าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ แมลงและพาหะน าโรค 

     

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรการในการรับ/ส่งเด็ก      

5) ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม      

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้รว่มกันในชุมชน  

     

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมหรือมีส่วน
ร่วมกับชุมชนในโอกาสส าคัญตามเทศกาลต่าง ๆ  

     

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการสร้างเครือข่ายภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชนและสถาบันการศึกษา  

     

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดศูนย์เด็กเล็กให้เป็น
แหล่งความรู้บริการชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็ก 
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 ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ค าชี้แจง เพ่ือให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอโพนทอง จังหวัด

ร้อยเอ็ดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอให้ท่านโปรดให้ข้อเสนอแนะให้ครบทั้งห้าด้าน เพ่ือน า
ข้อเสนอแนะของท่านไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

 
1) ด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ................................................................. 
2) ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

.............................................................................................. .................................................................. 
3) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก 
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ภาคผนวก จ 
แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IC) ของแบบสอบถาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IC) ของแบบสอบถาม 
 

โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IC : Item-objective Congruence Index) มีเกณฑ์ ดังนี้ 
       +1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามหรือข้อความนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
     0  หมายถึง ไม่แน่ใจ 

   - 1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นหรือข้อความนั้น ไมส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ล าดับ ประเด็นค าถาม 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 รวม 
ค่า 
IC 

 1. ด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ      
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการก าหนดกิจกรรมส่งเสริม

คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย + 1 + 1 + 1 + 3 1 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการด าเนินการตามกรอบ

นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดหรือนโยบายของรัฐ  + 1 + 1 + 1 + 3 1 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงสร้างการบริหาร

จัดการและระบบสารสนเทศ  + 1 + 1 + 1 + 3 1 

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการก าหนดบทบาทหน้าที่
ของบุคลากรทุกระดับเป็นลายลักษณ์อักษร + 1 + 1 + 1 + 3 1 

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท าหลักสูตรรวมทั้งมี
การนิเทศ ก ากับติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร + 1 + 1 0 + 2 0.67 

6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคณะกรรมการบริหาร โดยมี
ผู้แทนจากชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ  + 1 + 1 + 1 + 3 1 

7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมินผลการด าเนินงาน 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง + 1 + 1 + 1 + 3 1 

8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการน าผลการประเมินไป
พิจารณาประกอบการจัดท า/ปรับปรุงแผนพัฒนา
ให้บรรลุผลตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  + 1 + 1 + 1 + 3 1 

9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษา + 1 + 1 + 1 + 3 1 
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ล าดับ ประเด็นค าถาม 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 รวม 
ค่า 
IC 

 2. ด้านการบริหารจัดการบุคลากร      
1 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมีประสบการณ์ใน

การท างานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย + 1 + 1 + 1 + 3 1 
2 หัวหน้าศูนย์/ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงทุกคนได้รับ

การอบรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย อย่างน้อยปี
ละ 20 ชั่วโมง + 1 + 1 + 1 + 3 1 

3 ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงได้รับสวัสดิการด้านการ
รักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี  การ
ประกันสังคม + 1 + 1 + 1 + 3 1 

4 อัตราส่วนของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงต่อจ านวน
เด็กปฐมวัยมีเหมาะสม + 1 + 1 + 1 + 3 1 

 3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก      
1 อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก มีความสะอาดร่มรื่น แข็งแรง ปลอดภัย 
ต้ังอยู่ห่างจากสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษและ
พ้ืนที่เสี่ยงต่ออันตราย + 1 + 1 + 1 + 3 1 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดพ้ืนที่สนามเด็กเล่น 
และเครื่องเล่น หลากหลายเพียงพอ เหมาะสม
ตามวัย  + 1 + 1 + 1 + 3 1 

3 เครื่องเล่นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้มาตรฐาน 
มีความปลอดภัยแข็งแรง อยู่ในสภาพที่ดี  + 1 + 1 + 1 + 3 1 

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการขยะทีถู่กสุขลักษณะ + 1 + 1 + 1 + 3 1 
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดมุมการเรียนรู้ส าหรับ

ผู้ปกครอง หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ส าหรับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็ก + 1 + 1 + 1 + 3 1 

6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสะอาดเหมาะสม แสง
สว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีกลิ่นอับ + 1 0 + 1 + 2 0.67 
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ล าดับ ประเด็นค าถาม 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 รวม 
ค่า 
IC 

7 ทางเดินและพ้ืนที่จัดกิจกรรมปลอดภัยไม่มีสิ่งกีด
ขวาง ปู พ้ืนด้วยวัสดุที่ปลอดภัย และมีอุปกรณ์
ห่อหุ้มเหลี่ยมมุม + 1 + 1 + 1 + 3 1 

8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดพ้ืนที่ภายในห้องเรียนให้มีมุม
เสริมทักษะ/มุมเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็ก 
พร้อมวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เหมาะสม + 1 + 1 + 1 + 3 1 

9 เครื่องใช้ส่วนตัวส าหรับเด็ก เช่น หวี แก้วน้ า 
แปรงสีฟันผ้าเช็ดตัว ประจ าตัวเด็กสะอาด และมี
ครบส าหรับเด็กทุกคน + 1 + 1 + 1 + 3 1 

10 ห้องน้ า ห้องส้วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะอาด 
ไม่ลื่น มีแสงสว่างเพียงพอ  + 1 + 1 + 1 + 3 1 

 4. ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก      
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการก าหนดนโยบายด้าน

ความปลอดภัยในการดูแลเด็ก  + 1 + 1 + 1 + 3 1 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท าแผนและซักซ้อม
ป้องกันการเกิดอุบัติภัยและภัยธรรมชาติต่าง ๆ 
เช่นกรณีเกิดไฟไหม้ น้ าท่วม + 1 + 1 + 1 + 3 1 

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการส ารวจและค้นหาจุด  ที่
อาจจะก่อให้เกิดอันตรายทั้งภายใน และภายนอก
อาคารศูนย์เด็กเล็กเป็นระยะเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขมิให้เกิดอันตรายแก่เด็ก + 1 + 1 + 1 + 3 1 

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรการป้องกันและก าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ แมลงและพาหะน าโรค + 1 + 1 + 1 + 3 1 

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรการในการรับ/ส่งเด็ก + 1 + 1 + 1 + 3 1 

 
 



 

 

98 

ล าดับ ประเด็นค าถาม 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 รวม 
ค่า 
IC 

 5. ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม      
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้รว่มกันในชุมชน  + 1 + 1 + 1 + 3 1 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมหรือมีส่วน

ร่วมกับชุมชนในโอกาสส าคัญตามเทศกาลต่าง ๆ  + 1 + 1 + 1 + 3 1 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการสร้างเครือข่ายภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในชุมชนและสถาบันการศึกษา  + 1 + 1 + 1 + 3 1 

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดศูนย์เด็กเล็กให้เป็น
แหล่งความรู้บริการชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็ก + 1 + 1 + 1 + 3 1 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 

ชื่อ / ชื่อสกุล  นางสาวภาวดี  พลเยี่ยม 
วัน  เดือน  ปี เกิด  22 กุมภาพันธ์ 2520 
สถานที่เกิด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน  81 หมู่ที่ 5 ต าบลแวง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ต าแหน่งและประวัติการท างาน   
 พ.ศ. 2547  เจ้าหน้าที่ พัสดุ สังกัดส านักงานเทศบาลต าบลโพนทอง 

อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 พ.ศ. 2549  เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดส านักงานเทศบาลต าบลโพนทอง 

อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 พ.ศ. 2553  บุคลากร สังกัดส านักงานเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอ

โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3  
ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. 2544  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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