


 

 

                                                  
 

 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในศูนย์พฒันาเดก็เลก็  

อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 

นิตยา  หารันดา 
 
 
 
 
 
 

 
สารนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 

กมุภาพนัธ์ 2559 
(ลขิสิทธ์ิเป็นของมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั) 



 

 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในศูนย์พฒันาเดก็เลก็  
อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิตยา  หารันดา 
 
 
 
 
 
 
 

 
สารนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 

กมุภาพนัธ์ 2559 
(ลขิสิทธ์ิเป็นของมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั) 



 

 

PARTICIPATIVE MANAGEMENT OF PERSONNEL IN CHILD 
DEVELOPMENT CENTERS, PHRA YUEN DISTRICT,  

KHON KAEN PROVINCE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 NITTAYA HARUNDA 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

A THEMATIC PAPER SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS 
FOR THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 

DEPARTMENT OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
FACULTTY OF EDUCATION 

MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY 
MAY, B.E. 2559 (2016) 

 (COPYRIGHT OF MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY) 





ก 
 

ประกาศคุณูปการ 
 

สารนิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี เพราะไดรั้บความเมตตา การสนบัสนุนใหค้  าปรึกษา
แนะน าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์รวมทั้งกรุณาตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนเกิดความถูกตอ้งครบถว้น 
สมบูรณ์ ตั้งแต่เร่ิมด าเนินการจนกระทัง่แลว้เสร็จ ตลอดจนใหก้ าลงัใจ จากคณาจารยทุ์กท่าน 
โดยเฉพาะท่าน  พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร. อาจารย์ ท่ีปรึกษาหลกัและ  ดร.จรูญ  บุญธรรม  อาจารยท่ี์
ปรึกษาร่วม ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ ช้ีแนะแนวทางใน
การเขียนสารนิพนธ์ตลอดจนคณาจารยค์ณะครุศาสตร์มหาวทิยาลยัมหามกุ ฏราชวทิยาลยั วทิยาลยั
เขตอีสานท่ีกรุณาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์อนัทรงคุณค่าใหแ้ก่ผูศึ้กษาไดน้ าวชิาความรู้ไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น 

ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ทุกท่าน ท่ีช่วยแนะแนวเติมเตม็สาร
นิพนธ์น้ีใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณท่านผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีกรุณาช้ีแนะ แกไ้ข เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา
จนสมบูรณ์ มีคุณภาพ และยงัไดรั้บความอนุเคราะห์จากหวัหนา้ศูนยเ์ด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็กเล็ก อ าเภอ
พระยนื จงัหวดัขอนแก่น ทุกท่าน ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล 

นอกจากน้ีขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีท่ีอ านวยความสะดวกและใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือ
ผูว้จิยัดว้ยดีและใหข้อ้เสนอแนะอ่ืนๆ ในการท าสารนิพนธ์น้ีใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

สุดทา้ยน้ีขอขอบพระคุณครอบครัวตลอดจนเพื่อนๆพี่ๆท่ีมีส่วนช่วยในการศึกษาและให้
ก าลงัใจตลอดมาหากคุณค่าอนัพึงมีจากการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาขอมอบคุณงามความดีคร้ังน้ีเป็น
เคร่ืองบูชาพระคุณใหแ้ก่คุณพอ่คุณแม่ครูอาจารยท่ี์ไดอ้บรมสั่งสอนใหก้ารสนบัสนุนในทุกดา้นของ
ชีวติจนน ามาซ่ึงความส าเร็จในการศึกษาอิสระขอจงไดรั้บความดีทุกท่านเทอญ 
 

 นิตยา  หารันดา 



ข 
 

5720440432009   : สาขาวชิา : การบริหารการศึกษา; ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ค าส าคญั     : การบริหารแบบมีส่วนร่วม  

นิตยา  หารันดา : การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น (PARTICIPATIVE MANAGEMENT OF PERSONNEL IN CHILD 
DEVELOPMENT CENTERS, PHRA YUEN DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE) คณะกรรมการ
ควบคุมสารนิพนธ์ : พระครูสุธีจริยวฒัณ์, ดร., ดร.จรูญ  บุญธรรม, 118 หนา้. ปี พ.ศ. 2559 

 
สารนิพนธ์น้ี มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดบั การบริหารแบบมีส่วนร่วม ใน  4 ดา้น คือ 

ดา้นการบริหารงาน วชิาการ ดา้น การบริหาร งบประมาณ ดา้น การบริหาร งานบุคคล ดา้นการ
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พระยนื จงัหวดัขอนแก่ น การวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติท่ีใช้  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ียค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐานการทดสอบค่าที ( Independent Sample test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
(One way ANOVA) โดยใชส้ถิติทดสอบเอฟ (F-test) 

 
ผลการวจัิยพบว่า 
1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดั

ขอนแก่น โดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
2. ระดบัการมีส่วนร่วมของบุคลากร ท่ีมีวฒิุการศึกษา ดา้นการบริหารงานวชิาการและ    

ดา้นการบริหารงานงบประมาณต่างกนั พบวา่มีความคิดเห็นต่อระดบัการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก แตกต่างกนั และเม่ือเปรียบเทียบตามประสบการณ์ท างานต่างกนั พบวา่มีระดบั
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไม่แตกต่างกนั 
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The objectives of this thematic paper were to study the level of participatory 

administration in 4 aspects, namely aspect of academic administration, budget management, 
personnel management, and general management of personnel in Children Development Center, 
Phra Yuen district, Khon Kaen province and to compare the level of participatory administration 
in 4 aspects mentioned above classified by education level and work experience. The data were 
collected from 207 persons using questionnaire. The statistics used in this research were 
percentage, standard deviation, t-test, and One way ANOVA (F-test). 

 
The results of the study were as follows: 
1. Participatory administration of personnel in Children Development Center, Phra 

Yuen district, Khon Kaen province was in high level, in overall. 
2. Personnel had different level of opinion in participatory administration, in aspect of 

academic administration and budget management. However, the level of the opinion was not 
different when it was compared to the work experience.  
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
เด็กตั้งแต่วยัแรกเกิดถึง 5 ปีเป็นช่วงท่ีมีพฒันาการสูง ถา้เด็กไดเ้ล้ียงดูท่ีดีและถูกตอ้งตาม

หลกัวชิาการแลว้ เด็กท่ีไดรั้บการพฒันาท่ีเตม็ตามศกัยภาพ หลกัในการจดัการศึกษาปฐมวยั ไดเ้นน้
ในการจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัชีวติิ สังคม วฒันธรรมตามความเป็นอยูจ่ริงของเด็ก โดยมีผูใ้หญ่
เป็นผูเ้ช่ือมโยงองคค์วามรู้ต่างๆใหแ้ก่เด็ก ทั้งยงัเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดพ้ฒันาอยา่งเป็นองคร์วม โดย
ผา่นการเล่นและผา่นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยัเด็กเล็ก ท่ีส าคญัจะตอ้งไดรั้บการประสานความ
ร่วมมือจากครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษาเป็นอยา่งดี จึงจะท าใหเ้ด็กมีพฒันาการท่ีสมบูรณ์ตาม
วยั มีคุณภาพและความสุขการจดัการศึกษาปฐมวยั เป็นการจดัการศึกษาท่ีส าคญัอยา่ยิง่เพราะเป็นวยั
ของการวางพื้นฐานทางการศึกษาในระยะเร่ิมตน้แก่เด็กปฐมวยั และเป็นการเตรียมความพร้อม
ใหก้บัเด็กไปสู่การพฒันาทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา อีกทั้งยงัมีคุณธรรม จริยธรรมมี
ความพร้อมท่ีจะเขา้เรียนในระดบัประถมศึกษา ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพละมีความสุข 
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีหนา้ท่ีสนบัสนุน ส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหส้ามารถปฏิบติัภารกิจตามอ านาจหนา้ท่ีในความรับผดิชอบอยา่งมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพชีวติไดก้ลายเป็นหวัใจของทิศทางท่ีเปล่ียนแปลงในการพฒันา ดว้ยมิติแห่ง
คุณภาพชีวติน้ีเท่านั้นท่ีจะช่วยประคบัประคองใหก้ารพฒันาเป็นไปอยา่งมีดุลยภาพและย ัง่ยนืโดย
แสดงออกดว้ยผลส าเร็จจากการพฒันาคุณภาพของ “คน” ใหเ้ป็นผูส้มบูรณ์พร้อมทั้งกาย ศีลจิต  และ
ปัญญา พร้อมทั้งความสามารถในการสร้างสรรคส์ังคมคุณภาพ สังคมแห่งการเรียนรู้สังคมอนักอปร
ดว้ยความสมานฉนัทแ์ละความเอ้ืออาทรต่อกนั (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545 ,
หนา้ ค าน า) 

การศึกษาเป็นเคร่ืองมือของการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Society) สร้างคนท่ีมีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล  การจดัการศึกษา
ไดป้รับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพบริบท (Context) รอบดา้น กระบวนการบริหารจดัการไดมุ้่งสู่
ระบบของการพฒันาใหส้นองตอบต่อสังคมยคุขอ้มูลสารสนเทศ  พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และเป็นไปตามหลกัการของพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงมีการจดัระบบโครงสร้าง และ
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กระบวนการจดัการศึกษาของไทย มีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบติั มี
การกระจายอ านาจไปสู่พื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาดงับทบญัญติัในมาตรา 39 ก าหนดให้
กระทรวงศึกษากระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้งดา้นการบริการวชิาการ ดา้นการ
บริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง 

ในการจดัการศึกษานั้นหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการศึกษาและพฒันาคุณภาพประชากร
ของประเทศก็คือ สถานศึกษาท่ีมีหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัการศึกษาใหแ้ก่เด็กท่ีมี
อายใุนเกณฑต์ามพระราชบญัญติั ตามนโยบายของรัฐโดยเป็นหน่วยงานระดบัปฏิบติัท่ีสามารถท า
ใหน้โยบายของรัฐบาลเห็นผลการปฏิบติัท่ีเป็นจริงเกิดข้ึน และมีหน่วยงานท่ีมีระดบัท่ีสูงกวา่
สถานศึกษารับผดิชอบร่วมกนั ทั้งในระดบักรม หรือระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ถึงแมจ้ะมีหน่วยงาน
หลายระดบัรับผดิชอบร่วมกนัในการจดัการศึกษา แต่สถานศึกษาถือวา่เป็นหน่วยงานส าคญัยิง่
เพราะเป็นหน่วยปฏิบติัการ ผลของการจดัการศึกษาจะเกิดข้ึนท่ีสถานศึกษา ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มี
บทบาทส าคญัและมีส่วนรับผดิชอบอยา่งใกลชิ้ดต่อการจดัการศึกษาท่ีใหเ้กิดผลอยา่งมี
ประสิทธิภาพ เพราะความส าเร็จของการบริหารสถานศึกษาข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารเป็นส าคญั และเม่ือ
การศึกษาของไทยไดมี้การปฏิรูปการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั (รุ่ง แกว้แดง, 2541, หนา้ 
224) การมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารจดัการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมการบริหารโดยมี
สถานศึกษาเป็นฐาน การบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้นมีมาตั้งแต่อดีต มนุษยร์วมตวักนัเพื่อร่วมกนัคิด 
วางแผนท่ีจะต่อสู้กบัธรรมชาติ การท ากิจกรรมใดก็ตามหากท าตามล าพงัแลว้ก็ยากท่ีจะประสบ
ผลส าเร็จการมีส่วนร่วมเป็นความเก่ียวขอ้งทางดา้นจิตใจและอารมณ์ของบุคคลท่ีมีต่อกิจกรรมของ
กลุ่มเป็น ( Involvement) ตวักระตุน้ใหง้านส าเร็จไดต้ามเป้าหมายเพราะการมีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งกบั
การเขา้ไปเก่ียวขอ้งการช่วยเหลือและการท าประโยชน์ ( Contribution) และการรับผดิชอบ 
(Responsibility) ดงันั้นประสิทธิผลขององกรข้ึนอยูก่บัการรวมพลงัท่ีจะผลกัใหภ้ารกิจบรรลุ
เป้าหมายเพราะในบางสถานการณ์หลายหวัดีกวา่หวัเดียว ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่ หลายสมองหลายความคิด
ดีกวา่ความคิดเดียว ดงันั้นควรใหผู้ป้ฏิบติังานมีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินกิจกรรมองคก์ารและ
ความเช่ือในสมติฐานท่ีวา่ฝ่ายปฏิบติังานถา้มีโอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจมากเท่าไหร่ก็
ยิง่มีความเขา้ใจในปัญหาขององคก์ารและบทบาทของฝ่ายบริหารมากข้ึนเท่านั้นซ่ึงจะเป็นผลใหเ้กิด
ความร่วมมือร่วมใจในปัญหาขององคก์ารและบทบาทของฝ่ายบริหารมากข้ึนเท่านั้นซ่ึงจะเป็นผล
ใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจและจะกระตุน้ใหภ้ารกิจบรรลุเป้าหมายในทางตรงกนัขา้มทั้งสองฝ่ายมี
ความคิดเห็นไม่ตรงกนัก็อาจท าใหผู้ป้ฏิบติังานแยกตวัออกจากองคก์ารทั้งน้ีเพราะเขาไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งในการรับผดิชอบหรือการตดัสินใจ อีกทั้งอาจมองวา่ผูบ้ริหารไม่เห็นคุณค่าของตนอาจ
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แสดงออกในรูปของความเยน็ชาไม่เอาใจใส่ ส่ิงเหล่าน้ีไม่เป็นท่ีพึงประสงคข์ององคก์ารอยา่ง
แน่นอน (เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์, 2537, หนา้ 182) 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 
มาตราท่ี 7 ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตสานึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ  หนา้ท่ี 
เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย  ความเสมอภาค  และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์  มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย  รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ  รวมทั้งส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ 
วฒันธรรมของชาติ  การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทย  และความรู้อนัเป็นสากล  ตลอดจน
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รู้จกัพึ่งตนเอง  มี
ความริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127/ตอนท่ี 45 
ก/หนา้ 1/22 กรกฎาคม 2553) 

ดงันั้นทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กตอ้งร่วมมือกนั เพื่อพฒันาคุณภาพดงันั้นภารกิจในการจดั
การศึกษาใหก้บัประชาชนในทอ้งถ่ิน จึงเป็นภารกิจท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งด าเนินการจดัการศึกษาใหมี้
คุณภาพตามมาตรฐานการจดัการศึกษาปฐมวยัและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาพุ ทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2555 หนา้ 3 หลกัการ
จดัการศึกษาปฐมวยั เป็นหลกัการท่ีค านึงการพฒันาเด็กอยา่งเป็นองคร์วมเพื่อใหโ้อกาสในการ
พฒันาเด็ดทุกดา้นตามขั้นตอนการพฒันาอยา่งสมดุล เตม็ตามศกัยภาพเนน้การส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้และพฒันาครอบคลุมเด็กทุกประเภท ทั้งเด็กปกติ เด็กดอ้งโอกาสและเด็กพิเศษโดยค านึงถึง
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล เนน้เด็กเป็นส าคญัรวมทั้งจดัหลกักลการ เนน้เด็กเป็นส าคญัรวมทั้ง
จดัหลกัการ ใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวติ สังคม วฒันธรรม ตามความเป็นจริงของเด็กท่ีมีผูใ้หญ่เป็น
แบบอยา่งท่ีดีต่อการเรียนรู้ การจดัประสบการณ์ต่างๆ ในการเรียนรู้นั้นท าใหส้ามารถด ารง
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความสุข ความรู้ละประสบการณ์ท่ีไดรั้บนั้น จึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
ประสานร่วมมือจากครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา ตามแนวทางในการจดัการศึกษาของ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. ( 2553, หนา้  
114)  

จะเห็นไดว้า่การจดัการศึกษาปฐมวยั เป็นการจดัการศึกษาใหแ้ก่เด็ก  บุคลากรตอ้งส่ือสาร
กนัตลอดเวลาเพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนั บุคลากร จึงจ าเป็นตอ้งเขา้มา บริหารแบบ มีส่วนร่วมและ
สนบัสนุนกิจกรรมทางการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา เพื่อใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพ
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เพื่อกา้วไปสู่อนาคตท่ีสดใสต่อไปวนัขา้งหนา้ ตามนโยบายท่ีส่งเสริมใหท้อ้งถ่ินเขา้
มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษานั้น ในทางปฏิบติัท่ีผา่นมาพบวา่นโยบายดงักล่าว ยงั ไม่บรรลุ
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เป้าหมาย และวตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนดไว ้เพราะผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษานอ้ยมาก และผูป้กครองส่วนมากยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของผูป้กครอง
แต่ละชุมชนตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ท าใหก้ารพฒันาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัไม่ได้
รับการพฒันาเท่าท่ีควร 

จากเหตุผลดงักล่าวเป็นเหตุจูงใจใหผู้ว้จิยัตอ้งการศึกษา การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
บุคลากร ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงมีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้งหมด 10 
ศูนย ์ผูว้จิยัตอ้งการศึกษาการมีส่วนร่วมของ บุคลากรในดา้นต่างๆซ่ึงสรุปเป็นประเด็นหลกัๆ ได ้4 
ประเด็นคือ 1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ  2. ดา้นบริหารงานงบประมาณ  3. ดา้นการบริหารงาน
บุคคล 4. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.2.1 เพื่อศึกษาระดบั การบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น 
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหาร แบบมีส่วนร่วม ใน 4 ดา้น จ าแนกตามวฒิุ

การศึกษาและประสบการณ์การท างาน  
 

1.3 สมมติฐานของการวจิัย 
จากผลการวจิยัของการมีส่วนร่วมของ ทวทิ ระโหฐาน (2552) ซ่ึงศึกษาระดบัการมีส่วน

ร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2 และมีการเปรียบเทียบเทียบระดบัการพฒันาจ าแนกตามวฒิุการศึกษา ประสบการ ณ์การ
ท างาน พบวา่มีความแตกต่างกนั ดงันั้นผูว้จิยัจึงตั้งสมมติฐานวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
บุคลากร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น จ าแนกตามวฒิุการศึกษาและ
ประสบการณ์การท างาน แตกต่างกนั 
 

1.4 กรอบแนวคดิในการวจิัย 
ในการวจิยัคร้ังน้ี ไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัการศึกษา ผูว้จิยัสามารถน ามาสรุปเป็น

กรอบแนวคิดในการวจิยั โดยใชก้ารบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาจากขอบข่ายการ
บริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2546, หนา้ 32) กล่าวไว ้4 ดา้น คือ 
ดา้นการบริหารวชิาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหาร
ทัว่ไป ดงัน้ี 
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     ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม  
       (Independent Variable)                                        (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่1.1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.5.1 เพื่อให้ทราบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอ
พระยนื จงัหวดัขอนแก่น  

1.5.2 เพื่อให้ทราบผลเปรียบเทียบการ บริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  

 
1.6 ขอบเขตของการวจิัย 

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยั ดงัน้ี 
1.6.1 ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากร ไดแ้ก่ บุคลากร ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  ปี

การศึกษา 2558 จ านวนทั้งส้ิน 207 คน  
1.6.2 ขอบเขตด้านตัวแปรประกอบด้วย 2 ตัวแปร  
1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน  
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของ บุคลากร ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื 

จงัหวดัขอนแก่นใน 4 ดา้น คือ  

 1. วุฒิการศึกษา  
1.1 ระดบัปริญญาตรี 
1.2 ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 

   2.  ประสบการณ์การท างาน  
        2.1 1-5 ปี 
        2.2 6-10 ปี 
        3. 11 ปีข้ึนไป 
         

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
บุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อ าเภอ
พระยนื จังหวดัขอนแก่น จ าแนกเป็น  

4 ด้าน ได้แก่ 
1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ 
2. ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 
3. ดา้นการบริหารงานบุคคล 
4. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
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1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ   
2. ดา้นบริหารงานงบประมาณ  
3. ดา้นการบริหารงานบุคคล 
4. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
1.6.3 ขอบเขตด้านพืน้ที่  
พื้นท่ี ท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ปี

การศึกษา 2558 
 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
การบริหาร หมายถึง การด าเนินกิจกรรม งานต่างๆ ท่ีบุคคลไดใ้ชก้ระบวนการ เทคนิค 

วธีิการท าใหส้มาชิกในสังคมไดมี้ความรู้ สติปัญญา ตลอดจนจิตใจ อารมณ์ สังคมท่ีดีงาม และ
ด ารงชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารแบบมี ส่วนร่วม คือ การท่ี บุคคลหรือ
กลุ่มคนไดรั้บโอกาสและไดใ้ชโ้อกาส  ในลกัษณะการท างานร่วมกนั มีความตอ้งการร่ วมกนั ดา้น
การตดัสินใจ การด าเนินกิจกรรม  การร่วมกนัรับผลประโยชน์ และการติดตามประเมินผล เพื่อให้
เกิดการพฒันาและเปล่ียนแปลง  ในทิศทางท่ีตอ้งการ ซ่ึงการ บริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นส่ิงส าคญัท่ี
ช่วยขบัเคล่ือนการพฒันาการด าเนินงานตามแผนหรือโครงการท่ีก าหนดไว ้

การมีส่วนร่วมของ บุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  หมายถึง  ความปรารถนา ความมุ่งหวงั  
รวมทั้งการท่ีครูใหข้อ้มูล ข่าวสาร ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เสนอทางเลือกในการปฏิบติั รวม
กระบวนการตดัสินใจทุกขั้นตอนในการบริหาร เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนและเป็น
ประโยชน์ต่อผูบ้ริหารในการเลือกทางปฏิบติัท่ีเห็นวา่ดีท่ีสุด 

ดา้นการบริหารวชิาการ  หมายถึง การมีส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
การพฒันากระบวนการเรียนรู้ วดัผล ประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน การวจิยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพฒันากระบวนการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการ
กบัสถานศึกษาอ่ืน และส่งเสริม สนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

ดา้นการบริหารงบประมาณ หมายถึง การจดัและการบริหารการจดัการดา้นการเงิน ใหมี้
ความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้การด าเนินงานเก่ียวกบัดา้นการเงินทั้งรายรับและการน าเงิน
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ไปใชจ่้ายในระบบ ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการพฒันางานในดา้นต่างๆ ของหน่วยงาน  ใหมี้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ดา้นการบริหารงานบุคคล หมายถึง การวางแผนสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เหมาะสม
กบังาน เพื่อเป็นการใชค้นท างานใหไ้ดผ้ลดีท่ีสุด ในระยะเวลาสั้นท่ีสุด และส้ินเปลืองทรัพยากร
นอ้ยท่ีสุด โดยมีการส่งเสริมใหบุ้คลากรในองคก์ารเกิดความพึงพอใจในการท างาน มีการจดัอบรม
พฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง การสร้างขวญัและก าลงัใจอนัดีแก่บุคลากรในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้
บุคลากรเกิดความมัน่ใจและมัน่คง พร้อมท่ีจะท างานใหไ้ดป้ระสิทธิภาพสูงสุด หากในสถานศึกษาก็
จะเปรียบเสมือนครูท่ีท าหนา้ท่ีอบรม สั่งสอนใหเ้ด็กมีความรู้ความสามารถ สามารถพฒันาตนได้
อยา่งเตม็ศกัยภาพ ใหเ้ป็นคนดีของพอ่แม่ สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ดา้นการบริหารทัว่ไป หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง
และชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองและ
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และการใหแ้ละการรับขอ้มูล การใหบ้ริการดา้นต่างๆ 
จากโรงเรียน การรับฟังความคิดเห็น แลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั รวมไปถึงการใหค้วามร่วมมือ
และสนบัสนุนในดา้นต่างๆ ท่ีทางโรงเรียนหรือชุมชนไดจ้ดัข้ึน 

วฒิุการศึกษา หมายถึง ความรู้ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
และสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 

ประสบการณ์ในการท างาน หมายถึง ช่วงระยะเวลาการท างานของครู ในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กอ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น จ าแนกเป็น 3 ช่วง คือ 1-5 ปี, 6-10 ปี และ 11 ปีข้ึนไป  

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมายถึง การจดัการศึกษาเด็กปฐมวยัหรือเด็ดเล็ก เพื่อเตรียมความ
พร้อมใหก้บัเด็กตั้งแต่อาย ุ2 - 5 ปี มีพฒันาการเตม็ตามศกัยภาพทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา ละคุณธรรมจริยธรรม อยา่งเหมาะสมกบัวยั อีกทั้งยงัเป็นการเตรียมความพร้อมใน
การเขา้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

องคก์รส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอพระยนื จงัหวดั
ขอนแก่น  

บุคลากร หมายถึง หวัหนา้งาน  นกัวชิาการศึกษา  ผูดู้แลเด็ก  ครูผูดู้แลเด็ก และ
คณะกรรมการบริหาร 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการ บริหารแบบ มีส่วนร่วมของ บุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการวจิยัคร้ัง
โดยขอน ามากล่าวเพื่อก าหนดกรอบในการวจิยัดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหาร 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
2.3 องคป์ระกอบการบริหารงานการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
2.4 การบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.5 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหาร 
2.1.1 ความหมายของการบริหารการศึกษา 
ธีรรัตน์ กิจจารักษ ์ (2542, หนา้ 11) ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารวา่ การบริหาร 

หมายถึง กระบวนการในการใชศ้าสตร์และศิลป์ ท่ีน าเอาทรัพยากรการศึกษามาปฏิบติัประกอบกบั
กระบวนการบริหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

วไิล ธนะวฒัน์ (2541, หนา้ 16) กล่าววา่ การบริหารโรงเรียน ก็คือการด าเนินการกิจกรรม
ภายในโรงเรียน โดยกลุ่มบุคคลหลายฝ่าย เพื่อใหน้กัเรียนไดมี้การพฒันาทางดา้นร่างกาย อารมณ์ 
สังคม จิตใจและสติปัญญา ตลอดจนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมตลอดไป 

วโิรจน์ สารรัตนะ (2541, หนา้) กล่าววา่การบริหารโรงเรียนเป็นกระบวนการด าเนินงาน
เพื่อบรรลุจุดหมายของโรงเรียน โดยอาศยัหนา้ท่ีทางการบริหารท่ีส าคญั คือ การวางแผนการจดัการ
โครงสร้างการบริหาร การน าไปสู่การปฏิบติั การควบคุมการประเมิน 

ประเสริฐ เชษฐพนัธ์ (2542, หนา้ 88) กล่าววา่  การบริหารโรงเรียนเป็นภารกิจของ
ผูบ้ริหารจะตอ้งบริหารทั้งคน เงิน วสัดุอุปกรณ์ โดยมุ่งเนน้เพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน สนบัสนุน
ใหบุ้คลากรมุ่งมัน่ในการพฒันางาน จดักิจกรรมสนบัสนุนการเรียนการสอน 

วจิิตร วรุตบางกรู (2542, หนา้ 3) กล่าววา่การบริหารโรงเรียน หมายถึง กิจกรรมต่างๆ     
ท่ีบุคคลหลายคนร่วมมือกนัด าเนินการเพื่อใหบ้ริการทางการศึกษาแก่เยาวชนและผูส้นใจเพื่อใหเ้กิด
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การพฒันาทางดา้นความรู้ความสามารถ ทศันคติ ค่านิยม พฤติกรรมและคุณธรรมต่างๆ เพื่อเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคมและประเทศชาติ 

รุ่ง แกว้แดง (2544, หนา้ 44) ไดใ้หค้วามหมายการบริหารไวว้า่ การบริหารคือ การจดัการ
เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุด 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้า่ การบริหารโรงเรียน หมายถึง กระบวนการ
ด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์โดยมีการวางแผนน าไปสู่การปฏิบติั เพื่อใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดกบัองคก์รต่อไป 

2.1.2 แนวคิดเกีย่วกบัการบริหาร 
การบริหารอาจพิจารณาไดส้องทาง คือ พิจารณาในรูปของกิจกรรมท่ีมนุษยร่์วมกนั

ด าเนินงาน เพื่อการอยูร่อดและความเจริญกา้วหนา้ของสังคมประการหน่ึง และพิจารณาในรูปของ
ศาสตร์ คือหลกัวชิา อนัเป็นสาขาหน่ึงท่ีเก่ียวพนัธ์กบัทฤษฎี หลกัการ กระบวนการ และปัจจยัท่ีจะ
ช่วยใหม้นุษยส์ามารถด าเนินงานของหน่วยงานองคก์าร สังคม และประเทศชาติอยา่งเป็นระบบ
ระเบียบเพื่อใหก้ารพฒันาไปตามแนวทางท่ีกลุ่มชนนั้นมีความประสงค ์ไดมี้นกัวชิาการและ
หน่วยงานทางดา้นการศึกษาไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัการบริหารไวด้งัน้ี 

ภาวดิา ธาราศรีสุทธิ (2542, หนา้ 6) กล่าววา่การบริหาร เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลหลาย
คนภายในองคก์รร่วมกนัด าเนินการ เพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดา้น นบัแต่บุคลิกภาพ 
ความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อใหมี้ค่านิยมตรงกนักบัความตอ้งการของ
สังคม โดยกระบวนการต่างๆ ท่ีอาศยัควบคุมส่ิงแวดลอ้มใหมี้ผลต่อบุคคล และอาศยัทรัพยากร 
ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อยา่งเหมาะสม เพื่อใหบุ้คคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมท่ีตน
ด าเนินชีวติอยู ่

ธีรรัตน์ กิจจารักษ ์(2542, หนา้ 11) กล่าววา่การบริหาร เป็นกระบวนการในการใชศ้าสตร์
และศิลป์ ท่ีน าเอาทรัพยากรการศึกษา มาปฏิบติัประกอบกบักระบวนการบริหาร โดยมีเป้าหมาย
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

นิพนธ์ กินาวงศ์  (2543, หนา้ 33) กล่าววา่ การบริหาร เป็นการร่วมมือกนัปฏิบติังานของ
บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป โดยมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนัและมีวตัถุประสงคร่์วมกนั โดยรูปแบบการ
บริหารมีลกัษณะท่ีส าคญั 4 ประการ ดงัน้ี 

 1.การบริหารเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2คนข้ึนไป 
2.การบริหารเป็นการท่ีกลุ่มบุคคลร่วมมือกนัท ากิจกรรม 
3.การบริหารเป็นการท ากิจกรรมเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั 
4.การบริหารเป็นการท ากิจกรรมโดยใชก้ระบวนการและทรัพยากรท่ีเหมาะสม 
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จนัทรานี สงวนนาม (2547, หนา้ 11) ไดก้ล่าววา่ การบริหารเป็นเร่ืองของการท ากิจกรรม
โดยผูบ้ริหารและสมาชิกในองคก์ร เพื่อใหบ้รรลุวตัถุปรางคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยการใช้
ทรัพยากรและเทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

วโิรจน์ สารรัตนะ (2555, หนา้ 1) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความไวว้า่ การบริหารเป็นกระบวนการ
ด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุจุดหมายขององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ ( Efficient) และประสิทธิผล 
(Effective) โดยอาศยัหนา้ท่ีทางการบริหาร(Administrative Functions) 

ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ การบริหาร เป็นกระบวนการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลตั้งแต่  2 คน
ข้ึนไป ร่วมมือกนัด าเนินภารกิจต่าง ๆ เพื่อใหภ้ารกิจนั้นบรรลุวตัถุประสงค ์อยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยมุ่งเนน้ใหห้น่วยงานหรือองคก์รนั้น ท างานอยา่งเตม็ความสามารถ มีระบบ 
และน ามาซ่ึงความส าเร็จลุล่วงในการปฏิบติังาน ไดรั้บการยอมรับจากบุคคลภายในและนอกองคก์ร 
สร้างความส าเร็จใหก้บัองคก์ร โดยอาศยักระบวนการท่ีเป็นระบบและใชท้รัพยากรตลอดจนเทคนิค
ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 

2.1.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหาร 
ทฤษฎีคือแนวความคิดหรือความเช่ือท่ีเกิดข้ึนอยา่งมีหลกัเกณฑมี์การทดสอบและการ

สังเกตจนเป็นท่ีแน่ใจ ทฤษฎีเป็นเซท ( Set) ของมโนทศัน์ท่ีเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั ถา้ทฤษฎีไดรั้บ
การพิสูจน์บ่อยๆ จะกลายเป็นกฎเกณฑ ์ทฤษฎีเป็นแนวคิดท่ีมีเหตุผลและสามารถน าไปประยกุต ์
และปฏิบติัได ้ทฤษฎีมีบทบาทในการใหค้  าอธิบายเก่ียวกบัปรากฏการทัว่ไปและช้ีแนะการวจิยั 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2540, หนา้11) กล่าวไวว้า่การบริหารและการจดัการอาจใช้
แทนกนัได ้เพราะเป็นกิจกรรมท่ีหวงัผลขั้นสุดทา้ยอยา่งเดียวกนั คือความส าเร็จของงาน ส าหรับการ
บริหารใชก้นัมากในการบริหารรัฐกิจ ส่วนการจดัการใชก้นัมากในทางธุรกิจ หรืออีกนยัหน่ึงอาจ
กล่าวไดว้า่การบริหารนั้นมุ่งเนน้การก าหนดนโยบายและการวางแผน ส่วนการจดัการเป็นการ
น าเอานโยบายและแผนไปด าเนินการใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

อจัฉรา สังขสุ์วรรณ (2540, หนา้11) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการบริหารไวด้งัน้ี 
1.หลกัการบริหารตามแนวคิดของ Taylor สรุปไดด้งัน้ี 
1.1 พฒันาวธีิการท างาน โดยใชว้ธีิการท างานท่ีดีท่ีสุด แทนกฎเกณฑท่ี์ไม่แน่นอนเพื่อ

ช่วยใหก้ารท างานลุล่วง ส าเร็จไดต้ามวตัถุประสงค ์ซ่ึงการคน้หาวธีิท่ีดีท่ีสุดจะตอ้งมาจากการ
วเิคราะห์และทดลองแบบวทิยาศาสตร์มีการก าหนดมาตรฐานของงาน การจ่ายผลตอบแทนจะจ่าย
ตามผลผลิต จ่ายตามความสามารถของผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงถือวา่เป็นการจ่ายแบบจูงใจ 
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1.2 การคดัเลือก และการจดับุคคลเขา้ท างานอยา่งมีหลกัเกณฑแ์ละเหมาะสม มอบหมาย
งานใหต้รงกบัความรู้ความสามารถของเขา จดัการฝึกอบรม เพื่อประสิทธิภาพในการท างาน ซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์ต่อองคก์รและผูป้ฎิบติั 

1.3 เนน้การปฏิบติั เพื่อท าใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมากท่ีสุดแทนการก าจดัผลผลิต 
1.4 เนน้การประสานงานร่วมกนั อยา่งมีมิตรภาพ และความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

ระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
2. ทฤษฎีการบริหารของ  Henri Fayol เขาเช่ือวา่การบริหารท่ีดีจะตอ้งมีแบบแผนเฉพาะ

อยา่ง ท่ีสามารถระบุและวเิคราะห์ได ้เขากล่าวไวว้า่ผูบ้ริหารท่ีดีจะตอ้งมีสุขภาพอนามยัดี มี
สติปัญญาดี มีจริยธรรม มีการศึกษา มีความสามารถ และมีเทคนิควธีิการในการบริหาร รวมทั้งตอ้ง
มีประสบการณ์ในการท างาน 

ปราชญา กลา้ผจญ ( 2545, หนา้ 16) กล่าววา่ กระบวนการบริหารมีกิจกรรมส าคญั 5 
ประการ ไดแ้ก่ 1. การวางแผน ( Plannimg) เป็นการก าหนดจุดประสงคว์า่จะท าอยา่งไร เพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จ ไดแ้ก่การวางแผนกลยทุธ์ และการวางแผนปฏิบติัการ 2. การจดัองคก์าร 
(Organizing) เป็นการออกแบบและพฒันาองคก์ารข้ึนมา 3. การอ านวยการ ( Directing) เป็นการ
ส่ือสาร จูงใจ การตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาในหน่วยงาน เพื่องานส าเร็จตามเป้าหมาย 4. การควบคุม 
( Controlling) เป็นการก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน การวดัผล การปฏิบติังานและการแกไ้ขผล
การปฏิบติังาน 5.การจดับุคลากรลงสู่หน่วยงาน ( Staffing) เป็นการสรรหา บรรจุบุคคลท่ีเหมาะสม
ในการปฏิบติังานขององคก์าร  

สมศกัด์ิ คงเท่ียง (2545, หนา้ 106) กล่าวไวว้า่ ทฤษฎีการบริหาร ไดแ้ก่ 
1. ทฤษฎีก าหนดรูปแบบใหม่ มีสามองคป์ระกอบแทนท่ี ไดแ้ก่ Ambient หมายถึง

ส่ิงแวดลอ้ม น้ีมีส่วนท่ีกล่าวถึงบ่อยๆ ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีท าใหพ้อใจ และส่ิงท่ีท าใหไ้ม่พึงพอใจ ส่ิงกระตุน้
ในฐานะกลุ่มท่ีตอบสนองความพึงพอใจต่อการท างานมากกวา่ความไม่พึงพอใจต่อการท างาน 
อยา่งไรก็ตามการขาดแคลนตวักระตุน้ ในฐานะกลุ่มท่ีตอบสนองต่อความพึงพอใจ ในการท างาน
มากกวา่ความไม่พึงพอใจต่อการท างาน อยา่งไรก็ตามการขาดแคลนตวักระตุน้ก็อาจเป็นบ่อเกิดแห่ง
ความไม่พึงพอใจก็ได ้องคป์ระกอบของ Ambient นั้นมีอยู ่ 5 ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ เงินเดือน 
โอกาสท่ีจะไดง้อกงาม โอกาสท่ีจะเส่ียง ความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชา และสถานภาพ 

2. บรรยากาศ อลนับราวน์ ( Aian Brown) ไดเ้สนอกลยทุธ์สองประการส าหรับ
เปล่ียนแปลงบรรยากาศของโรงเรียน ประการแรก ไดแ้ก่กลยทุธ์ดา้นคลินิก ประการท่ีสอง ไดแ้ก่ 
กลยทุธ์ท่ีมุ่งความเจริญงอกงามเป็นศูนยก์ลาง ทั้งสองกลยทุธ์น้ีต่างก็ไม่ไดเ้ป็นตวัเลือกแก่กนัและ
กนั แต่สามารถใชด้ว้ยกนั โดยเรียงตามล าดบั และทั้งสองกลยทุธ์ต่างก็จ  าเป็นต่อการเปล่ียนแปลง 
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กลยทุธ์ดา้นคลินิกนั้น เนน้ท่ีธรรมชาติของสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มยอ่ยในโรงเรียน ในขณะท่ีกลุ่มมุ่ง
ความเจริญงอกงามเป็นศูนยก์ลางนั้นเนน้ท่ีการพฒันาเอกตับุคคลกลยทุธ์คลินิกนั้น มุ่งดูความรู้ของ
องคก์ร ต่อจากนั้นก็วเิคราะห์บรรยากาศขององคก์าร ก าหนดล าดบัขั้นตอนส าคญัของการปฏิบติัการ 
และวางแผนการด าเนินการ เม่ือปฏิบติัส าเร็จแลว้ก็มีการประเมินผลการปฏิบติันั้น ส าหรับกลยทุธ์
มุ่งความเจริญงอกงามเป็นศูนยก์ลางนั้น มองวา่การเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับโรงเรียน 
การเปล่ียนแปลงนั้นตอ้งมีทิศทางท่ีแน่ชดั และควรน าไปสู่ความกา้วหนา้ ครูอาจารยมี์ศกัยภาพสูง
มากท่ีจะพฒันาและน าเอาความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

3. ทฤษฎีการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ฮอยและมิสเกล ไดมี้การวจิยัสอบถามอาจารย์
ใหญ่ในโรงเรียนประถมศึกษาจ านวน 232 โรงเรียน ในสหรัฐอเมริกาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ ผลปรากฏวา่อาจารยใ์หญ่ผูท่ี้สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ปรากฏวา่เป็นผู ้
เตรียมการมาดี หาขอ้มูลแยกแยะ ระหวา่งขอ้เทจ็จริงกบัความคิดเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน และรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้นดว้ยความจริงใจ 

4. ทฤษฎีอ านาจ และความขดัแยง้ในสถาบนัการศึกษา ของวคิเตอร์บอลดริ์ดจ ์เนน้ท่ีการ
แยกส่วนของระบบสังคม ออกเป็นกลุ่มผลประโยชน์ ซ่ึงแต่ละกลุ่มต่างก็มีเป้าประสงคท่ี์แตกต่างกนั
ออกไป ศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มผลประโยชน์เหล่าน้ี และแต่ละกลุ่มต่างก็พยายามท่ีจะ
ไดเ้ปรียบอีกกลุ่มหน่ึงหรืออีกหลายๆกลุ่ม 

ท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ การบริหารงาน หมายถึง การด าเนินกิจกรรม งานต่างๆ ท่ี
บุคคลไดใ้ชก้ระบวนการ เทคนิค วธีิการท าใหส้มาชิกในสังคมไดมี้ความรู้ สติปัญญา ตลอดจน
จิตใจ อารมณ์ สังคมท่ีดีงาม และด ารงชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข 
 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารแบบมส่ีวนร่วม 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมเร่ิมไดรั้บความสนใจ มีววิฒันาการมาจากแนวคิดการบริหาร

เชิงมนุษยสัมพนัธ์เป็นการท างานร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ ตามแผนงานท่ีไดก้ าหนดไว ้ ซ่ึง
อยูบ่นพื้นฐานของแนวความคิดของการแบ่งอ านาจหนา้ท่ีท่ีถือวา่ผูบ้ริหารแบ่งอ านาจหนา้ท่ีการ
บริหารใหเ้ขา้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและตอ้งการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งแทจ้ริงไดมี้
บุคคลทางวชิาการไดใ้ห้แนวคิดไว ้ดงัน้ี  

สายสุนีย ์ ปวฒิุนนัท ์(2541หนา้ 55) ไดเ้สนอแนวคิดไวว้า่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ 
การท่ีปัจเจกบุคคลก็ดี กลุ่มคนหรือองคก์รประชาชนไดอ้าสาเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจการ
ด าเนินโครงการ การแบ่งปันผลประโยชน์และการประเมินผลโครงการพฒันาดว้ยความสมคัรใจ 
โดยปราศจากขอ้ก าหนดท่ีมาจากบุคคลภายนอก และเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของ
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สมาชิกในชุมชน รวมทั้งมีอ านาจอิสระในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการพฒันาใหก้บ
สมาชิกดว้ยความพึงพอใจและผูเ้ขา้มามีส่วนร่วมมีความรู้สึกเป็นเจา้ของโครงการดว้ย 

สัญญา ววิฒัน์ (2542หนา้ 12) ไดเ้สนอแนวคิดไวว้า่ การบริหารแบบมี ส่วนร่วม คือ ใน
กิจกรรมทุกอยางควรใหป้ระชาชนมีส่ วนร่วมใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้เพื่อใหเ้ขาไดเ้ป็นผู ้
ตดัสินใจท างานไดต้ามท่ีเขาไดต้ดัสินใจไปแลว้ดว้ยตนเองซ่ึงจะท าใหเ้ขาไดป้ฏิบติัตามความสนใจ
และความตอ้งการของเขา ซ่ึงจะท าใหเ้ขาไดมี้โอกาสในการพฒันาตนเอง 

พรรณี กิจเจริญทรัพยดี์  (2550หนา้ 25) ไดเ้สนอแนวคิดไวว้า่ การบริหารแบบมี ส่วนร่วม 
เป็นเร่ืองท่ีบุคคล และกลุ่ มคน เห็นพอ้งตอ้งกนในเร่ืองความตอ้งการ และการเปล่ียนแปลงท่ี
ตอ้งการ ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อตนเองและส่วนรวม ซ่ึงแสดงออกในรูปแบบการตดัสินใจใน
การก าหนดวถีิชีวติของคนอยา่งเป็นตวัของตวัเอง 

โกวทิย ์พวงงาม ( 2553 หนา้ 68) ไดเ้สนอแนวคิดไวว้า่ การบริหารแบบมี ส่วนร่วม คือ 
กระบวนการของกลุ่มองคก์รชุมชนมีการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมลงมือปฏิบติั โดยมีความเขา้ใจ
ในปัญหาของตนและตระหนกัถึงสิทธ์ิของตนท่ีมีต่อส่ิงนั้น ซ่ึงความรู้สึกเหล่านั้นจะเกิดข้ึนไดด้ว้ย
การท่ีบุคคลไดรั้บขอ้มูลใหม่ท่ีช่วยเพิ่มอ านาจ ความคิด และโอกาสไดร่้วมวเิคราะห์ และตดัสินใจ
ก าหนดเป้าหมายในกิจกรรมเหล่านั้นสัญญา  

ผูว้จิยัสรุปไดว้า่การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ การท่ีบุคคลหรือกลุ่มคนไดรั้บโอกาสและ
ไดใ้ชโ้อกาสในลกัษณะการท างานร่วมกนั มีความตอ้งการร่ วมกนั ดา้นการตดัสินใจ การด าเนิน
กิจกรรมการร่วมกนัรับผลประโยชน์ และการติดตามประเมินผล เพื่อใหเ้กิ ดการพฒันาและ
เปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีตอ้งการ ซ่ึงการ บริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นส่ิงส าคญัท่ี ช่วยขบัเคล่ือนการ
พฒันาการด าเนินงานตามแผนหรือโครงการท่ีก าหนดไว ้

 

2.3 องค์ประกอบการบริหารงานการศึกษาแบบมส่ีวนร่วม 
การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายท่ีจะจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์

สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข การด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีพลงั และ
มีประสิทธิภาพจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการกระจายอ านาจและใหทุ้กฝ่ายการมีส่วน ร่วมโดยมีนกัวชิาการ
ได้ก าหนดขอบข่าย องคป์ระกอบ และภารกิจการบริหาร งานการศึกษาแบบมีส่วนร่วมรายละเอียด
ดงัน้ี  

ประเสริฐ   เชษฐพนัธ์  (2542, หนา้ 88) ไดก้ล่าวถึงภารกิจการบริหารการศึกษาหรือการ
บริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมควรจะตอ้งประกอบดว้ย 5 งานคือ 
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1. งานวชิาการ 
2. งานธุรการ 
3. งานบริหารบุคคล 
4. งานกิจการนกัเรียน 
5. งานสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2545, หนา้ 23) ไดส้รุปวา่ขอบข่ายการ

บริหารโรงเรียนท่ีนกัวชิาการไดแ้บ่งไวจ้ะมีความแตกต่างกนับา้งในช่ือเรียกและเน้ืองานท่ีเป็นงาน
ปลีกยอ่ยเฉพาะแต่เน้ืองานหลกันั้นส่วนใหญ่จะสอดคลอ้งหรือมีความคลา้ยคลึงกนัโดยทัว่ไปซ่ึง
สรุปเป็นกลุ่มงานโดยรวมไดด้งัน้ี 

1. งานวชิาการหรืองานดา้นการเรียนการสอนและหลกัสูตร 
2. งานบุคลากร 
3. งานกิจการนกัเรียน 
4. งานบริหารทัว่ไป (ธุรการการเงินพสัดุฯลฯ) 
5. งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
6. งานความสัมพนัธ์กบัชุมชนและสังคม 
นรินทร์ ภาระศรี (2545, หนา้ 13) ไดก้ล่าวถึงการบริหารงานในโรงเรียนมธัยมวา่เพื่อให้

สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยทัว่ไปจะแบ่งสายงานหลกัดงัน้ี 
1. งานวชิาการ 
2. งานบุคลากร 
3. งานธุรการและการเงิน 
4. งานอาคารสถานท่ี 
5. งานบริการ 
6. งานประชาสัมพนัธ์พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ในการศึกษาเก่ียวกบัการบริหาร
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม ประกอบไปดว้ย ดา้นการริหารงานวชิาการ ดา้นการบริหารงาน
งบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคลากร และดา้นการบริหารงานทัว่ไป 

จากแนวคิดองคป์ระกอบขา้งตน้ ผูว้จิยัใชแ้นวคิดตาม พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ .ศ. 2545 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 
ประกอบไปดว้ย ดา้นการริหารงานวชิาการ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ดา้นการบริหารงาน
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บุคลากร และดา้นการบริหารงานทัว่ไปเป็นตวัแปรตามในการวจิยัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น 

2.3.1 นิยามการบริหารงานด้านวชิาการ 
ในการบริหารงานวชิาการโรงเรียนมีภารกิจงานท่ีจะตอ้งดูแลบริหารใหก้ารเรียนการสอน

ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการจดัท าหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนการนิเทศการวดัและ
ประเมินผลซ่ึงมีนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงภารกิจการบริหารงานดา้นวชิาการไวด้งัน้ี 

พิชยั  เสง่ียมจิตต ์(2542, หนา้ 11) ไดส้รุปงานวชิาการในโรงเรียนประกอบดว้ย 
1. การวางแผนงานวชิาการ 
2. การจดัด าเนินงานเก่ียวกบัการเรียนการสอน 
3. การบริการวชิาการ 
4. การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
5. การจดัระบบงานวชิาการ 
6. การนิเทศงานวชิาการ 
7. การวดัและประเมินผล 
8. การพฒันางานวชิาการ 
ประเสริฐ  เชษฐพนัธ์  (2542, หนา้ 93) ไดก้ล่าวถึงภารกิจการบริหารงานวชิาการวา่มี

ขั้นตอนคือ 
1. ศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการเก่ียวกบัการเรียนการสอน (การจดัท า

หลกัสูตร) 
2. วางแผนการจดัการเรียนการสอนท าโครงการสอนการท าปฏิทินการศึกษาท าแผนการ

สอนจดัตารางสอนบนัทึกการสอนจดัครูเขา้สอนจดันกัเรียนเขา้ชั้นเรียน 
3. การด าเนินการตามแผนใหค้รูเขา้ปฏิบติัการสอนตรงตามเวลาควบคุมก ากบัติดตาม

นิเทศใหค้รูสอนตามแผนหรือคู่มือครู 
4. การประเมินผลไดแ้ก่การประเมินผลการเรียนของนกัเรียนประเมินผลโครงการเรียน

การสอนประเมินผลการปฏิบติังานของครู 
ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์  (2542, หนา้ 3) ไดแ้บ่งภารกิจหนา้ท่ีในการบริหารงานวชิาการ

ไวด้งัน้ี 
1. การวางแผนเก่ียวกบังานวชิาการเป็นการวางแผนเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรและการ

น าหลกัสูตรไปใชก้ารจดัการล่วงหนา้เก่ียวกบัการเรียนการสอนไดแ้ก่ 
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1.1 แผนปฏิบติังานวชิาการไดแ้ก่การประชุมเก่ียวกบัหลกัสูตรการจดัปฏิทิน
การศึกษาความรับผดิชอบตามภาระหนา้ท่ีการจดัขั้นตอนและเวลาในการท างาน 

1.2 โครงการสอนเป็นการจดัรายละเอียดเก่ียวกบัวชิาท่ีตอ้งสอนตามหลกัสูตร 
1.3 บนัทึกการสอนเป็นการแสดงรายละเอียดของการก าหนดเน้ือหาท่ีจะสอนในแต่

ละคาบเวลาของแต่ละวนัหรือสัปดาห์โดยการวางแผนไวล่้วงหนา้และยดึโครงการสอนเป็นหลกั 
2. การจดัด าเนินงานเก่ียวกบัการเรียนการสอนเพื่อใหก้ารสอนในสถานศึกษาด าเนินไป

ดว้ยดีและสามารถปฏิบติัไดจึ้งตอ้งมีการจดัเก่ียวกบัการเรียนการสอนดงัน้ี 
2.1 การจดัตารางสอนเป็นการก าหนดวชิาเวลาผูส้อนสถานท่ีตลอดจนผูเ้รียนในแต่

ละรายวชิา 
2.2 การจดัชั้นเรียนเป็นงานท่ีฝ่ายวชิาการตอ้งประสานกบัฝ่ายอาคารสถานท่ีรวมทั้ง

การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆในหอ้งเรียน 
2.3 การจดัครูเขา้สอนการจดัครูเขา้สอนตอ้งพิจารณาถึงความพร้อมของสถานศึกษา

และความพร้อมของบุคลากรรวมถึงการเชิญวทิยากรภายนอกมาช่วยสอน 
2.4 การจดัแบบเรียนโดยปกติสถานศึกษาในสังกดักระทรวงศึกษาธิการจะใช้

แบบเรียนท่ีกระทรวงก าหนดนอกจากนั้นครูอาจใชห้นงัสืออ่ืนเป็นหนงัสือประกอบหรือจาก
เอกสารท่ีครูเตรียมเอง 

2.5 การปรับปรุงการเรียนการสอนเป็นการพฒันาครูผูส้อนใหก้า้วทนัวทิยาการ
เทคโนโลย ีใหม่ๆเพื่อพฒันาการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการความกา้วหนา้ของ
สังคมธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นตน้ 

2.6 การฝึกงานจุดมุ่งหมายของการฝึกงานเป็นการใหน้กัเรียนนกัศึกษารู้จกัน าเอา
ทฤษฎีมาประยกุตใ์ชก้บัชีวติจริงทั้งยงัมุ่งใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นปัญหาท่ีแทจ้ริงในสาขาวชิาและอาชีพนั้น
เพื่อใหโ้อกาสผูเ้รียนไดเ้ตรียมตวัท่ีจะออกไปเผชิญกบัชีวติจริงต่อไป 

3. การจดับริหารเก่ียวกบัการเรียนการสอนเป็นการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกและการ
ส่งเสริมการจดัหลกัสูตรและโปรแกรมการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและคุณภาพไดแ้ก่งาน 

3.1 การจดัส่ือการเรียนการสอนเป็นส่ิงท่ีเอ้ือต่อการศึกษาของนกัเรียนนกัศึกษาเนน้
เคร่ืองมือและกิจกรรมใหค้รูไดเ้ลือกใชใ้นการสอน 

3.2 การจดัหอ้งสมุดเป็นท่ีรวมหนงัสือเอกสารส่ิงพิมพแ์ละวสัดุอุปกรณ์ท่ีเป็นแหล่ง
วทิยาการใหน้กัเรียนนกัศึกษาไดศึ้กษาและคน้ควา้เพิ่มเติม 

3.3 การนิเทศการสอนเป็นการช่วยเหลือแนะแนวครูใหเ้กิดการปรับปรุงแกไ้ขปัญหา
การเรียนการสอน 
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4. การวดัและประเมินผลเป็นกระบวนการเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในดา้นการตรวจสอบและ
วเิคราะห์ผลการเรียน 

รุจิร์ ภู่สาระ และ จนัทรานี สงวนนาม (2545, หนา้ 59) ไดก้ล่าวถึงภารกิจการบริหารงาน
วชิาการวา่ประกอบดว้ยกิจกรรมดงัน้ี 

1. หลกัสูตรและการบริหารหลกัสูตรซ่ึงประกอบดว้ยการศึกษาสาระการเรียนรู้ของ
หลกัสูตรและการจดัระบบการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่ือการเรียนรู้การวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ 2. การวจิยัในชั้นเรียน 3. การสอนซ่อมเสริม  4. การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร  5. การนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 6. การประกนัคุณภาพการศึกษา 

นรินทร์ ภาระศรี (2545, หนา้ 14) ไดก้ล่าวถึงภารกิจงานวชิาการวา่ประกอบดว้ยงานดงัน้ี 
1. หลกัสูตร 2. การจดัแผนการสอน  3. การจดัตารางเรียน  4. การจดัครูเขา้สอน  5. การจดั

กลุ่มการเรียน 6. การจดัสอนซ่อมเสริม 7. การประเมินผลการเรียน 
ปรีชา สวสัดี (2545, หนา้ 30) กล่าวโดยสรุปวา่ การบริหารงานวชิาการ คือ การ

บริหารงานกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน เพื่อท่ีจะส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียน ใหก้า้วหนา้
และมีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ และนบัวา่เป็นหวัใจของการศึกษาอบรม ดงันั้นผูบ้ริหารควรใหค้วาม
สนใจและใชเ้วลาในการบริหารงานดา้นน้ีมากท่ีสุดกวา่ดา้นอ่ืนๆ 

สมศกัด์ิ  คงเท่ียง  (2545, หนา้ 193) ไดก้ล่าวถึงภารกิจการบริหารงานวชิาการ ไดแ้ก่งาน
ดงัต่อไปน้ี  1. การเรียนการสอนไดแ้ก่งานหลกัสูตรและแบบเรียนส่ือการเรียนการสอนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียน  2. การพฒันาส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนการสอน
ไดแ้ก่การจดัอาคารสถานท่ีอาคารประกอบหอ้งเรียนหอ้งสมุดหอ้งพยาบาลสนามหญา้สถานท่ี
พกัผอ่นสนามกีฬาหอ้งอ่ืนๆท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนรวมทั้งแผนงานโครงการท่ีจะท าให้
ครูมีความรู้ความสามารถทกัษะทางวชิาการมากข้ึน  3. การส่งเสริมลกัษณะท่ีดีของผูเ้รียนเป็นงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนและประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีอนามยัแพทยพ์ยาบาลส่งเสริมใหทุ้กคน
รักษาความสะอาดสุขอนามยัการส่งเสริมการกีฬาลูกเสือยวุกาชาดการส่งเสริมท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินเป็นตน้  4. การนิเทศการศึกษาและการตรวจเยีย่มตอ้งมีการวางโครงการ
นิเทศการศึกษาท่ีแน่นอนมีแผนปฏิบติังานประสานสัมพนัธ์กนัอยา่งทัว่ถึง  5. การสนบัสนุนงาน
วชิาการเป็นงานท่ีใหก้ารสนบัสนุนใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาทั้งหลายโดยเฉพาะ
โรงเรียนไดมี้โอกาสบริหารงานวชิาการไดค้รบถว้นลึกซ้ึงถูกตอ้งและตรงเป้าหมายของการจดั
การศึกษาอยา่งกวา้งขวางยิง่ข้ึน 

สายณัห์ ผานอ้ย (2553, หนา้ 3) ไดก้ล่าววา่ การบริหารงานวชิาการ งานดา้นหลกัสูตรการ
น าหลกัสูตรไปใชป้ระกอบดว้ยผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งแจง้ใหค้รูเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการจุดมุ่งหมาย
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และโครงสร้างของหลกัสูตรใหค้รูมีส่วนร่วมในการศึกษารายละเอียดของแผนการสอนและคู่มือครู
วางแผนร่วมกบัครูในการนาหลกัสูตรไปใชใ้นโรงเรียนกากบัติดตามการจดัการเรียนการสอนของ
ครูใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรจดัใหมี้การประเมินผลการใชห้ลกัสูตรและการน าผล
การประเมินไปใชว้างแผนบริหารหลกัสูตรจดัใหมี้การประเมินผลการใชห้ลกัสูตรและการน าผล
การประเมินไปใชว้างแผนบริหารหลกัสูตรพฒันาครูใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจสามารถน าหลกัสูตร
ไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจดัการประชุมสัมมนาเร่ืองการใชห้ลกัสูตรใหก้บัครูอยา่งสม ่าเสมอ
สนบัสนุนใหค้รูพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

ผูว้จิยั สรุปไดว้า่ ดา้นการบริหารวชิาการหมายถึงการมีส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันากระบวนการเรียนรู้ วดัผล ประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน 
การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา การ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพฒันากระบวนการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการ
พฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน และส่งเสริม สนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

2.3.2 นิยามการบริหารงานด้านงบประมาณ 
การบริหารงานโรงเรียนเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีทิศทางบรรลุวตัถุประสงค์

และเป้าหมายผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งก าหนดนโยบายวตัถุประสงคเ์ป้าหมายพนัธกิจของโรงเรียน
ไวอ้ยา่งชดัเจนซ่ึงมีนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงภารกิจการบริหารงานดา้นนโยบายและแผนงานไวด้งัน้ี 

ธีระ รุญเจริญ (2546, หนา้ 71) ไดก้ล่าวถึงการบริหารและการจดัการดา้นงบประมาณของ
สถานศึกษา ดงัน้ี 

1. หลกัการและแนวคิด 
1.1 ยดึหลกัความเท่าเทียมกนัและความเสมอภาคทางโอกาสการศึกษาของผูเ้รียนใน

การจดัสรรงบประมาณ เพื่อจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรัฐจดัสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้าย
รายบุคคลส าหรับผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแ้ก่สถานศึกษาของรัฐและเอกชนอยา่งเท่า
เทียมกนั และจดัสรรเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะพิเศษตามความจ าเป็น 

1.2 มุ่งเนน้การเสริมสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการจดัการงบประมาณ 
โดยใหเ้ขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ มีความคล่องตวั ควบคู่
กบัความโปร่งใสและความรับผดิชอบ ท่ีตรวจสอบไดจ้ากผลส าเร็จของงานและทรัพยากรท่ีใช ้

1.3 ยดึหลกัการกระจายอ านาจในการบริหารจดัการงบประมาณ โดยจดัสรร
งบประมาณใหเ้ป็นวงเงินรวมแก่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
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1.4 มุ่งพฒันาขีดความสามารถในการบริหารจดัการงบประมาณ ตามมาตรฐานการ
จดัการทางการเงินทั้ง 7 ดา้น คือการวางแผนงบประมาณ การค านวณตน้ทุนการผลิต การจดัระบบ
การจดัหาพสัดุ การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ การรายงานทางการเงินและผล
การด าเนินงาน การบริหารสินทรัพย ์การตรวจสอบภายใน มุ่งส่งเสริมการระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนดา้นงบประมาณ การเงินและทรัพยสิ์นจากทุกส่วนของสังคมมาใชเ้พื่อการจดัและพฒันา
การศึกษา 

2. ขอบข่ายการบริหารงานงบประมาณ 
2.1 การจดัตั้งงบประมาณ 
2.2 การจดัสรรงบประมาณ 

1. การจดัสรรงบประมาณ 
2. การเบิกจ่ายและการอนุมติังบประมาณ 
3. การโอนและการเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
4. การรายงานผล 

2.3 การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการใชจ่้ายงบประมาณ 
1. การตรวจสอบติดตามการใชง้บประมาณ 
2. การตรวจสอบติดตามการใชผ้ลผลิต 

2.4 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
1. ทุนการศึกษา 
2. กองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา 
3. กองทุนสวสัดิการเพื่อการศึกษา 
4. การส่งเสริมการบริการ 
5. การจดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

2.5 การบริหารการเงิน 
1. การเบิกเงินจากคลงั 
2. การรับเงิน 
3. การเก็บรักษาเงิน 
4. การจ่ายเงิน 
5. การน าส่งเงิน 

2.6 การบริหารบญัชี 
1. การจดัท าบญัชีการเงิน 
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2. การจดัท าทะเบียนทางการเงิน 
3. การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
4. การจดัท าและจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียน และรายงาน 

2.7 การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
1. การวางแผนจดัหาพสัดุ 
2. การก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะ 
3. การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการจดัท าและจดัหาพสัดุ 
4. การจดัหาพสัดุ 
5. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพสัดุ 
6. การจดัหาผลประโยชน์สินทรัพย ์

รัชพล  คชชารุ่งโรจน์  (2548, หนา้ 86) ไดก้ล่าวถึงทรัพยากรทางการบริหารดา้นการเงิน
วา่ทรัพยากรเงินเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัโรงเรียนมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินในการด าเนินงาน
ตอ้งบริหารจดัการโรงเรียนใหท้นัสมยัเงินงบประมาณตอ้งมีขอ้มูลสารสนเทศดา้นงบประมาณท่ีดี
ตอ้งสามารถในการจดัสรรงบประมาณท่ีไดรั้บมาสู่โครงการต่างๆอยา่งทัว่ถึงเหมาะสมและเป็น
ธรรมโปร่งใสสามารถตรวจสอบไดก้ารบริหารจดัการเก่ียวกบัการพสัดุก็ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบวา่
ดว้ยการพสัดุของราชการโดยควรน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใชจ้ดัการระบบพสัดุระบบจดัซ้ือจดั
จา้งทะเบียนบญัชีพสัดุการเบิกจ่ายในระบบบาร์โคด้และควรมีแผนการบริหารจดัการพสัดุครุภณัฑ์
ใหช้ดัเจน 

ศุภฤกษ ์  เน่ืองจ านง (2552, หนา้ 133) ไดส้รุป ความหมายของดา้นงบประมาณ วา่เป็น 
การจดัท าและเสนองบประมาณ การจดัสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงาน
ผลการใชเ้งิน ผลการด าเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การจดักองทุน
ช่วยเหลือนกัเรียน การบริหารการเงิน การบริหารบญัชี การบริหารพสัดุ การจดัเทคโนโลยเีพื่อการ
เรียนการสอน และการคุมค่าใชจ่้าย เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดตลอดจนดูแลความสะดวกต่างๆ 

ผูว้จิยัสรุปได้วา่ดา้นการบริหารงบประมาณ หมายถึง การจดัและการบริหารการจดัการ
ดา้นการเงิน ใหมี้ความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้การด าเนินงานเก่ียวกบัดา้นการเงินทั้งรายรับ
และการน าเงินไปใชจ่้ายในระบบของหน่วยงาน เพื่อเป็นการพฒันางานในดา้นต่างๆ ของหน่วยงาน 
ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.3.3 นิยามการบริหารงานด้านบุคลากร 
การบริหารงานบุคคล หมายถึง การจดัหาและด าเนินการวางแผนการจดัองคก์าร การ

อ านวยการ การควบคุมเก่ียวกบัการสรรหา การพฒันาอตัราเงินเดือน ค่าตอบแทนความเป็นอนัหน่ึง
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อนัเดียวกนั การส่งเสริมการพฒันาใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพและการท านุบ ารุงรักษาไว ้ซ่ึง
บุคลากรขององคก์ารเพื่อวตัถุประสงคต่์างๆ ขององคก์าร ซ่ึงมีผูไ้ดใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 

กิติมา ปรีดีดิลก (2532, หนา้ 25) ไดก้ล่าวถึงขอบข่ายการบริหารง่านบุคคลวา่ เป็นการจดั
และด าเนินการเก่ียวกบัการวางนโยบายและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบับุคลากรในองคก์ารโดยใหเ้กิด
ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี จุดมุ่งหมายส าคญัของการบริหารงานบุคคล คือ การใชค้นท างานใหดี้ท่ีสุด
ภายในระยะเวลาท่ีสั้นท่ีสุด ส้ินเปลืองเงินทองและวสัดุนอ้ยท่ีสุด โดยใหทุ้กคนมีความสุขและพอใจ
ในการท างาน 

ประเสริฐ  เชษฐพนัธ์  (2542, หนา้ 12) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล
ประกอบดว้ย 

1. การวางแผนก าลงัคน (Manpower Planning) 
2. การสรรหาหรือการรับสมคัรบุคคลเขา้ท างาน  (Recruitment) ไดแ้ก่การท่ีจะเสาะหา

แหล่งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามตอ้งการท่ีจะใชป้ฏิบติังาน 
3. การคดัเลือกบุคคลเขา้ท างาน (Selection) 
4. การน าเขา้สู่งาน (Induction) 
5. การประเมินบุคลากร (Evaluation) 
6. การพฒันาบุคลากร (Development) 
7. การตอบแทนบุคลากร (Compensation) 
8. การสร้างสภาพความมัน่คงในการท างานของบุคลากร (Security) 
9. การปกครองบงัคบับญัชา (Commanding) 
10. การใหพ้น้จากงาน (Separation) 
พิชยั  เสง่ียมจิตต์  (2542, หนา้ 109) ไดก้ล่าววา่การบริหารงานบุคคลเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยน าเอาวธีิการต่างๆมาใชใ้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อใหเ้กิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยรู้จกัสรรหาและเลือกบุคคลเขา้ท างานอยา่งเหมาะสมพร้อม
ทั้งรู้จกักระตุน้ใหเ้ขาเหล่านั้นเกิดแรงจูงใจท่ีจะปฏิบติังานดว้ยความเอาใจใส่และพึงพอใจในงาน
นั้นๆอีกดว้ยและไดส้รุปวา่ภารกิจหนา้ท่ีงานบริหารบุคคลไดแ้ก่ 

1. การวางแผนก าหนดความตอ้งการบุคลากร 
2. การแสวงหาบุคลากร 
3. การบ ารุงรักษาบุคลากร 
4. การพฒันาบุคลากร 
5. การใหบุ้คลากรพน้จากงาน 
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ผูว้จิยั สรุปไดว้า่ ดา้นการบริหารงานบุคคล หมายถึง การวางแผนสรรหาบุคลากรท่ีมี
คุณภาพ เหมาะสมกบังาน เพื่อเป็นการใชค้นท างานใหไ้ดผ้ลดีท่ีสุด ในระยะเวลาสั้นท่ีสุด และ
ส้ินเปลืองทรัพยากรนอ้ยท่ีสุด โดยมีการส่งเสริมใหบุ้คลากรในองคก์ารเกิดความพึงพอใจในการ
ท างาน มีการจดัอบรมพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง การสร้างขวญัและก าลงัใจอนัดีแก่บุคลากรใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อใหบุ้คลากรเกิดความมัน่ใจและมัน่คง พร้อมท่ีจะท างานใหไ้ดป้ระสิทธิภาพสูงสุด 
หากในสถานศึกษาก็จะเปรียบเสมือนครูท่ีท าหนา้ท่ีอบรม สั่งสอนใหเ้ด็กมีความรู้ความสามารถ 
สามารถพฒันาตนไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ ใหเ้ป็นคนดีของพอ่แม่ สังคมและประเทศชาติต่อไป 

2.3.4 นิยามการบริหารงานด้านทัว่ไป 
กิติมา ปรีดีดิลก (2532, หนา้ 167) ไดก้ล่าวถึงงานการบริการต่างๆท่ีใหบ้ริการแก่นกัเรียน

เช่นหอ้งสมุดการแนะแนวสุขภาพอนามยัอาหารกลางวนัความปลอดภยันกัเรียนรถรับส่งนกัเรียน 
ประเสริฐ เชษฐพนัธ์ (2542, หนา้ 129) ไดก้ล่าวถึงงานดา้นบริการหรือสวสัดิการนกัเรียน

วา่ไดแ้ก่บริการรับ -ส่งนกัเรียนบริการอาหารกลางวนับริการสุขภาพอนมยับริการร้านคา้โรงเรียน
บริการใหค้วามปลอดภยับริการช่วยเหลือดา้นการเงินบริการแนะแนวและใหค้  าปรึกษาบริการสอน
พิเศษบริการหอ้งสมุด 

โดยสรุปแลว้ภารกิจการบริหารงานดา้นสวสัดิการมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบดงัน้ี 
1. งานสวสัดิการโรงเรียนรับผดิชอบดูแลงานสวสัดิการแก่นกัเรียนและบุคลากรของ

โรงเรียนท่ีเก่ียวกบัการหาทุนการศึกษาสวสัดิการเงินกูเ้พื่อการศึกษาของนกัเรียนและเงินสวสัดิการ
กูย้มืของบุคลากรการจดัท าประกนัอุบติัเหตุใหแ้ก่นกัเรียนและบุคลากรจดัหาแบบเรียนต าราเรียน
ร่วมกบัฝ่ายวชิาการจ าหน่ายใหแ้ก่นกัเรียน 

2. งานโภชนาการและร้านคา้รับผดิชอบดูแลงานจดัเล้ียงและรับรองแขกผูม้าเยอืน
โรงเรียนและการประชุมหรือกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนดูแลจดัการประมูลร้านอาหารภายใน
โรงเรียนตลอดจนสุขอนามยัและโภชนาการของนกัเรียนและบุคลากร 

3. งานพยาบาลและอนามยัโรงเรียนรับผดิชอบดูแลงานการรักษาพยาบาลของโรงเรียนท่ี
ใหบ้ริการแก่นกัเรียนและบุคลากรของโรงเรียนจากการเจบ็ป่วยหรือประสบอุบติัเหตุในโรงเรียน
ประสานงานกบับริษทัประกนัภยักรณีนกัเรียนหรือบุคลากรประสบอุบติัเหตุบริการตรวจสุขภาพ
นกัเรียนและติดตามภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตของนกัเรียนทุกระดบัชั้นใหบ้ริการ
เผยแพร่ความรู้และขอ้มูลสุขภาพขอ้มูลอตัราการเจริญเติบโตของนกัเรียน 
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4. สหกรณ์ของโรงเรียนรับผดิชอบดูแลบริหารกิจกรรมร้านคา้สหกรณ์โรงเรียน 
วจิิตร วรุตบางกรู และสุพิชญาธีระกุล (25 42, หนา้ 52) ไดก้ล่าวถึงการบริหารกิจการ

นกัเรียน หมายถึง การบริหารกิจการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาท่ีก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึง
จ าแนกงานกิจการนกัเรียนวา่ประกอบไปดว้ยงานต่างๆ ดงัน้ี 

1. การจดัท าส ามะโนนกัเรียน 
2. การับนกัเรียนเขา้ใหม่ 
3. การท าทะเบียนหรือระเบียบนกัเรียน   
4. การปกครองนกัเรียน  
5. การบริการต่างๆ แก่นกัเรียน อนัไดแ้ก่ บริการหอ้งสมุด บริการแนะแนว บริการ

สุขภาพ และการใหค้วามปลอดภยันกัเรียน 
6. การจดักิจกรรมต่างๆ ของนกัเรียนทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน 
พนสั  หนันาคินทร์ (2542, หนา้ 217) ไดจ้  าแนกงานกิจการนกัเรียนออกเป็น 4 งาน คือ 
1. การจดักิจกรรมนกัเรียน ซ่ึงไดแ้ก่ ประโยชน์ หลกัการ ในการจดัประเภทของกิจกรรม

และการประเมินผลกิจกรรม 
2. การจดับริการแนะแนว ไดแ้ก ้บริการต่างๆ ของการแนะแนว หนา้ท่ีของครูในฐานะ

เป็นผูแ้นะแนว กิจกรรมการแนะแนว และการประเมินผลการแนะแนว เป็นตน้ 
3. การรักษาวนิยัในโรงเรียน ซ่ึงอาจไดแ้ก่ ประเภทของวจิยั การแกไ้ขและการป้องกนั

วนิยักบัสุขภาพจิต ครูใหญ่กบัการรักษาวนิยัของโรงเรียน เป็นตน้ 
4. บริการอ่ืนๆ ท่ีจดัใหแ้ก่นกัเรียน เช่น บริการสุขภาพ บริการอาหารกลางวนั บริการ

ร้านคา้ของโรงเรียน การจดัใหค้วามปลอดภยัแก่นกัเรียน เป็นตน้ 
พิชยั เสง่ียมจิตต ์(2542, หนา้ 60) ไดก้ล่าวถึงการบริหารกิจการนกัเรียน หมายถึงการจดั

กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน ในส่วนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนปกติ ทั้งในและ
นอกสถาบนั โดยเร่ิมตั้งแต่ยกัเรียนจะเขา้เรียน ระหวา่งเรียนจนกระทัง่ออกจากสถาบนั ดงันั้นจะ
เห็นไดว้า่ การบริหารกิจการนกัเรียนจะเป็นส่ิงเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนโดยตรง โดยมีความส าคญัดงัน้ี 

1. ส่งเสริมและควบคุมนกัเรียนใหเ้รียนรู้การอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุ 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้กวา้งขวางยิง่ข้ึน โดยเรียนรู้จากบุคคลอ่ืน เรียนรู้ซ่ึงกนั

และกนั มิเฉพาะการเรียนในหอ้งเรียนเท่านั้น 
3. ส่งเสริมการใชแ้ละควบคุมพลงัความคิด พลงักายส่วนเกินท่ีนกัเรียนมีอยูใ่หส้ามารถ

ใชใ้นทิศทางท่ีถูกตอ้งและควรจะเป็น 
4. ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรู้สึกมีส่วนร่วม มีความเป็นเจา้ของในสถาบนั 
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5. ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดป้ระสบการณ์เพื่อน าไปสู่งานอาชีพนอง นอกเหนือไปจากงาน
อาชีพหลกัท่ีเรียนในหอ้ง 

6. ส่งเสริมและกระตุน้ใหน้กัเรียนบูรณาการการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ 

7. ส่งเสริมความถนดั ความสนใจและความสามารถของนกัเรียนแต่ละคน 
8. ส่งเสริมบรรยากาศเท่าเทียมกนัในการท่ีจะไดรั้บการศึกษา 
9. ช่วยสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งครูและนกัเรียน 
10. ส่งเสริมจรรยามารยาทอนัดีในสังคม และเทิดทูนวฒันธรรมอนัดีของชาติ 
11. ช่วยประชาสัมพนัธ์และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสถาบนัและชุมชน ส่งเสริม

การใชเ้วลาวา่งของนกัเรียนใหเ้กิดประโยชน์ 
การบริหารงานดา้น ทัว่ไป หมายถึง การบริหารกิจการนกัเรียน เป็นการสนบัสนุน

กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดความสนใจในกิจกรรมอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหอ้งเรียน  

ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ดา้นการบริการงานทัว่ไป หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ระหวา่ง
โรงเรียนกบัผูป้กครองและชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั เป็นการเปิด
โอกาสใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และการใหแ้ละการรับขอ้มูล 
การใหบ้ริการดา้นต่างๆ จากโรงเรียน การรับฟังความคิดเห็น แลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั รวม
ไปถึงการใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนในดา้นต่างๆ ท่ีทางโรงเรียนหรือชุมชนไดจ้ดัข้ึน 

 

2.4 การบริหารศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมายถึง สถานท่ีดูแลและใหก้ารศึกษาเด็ก อายรุะหวา่ง 3 - 5 ปี มี

ฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา เป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัตั้งเอง และศูนย์
พฒันาเด็กเล็กของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีถ่ายโอนใหอ้ยูใ่นความดูแลรับผดิชอบขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ศูนยอ์บรม เด็กก่อนเกณฑใ์นวดั/มสัยดิ กรมการศาสนา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
กรมการพฒันาชุมชน และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (เด็ก 3 ขวบ) รับถ่ายโอนจากส านกังานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ ฯลฯ ซ่ึงต่อไปน้ี เรียกวา่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 

เด็กเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่า และมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาประเทศชาติใน
อนาคต การพฒันาเด็กใหไ้ดรั้บความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาจึง
นบัเป็นภารกิจส าคญัท่ีหน่วยงานซ่ึงรับผดิขอบจะตอ้งตระหนกั และใหค้วามสนใจ เพื่อใหก้าร
พฒันาเด็กเป็นไปอยา่งมีคุณภาพและไดม้าตรฐานเหมาะสมกบัวยั  
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในฐานะหน่วยงานซ่ึงมีภารกิจหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นการ 
พฒันาเด็ก ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายวา่ดว้ยแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ไม่วา่จะเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลเทศบาล 
หรือเมืองพทัยาก็ดี ลว้นแต่มีบทบาทท่ีส าคญัในการบริหารจดัการเก่ียวกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้งส้ิน 
ปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัตั้ง และด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พร้อมทั้งรับถ่าย
โอนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซ่ึงเดิมอยูใ่นความดูแลรับผดิชอบของส่วนราชการต่าง ๆ โดยองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการส่งเสริมและพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในทุก ๆ ดา้น 
เพื่อใหเ้ด็กไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ และไดม้าตรฐาน 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในการจดัท ามาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหส้ามารถด าเนินงานเพื่อพฒันาเด็ก
ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และเหมาะสม ซ่ึงจะเป็นแนวทางใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือปฏิบติั ใน
การด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ต่อไป ส าหรับมาตรฐานดงักล่าว ไดร้วบรวม และจดัท าข้ึน
จ าแนกออกเป็นมาตรฐานการด าเนินงาน 4 ดา้น ประกอบดว้ย  

1. ดา้นบุคลากร และการบริหารจดัการ 
 เป็นการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นบุคลากร และการบริหารจดัการ เช่น คุณสมบติัและบทบาทหนา้ท่ีของบุคลากร
ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ผูดู้แลเด็ก 
ผูป้ระกอบอาหาร ตลอดจนผูท้  าความสะอาดศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เป็นตน้ 

2. ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั 
เป็นการก าหนดมาตรฐานส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั ดงัน้ี 
 2.1 ดา้นอาคารสถานท่ี เป็นการก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัพื้นท่ีของศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็กท่ีตั้ง จ  านวนชั้นของอาคาร ทางเขา้ - ออก และประตูหนา้ต่าง ตลอดจนพื้นท่ีใชส้อยอ่ืน ๆ เป็น
ตน้ 

2.2 ส่ิงแวดลอ้ม เป็นการก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก
ตวัอาคาร เช่น แสงสวา่ง เสียง การถ่ายเทอากาศ สภาพพื้นท่ีภายในอาคาร ร้ัว สภาพแวดลอ้มและ
มลภาวะ เป็นตน้ 

2.3 ดา้นความปลอดภยั เป็นการก าหนดมาตรฐานท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั เช่น การ
ก าหนดมาตรการป้องกนัความปลอดภยั และมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็น
ตน้ 
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3. ดา้นวชิาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร 
เป็นการก าหนดมาตรฐานส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ดา้นวชิาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของเด็กท่ีพึงประสงค ์12 ประการ 
คุณลกัษณะตามวยั (ดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา) การจดัประสบการณ์ 
ตลอดจนการจดักิจกรรมประจ าวนัส าหรับเด็ก เป็นตน้ 

4. ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากชุมชน 
เป็นการก าหนดมาตรฐานส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน เช่น การประชุมช้ีแจงใหร้าษฎรในชุมชนทราบถึง
ประโยชน์และความจ าเป็นของการด าเนินงาน การจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์การจดัใหมี้กองทุน
ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงาน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลรวมถึงการเขา้มามีส่วน
ร่วมจากชุมชน หรือประชาคมในทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

มาตรฐานด้านการด าเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเลก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.4.1 ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ นายกฯ และปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนบุคลากร 
ซ่ึงท าหนา้ท่ีในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อาทิ หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ผูดู้แลเด็ก ผูป้ระกอบอาหารและ 
ผูท้  าความสะอาด เป็นตน้ โดยบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งมีคุณสมบติั บทบาทหนา้ท่ีและ ความ
รับผดิชอบในการบริหารจดัการเพื่อใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถ
ด าเนินงานใหก้ารศึกษาและพฒันาการส าหรับเด็กไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการดว้ย ความ
เหมาะสม และเป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

1. ดา้นคุณสมบติั 
1.1 ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ นายกเทศมนตรี นายกองคก์าร บริหาร

ส่วนต าบล ปลดัเทศบาล ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล รวมถึงผูบ้ริหารการศึกษา ไดแ้ก่  
ผูอ้  านวยการส านกั ผูอ้  านวยการกอง หวัหนา้กองการศึกษา ควรมีคุณสมบติัท่ีส าคญั 

ดงัน้ี 
- มีความรู้ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินงานดา้นการให้

การศึกษา และพฒันาศูนยเ์ด็กเล็ก 
- มีนโยบายแผนและงบประมาณเพื่อการด าเนินงานท่ีชดัเจนในการส่งเสริมและ

สนบัสนุนการพฒันาศูนยเ์ด็กเล็กใหมี้คุณภาพ 
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1.2 บุคลากรซ่ึงท าหนา้ท่ีในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ไดแ้ก่ หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ผูดู้แล
เด็ก ผูป้ระกอบอาหาร และผูท้  าความสะอาด ควรมีคุณสมบติัท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1.2.1 หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีสถานภาพเป็นพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน หรือพนกังาน
จา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามมาตรฐานทัว่ไปหรือหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัพนกังานส่วน
ทอ้งถ่ินหรือพนกังานจา้งท่ีออกตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2542 และควรมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. มีวฒิุการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษาข้ึนไปสาขาวชิาเอกอนุบาลศึกษา 
หรือปริญญาอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนทอ้งถ่ินรับรอง และมีประสบการณ์ในการ
ท างานเก่ียวกบัการพฒันาเด็กปฐมวยัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

2. มีคุณสมบติัทัว่ไป และคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งตามมาตรฐานทัว่ไปท่ีคณะกรรมการ
กลางพนกังานส่วนทอ้งถ่ินก าหนด 

3. มีความรู้เร่ืองโภชนาการ และอาหารเป็นอยา่งดี 
4. ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
5.ไม่มีประวติัการกระท าผดิต่อเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก 
6.ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่ความผดิท่ีเป็นลหุ

โทษ หรือความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาท 
7. แพทยใ์หก้ารรับรองวา่มีสุขภาพจิตดี สุขภาพแขง็แรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็น

ผูว้กิลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นผูติ้ดสารเสพติด 
1.2.2 ผูดู้แลเด็ก มีวฒิุการศึกษาตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน

ก าหนด มีสถานภาพเป็นพนกังานส่วนทอ้งถ่ินหรือพนกังานจา้งตามมาตรฐานทัว่ไป หรือ
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัพนกังานจา้งท่ีออกตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2542 และควรมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. มีคุณสมบติัทัว่ไป และคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งตามมาตรฐานทัว่ไปท่ีคณะกรรมการ
กลางพนกังานส่วนทอ้งถ่ินก าหนด 

2. ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
3. ไม่มีประวติัการกระท าผดิต่อเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก 
4. ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกเวน้แต่ความผดิท่ีเป็นลหุ

โทษ หรือความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาท 
5. แพทยใ์หก้ารรับรองวา่มีสุขภาพจิตดี สุขภาพแขง็แรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ร้ายแรง ไม่

เป็นผูว้กิลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นผูติ้ดสารเสพติด 
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6. มีระดบัวฒิุภาวะ และบุคลิกลกัษณะเหมาะสม ทั้งดา้นจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความ
ตั้งใจปฏิบติังานดว้ยความรัก ความอ่อนโยน เอ้ือต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในการดูแลเด็กเล็ก อยา่ง
เหมาะสม 

7. เป็นบุคคลท่ีมีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขมุ เยอืกเยน็ และมีความขยนัอดทน 
8. มีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกบัการพฒันาเด็กปฐมวยัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

1.2.3 ผูป้ระกอบอาหาร มีสถานภาพเป็นพนกังานจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
และควรมีคุณสมบติัท่ีส าคญั ดงัน้ี 

มีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัผูดู้แลเด็ก ยกเวน้ วฒิุการศึกษา ควรจบการศึกษาไม่ต ่ากวา่ภาค
บงัคบั และควรเป็นผูมี้ความรู้เร่ืองโภชนาการ และอาหารเป็นอยา่งดี 

1.2.4 ผูท้  าความสะอาด มีสถานภาพเป็นพนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
และควรมีคุณสมบติัท่ีส าคญั ดงัน้ี 

มีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัผูดู้แลเด็ก ยกเวน้ วฒิุการศึกษา ควรจบการศึกษาไม่ต ่ากวา่ภาค
บงัคบั 

2. ดา้นบทบาทหนา้ท่ี 
2.1 ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรมีบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1. ส ารวจความตอ้งการของชุมชน ในการจดัตั้ง และด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
2. ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามความพร้อมดา้นทรัพยากร

บุคคล สถานท่ี และฐานะการคลงัของแต่ละทอ้งถ่ิน 
3.  จดัท าแผนงานโครงการ และงบประมาณในการจดัตั้ง และสนบัสนุนการ

ด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก รวมทั้งจดัท าญตัติขอความเห็นชอบจากสภาทอ้งถ่ิน 
4. จดัท าประกาศจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
5. จดัท าระเบียบ หรือขอ้บงัคบัวา่ดว้ยศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
6. ก าหนดแผนปฏิบติัการและงบประมาณในการส่งเสริมและพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็กทุกดา้นอยา่งต่อเน่ือง 
7. ควบคุม ก ากบัดูแลการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหมี้คุณภาพและถูกตอ้ง

ตามหลกัวชิาการ 
2.2 หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ควรมีบทบาทหนา้ท่ีรับผดิชอบดูแลบุคลากรและ การ

ด าเนินงานภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และแผนงานท่ีวางไวอ้ยา่งถูกตอ้งตาม
หลกัวชิาการ และดว้ยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อเด็กมากท่ีสุด 

2.3 ผูดู้แลเด็ก ควรมีบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี 
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1. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกิจวตัรของเด็กเพื่อใหเ้ด็กมีความเจริญเติบโต มีพฒันาการทุกดา้น
ตามวยั 

2. ส่งเสริมพฒันาการของเด็กในลกัษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค ์กล่าวคือ ใหเ้ด็กได้
พฒันาดา้นจิตใจ อารมณ์ สังคม และจริยธรรมไปพร้อม ๆ กนั โดยใหโ้อกาสเด็กเรียนรู้จากส่ิงของ 
และผูค้นท่ีอยูร่อบขา้ง ซ่ึงเด็กจะเรียนรู้โดยประสาทสัมผสัทั้งหา้ การเคล่ือนไหว การเล่น และการ
ลงมือกระท า ดงันั้น ผูดู้แลเด็กจะตอ้งส่งเสริมใหโ้อกาสเด็กไดพ้ฒันาอยา่งเตม็ท่ี รวมทั้งการ
ปฏิสัมพนัธ์กบัเด็กดว้ยค าพดู และกริยาท่าทางท่ีนุ่มนวล อ่อนโยน แสดงความรักความอบอุ่นต่อเด็ก 

3. สังเกต และบนัทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พฒันาการต่าง ๆ ของเด็ก เพื่อจะ
ไดเ้ห็นความเปล่ียนแปลงทั้งปกติ และผดิปกติท่ีเกิดข้ึนกบัเด็ก ซ่ึงจะน าไปสู่การคน้หาสาเหตุ และ
วธีิการแกไ้ขไดท้นัท่วงที 

4. จดัส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ เหมาะสมในการพฒันาเด็กทุกดา้น ทั้ง
ภายในอาคารและภายนอกอาคารใหส้ะอาด มีความปลอดภยั และเหมาะสมกบัพฒันาการของเด็ก 

5. ประสานสัมพนัธ์ระหวา่งเด็กกบัพอ่แม่ ผูป้กครอง และสมาชิกในครอบครัว 
ตลอดจนเป็นส่ือกลางในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเด็กกบัพอ่แม่ ผูป้กครองและสมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อทราบถึงพฤติกรรม พฒันาการการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว และต่อเน่ือง  

6. มีการพฒันาตนเองในทางวชิาการ และอาชีพ ใฝ่หาความรู้ และพฒันาตนเองอยู่
เสมอ ดงัน้ี 

- การพฒันาดา้นความรู้ทางวชิาการ และทกัษะอาชีพอยา่งต่อเน่ือง เช่น การศึกษาหา
ความรู้ การเขา้รับการอบรมเพิ่มเติมอยา่งสม ่าเสมอ การติดตามความเปล่ียนแปลงดา้นความรู้ และ
เทคโนโลยโีดยอาศยัส่ือท่ีหลากหลาย รวมทั้งการรวมกลุ่มแลกเปล่ียนประสบการณ์ การศึกษาดูงาน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมีคุณภาพ การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกและการจดัตั้งชมรมเครือข่ายส าหรับผูดู้แล
เด็ก ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์โดยตรงแก่ผูดู้แลเด็ก 

7. รู้จกัใชป้ระโยชน์จากแหล่งขอ้มูล ความรู้ และเครือข่ายการปฏิบติังาน เพื่อ
สนบัสนุนการปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ องคก์รเอกชน และแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 
ในชุมชน ดงัน้ี 

- หน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงมหาดไทย (กรมการพฒันาชุมชน กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน) กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(กรมพฒันาสังคมและ
สวสัดิการ) กระทรวงแรงงาน (กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กรมพฒันาฝีมือแรงงาน) 
กระทรวงศึกษาธิการ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกับริหารงานการศึกษา
นอกโรงเรียน ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านกังานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษา สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเด็กและครอบครัว มหาวทิยาลยัมหิดล มหาวทิยาลยัราช
ภฎั) กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามยักรมสุขภาพจิต) กระทรวงวฒันธรรม (กรมการศาสนา) 
กระทรวงกลาโหม (กองทพัเรือ) เป็นตน้ 

- องคก์รเอกชน สมาคม และมูลนิธิต่าง ๆ เช่น สมาคม วาย ดบัเบิลย ูซี เอ มูลนิธิเด็ก
อ่อนในสลมัในพระอุปถมัภส์มเด็จพระเจา้พี่นางเธอเจา้ฟ้ากลัยานิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ มูลนิธิเพื่อการพฒันาเด็ก มูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจน ซี ซี เอฟ ในประเทศไทยสภา
องคก์ารพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (สอดย.) องคก์ารยนิูเซฟ เซฟเดอะชิลเดรน ย ูเอส เอ สภา
สตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถมัภ ์สหทยัมูลนิธิ มูลนิธิ มูลนิธีดวงประทีป เป็นตน้ 

- แหล่งขอ้มูลความรู้ในชุมชน เช่น สถานีอนามยั โรงพยาบาล สถานรับเล้ียงเด็กใน
นิคมต่าง ๆ ส านกังานพฒันาสังคมและสวสัดิการจงัหวดั (กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ) ศูนย์
สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บา้น (ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน) องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต่าง ๆ โรงเรียนประถมศึกษาในชุมชน ศูนยส่ื์อประจ าหมู่บา้นของ
ส านกังาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยบ์ริการสาธารณสุข ศูนยส์งเคราะห์เด็กปฐมวยั 
ศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียนในชุมชน (กรุงเทพมหานคร) ขา้ราชการครู หรือขา้ราชการอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็น
ผูท้รงความรู้ หรือท่ีเกษียณอายแุลว้ เป็นตน้ 

2.4 ผูป้ระกอบอาหาร ควรมีบทบาทหนา้ท่ีในการประกอบอาหารใหถู้กสุขลกัษณะถูก
อนามยั และโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวยั รวมทั้งการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การจดัสถานท่ี
เตรียมและปรับปรุงอาหาร จดัเคร่ืองสุขภณัฑเ์คร่ืองครัวสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีการ
จดัการขยะถูกสุขลกัษณะ 

2.5 ผูท้  าความสะอาด ควรมีบทบาทหนา้ท่ีในการท าความสะอาด ดูแลรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ทั้งภายใน และภายนอกอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

3. ดา้นรูปแบบการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รส่วนทอ้งถ่ิน 
3.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยคณะกรรมการ

บริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซ่ึงไดแ้ก่ บุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากชุมชนและองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเป็น ผูแ้ต่งตั้งโดยก าหนดจ านวนตามความเหมาะสม โดยจะตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุ
ทางการศึกษา ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนกลุ่มองคก์รประชาคม ผูแ้ทนผูป้กครอง 
ผูแ้ทนผูดู้แลเด็ก อยา่งละไม่นอ้ยกวา่ 1 คน โดยมีหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท าหนา้ท่ีเลขานุการคระ
กรรมการโดยต าแหน่ง 

3.2 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบริหารจดัการโดยคณะกรรมการบริหารศูนย ์มี
นายกเทศมนตรี/นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือผูท่ี้นายกเทศมนตรี/นายกองคก์ารบริหารส่วน
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ต าบลมอบหมาย เป็นประธาน ยกเวน้ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดั/มสัยดิท่ีรับถ่ายโอนจาก
กรมการศาสนาใหเ้จา้อาวาส/โตะ๊อิหม่ามหรือ ผูท่ี้เจา้อาวาส/โตะ๊อิหม่าม มอบหมายเป็นประธาน 

3.3 การบริหารงบประมาณและการบริหารงานบุคคล เป็นหนา้ท่ีขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และมาตรฐานทัว่ไปหรือหลกัเกณฑท่ี์
ออกตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 และมาตรฐานดา้น
บุคลากรและการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคป์กครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนด 

3.4 ใหค้ณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท า
หนา้ท่ีประเมินผูดู้แลเด็ก ผูป้ระกอบอาหาร และผูท้  าความสะอาด ในดา้นความรู้ ความสามารถให้
เป็นไปตามมาตรฐานดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กก าหนด และเสนอผล
การประเมินใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกอบการพิจารณาต่อสัญญาต่อไป 

4. ดา้นการบริหารจดัการ 
พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน พุทธศกัราช 2542 ซ่ึงออกตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2540 ไดบ้ญัญติัอ านาจและหนา้ท่ีใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกประเภทรับผดิชอบการ
จดับริการสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงรวมถึงการจดัการศึกษาดว้ย และพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษา ก็ไดบ้ญัญติัไวใ้หอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธิจดัการศึกษาระดบัใดก็ได ้ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความ
ตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ ประกอบกบัแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งจดัท า โดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบริหารจดั
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการกระจายโอกาสใหป้ระชาชน ผูป้กครองไดรั้บบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

4.1 นโยบาย  
จดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (อาย ุ3  – 5 ปี) ดว้ยความร่วมมือของชุมชน เพื่อกระจาย

โอกาสเตรียมความพร้อม และพฒันาเด็กทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอยา่ง
เหมาะสมตามวยั และเตม็ตามศกัยภาพ ตลอดจนเพื่อแบ่งเบาภาระของผูป้กครอง และเป็นพื้นฐาน
ของการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 

4.2 เป้าหมาย  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับผดิชอบในการบริหารและจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ใหมี้คุณภาพตามหลกัวชิาการ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และดว้ยความร่วมมือของประชาชนในชุมชน
ทอ้งถ่ินนั้น ๆ 
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4.3 วตัถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริม และสนบัสนุนใหเ้ด็กไดรั้บการดูแลท่ีถูกสุขลกัษณะ และไดรั้บ การ

ฝึกฝนพฒันาตามวยัและเตม็ตามศกัยภาพ 
2. เพื่อพฒันาความพร้อมของเด็กในทุก ๆ ดา้นแบบองคร์วม ตามจิตวทิยาพฒันา การ

และหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 
3. เพื่อกระตุย้ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดั และพฒันาความพร้อมของเด็กก่อนเขา้

เรียนระดบัประถมศึกษา ตลอดจนส่งเสริมใหค้รอบครัวเป็นฐานในการเล้ียงดู และพฒันาเด็กได้
อยา่งถูกวธีิ 

4. เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนความร่วมมือระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัชุมชน 
ใหส้ามารถร่วมกนัวางแผน และด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายได ้

5. เพื่อแบ่งเบาภาระการอบรมเล้ียงดูเด็กของผูป้กครองท่ีมีรายไดน้อ้ยใหส้ามารถ
ออกไปประกอบอาชีพไดโ้ดยสะดวก และเป็นการกระจายโอกาสในการพฒันาความพร้อมส าหรับ
เด็กทุกคนใหไ้ดรั้บการพฒันาอยา่งทัว่ถึง 

6. เพื่อใหก้ารบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีคุณภาพ 
4.3 การจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
กรณีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประสงคจ์ะจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ควรมีสถานท่ี 

อาคารและด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ส ารวจความตอ้งการของชุมชน 
องคก์รปรกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการส ารวจความตอ้งการของชุมชนในประเด็ก

ดงัต่อไปน้ี 
- ความตอ้งการของชุมชน 
- ความตอ้งการในการส่งเด็กเขา้เรียน ควรมีเด็กท่ีรับบริการ อาย ุ3  – 5 ปี ไม่นอ้ยกวา่ 

20 คน ข้ึนไป 
- ความตอ้งการใหศู้นยจ์ดับริการ  
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2. รูปแบบการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        …………………………… 
 

 
 

แผนภาพที ่2.1 รูปแบบการจัดตั้งศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพิจารณามอบหมายใหผู้ด้  ารงต าแหน่งบุคลากร ทาง
การศึกษาหรือพนกังานจา้งท่ีมีคุณสมบติัเพื่อแต่งตั้งเป็นหวัหนา้ศูนยแ์ละแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโดยมีหวัหนา้ศูนยรั์บผดิชอบการด าเนินงานภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

3. จดัท าแผนด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และญตัติขอความคิดเห็นชอบจาก สภา
ทอ้งถ่ิน ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าแผนด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพื่อน าเขา้สู่
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และจดัท าญตัติเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภา
ทอ้งถ่ินต่อไป  

4. จดัท าโครงการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าโครงการ
จดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพื่อเสนอขอรับงบประมาณในการด าเนินการจากผูมี้อ  านาจอนุมติั  

5. จดัท าระเบียบ/ขอ้บงัคบัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินวา่ดว้ยศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าระเบียบ หรือขอ้บงัคบัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินวา่ดว้ย
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพื่อใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งถือปฏิบติัในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

6. จดัท าประกาศจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าประกาศ
จดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กประกาศ ใหส้าธารณชนทราบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

กองช่าง 

 

กองการศึกษา 

 

กองสาธารณสุข 
 

กอง............... 

 

คณะกรรมการบริหารศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ 

 
ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
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7. การยบุ / เลิก หรือรวมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เม่ือจ านวนเด็กเล็กท่ีรับบริการในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กมีจ านวนนอ้ยไม่เพียงพอต่อ การจดัชั้นเรียนและกิจกรรมการเรียน หรือกรณีท่ีองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินประสงคจ์ะรวมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตั้งแต่ 2 แห่งข้ึนไปเป็นแห่งเดียวกนั ให้
คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เป็นผูพ้ิจารณาเสนอต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้
พิจารณายบุเลิกหรือรวมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กนั้น ตามความจ าเป็น และเหมาะสม โดยผา่นความ
เห็นชอบของสภาทอ้งถ่ิน และเหมาะสม โดยผา่นความเห็นชอบของสภาทอ้งถ่ิน และเม่ือองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าประกาศยบุเลิก หรือรวมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กแลว้ ใหร้ายงานจงัหวดัและ
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินทราบ 

4.5 แนวทางการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จะตอ้งค านึงถึงขอบข่ายของงานสายการบงัคบั

บญัชาและระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 ท่ี
ก าหนดใหส้ถานศึกษาตอ้งบริหารจดัการใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด โดยจะตอ้งจดัใหมี้
การประเมินตนเองทุกปี เพื่อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการจดัการการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก ดงันั้น เพื่อใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็กสามารถใหก้ารดูแล และพฒันาจดัการศูนยฯ์ ใหค้รอบคลุม
ลกัษณะงาน ต่อไปน้ี 

1. งานบุคลากรและการบริหารจดัการ 
2. งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
3. งานวชิาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 
4. งานการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน 
5. งานธุรการ การเงิน และพสัดุ 
ทั้งน้ี หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กควรจดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบงานดงักล่าวโดยแบ่งและ

มอบหมายงานตามความถนดั ความสามารถ และลกัษณะของงานท่ีตอ้งด าเนินการ ทั้ง 5 งาน 
อยา่งไรก็ตาม ในการจดัแบ่งงานดงักล่าวควรค านึงถึงความพร้อม และศกัยภาพของแต่ละศูนยฯ์ ใน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดเล็กอาจรวมลกัษณะงานวชิาการและงานกิจการนกัเรียนเป็นงาน
กลุ่มเดียวกนั และ/หรือรวมลกัษณะงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม กบังานธุรการ การเงิน พสัดุ 
เป็นกลุ่มงานเดียวกนั เป็นตน้ การบริหารงานทั้ง 5 งาน ใหมี้คุณภาพมีแนวทางการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1. งานบุคลากรและการบริหารจดัการ 
มีลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 
1. สรรหา หรือจดัจา้งบุคลากรเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีจ านวนตามความ

จ าเป็นและสอดคลอ้งกบัศกัยภาพขององคก์รส่วนทอ้งถ่ิน เช่น หวัหนา้ศูนย ์ผูดู้แลเด็ก ผูป้ระกอบ
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อาหาร ผูท้  าความสะอาด โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารสรรหาการจา้งและต่อสัญญาจา้งตามมาตรฐานและ
หลกัเกณฑท์ัว่ไปท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนทอ้งถ่ินก าหนด ยกเวน้กรณีศูนยอ์บรมเด็ก
ก่อนเกณฑใ์นวดั/มสัยดิ การจา้งและการต่อสัญญาจา้ง ใหค้ณะกรรมการบริหารศูนยว์ดั/มสัยดิเป็นผู ้
พิจารณาสรรหาและแจง้ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูจ้ดัจา้ง 

2. ก าหนดจ านวนอตัราก าหนดบุคลากร และเงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน ในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ดงัน้ี   

2.1 ผูดู้แลเด็ก จ านวนสัดส่วนต่อเด็กเล็ก 1 : 20 หากมีเศษตั้งแต่ 10 คน ข้ึนไป ใหเ้พิ่ม
ผูดู้แลเด็กอีก 1 คน 

2.2 ผูป้ระกอบอาหารก าหนดจ านวนไดต้ามความจ าเป็น เหมาะสมตามฐานะการคลงั
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2.3 ผูท้  าความสะอาดก าหนดจ านวนไดต้ามขนาดของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก คือ ศูนยฯ์ 
ขนาดเล็ก (จ านวนเด็กไม่เกิน 200 คน) มีอตัราไม่เกิน 2 คน ศูนยฯ์ ขนาดใหญ่ (จ านวนเด็กตั้งแต่ 200 
คนข้ึนไป) มีอตัราไม่เกิน 4 คน ตามฐานะการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2.4 ก าหนดอตัราเงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สิทธิหรือสวสัดิการอ่ืนท่ีพึ่งไดรั้บ
ตามท่ีมีกฎหมายบญัญติัไว ้ดงัน้ี 

ก. ผูมี้วฒิุการศึกษาภาคบงัคบัและมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ก าหนดอตัราเดือนละไม่นอ้ย
กวา่ 4,880 บาท หากมีประสบการณ์ในการท างาเก่ียวกบัการพฒันาเด็กปฐมวยัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 
ปี และมีหนงัสือรับรองก าหนดอตัราเดือนละไม่ยอ้ยกวา่ 5,530 บาท 

ข. ผูท่ี้มีวฒิุการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือผูท่ี้มีวฒิุประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ก าหนดอตัราเดือนละไม่นอ้ยกวา่ 5,260 บาท 

ค. ผูท่ี้มีวฒิุการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษาข้ึนไป สาขาวชิาเอก
อนุบาลศึกษาหรือปฐมวยั หรือปริญญาอ่ืนท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนทอ้งถ่ินรับรอง 
ก าหนดอตัราเดือนละไม่นอ้ยกวา่ 7,630 บาท 

ง. ผูท่ี้มีวฒิุการศึกษาตาม ก) ข) ค) ตอ้งมีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกบัการ
พฒันาเด็กปฐมวยัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  

จ. สิทธิ หรือสวสัดิการอ่ืนท่ีพึงไดรั้บ 
2.5 ก าหนดการจดัชั้นเรียนหอ้งละไม่เกิน 20 คน หากมีเศษเกิน 10 คน ใหจ้ดัเพิ่มได้

อีก 1 หอ้ง 
3. จดัท างบประมาณค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน

สวสัดิการอ่ืนท่ีพึงไดรั้บตามท่ีมีกฎหมายบญัญติั ตลอดจนการพฒันาบุคลากร 
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4. ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
5. จดัท าระเบียบ ขอ้บงัคบั และทะเบียนประวติับุคลากร 
6. นิเทศ อบรม และพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถในหนา้ท่ีความ

รับผดิชอบอยา่งต่อเน่ือง 
7. บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดา้นอ่ืน ๆ ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งควรปฏิบติัตามมาตรฐานดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กก าหนดไว ้

2. งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
ใหถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยัของ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กก าหนดไว ้
3. งานวชิาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 
ใหถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดา้นวชิาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร

ก าหนดไว ้
4. งานการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน ใหถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานศูนย์

พฒันาเด็กเล็กดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน 
5. งานธุรการ การเงิน และพสัดุ มีลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 
- งานพสัดุ เป็นการจดัท า จดัซ้ือ จดัหาและจ าหน่ายทะเบียนพสัดุ รวมทั้งเสนอความ

ตอ้งการใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ 
- งานธุรการ และสารบรรณ ไดแ้ก่ การจดัท าขอ้มูลสถิติ จดัท าทะเบียนหนงัสือรับ - 

ส่ง การควบคุมและจดัเก็บเอกสาร การจดัท าประกาศและค าสั่ง การจดัท าทะเบียนนกัเรียน การรับ
สมคัรนกัเรียน 

- งานการเงิน ไดแ้ก่ การจดัท างบประมาณ การท าบญัชีการเงิน การเบิกจ่ายเงิน ซ่ึง
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจะถือปฏิบติัเก่ียวกบัรายรับ - จ่ายตามระเบียบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.6 ใหส้ านกั/กองการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานซ่ึงมีหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบในการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นไป
ตามนโยบาย ระเบียบ และมาตรฐานท่ีก าหนด 

ส าหรับการจดัเก็บค่าใชจ่้ายจากผูป้กครองใหอ้นุโลมใชร้ะเบียบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยเงินบ ารุงการศึกษาของหน่วยงานตน้สังกดั และระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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5. กรณีเป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับถ่ายโอนจากส่วน
ราชการต่าง ๆ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับผดิชอบในการบริหารและด าเนินงานตามแนวทาง
ท่ีก าหนดในมาตรฐานดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขา้งตน้ 

2.4.2 ด้านอาคารสถานที ่ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
1. ดา้นอาคารสถานท่ี 
1.1 ท่ีตั้ง 
สถานท่ีตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ควรอยูใ่นพื้นท่ีซ่ึงมีขนาดเหมาะสม และตอ้งไม่อยูใ่นพื้นท่ี 

ซ่ึงอาจเส่ียงต่ออนัตราย ไดแ้ก่ บริเวณขนถ่ายแก๊ส น ้ามนั สารเคมี หรือสารพิษ มลภาวะทางอากาศ 
แสง และเสียงท่ีมากเกินควร หากไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ตอ้งมีมาตรการป้องกนัภาวะภยัต่าง ๆ 
ตามมาตรฐานความจ าเป็น และเหมาะสม 

1.2 จ านวนชั้นของอาคาร 
ตวัอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ควรมีจ านวนชั้นไม่เกิน 2 ชั้น นบัจากพื้น หากสูงเกินกวา่ 2 

ชั้น ตอ้งมีมาตรการป้องกนัอคัคีภยั และอุบติัภยัต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนตามความเหมาะสม และความ
สูงของตวัหอ้ง ไม่ควรนอ้ยกวา่ 2.40 เมตร นบัจากพื้นถึงเพดาน 

1.3 ทางเขา้ – ออก และประตูหนา้ต่าง ๆ 
ทางเขา้ – ออก จากตวัอาคาร ตอ้งมีความเหมาะสม สามารถเคล่ือนยา้ยเด็กออกจากตวั

อาคารไดส้ะดวก หากเกิดอุบติัภยัหรือเหตุร้ายแรงใด ๆ ข้ึน โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีทางเขา้ – ออก 2 
ทาง และแต่ละทางนั้น ควรมีความกวา้งประมาณ 80 เซนติเมตร 

1.4 ประตู – หนา้ต่าง 
ประตู – หนา้ต่าง ตอ้งมีความแขง็แรง อยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้ มีขนาด และจ านวน

เหมาะสมกบัขนาดพื้นท่ีของหอ้ง และความสูงของหนา้ต่าง ควรอยูท่ี่ประมาณ 80.00 เซนติเมตร นบั
จากพื้นใหเ้ด็กมองเห็นส่ิงแวดลอ้มไดก้วา้งและชดัเจน นอกจากน้ี บริเวณประตู – หนา้ต่าง ๆ ไม่
ควรมีส่ิงกีดขวางใด ๆ มาปิดกั้น ช่องทางลม และแสงสวา่ง 

1.5 พื้นท่ีใชส้อย 
พื้นท่ีใชส้อย ตอ้งจดัใหมี้บริเวณพื้นท่ีในอาคารท่ีสะอาด ปลอดภยั และเพียงพอเหมาะสม

กบัการปฏิบติักิจกรรมของเด็ก เช่น การเล่น การเรียนรู้ การรับประทางอาหาร และการนอน โดย
แยกเป็นสัดส่วนจากหอ้งประกอบอาหาร หอ้งส้วม และท่ีพกัของเด็กป่วย โดยเฉล่ียประมาณ 2.00 
ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คน นอกจากน้ีพื้นท่ีส าหรับจดักิจกรรมพฒันาเด็กอาจจดัแยกเป็นหอ้งเฉพาะ 
หรือจดัรวมเป็นหอ้งเอนกประสงคท่ี์ใชส้ าหรับจดักิจกรรมท่ีหลากหลายโดยใชพ้ื้นท่ีเดียวกนัแต่ต่าง
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เวลา และอาจปรับเปล่ียนวสัดุอุปกรณ์ หรือยา้ยเคร่ืองเรือนตามความเหมาะสม และขอ้จ ากดัของ
พื้นท่ี ดงัน้ี 

1.5.1 บริเวณพื้นท่ีส าหรับการนอน ตอ้งค านึงถึงความสะอาดเป็นหลกั อากาศถ่ายเท
ไดส้ะดวก และอุปกรณ์เคร่ืองใชเ้หมาะสมกบัจ านวนเด็ก มีพื้นท่ีเฉล่ียประมาณ 2.00 ตารางเมตร ต่อ
เด็ก 1 คน โดยมีแนวทางในการจดัด าเนินการ ดงัน้ี 

- จดัใหมี้การระบายอากาศท่ีดี ปลอดโปร่ง ไม่มีเสียงรบกวน และแสงสวา่งไม่จา้
เกินไป 

- อุปกรณ์เคร่ืองนอนต่าง ๆ มีความสะอาด โดยน าไปปัดฝุ่ น ตากแดดอยา่งนอ้ย
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

- จดัแยกเคร่ืองนอน หมอน ผา้ห่ม ส าหรับเด็กแต่ละคน โดยเขียนหรือปักช่ือไว ้ไม่ใช้
ร่วมกนั เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรค 

- หมัน่ตรวจตราดูแลไม่ใหมี้สัตว ์หรือแมลงต่าง ๆ มารบกวน ในบริเวณพื้นท่ีส าหรับ
การนอน 

1.5.2 บริเวณพื้นท่ีส าหรับการเล่นและพฒันาเด็ก ควรออกแบบใหมี้พื้นท่ีส าหรับการ
เรียนรู้รวมกลุ่มและแยกกลุ่มยอ่ยในกิจกรรมการเรียนรู้อิสระ การเล่นสร้างสรรคห์รือการอ่าน
หนงัสือ เล่นต่อแท่งไมท่ี้ตอ้งการมุมเงียบ และมีพื้นท่ีส าหรับการเล่นท่ีเลอะหรือเปียกตอ้งค านึงถึง
ความปลอดภยัของเด็กเป็นหลกั โดยมีวสัดุอุปกรณ์ท่ีป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ และมีอุปกรณ์ หรือ
เคร่ืองเล่นท่ีส่งเสริมพฒันาการ และการเรียนรู้ของเด็ก 

1.5.3 บริเวณพื้นท่ีรับประทานอาหาร ตอ้งค านึงถึงความสะอาดเป็นหลกั มีอากาศ
ถ่ายเทไดโ้ดยสะดวก มีแสงสวา่งพอเหมาะ มีอุปกรณ์เคร่ืองใชท่ี้เพียงพอ และเหมาะสมกบัจ านวน
เด็ก ทั้งน้ี บริเวณหอ้งอาหาร โตะ๊ เกา้อ้ี ท่ีใชส้ าหรับรับประทานอาหาร ตอ้งท าความสะอาดอยา่ง
สม ่าเสมอ และควรจดัใหมี้วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชมี้ขนาดเหมาะสมกบัตวัเด็ก มีสภาพแขง็แรง และ
ใชง้านไดดี้ 

1.5.4 บริเวณท่ีพกัเด็กป่วย ตอ้งแยกเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตูย้า เคร่ือง
เวชภณัฑท่ี์จ าเป็น และเด็กตอ้งอยูใ่นสายตาของผูดู้แลตลอดเวลา กรณีไม่สามารถจดัหอ้งพกัเด็กป่วย
เป็นการเฉพาะได ้ตอ้งจดัใหมี้ท่ีพกัเด็กป่วยแยกเป็นสัดส่วนตามความเหมาะสม 

1.5.5 บริเวณสถานท่ีประกอบอาหารหรือหอ้งครัว ตอ้งแยกห่างจากบริเวณพื้นท่ี
ส าหรับเด็กพอสมควร และมีเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็น รวมทั้งท่ีลา้ง และเก็บภาชนะเคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ีถูก
สุขลกัษณะ โดยเนน้เร่ืองความสะอาด และความปลอดภยัเป็นหลกั 
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1.5.6 บริเวณพื้นท่ีส าหรับใชท้  าความสะอาดตวัเด็ก ตอ้งจดัใหมี้บริเวณท่ีใชส้ าหรับท า
ความสะอาดตวัเด็ก และมีอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตามสมควร อยา่งนอ้ยตอ้งมีท่ีลา้งมือและแปรงสีฟัน ใน
ขนาดและระดบัความสูงท่ีเหมาะสมกบัเด็กปฐมวยั ในกรณีท่ีมีหอ้งอาบน ้า จะตอ้งมีแสงสวา่ง
เพียงพอ มีอากาศถ่ายเทไดโ้ดยสะดวก และพื้นไม่ล่ืน 

1.5.7 หอ้งส้วมส าหรับเด็ก ตอ้งจดัใหมี้หอ้งส้วมส าหรับเด็ก โดยเฉล่ีย 1 แห่ง ต่อเด็ก 
10 – 12 คน โถส้วมมีขนาดเหมาะสมกบัตวัเด็ก โดยมีฐานส้วมท่ีเด็กสามารถกา้วข้ึนไดง่้ายมีแสง
สวา่งเพียงพอ อากาศถ่ายเทไดส้ะดวกและพื้นไม่ล่ืน หากมีประตูจะตอ้งไม่ใส่กลอน หรือกุญแจ 
และมีส่วนสูงท่ีสามารถมองเห็นเด็กไดจ้ากภายนอก และไม่ควรไกลจากหอ้งพฒันาเด็ก หากหอ้ง
ส้วมอยูภ่ายนอกอาคาร จะตอ้งไม่ตั้งอยูใ่นท่ีลบัตาคน กรณีท่ีไม่สามารถท าหอ้งส้วมส าหรับเด็กเป็น
การเฉพาะได ้อาจดดัแปลงหอ้งส้วมท่ีมีอยูแ่ลว้ใหเ้หมาะสม และปลอดภยัส าหรับเด็ก 

1.5.8 หอ้งเอนกประสงค ์ส าหรับใชจ้ดักิจกรรมพฒันาเด็ก การรับประทานอาหาร 
หรือการนอน ค านึงถึงความสะอาด และการจดัพื้นท่ีใชส้อยใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของกิจกรรม 
หากเป็นอาคารชั้นเดียว 

ตอ้งมีฝ้าใตห้ลงัคา หากเป็นอาคารท่ีมีมากกวา่ 1 ชั้น ควรจดัใหข้ั้นบนสุดมีฝ้าใต้
หลงัคา โดยมีความสูงจาก พื้นถึงเพดานไม่นอ้ยกวา่ 2.40 เมตร แต่กรณีท่ีมีความสูงเกินกวา่ 2.40 
เมตร อาจไม่มีฝ้าใตเ้พดานก็ได ้

1.5.9 บริเวณพื้นท่ีเก็บส่ิงปฏิกลู จะตอ้งมีพื้นท่ีเก็บส่ิงปฏิกลูทั้งภายใน และภายนอกตวั
อาคาร โดยมีจ านวนและขนาดเพียงพอ ถูกสุขลกัษณะ และมีการก าจดัส่ิงปฏิกลูทุกวนั 

1.5.10 บนัได ควรมีความกวา้งแต่ละช่วง ไม่นอ้ยกวา่ 1.00 เมตร ลูกตั้งของบนัได สูง
ไม่เกิน 17.50 เซนติเมตร ลูกนอนกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 20.00 เซนติเมตร บนัไดทุกขั้นมีราวและลูกกรง
ไม่นอ้ยกวา่ 90.00 เซนติเมตร มีราวเต้ีย เหมาะส าหรับเด็กไดเ้กาะข้ึนบนัได และระยะห่างของ
ลูกกรง ตอ้งไม่เกิน 17.00 เซนติเมตร เคร่ืองใชเ้ฟอร์นิเจอร์ควรมีระดบัความสูง และขนาดท่ีเหมาะ
กบัเด็กปฐมวยั ใหเ้ด็กสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งสม ่าเสมอดว้ยตนเองโดยค านึงถึง
ความปลอดภยัของเด็กเป็นส าคญั 

2. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
2.1 ภายในอาคาร 

2.1.1 แสงสวา่ง 
ควรเป็นแสงสวา่งจากธรรมชาติ สม ่าเสมอทัว่ทั้งหอ้ง เอ้ืออ านวยต่อการจดั

กิจกรรมเพื่อพฒันาเด็ก เช่น มีแสงสวา่งเพียงพอ ในการอ่านหนงัสือไดอ้ยา่งสบายตา เป็นตน้ ไม่
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ควรใหเ้ด็กอยูใ่นหอ้งท่ีใชแ้สงสวา่งจากไฟฟ้าต่อเน่ืองนานกวา่ 2  – 3 ชัว่โมง เพราะจะท าใหเ้กิด
ภาวะเครียดและมีผลถึงฮอร์โมนการเติบโตของเด็ก (Lieberman ,1991, P. 13) 

2.1.2 เสียง 
เสียงตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดงัเกิน (ระหวา่ง 60 – 80 เดซิเบล) อาคารควรจะตั้งอยูใ่น

บริเวณท่ีมีระดบัเสียงเหมาะสม 
2.1.3 การถ่ายเทอากาศ 
ควรมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก โดยมีพื้นท่ีของหนา้ต่าง ประตู และช่องลมรวมกนั

แลว้ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 20 ของพื้นท่ีหอ้ง กรณีท่ีเป็นหอ้งกระจกหรืออยูใ่นบริเวณโรงงานท่ีมี
มลพิษ ตอ้งติดเคร่ืองฟอกอากาศและมีเคร่ืองปรับอากาศอยา่งเหมาะสม ส าหรับบริเวณท่ีมีเด็กอยู่
ตอ้งเป็นเขตปลอดบุหร่ี 

2.2 ภายนอกอาคาร 
2.2.1 ร้ัว 
ควรมีร้ัวกั้นบริเวณใหเ้ป็นสัดส่วน เพื่อความปลอดภยัของเด็ก และควรมีทางเขา้ - 

ออกไม่นอ้ยกวา่ 2 ทาง กรณีมีทางเดียวตอ้งมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 2.00 เมตร 
2.2.2 สภาพแวดลอ้มและมลภาวะ 
ควรมีสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ และควรตั้งอยูห่่างจากแหล่ง

อบายมุข ฝุ่ นละออง กล่ิน หรือเสียงท่ีรบกวน มีการจดัระบบสุขาภิบาล การระบายน ้า การระบาย
อากาศ และการจดัเก็บส่ิงปฏิกลูใหเ้หมาะสม ไม่ปล่อยใหเ้ป็นแหล่งเพาะ หรือแพร่เช้ือโรค
โดยเฉพาะควรก าจดัส่ิงปฏิกลูทุกวนั 

2.2.3 พื้นท่ีเล่นกลางแจง้ 
ตอ้งมีพื้นท่ีเล่นกลางแจง้ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 2.00 ตารางเมตร ต่อจ านวนเด็ก 1 คน 

โดยจดัใหมี้เคร่ืองเล่นกลางแจง้ท่ีปลอดภยั และมีพอสมควรกบัจ านวนเด็ก ในกรณีท่ีไม่สามารถจดั
ใหมี้ท่ีเล่นกลางแจง้ เป็นการเฉพาะ หรือในสถานท่ีอ่ืน ๆ ได ้ก็ควรปรับใชใ้นบริเวณท่ีร่มแทน โดย
มีพื้นท่ีตามเกณฑก์ าหนดหรืออาจจะจดักิจกรรมกลางแจง้ส าหรับเด็กในสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 
เช่น ในบริเวณวดั หรือในสวนสาธารณะ เป็นตน้ โดยตอ้งใหเ้ด็กปฐมวยัมีกิจกรรมกลางแจง้อยา่ง
นอ้ย 1 ชัว่โมง ในแต่ละวนั (Lieberman ,1991) 

2.2.4 ระเบียง 
ตอ้งมีความกวา้งของระเบียบไม่นอ้ยกวา่ 1.50 เมตร และหากมีท่ีนัง่ตามระเบียง

ดว้ย ระเบียงตอ้งกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 1.75 เมตร ของระเบียงตอ้งสูงจากท่ีนัง่ไม่นอ้ยกวา่ 70.00 
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เซนติเมตร นอกจากน้ีควรสอบสภาพความคงทน แขง็แรง และสภาพการใชง้านปลอดภยัส าหรับ
เด็กดว้ย 

 
3. ดา้นความปลอดภยั 

3.1 มาตรการป้องกนัความปลอดภยั 
3.1.1 ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภยั หรือเคร่ืองตดัไฟภายใน

บริเวณอาคาร 
3.1.2 ติดตั้งเคร่ืองดบัเพลิงอยา่งนอ้ย 1 เคร่ือง ในแต่ละชั้นของอาคาร 
3.1.3 ติดตั้งปลัก๊ไฟใหสู้งจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 1.50 เมตร ถา้ติดตั้งต ่ากวา่ท่ีก าหนด 

จะตอ้งมีฝาปิดครอบ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ด็กเล่นได ้และควรหลีกเล่ียงการใชส้ายไฟต่อพว่ง 
3.1.4 หลีกเล่ียงเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ซ่ึงท าดว้ยวสัดุท่ีแตกหกัง่าย 

หรือแหลมคม หากเป็นไม ้ตอ้งไม่เส้ียนไม ้หรือแหลมคม 
3.1.5 จดัใหมี้ตูเ้ก็บยา และเคร่ืองเวชภณัฑส์ าหรับการปฐมพยาบาล วางไวอ้ยูใ่นท่ี

สูง สะดวกต่อการหยบิใช ้และเก็บไวใ้นท่ีปลอดภยัใหพ้น้มือเด็ก 
3.1.6 ใชว้สัดุกนัล่ืน ในบริเวณหอ้งน ้า-หอ้งส้วม และเก็บสารจ าพวกเคมี หรือน ้ายา

ท าความสะอาดไวใ้นท่ีปลอดภยั ใหพ้น้มือเด็ก 
3.1.7 ไม่มีหลุม หรือบ่อน ้า ท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อเด็กในบริเวณโดยรอบตวัอาคาร 

รวมทั้งไม่ควรปลูกตน้ไมท่ี้มีหนามแหลมคม 
3.1.8 มีระบบการล๊อคประตูในการเขา้ – ออกนอกบริเวณอาคาร ส าหรับเจา้หนา้ท่ี

เปิด - ปิดได ้ควรมีกร่ิงสัญญาณเรียกไวท่ี้หนา้ประตู ส าหรับหอ้งครัว และท่ีประกอบอาหาร ควรมี
ประตูเปิด – ปิด ท่ีปลอดภยั เด็กเขา้ไปไม่ได ้

3.1.9 ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกนัพาหะน าโรค และมีมาตรการป้องกนัดา้น
สุขอนามยั 

3.1.10 มีตู ้หรือชั้นเก็บวสัดุอุปกรณ์ และส่ือการเรียนรู้ท่ีแขง็แรง มัน่คง ส าหรับ
วสัดุอุปกรณ์ ท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อเด็กนั้น ควรจดัแยกใหพ้น้มือเด็ก 

3.1.11 เคร่ืองใชเ้ฟอร์นิเจอร์ ควรมีระดบัความสูงและขนาดท่ีเหมาะสมกบัเด็ก
ปฐมวยัใหเ้ด็กสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งสม ่าเสมอดว้ยตนเอง 

3.2 มาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
3.2.1 มีการฝึกซอ้มส าหรับการป้องกนัอุบติัภยัอยา่งสม ่าเสมอ ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 

คร้ัง 
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3.2.2 มีการฝึกอบรมบุคลากร ในเน้ือหาดา้นการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การป้องกนั
อุบติัภยั และความเจบ็ป่วยฉุกเฉินของเด็ก 

3.2.3 มีหมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉินของส่วนราชการต่าง ๆ เช่น สถานีต ารวจหน่วย
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โรงพยาบาล ไวเ้พื่อติดต่อไดอ้ยา่งทนัท่วงที กรณีเกิดเหตุการณ์คบั
ขนั หรือจ าเป็นท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อเด็ก และควรมีอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ าหรับการปฐม
พยาบาลติดประจ าไวใ้นท่ีเปิดเผย 

3.2.4 มีสมุดบนัทึกขอ้มูลสุขภาพ และพฒันาการของเด็กประจ าไว ้กรณีอาจตอ้ง
พาเด็กไปพบแพทย ์

2.4.3 ด้านวชิาการ และกจิกรรมตามหลกัสูตรของศูนย์พฒันาเด็ก 
การศึกษาในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เป็นการจดัการศึกษาในลกัษณะของการอบรมเล้ียงดูและ

การใหก้ารศึกษาไปพร้อม ๆ กนั เด็กจะไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ตามวยัและความสามารถของแต่ละบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายซ่ึงถือเป็นมาตรฐาน ดงัน้ี 

1. คุณลกัษณท่ีพึงประสงค ์
1.1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั และมีสุขนิสัยท่ีดี 
1.2  กลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเล็กแขง็แรง ใชไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่วและประสาน

สัมพนัธ์กนั 
1.3 มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
1.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 
1.5 ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักการออกก าลงักาย 
1.6 ช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 
1.7 รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และความเป็นไทย 
1.8 อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข และปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.9 ใชภ้าษาส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 
1.10 มีความสามารถในการคิด และการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
1.11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
1.12 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 

2. คุณลกัษณะตามวยั 
เป็นความสามารถตามวยัหรือพฒันาการตามธรรมชาติ เม่ือเด็กมีอายถึุงวยันั้น ๆ ซ่ึง

คุณลกัษณะตามวยัท่ีส าคญัของเด็ก มีดงัน้ี 
2.1 พฒันาการดา้นร่างกาย 
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- อาย ุ3 ปี ไดแ้ก่ กระโดดข้ึนลงอยูก่บัท่ีได ้รับลูกบอลดว้ยมือและล าตวัไดเ้ดินข้ึน
บนัไดสลบัเทา้ได ้เขียนรูปวงกลมตามแบบได ้ใชก้รรไกรมือเดียวได ้เป็นตน้ 

- อาย ุ4 ปี ไดแ้ก่ กระโดดขาเดียวอยูก่บัท่ีได ้รับลูกบอลดว้ยมือและล าตวัไดเ้ดิน ข้ึน-
ลงบนัไดสลบัเทา้ได ้ตดักระดาษเป็นเส้นตรงได ้เขียนรูปส่ีเหล่ียมตามแบบไดก้ระฉบักระเฉงไม่
ชอบอยูเ่ฉย เป็นตน้ 

- อาย ุ5 ปี ไดแ้ก่ กระโดดขาเดียวไปขา้งหนา้อยา่งต่อเน่ืองได ้รับลูกบอลท่ีกระดอน
ข้ึนจากพื้นไดด้ว้ยมือทั้งสอง ข้ึน-ลงบนัไดสลบัเทา้ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว เขียนรูปสามเหล่ียมตามแบบ
ได ้ตดักระดาษตามแนวเส้นโคง้ท่ีก าหนด ใชก้ลา้มเน้ือเล็กไดดี้ เช่น ติดกระดุม ผกูเชือกรองเทา้ 
ฯลฯ 

2.2 พฒันาการดา้นอารมณ์ และจิตใจ 
- อาย ุ3 ปี ไดแ้ก่ แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก ชอบท่ีจะใหผู้ใ้หญ่พอใจและไดรั้บค า

ชม กลวัการพลดัพรากจากผูเ้ล้ียง เป็นตน้ 
- อาย ุ4 ปี ไดแ้ก่ แสดงออกทางอารมณ์ไดเ้หมาะสมกบับางสถานการณ์เร่ิมรู้จกัช่ืนชม

ความสามารถและผลงานของตนเอง และผูอ่ื้น ชอบทา้ทายผูใ้หญ่ ตอ้งการใหมี้คนฟัง คนสนใจ เป็น
ตน้ 

- อาย ุ5 ปี ไดแ้ก่ แสดงอารมณ์ไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์อยา่งเหมาะสมช่ืนชม
ความสามารถและผลงานของตนเอง และผูอ่ื้น ยดึตนเองเป็นศูนยก์ลางนอ้ยลง เป็นตน้ 

2.3 พฒันาการดา้นสังคม 
- อาย ุ3 ปี ไดแ้ก่ รับประทานอาหารไดด้ว้ยตนเอง ชอบเล่นแบบคู่ขนาด (เล่นของชนิด

เดียวกนั แต่ต่างคนต่างเล่น) เล่นสมมติไดรู้้จกัรอคอย เป็นตน้ 
- อาย ุ4 ปี ไดแ้ก่ แต่งตวัไดด้ว้ยตนเอง ไปหอ้งส้วมไดเ้อง เล่นร่วมกบัคนอ่ืนได ้รอ

คอยตามล าดบัก่อน - หลงั แบ่งของใหค้นอ่ืน เก็บของเล่นเขา้ท่ีได ้เป็นตน้ 
- อาย ุ5 ปี ไดแ้ก่ ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง เล่นหรือท างานโดยมี

จุดมุ่งหมาย ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้พบผูใ้หญ่รู้จกัไหว ้ท าความเคารพ รู้จกัขอบคุณเม่ือรับของจากผูใ้หญ่ 
รับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นตน้ 

2.4 พฒันาการดา้นสติปัญญา 
- อาย ุ3 ปี ไดแ้ก่ ส าหรับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเหมือนกนั และต่างกนัได ้บอกช่ือขอตนเองได ้

ขอความช่วยเหลือเม่ือมีปัญหา สนทนาโตต้อบ/เล่าเร่ืองดว้ยประโยคสั้น ๆ ได ้สนใจนิทานและ
เร่ืองราวต่าง ๆ ร้องเพลง ท่องค ากลอน ค าคลอ้งจองต่าง ๆ และแสดงท่าเลียนแบบไดรู้้จกัใชค้  าถาม 
“อะไร” สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอยา่งง่าย ๆ เป็นตน้ 



44 
 

- อาย ุ4 ปี ไดแ้ก่ จ  าแนกส่ิงต่าง ๆ ดว้ยประสาทสัมผสัทั้ง 5 ได ้บอกช่ือและนามสกุล
ของตนเองได ้พยายามแกปั้ญหาดว้ยตนเองหลงัจากไดรั้บค าช้ีแนะ สนทนาโตต้อบ/เล่าเร่ืองใช้
ค  าถาม “ท าไม” เป็นตน้ 

- อาย ุ5 ปี ไดแ้ก่ บอกความแตกต่างของกล่ิน สี เสียง รส รูปร่าง จดัหมวดหมู่ส่ิงของ
ได ้บอกช่ือ – สกุล อาย ุตนเองได ้พยายามหาวธีิแกปั้ญหาดว้ยตนเอง สนทนาโตต้อบ – เล่าเร่ืองได ้
สร้างผลงานตามความคิดตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มข้ึน เร่ิมเขา้ใจส่ิงเป็นนามธรรม นบัปากเปล่า
ไดถึ้ง 20 เป็นตน้ 

3. การจดัประสบการณ์ 
การจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั อาย ุ3  – 5 ปี (ไม่จดัเป็นรายวชิาแต่จดัในรูป

ของกิจกรรมบูรณาการผา่นการเล่น) เพื่อใหเ้ด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทกัษะ 
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพฒันาดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยมี
หลกัการ และแนวทางการจดัประสบการณ์ ดงัน้ี 

3.1 หลกัการจดัประสบการณ์ 
3.1.1 จดัประสบการณ์การเล่น และการเรียนรู้เพื่อพฒันาเด็กโดยองคร์วมและอยา่ง

ต่อเน่ือง 
3.1.2 เนน้เด็กเป็นส าคญั สนองความตอ้งการ ความสนใจ ความแตกต่างระหวา่ง

บุคคลและบริบทของสังคมท่ีเด็กอาศยัอยู ่
3.1.3 จดัใหเ้ด็กไดรั้บการพฒันาโดยใหค้วามส าคญัทั้งกบักระบวนการและส่วน

หน่ึงของการจดัประสบการณ์ 
3.1.4 จดัการประเมินพฒันาการใหเ้ป็นกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง และเป็นส่วน

หน่ึงของการจดัประสบการณ์ 
3.1.5 ใหผู้ป้กครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการพฒันาเด็ก 

3.2 แนวทางการจดัประสบการณ์ 
3.2.1 จดัประสบการณ์สอดคลอ้งกบัจิตวทิยาพฒันาการ คือ เหมาะสมกบัอาย ุวฒิุ

ภาวะ และระดบัพฒันาการ เพื่อใหเ้ด็กทุกคนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
3.2.2 จดัประสบการณ์สอดคลอ้งกบัลกัษณะการเรียนรู้ของเด็กวยัน้ี คือ เด็กไดล้ง

มือกระท า เรียนรู้ผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดเ้คล่ือนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบคน้ ทดลอง และคิด
แกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง 

3.2.3 จดัประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการทั้งทกัษะและสาระการ
เรียนรู้ 
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3.2.4 จดัประสบการณ์ใหเ้ด็กไดริ้เร่ิมคิด วางแผน ตดัสินใจ ลงมือกระท าและ
น าเสนอคิดโดยผูส้อนเป็นผูส้นบัสนุน อ านวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกบัเด็ก 

3.2.5 จดัประสบการณ์ใหเ้ด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัเด็กอ่ืนกบัผูใ้หญ่ ภายใต้
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ บรรยากาศท่ีอบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบ
ร่วมมือในลกัษณะต่าง ๆ กนั 

3.2.6 จดัประสบการณ์ใหเ้ด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย และอยูใ่นวถีิของเด็ก 

3.2.7 จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลกัษณะนิสัยท่ีดี และทกัษะการใชชี้วติประจ าวนั 
ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

3.2.8 จดัประสบการณ์ทั้งในลกัษณะท่ีวางแผนไวล่้วงหนา้ และแผนท่ีเกิดข้ึนใน
สภาพจริง โดยไม่ไดค้าดการณ์ไว ้

3.2.9 ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์ ทั้งการวางแผน 
สนบัสนุน ส่ือการสอน การเขา้ร่วมกิจกรรม และการประเมินพฒันาการ 

3.2.10 จดัท าสารนิทศัน์ ดว้ยการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพฒันาการและการเรียนรู้
ของเด็ก เป็นรายบุคคล น ามาไตร่ตรอง และใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเด็ก และการวจิยัใน
ชั้นเรียน 

4. การจดักิจกรรมประจ าวนั 
กิจกรรมส าหรับเด็กอาย ุ3  – 5 ปี สามารถน ามาจดัเป็นกิจกรรมประจ าวนัไดห้ลาย

รูปแบบ ซ่ึงเป็นการช่วยใหท้ั้งผูส้อนและเด็กทราบวา่แต่ละวนัจะท ากิจกรรมอะไร เม่ือใดและ
อยา่งไร การจดักิจกรรมประจ าวนัมีหลกัการจดัและขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวนั ดงัน้ี 

4.1 หลกัการจดักิจกรรมประจ าวนั 
4.1.1 ก าหนดระยะเวลาในการจดักิจกรรมแต่ละกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัวยัของ

เด็กในแต่ละวนั 
4.1.2 กิจกรรมท่ีตอ้งใชค้วามคิด ทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใชเ้วลา

ต่อเน่ืองนานเกินกวา่ 20 นาที 
4.1.3 กิจกรรมท่ีเด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจง้ 

ฯลฯ ใชเ้วลาประมาณ 40 - 60 นาที 
4.1.4 กิจกรรมควรมีความสมดุลระหวา่งกิจกรรมในหอ้งและนอกหอ้งกิจกรรมท่ี

ใชก้ลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเล็ก กิจกรรมท่ีเป็นรายบุคคล กลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมท่ีเด็ก
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เป็นผูริ้เร่ิมและผูส้อนเป็นผูริ้เร่ิม และกิจกรรมท่ีใชก้ าลงัและไม่ใชก้  าลงัจดัใหค้รบทุกประเภท ทั้งน้ี
กิจกรรมท่ีตอ้งออกก าลงักายควรจดัสลบักบักิจกรรมท่ีไม่ตอ้งออกก าลงัมากนกั เพื่อเด็กจะไดไ้ม่
เหน่ือยเกินไป 

4.2 ขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวนั 
การเลือกกิจกรรมท่ีจะน ามาจดัในแต่ละวนั มีครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 

4.2.1 การพฒันากลา้มเน้ือใหญ่ เพื่อใหเ้ด็กไดพ้ฒันาความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ
ใหญ่ การเคล่ือนไหว และความคล่องแคล่วในการใชอ้วยัวะต่าง ๆ จึงควรจดักิจกรรมโดยใหเ้ด็กได้
เล่นอิสระกลางแจง้ เล่นเคร่ืองเล่นสนาม เคล่ือนไหวร่างกายตามจงัหวะดนตรี 

4.2.2 การพฒันากลา้มเน้ือเล็ก เพื่อใหเ้ด็กไดพ้ฒันาความแขง็แรงของกลา้มเน้ือเล็ก 
การประสานสัมพนัธ์ระหวา่งมือและตา จึงควรจดักิจกรรมโดยใหเ้ด็กไดเ้ล่นเคร่ืองเล่นสัมผสั เล่น
เกม ต่อภาพ ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยบิจบัชอ้นส้อม ใชอุ้ปกรณ์ ศิลปะ เช่น สีเทียน 
กรรไกร พูก่นั ดินเหนียว ฯลฯ 

4.2.3 การพฒันาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหเ้ด็กมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น มีความเช่ือมัน่ กลา้แสดงออก มีวนิยัในตนเอง รับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์
ประหยดั เมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ี
นบัถือ จึงควรจดักิจกรรมต่าง ๆ ผา่นการเล่นใหเ้ด็กไดมี้โอกาสตดัสินใจเลือก ไดรั้บการตอบสนอง
ตามความตอ้งการ ไดฝึ้กปฏิบติัโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตลอดเวลาทีโอกาสเอ้ืออ านวย 

4.2.4 การพฒันาสังคมนิสัย เพื่อใหเ้ด็กมีลกัษณะนิสัยท่ีดี แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวตัรประจ าวนั มีนิสัยรักการ
ท างาน รู้จกัระมดัระวงัความปลอดภยัของตนเองและผูอ่ื้น จึงควรจดัใหเ้ด็กไดป้ฏิบติักิจวตัร
ประจ าวนัอยา่งสม ่าเสมอ เช่น รับประทานอาหาร พกัผอ่นนอนหลบั ขบัถ่าย ท าความสะอาดร่างกาย 
เล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ปฏิบติัตามกฎกติกาขอ้ตกลงของส่วนรวม เก็บของเขา้ท่ีเม่ือเล่นหรือ
ท างานเสร็จ ฯลฯ  

4.2.5 การพฒันาการคิด เพื่อใหเ้ด็กไดพ้ฒันาความคิดรวบยอด สังเกต จ าแนก 
เปรียบเทียบ จดัหมวดหมู่ เรียงล าดบัเหตุการณ์ แกปั้ญหา จึงควรจดักิจกรรมใหเ้ด็กไดส้นทนา
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น เชิญวทิยากรมาพดูคุยกบัเด็ก คน้ควา้จากแหล่ง ขอ้มูลต่าง ๆ 
ทดลอง ศึกษานอกสถานท่ีประกอบอาหาร หรือจดัใหเ้ด็กไดเ้ล่นเกมการศึกษาท่ีเหมาะสมกบัวยั
อยา่งหลากหลาย ฝึกการแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนัและในการท ากิจกรรมทั้งท่ีเป็นกลุ่มยอ่ย กลุ่ม
ใหญ่ หรือรายบุคคล 
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4.2.6 การพฒันาภาษา เพื่อใหเ้ด็กไดมี้โอกาสใชภ้าษาส่ือสารถ่ายทอดความรู้สึก 
นึกคิด ความรู้ความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ ท่ีเด็กมีประสบการณ์ จึงควรจดักิจกรรมทางภาษาใหมี้ความ
หลากหลายในสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังใหเ้ด็กรักการอ่านและบุคลากรท่ี
แวดลอ้มตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการใชภ้าษา ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงหลกัการจดักิจกรรมทางภาษาท่ี
เหมาะสมกบัเด็กเป็นส าคญั 

4.2.7 การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์เพื่อใหเ้ด็กไดพ้ฒันา
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ไดถ่้ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของส่ิงต่าง ๆ รอบตวั 
โดยใชกิ้จกรรมศิลปะและดนตรีเป็นส่ือ ใชก้ารเคล่ือนไหวและจงัหวะตามจินตนาการ ใหป้ระดิษฐ์
ส่ิงต่าง ๆ อยา่งอิสระตามความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องเด็ก เล่นบทบาทสมมติในมุมเล่นต่าง ๆ เล่น
น ้า เล่นทราย เล่นก่อสร้างส่ิงต่าง ๆ เช่น แท่งไม ้รูปทรงต่าง ๆ ฯลฯ 

5. โภชนาการส าหรับเด็ก 
เพื่อใหเ้ด็กไดรั้บอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก

ตามพฒันาการ ควรส่งเสริมใหเ้ด็กไดรั้บสารอาหารครบ 5 หมู่  
2.4.4 ด้านมาตรฐานการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ ควร

ด าเนินการตามแนวทางต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. จดัใหมี้การประชุมช้ีแจงใหชุ้มชนทราบ ช้ีน าใหเ้ห็นประโยชน์และความจ าเป็นของ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซ่ึงมุ่งเนน้การพฒันาเตรียมความพร้อมของเด็ก และชกัชวนใหชุ้มชนมีส่วนร่วม
บริหารและช่วยเหลือในระหวา่งด าเนินการ 

2. จดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์ใหชุ้มชนทราบเก่ียวกบัการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเป็น ระยะ ๆ เพื่อกระชบัความสัมพนัธ์ระหวา่งศูนยฯ์ กบัชุมชนอยา่งต่อเน่ือง การใหชุ้มชนมี
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ศิลปะพื้นบา้น ร่วมจดักิจกรรมนนัทนาการ ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ฯลฯ ซ่ึงจะน าไปสู่ความเขา้ใจและความผกูพนัท่ีดีต่อกนัระหวา่งศูนยฯ์ และชุมชน 

3. มีการประสานงานและประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ให้
ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ รับทราบ เพื่อท่ีจะมีผูเ้ขา้มาช่วยเหลือดา้นต่าง ๆ ไดโ้ดยการ
ประชาสัมพนัธ์อาจท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น จดัท าเอกสาร คู่มือแผน่พบั การออกไปเยีย่มบา้นเด็ก 
ฯลฯ 

4. มีการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็น การใหข้อ้มูลข่าวสารดา้นการมีส่วน
ร่วมของชุมชน สถาบนัต่าง ๆ ของชุมชน เช่น สถาบนัทางศาสนา สถาบนัครอบครัว เป็นตน้ 
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5. จดัใหมี้กองทุกส่งเสริมการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นการระดมทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชน เพื่อมาสนบัสนุนการด าเนินงานของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ซ่ึงอาจขอรับการอุดหนุนจากงบประมาณต่าง ๆ ของหน่วยงานดงัน้ี 

5.1 การสมทบหรือการอุดหนุนงบประมาณกองทุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
5.2 การสนบัสนุนงบประมาณจากภาครัฐบาล 
5.3 การสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือองคก์ารภาครัฐ

อ่ืน 
5.4 การสนบัสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน องคก์รการกุศล มูลนิธิ หรือมีผูอุ้ทิศให้ 

6. จดัอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนในทอ้งถ่ินและชุมชน เก่ียวกบัการด าเนินงานทิศทาง 
และแนวทางการปฏิบติังานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความร่วมมือและการสนบัสนุน
จากชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูป้กครองของเด็กเล็กท่ีจะเขา้มามีบทบาท และมีส่วนร่วมสนบัสนุน
การด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

7. จดัใหมี้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในลกัษณะ
ไตรภาคี 3 ฝ่าย จากภาคส่วนต่าง ๆ คือ ภาคประชาชน หรือผูแ้ทนชุมชนในทอ้งถ่ิน หน่วยงาน
ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวชิาการ และผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

2.5 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
ประวตัิความเป็นมาศูนย์พฒันาเด็ก 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอพระยนื จงัหวดั

ขอนแก่น มีทั้งหมด 9 ศูนย ์ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รบริหารส่วนต าบลหนองแวง ตั้งอยู่
ภายในอาณาเขตของ อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ปัจจุบนัมีพื้นท่ีทั้งหมด 172ตร.กม.มี 5 ต าบล 
46 หมู่บา้นมีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดั้งน้ี 

1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวงจ านวน 1 ศูนย ์ตั้งอยูท่ี่หมู่1ต าบลหนองแวง  
2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลขามป้อมจ านวน 1 ศูนย ์ตั้งอยูท่ี่หมู่ท่ี 1 ต าบลขามป้อม อ าเภอ

พระยนื จงัหวดัขอนแก่น  
3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลพระยนืม่ิงมงคลจ านวน 3 ศูนย ์ตั้งอยูท่ี่หมู่ท่ี 4,6,7 อ  าเภอ

พระยนื จงัหวดัขอนแก่น  
4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลพระยนืจ านวน 1 ศูนย ์ตั้งอยูท่ี่หมู่ท่ี 1 ต าบลพระยนื อ าเภอ

พระยนื จงัหวดัขอนแก่น  
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5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลพระบุ จ านวน 2 ศูนย ์ตั้งอยูท่ี่หมู่ท่ี 2,3 ต าบลพระบุ อ าเภอ
พระยนื จงัหวดัขอนแก่น  

6. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลบา้นโตน้จ านวน 1 ศูนย ์ตั้งอยูท่ี่หมู่ท่ี 2 ต าบลบา้นโตน้ 
อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น 

มีโครงสร้างการบริหารงานการปฏิบติังานแบ่งเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
1. ส่วนปลดั 
2. ส่วนการคลงั 
3. ส่วนโยธา 
4. ส่วนการศึกษา  

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ีคือ 

1. งานบริหารการศึกษา 
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มีหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบ สายการบงัคบับญัชาข้ึน
ตรงต่อปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยมีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูบ้ริหารสูงสุด มี
ภารกิจอ านาจหนา้ท่ีดา้นธุรการ งานวเิคราะห์นโยบายและวางแผนงานทางการศึกษา งานบริหาร
บุคคล งานจดัสรรงบประมาณทางการศึกษา งานควบคุมวสัดุ – อุปกรณ์ทางการศึกษา และ
ส านกังาน งานพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กประจ าต าบล งานพฒันาโรงเรียนในสังกดั งานอาหารเสริม
(นม) งานอาหารกลางวนั บริหารงานทัว่ไป และงานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายตามโครงสร้าง และ
ค าสั่งแบ่งงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล มี หวัหนา้ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โดยมี
หนา้ท่ีพิจารณาอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีของงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ ติดต่อและ
ประสานงาน วางแผนแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผดิชอบและตอบ
ปัญหาและช้ีแจงงานต่าง ๆ ในหนา้ท่ี งานดา้นในหนา้ท่ี งานดา้นศาสนาและวฒันธรรม มีขอบข่าย
งานเก่ียวกบัการแนะแนวการศึกษา และการจดับริการส่งเสริมการศึกษา ซ่ึงไดแ้ก่การรวบรวม
ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการก าลงัคนงานเก่ียวกบัประเพณีและวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน และการ
เผยแพร่ประเพณีวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน ใหรู้้จกักนัอยา่งแพร่หลายมีบุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน
เขตอ าเภอพระยนืทั้งหมด 207 คน ดงัน้ี 

1. หวัหนา้งาน   จ  านวน 9 คน 
2. นกัวชิาการศึกษา  จ  านวน 6 คน 
3. ผูดู้แลเด็ก   จ  านวน 4 คน 
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5. ครูผูดู้แลเด็ก   จ  านวน 20 คน  
6. คณะกรรมการบริหาร จ านวน 168 คน 
จากรายงานแผนปฏิบติัการปีการศึกษา 2558 ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอ าเภอพระ

ยนื ในดา้นการบริหารสถานศึกษาและการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา พบวา่ การปฏิบติังานของ
บุคลากรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนืยงัขาดขอบข่ายการท างานในดา้นวชิาการ ดา้นการ
บริหารงานทัง่ไป ดา้นบุคลากรและดา้นงบประมาณ การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการท างาน ส่งผล
เป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีตอ้งด าเนินการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน (รายงาน
แผนปฏิบติัการปีการศึกษา 2558 ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอ าเภอพระยนื, 2558, หนา้ 16) 

 
2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ทวทิ ระโหฐาน (2552) ไดว้จิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต  2 พบวา่ การมีส่วนร่วมของครูในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ ดา้นการบริหารวชิาการ ดา้นการบริหาร
งบประมาณ ดา้นการบริหารทัว่ไปและดา้นการบริหารงานบุคคล และการเปรียบเทียบการมีส่วน
ร่วมของครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี 
เขต 2 ตามทศันะของผูบ้ริหารและครูจ าแนกตามต าแหน่ง พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติระดบัท่ีระดบั .05 ส่วนจ าแนกตามวฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน 
พบวา่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

นฤมล พอดี (2552) ไดว้จิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต  1 พบวา่การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต  1โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการบริหารงานวชิาการ ดา้นการ
บริหารงานทัว่ไป ดา้นการบริหารบุคคล และดา้นการบริหารงบประมาณ 2)เปรียบเทียบการมีส่วน
ร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี  1 จ  าแนกตามขนาดโรงเรียน 
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ ดา้นการบริหารงบประมาณ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

พิทกัษ ์แพทยผ์ล (2546) ไดว้จิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของครูในการตดัสินใจสั่งการในการ
บริหารโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษา อ าเภอบา้น
บึง จงัหวดัชลบุรี พบวา่ 
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1. การมีส่วนร่วมของครูในการตดัสินใจในการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษา อ าเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 1 ดา้น คือ ดา้นการบริหารงานวชิาการ 
และอยูใ่นระดบัปานกลาง 5 ดา้น เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือการบริหารงานกิจการ
นกัเรียน การบริหารงานกิจการและชุมชน การบริหารงานอาคารและสถานท่ี การบริหารงานธุรการ/
การเงินและพสัดุ และการบริหารงานบุคลากร 

2. การมีส่วนร่วมของครูชายและครูหญิงในการตดัสินใจในการบริหารโรงเรียนของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ดา้นการบริหารงานนอกสถานท่ี แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยครูชายมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารมากกวา่ครูหญิง 

3. การมีส่วนร่วมของครูท่ีมีประสบการณ์มากและครูท่ีมีประสบการณ์นอ้ยในการ
ตดัสินใจในการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการ
ประถมศึกษาอ าเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี โดยรวมและรายดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีครูมีประสบการณ์มากมีส่วนร่วมในการตดัสินใจสั่งการในการ
บริหารงานของผูบ้ริหารมากกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์นอ้ย 

4. การมีส่วนร่วมของครูในการตดัสินใจสั่งการในการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตาม
ประเภทท่ีโรงเรียนเปิดท าการสอน ครูโรงเรียนท่ีเปิดท าการสอน 2 ระดบั กบัครูโรงเรียนท่ีเปิดท า
การสอน 3 ระดบัมีส่วนร่วมในการตดัสินใจสั่งการในการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรีโดยรวมและรายดา้นมี
ความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

ภราดร พวงดี (2546) ไดว้จิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจบริหารงานโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาก่ิงอ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี ผลการวจิยัพบวา่ 

1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจบริหารงานโรงเรียนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกดัส านกังานการประถมศึกษาก่ิงอ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และ
รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น ปานกลาง 2 ดา้น เรียงล าดบัคือ การบริหารงานวชิาการ การ
บริหารงานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน การบริหารงานกิจการนกัเรียน การบริหารงาน
ธุรการ การเงิน และพสัดุ การบริหารงานอาคารสถานท่ี และการบริหารงานบุคลากร 
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2. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจบริหารงานโรงเรียนของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาก่ิงอ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตามเพศ
และประสบการณ์โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยครูเพศชายมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานมากกวา่ครูเพศหญิง และครูท่ีมีประสบการณ์ตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป มีส่วนร่วมใน
การบริหารงานมากกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์เท่ากบั หรือนอ้ยกวา่ 15 ปี 

ประสิทธ์ิ ดุจจา (2546) ไดว้จิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของครูในโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี ผลวจิยัพบวา่ 

1. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 5 ดา้น ไดแ้ก่ งานธุรการ การเงินและพสัดุ งานกิจการ
นกัเรียน งานอาคารสถานท่ี งานวชิาการและงานบุคลากรของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรม
สามญัศึกษา อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. ครูเพศชายและครูเพศหญิงมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 5 งาน ไดแ้ก่ งานธุรการ 
การเงินและพสัดุ งานกิจการนกัเรียน งานอาคารนอกสถานท่ี งานวชิากรและงานบุคลากรของ
โรงเรียนไม่แตกต่างกนั 

3. ครูท่ีมีประสบการณ์ปฏิบติังานมากและครูท่ีมีประสบการณ์ปฏิบติังานนอ้ยมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน 5 ดา้น ไดแ้ก่ งานธุรการ การเงินและพสัดุ งานกิจการนกัเรียน งานอาคารสถานท่ี 
งานวชิาการและงานบุคลากร 

เสริมศกัด์ิ โรยสุวรรณ (2544) ไดว้จิยัเร่ือง ศึกษาการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
การบริหารโรงเรียนของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานสถานศึกษา จงัหวดัระนอง พบวา่  

1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนของขา้ราชการครูโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ งานวชิาการ งานบุคลากรงานธุรการ 
การเงินและพสัดุ งานอาคารสถานท่ี และงานความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนกบัโรงเรียนอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ส่วนงานกิจการนกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก 

2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนของ
ขา้ราชการครู ตามตวัแปรประสบการณ์ในการท างานและวฒิุการศึกษา พบวา่ภาพโดยรวมแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ งานวชิาการ งานอาคาร
สถานท่ี งานบุคลากรมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่มีความแตกต่าง
กนั 

ศิริพร เพิ่มผล (2549) ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการ
บริหารงานสถานศึกษาสังกดัเทศบาลเมืองน่าน กรณีศึกษาโรงเรียนสามคัคีวทิยาคาร(เทศบาลบา้น
พระเนตร) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหาร
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สถานศึกษา ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานสถานศึกษาใน
การบริหารงานวชิาการ การบริหารงบประมาณ และบริหารงานบุคคลและบริหารงานทัว่ไป ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และพบวา่ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความพึง
พอใจต่อการบริหารงานสถานศึกษาดา้นวชิาการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จิตตราภรณ์เอ่ียมสกุลและคณะ (2547) ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อ
การศึกษาของโรงเรียนพิชยัอ าเภอพิชยัจงัหวดัอุตรดิตถผ์ลการศึกษาพบวา่ผูป้กครองมีความพึง
พอใจต่อการจดัการศึกษาอยูใ่นระดบัมากเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นการด าเนินงาน
ปกครองดา้นการด าเนินงานบริการและชุมชนดา้นการด าเนินงานวชิาการและดา้นการด าเนินงาน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ภานุรุจ ทรายสมุทร( 2547) ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการ
จดัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจงัหวดัล าปางพบวา่ ความ
พึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยเรียงล าดบัตามความพึงพอใจในแต่ละ
ดา้นจากมากไปหานอ้ยคือดา้นการปกครองนกัเรียนดา้นวชิาการดา้นบริการ ดา้นอาคารสถานท่ีและ
ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนและพบวา่ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาและอาชีพ
ต่างกนัและมีนกัเรียนท่ีเรียนอยูร่ะดบัชั้นต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาในทุกดา้น
แตกต่างกนั 

ธชัพงศ ์พนัธ์ุพิมพ ์(2547) ไดว้จิยัเร่ือง การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครอง
นกัเรียนเก่ียวกบัการด าเนินงานของโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัอ่างทอง ผลการวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน
เก่ียวกบัการด าเนินงานของโรงเรียนอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีการศึกษาระดบั
ประถมศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด และผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีอาชีพคา้ขายมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด และผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจเก่ียวกบัการด าเนินงานของโรงเรียน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีสถิติระดบั 0.05 และผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึง
พอใจเก่ียวกบัการด าเนินงานของโรงเรียนไม่แตกต่างกนั 

ชวาลา กนัทอง (2548) ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดั
การศึกษาของโรงเรียนบุญจิตวทิยา จงัหวดัชลบุรี พบวา่ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จดัการศึกษาของโรงเรียนบุญจิตวทิยา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ความพึงพอใจของผูป้กครอง
จ าแนกตามระดบัการศึกษาโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูป้กครองท่ีมี
วฒิุการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาสูงกวา่ผูป้กครองท่ีมีการศึกษา
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ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและสูงกวา่ปริญญาตรี ส่วนความพึงพอใจของผูป้กครองจ าแนกตาม
อาชีพของผูป้กครองโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เฉลิมเกียรติ ตุ่นแกว้ (2553) ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการ
บริหารงานโรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
ดา้นท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดา้นการบริหารงานบุคลากร รองลงมา คือ ดา้นการบริหารงาน
ทัว่ไป ดา้นการบริหารงบประมาณ และดา้นวชิาการ ตามล าดบั 

อุเทน บุญสีลา (2550) ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหาร
โรงเรียนวดัจรเขใ้หญ่ พบวา่ โดยรวมมีคามพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น ผูป้กครองมีความพึงพอใจเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี คือ ดา้นการบริหารงบประมาณ 
ดา้นการบริหารทัว่ไป ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารวชิาการ และเม่ือเปรียบเทียบโดย
จ าแนกตามวฒิุการศึกษา พบวา่ ดา้นท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดา้นการบริหารวชิาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ตามล าดบั และโดยภาพรวมมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

นวลผจง อุดรพิมพ ์ (2548) ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหาร
โรงเรียนมารีวทิย ์จงัหวดัชลบุรี ผลการวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น ดา้นวชิาการ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงาน
ทัว่ไปอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นงบประมาณอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือจ าแนกตามวฒิุการศึกษาของ
ผูป้กครอง โดยรวมและรายดา้น พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั เม่ือจ าแนกตามอาชีพของ
ผูป้กครอง พบวา่ โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั และเม่ือจ าแนกตามรายได้
ของผูป้กครอง โดยรวมและรายดา้น พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

วรุิฬจิตร ปัญญาพิมพ์  (255 5) ไดว้จิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของครูผูส้อน ในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1ครูผูส้อนท่ี
ปฏิบติังานอยูใ่นงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์
เขต 1 มีระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาในแต่ละดา้นทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้น และ เม่ือเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ าแนก
ตามตามวฒิุการศึกษา และขนาดสถานศึกษาพบวา่ ไม่แตกต่างกนัทั้งสองกรณี 

ธมกร ดุลยปกรณ์ชยั (2556) ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนสตรีชยัภูมิ 2 จงัหวดัชยัภูมิ ผูป้กครองนกัเรียนมีระดบัความพึงพอใจต่อการจดั
การศึกษา ของโรงเรียนสตรีชยัภูมิ 2 อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นคือดา้นวชิาการ ( = 3.72) ดา้น
งบประมาณ ( =3.69) ดา้นการบริหารบุคคล ( = 3.68) และดา้นการบริหารงานทัว่ไป (3.68) เม่ือ
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ศึกษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา  แต่ละดา้นจ าแนกตามวฒิุการศึกษา ของ
ผูป้กครองนกัเรียน พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการจดั
การศึกษาของโรงเรียน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01โดยผูป้กครองนกัเรียนท่ีมี
วฒิุการศึกษาสูงกวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย  มีความพึงพอใจ มากกวา่ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีวฒิุ
การศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายหรือต ่ากวา่ และเม่ือศึกษาเปรียบเทียบจ าแนกตามอาชีพ  พบวา่  
ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน แตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01โดยผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีอาชีพรับราชการ/ รัฐวสิาหกิจ มีความพึง
พอใจมากกวา่อาชีพรับจา้งและอ่ืนๆ และอาชีพเกษตรกรรม 

สุภลกัษณ์ คงทว ี(2556) ไดว้จิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของขา้ราชการครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20ระดบัการมีส่วนร่วมบริหาร
จดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
20อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของขา้ราชการครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 จ าแนกตามระดบั
การศึกษา พบวา่ ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นบริหารงานวชิาการและดา้นบริหารงาน
บุคคลและเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบวา่ ดา้นงบประมาณ และดา้นบริหารงาน
บุคคล มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
 
 

 
 
 



บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
 การวจิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของ บุคลากร ในการบริหาร งานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  ในคร้ังน้ีเป็นการวจิยั เชิงส ารวจ ( Survey Research) ผูว้จิยัได้
ด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนในการวจิยัดงัน้ี  

3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
3.2 ระเบียบวธีิวจิยั 

 

3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัและ เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมี

ระบบและระเบียบ ผูว้จิยัจึงก าหนดรายละเอียดการด าเนินการวจิยัไว ้3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 จดัเตรียมโครงการวจิยั เป็นการศึกษาปัญหา นิยามปัญหา ศึกษาเอกสารและ

งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม/การบริหารงาน และสร้างเคร่ืองมือ พร้อมทั้งทดสอบและปรับปรุง 
คุณภาพของเคร่ืองมือ 

ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินงานวจิยั เป็นขั้นตอนท่ีผูว้จิยัสร้างเคร่ืองมือ ทดสอบ ปรับปรุง 
แกไ้ขขอ้บกพร่องของเคร่ืองมือ แลว้น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งแลว้น า
ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้งท าการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและแปรผล การ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวจิยั ผูว้จิยัรวบรวมผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปขอ้คน้พบ
ท่ีไดจ้ากการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ 
 

3.2 ระเบียบวธิีวจิัย 
เพื่อใหก้ารด าเนินการวจิยับรรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยั ผูว้จิยัไดก้  าหนดระเบียบวธีิวจิยั

ซ่ึงประกอบดว้ยประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือและ
การสร้างเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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กลุ่มเป้าหมาย 
การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัได้ ใชก้ลุ่มเป้าหมาย  หวัหนา้งาน  นกัวชิาการศึกษา  ผูดู้แลเด็ก  ครู

ผูดู้แลเด็กและคณะกรรมการบริหาร ในสังกดัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น มี
จ านวน 207 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม 

แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที ่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) เก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ วฒิุการศึกษาและประสบการณ์การท างาน 
ตอนที ่ 2 แบบสอบถาม การมีส่วนร่วมของ บุคลากรใน การบริหารการศึกษาของ ศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น แบบสอบถามมีลกัษณะ เป็นมาตรวดัแบบประเมินค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบัคือ ระดบัมากท่ีสุด ระดบัมาก ระดบัปานกลาง ระดบันอ้ย และระดบันอ้ย
ท่ีสุด จ าแนกออกเป็น 4 ดา้น ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating 
Scale) ตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา้ 72) มี 5 ระดบั ดงัน้ี  

5  หมายถึง  การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก  
3  หมายถึง  การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง  การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ย 
1  หมายถึง  การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
การสร้างเคร่ืองมือเพื่อการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
3.3.1 การสร้างเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการวจิยัใหไ้ดต้ามลกัษณะท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ ผูว้จิยัไดมี้

การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั การมีส่วนร่วม/ การบริหารงานในบทท่ี 2 มีการก าหนดนิยาม
ศพัทเ์ฉพาะในตวัแปรท่ีศึกษาทั้ง 4 ดา้นไวใ้นบทท่ี 1 แลว้สร้างขอ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้น
ใหมี้ความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไวแ้ต่ละดา้นนั้น ไดข้อ้ค าถามในแบบสอบถาม
แต่ละดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นการบริหารงานวชิาการ  มี 10 ขอ้ 2) ดา้นการการบริหารงานงบประมาณ  มี 
10 ขอ้ 3) ดา้นการบริหารงานงบประมาณ มี 10 ขอ้ และ 4) ดา้นการบริหารงานทัว่ไป มี 10 ขอ้  

3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ด าเนินการใน 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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1. การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกบันิยามเชิงปฏิบัติการโดยผู้เช่ียวชาญ  
ผูว้จิยัน าหนงัสือของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุ ฏราชวทิยาลยั ขอความ

อนุเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน คือ 1) นางจนัทร์นภาเพญ็ ทินราช  เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเป็น
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 2) นายนิพนธ์ โลหะรัตนากร  เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวจิยัและภาษาไทย และ 
3) รศ.ดร.ไพโรจน์ บวัสุข  เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามใน
แบบสอบถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละดา้น  ตามแนวคิดการหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์ (Item-Objective Congruency: IOC) ซ่ึงจากผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ขอ้ค าถาม (Item) ในแบบสอบถามมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0. 67 – 1.00 เป็นค่าท่ี
สูงกวา่เกณฑ ์0.50 ท่ีแสดงวา่ขอ้ค าถามนั้นๆ มีความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไว้  
(สุวมิล ติรกานนัท,์ ระเบียบวธีิวจิยัทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การปฏิบติั, 2543, หนา้ 435) 

2. การตรวจสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) ผูว้จิยัน าหนงัสือของบณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน ขอความอนุเคราะห์ทดลองใชเ้คร่ืองมือ 
(Try-out) จากผูบ้ริหาร ขา้ราชการครู ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  ท่ีไม่ใช่เป็น
กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั จ  านวน 30 ราย แลว้น าผลการทดลองใชน้ั้นมาวเิคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟ่าโดยวธีิของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงพบวา่ค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถาม โดยภาพรวมทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.82  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
3.4.1 ขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุ ฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั ต่อ  นายกองคก์ารบริหารส่วนอ าเภอ
พระยนื จงัหวดัขอนแก่น 

3.4.2 ผูว้จิยัน าหนงัสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัเสนอต่อ นายก
องคก์ารบริหารส่วนอ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น พร้อมกบัแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล
ในการวจิยัดว้ยตนเอง 

3.4.3 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเองกบัประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
ซ่ึงไดแ้บบสอบถามคืนกลบัมา จ านวนทั้งส้ิน 207 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 

3.4.4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อน าไปวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

โดยท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
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1. วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั วฒิุการศึกษาและประสบการณ์การท างาน ของกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ตอบแบบสอบถามโดยหาความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

2. วเิคราะห์การมีส่วนร่วมของครู ผูส้อนในการบริหารการศึกษาของ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  ทั้งโดยภาพรวมรายดา้นและรายขอ้  โดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑแ์ปลความหมายดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.01 – 1.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
3. ทดสอบสมมติฐานการวจิยั โดยการวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย การมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในการบริหารการศึกษาของ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  กบัขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งดา้นระดบัการศึกษาโดยใชก้าร
ทดสอบค่าที ( t-test) ส่วนประสบการณ์การท างาน  ใชก้ารทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-Way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
เป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffe') 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวจิยัเร่ืองน้ี มีสถิติท่ีใชใ้นการท าวจิยั 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ( Frequency) ร้อยละ

(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
2. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง  (Inferencial Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่า t-test และการ

ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) ถา้พบความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 



 

บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวจิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของ บุคลากร ในการ บริหารงานของ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ  โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดบัการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ใน 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารงานวชิาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้น
การบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ของบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื 
จงัหวดัขอนแก่น เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน 4 ดา้น นั้น จ  าแนกตามวฒิุ
การศึกษาและประสบการณ์การท างาน  

ผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือวจิยั คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบุคลากรในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 25 58 จ านวน 207 คน น า
แบบสอบถามมาด าเนินการวเิคราะห์ และประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ เพื่อค านวณหาค่าสถิติ
ส าหรับตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวจิยัใหค้รบถว้น ตามท่ีตั้งไว ้โดยมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัในการน าเสนอและการแปลความหมายผลการวเิคราะห์
ขอ้มูล ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 

  แทน  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
N แทน จ านวนประชากร 
df แทน  ค่าความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS แทน ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Squares) 
MS แทน ค่าเฉล่ียก าลงัสอง (Mean Square) 
t แทน ค่าสถิติทดสอบ t-test 
F  แทน ค่าสถิติทดสอบ F-test 
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P-value แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้จิยัก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 

207 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน  207 ฉบบัคิดเป็นร้อยละ  100.00 ของแบบสอบถาม
จากจ านวนทั้งหมดท่ีส่งไปผูว้จิยัน าขอ้มูลมาวเิคราะห์แสดงสถานภาพของบุคคลากรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ีค่าร้อยละ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี  
4.1 

 
ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มเป้าหมายทีต่อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

1. วุฒิการศึกษา   
1.1 ระดบัปริญญาตรี 179 86.50 
1.2 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 28 13.50 

รวม 207 100.00 

2. ประสบการณ์การท างาน   
2.1 1-5 ปี 33 15.90 
2.2  6-10 ปี 114 55.10 
2.3 11 ปีข้ึนไป 60 29.00 

รวม 207 100.00 
 

จากตารางท่ี  4.1 พบวา่บุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายจ านวน 207 คน 
เม่ือจ าแนกตามวฒิุการศึกษา พบวา่ เป็นการศึกษาในระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 86.50) มากกวา่ 
ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ 13.50) และเม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน
พบวา่ ประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี    (ร้อยละ 15.90) ประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี (ร้อยละ 
55.10) และ ประสบการณ์การท างาน 11 ปี ข้ึนไป (ร้อยละ 29.00) 
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ระดับการมีส่วนร่วมของ บุคลากรในการบริหารงานของ ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อ าเภอพระ

ยนื จังหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 และเปรียบเทยีบระดับ การมีส่วนร่วมของ บุคลากรในการ
บริหารงานของ ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา  2558 จ าแนกตาม
วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การท างาน 

ผลการวเิคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้น้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่  
 1. ผลการวเิคราะห์ ระดบัการมีส่วนร่วมของ บุคลากรในการบริหารงานของ ศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 
2. ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงานของศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามวฒิุการศึกษา 
3. ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงานของศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ดงัน้ี 
4.3.1 ผลการวเิคราะห์ระดับ การมีส่วนร่วมของ บุคลากร ในการ บริหารงานของ ศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา  2558 ด้านการบริหารงานวชิาการ และ
เปรียบเทยีบระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อ าเภอพระ
ยนื จังหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา  2558 จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การท างาน        
ผลการวเิคราะห์มีดังนี ้

 
ตารางที ่4.2  ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร  ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น โดยรวมและรายด้าน 
 

ข้อที ่ ด้านการบริหารงานวชิาการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

    ล าดับ แปลผล 
1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ 4.61 0.39 1 มากท่ีสุด 
2. ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 4.46 0.28 3 มาก 
3. ดา้นการบริหารงานบุคคล 4.50 0.25 2 มาก 

4. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 4.44 0.43 4 มาก 
รวม 4.50 0.23  มาก 
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จากตารางท่ี 4. 2 พบวา่ระดบั การมีส่วนร่วมของ บุคลากร ในการ บริหารงานของ ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา  2558 โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก          
(=4.50) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 3 ขอ้ 

มีขอ้สังเกตวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการบริหารงานวชิาการ ( = 4.61) ส่วนดา้น
ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นการบริหารงานทัว่ไป (= 4.44) 

1. ผลการวเิคราะห์ระดับ การมีส่วนร่วมของ บุคลากรในการบริหารงานของ ศูนย์พฒันา
เด็กเลก็ อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 ด้านการบริหารงานวชิาการ 

ผลการวเิคราะห์ระดบั การมีส่วนร่วมของ บุคลากรในการบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา  2558 ดา้นการบริหารงานวชิาการ  เป็นผลการ
วเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.3  ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร  ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น ด้านการบริหารงานวชิาการ 

 

ข้อที ่ ด้านการบริหารงานวชิาการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

    ล าดับ แปลผล 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัท าหลกัสูตรของศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก 
4.84 0.36 2 มากท่ีสุด 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัหาวสัดุ  อุปกรณ์ ส่ือ 
และเทคโนโลยทีางการศึกษา 

4.51 0.51 7 มากท่ีสุด 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัหาแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกโรงเรียน 

4.64 0.52 4 มากท่ีสุด 

4. ท่านมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 4.71 0.46 3 มากท่ีสุด 
5. ท่านมีส่วนร่วมในการจดัหาวสัดุ  อุปกรณ์  ส่ือและ

เทคโนโลยทีางการศึกษา 
4.50 0.50 8 มาก 

6. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษา 

4.53 0.49 6 มากท่ีสุด 

7. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการจดัการ
เรียนการสอนของครู 

4.43 0.49 10 มาก 

8. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามการจดัหาวสัดุ  อุปกรณ์ 
ส่ือและเทคโนโลยทีางการศึกษา 

4.48 0.50 9 มาก 

9. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการใชแ้หล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 

4.88 3.46 1 มากท่ีสุด 

10. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการใช้
เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียน 

4.55 0.49 5 มากท่ีสุด 

รวม 4.61 0.39  มากทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี 4. 3 พบวา่ระดบั การมีส่วนร่วมของ บุคลากร ในการ บริหารงานของ ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา  2558 ดา้นการบริหารงานวชิาการ โดย
รวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (=4.61) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 7 ขอ้ 
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มีขอ้สังเกตวา่ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการใชแ้หล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน  (= 4.88) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ  มีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของครู (= 4.43) 

2. ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 ด้านการบริหารงานวชิาการ  จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร  ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 ดา้นการบริหารงานวชิาการ  
จ าแนกตามสถานภาพโดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร  ศูนย์พฒันาเด็ก

เลก็ อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น  ด้านการบริหารงานวชิาการ  จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา 

  0.48 2.34 0.53 

 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
บุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อ าเภอ

พระยนื จังหวดัขอนแก่น 

ระดับปริญญาตรี 
สูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี 

t Sig. 

n     n     
ดา้นการบริหารงานวชิาการ 179 4.58 0.18 28 4.80 0.95 -1.23** 0.00 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ของ บุคลากร  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 ดา้นการบริหารงานวชิาการ  จ าแนกตาม วฒิุ
การศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมี
วฒิุการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื 
จงัหวดัขอนแก่น มากกวา่บุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

3. ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 ด้านการบริหารงานวชิาการ  จ าแนกตามประสบ
การ์การท างาน 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของ บุคลากร            
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 ดา้นการบริหารงานวชิาการ  
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จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1-5 ปี, 6-10 ปี และ 11 ปี ข้ึนไป โดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ ( F-test) จากการ
วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว      (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.5 

 
ตารางที ่4.5 ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร  ศูนย์พฒันาเด็ก

เลก็ อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น  ด้านการบริหารงานวชิาการ  จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน 

 

 
 

ด้านการ
บริหารงาน
วชิาการ 

ค่าเฉลีย่ตาม 
ประสบการณ์ท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

1-5 ปี 
6-10 
ปี 

11 ปี 
ข้ึนไป 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.37 0.18 1.22 0.29 
ภายในกลุ่ม 204 31.45 0.15 

4.58 4.58 4.67 รวม 206 31.83 - 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 ดา้นการบริหารงานวชิาการ  จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน ไม่แตกต่างกนั  

4.3.2 ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 ด้านการบริหารงานงบประมาณ  จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาและประสบการณ์การท างาน ผลการวเิคราะห์มีดังนี้ 

1.ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร  ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

ผลการวเิคราะห์ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอ
พระยนื จงัหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ  เป็นผลการวเิคราะห์
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.6 
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ตารางที ่4.6 ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร  ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

 

ข้อที ่ ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

    ล าดับ แปลผล 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัท าค าขอตั้ง

งบประมาณของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
4.53 0.50 1 มากท่ีสุด 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการใชจ่้ายเงินของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

4.42 0.50 10 มาก 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัหารายไดแ้ละ
การบริจาคเงินเพื่อพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

4.47 0.50 3 มาก 

4. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัหาสวสัดิการ
และส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก 

4.45 0.50 4 มาก 

5. ท่านมีส่วนร่วมในการช่วยหารายไดแ้ละร่วม
บริจาคเงินเพื่อพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

4.44 0.50 6 มาก 

6. ท่านมีส่วนร่วมในการหาสวสัดิการและส่ิงอ านวย
ความสะดวกใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

4.43 0.50 9 มาก 

7. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการ
จดัท าค าขอตั้งงบประมาณของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

4.45 0.49 5 มาก 

8. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลในเร่ือง
การใชจ่้ายเงินของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

4.44 0.49 7 มาก 

9. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามการหารายไดแ้ละ
การบริจาคเงินเพื่อพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

4.43 0.50 8 มาก 

10. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการ
จดัหาสวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกให้
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

4.50 0.50 2 มาก 

รวม 4.46 0.28  มาก 
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จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  ดา้นการบริหารงานงบประมาณ  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก         
(= 4.46) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 9 ขอ้  

มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีส่วนร่วมในการวางแผนจดัท าค าขอตั้ง
งบประมาณของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  (= 4.53) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการใชจ่้ายเงินของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (= 4.42) 

2. ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 ด้านการบริหารงานงบประมาณ  จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร  ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ  
จ าแนกตามสถานภาพ โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร  ศูนย์พฒันาเด็ก

เลก็ อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น ด้านการบริหารงานงบประมาณ จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา 

 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
บุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อ าเภอ

พระยนื จังหวดัขอนแก่น 

ระดับปริญญาตรี 
สูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี 

t Sig. 

n     n     
ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 179 4.44 0.29 28 4.53 0.22 -1.88** 0.00 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ  จ าแนกตามวฒิุ
การศึกษา แตกต่างกนั มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0 1 โดยบุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมีวฒิุ
การศึกษา สูงกวา่ปริญญาตรี มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอ าเภอพระยนื 
จงัหวดัขอนแก่น มากกวา่บุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ท่ีมีวฒิุการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

3. ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 ด้านการบริหารงานงบประมาณ  จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน 
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ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร  ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ
จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1-5 ปี, 6-10 ปี และ 11 ปีข้ึนไปโดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ ( F-test) จากการ
วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที ่4.8 ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร  ศูนย์พฒันาเด็ก

เลก็ อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น  ด้านการบริหารงานงบประมาณ  จ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างาน 

 

ด้านการ
บริหารงาน
งบประมาณ  

ค่าเฉลีย่ตาม 
ประสบการณ์ท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

1-5 ปี 
6-10 
ปี 

11 ปี 
ข้ึนไป 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.36 0.18 2.28 0.10 
ภายในกลุ่ม 204 16.34 0.08 

4.44 4.43 4.52 รวม 206 16.71 - 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ  จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน ไม่แตกต่างกนั  

4.3.3 ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 ด้านการบริหารงานบุคคล และเปรียบเทยีบระดับ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร  ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น  ปี
การศึกษา 2558 ด้านการบริหารงานบุคคล  จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การท างาน 
ผลการวเิคราะห์มีดังนี ้

1. ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร  ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 ด้านการบริหารงานบุคคล 

ผลการวเิคราะห์ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอ
พระยนื จงัหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 ดา้นการบริหารงานบุคคล  เป็นผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.9 
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ตารางที ่4.9 ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร  ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น ด้านการบริหารงานบุคคล 

 

ข้อที ่ ด้านการบริหารงานบุคคล 
ระดับการมีส่วนร่วม 

    ล าดับ แปลผล 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัหาครูจา้งสอนของ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
4.43 0.50 8 มาก 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาครูใหมี้
ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 

4.55 0.49 3 มากท่ีสุด 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนส่งเสริมใหค้รูเป็น
แบบอยา่งท่ีดีระเบียบวนิยัและจริยธรรม 

4.65 0.47 1 มากท่ีสุด 

4. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัหาภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาเป็นวทิยากรช่วยสอนในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก 

4.51 0.51 5 มากท่ีสุด 

5. ท่านมีส่วนร่วมในการพฒันาครูในโรงเรียนใหมี้
ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 

4.47 0.51 6 มาก 

6. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหค้รูเป็นแบบอยา่งท่ี
ดีมีระเบียบวจิยัและจริยธรรม 

4.61 0.52 2 มากท่ีสุด 

7. ท่านมีส่วนช่วยหาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาเป็นวทิยากร
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

4.46 0.55 7 มาก 

8. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการพฒันา
ครูในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

4.38 0.58 10 มาก 

9. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลครูท่ีเป็น
แบบอยา่งท่ีดีในดา้นระเบียบวจิยัและจริยธรรม 

4.53 0.61 4 มากท่ีสุด 

10. ท่านไดติ้ดตามประเมินผลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมาเป็น
วทิยากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

4.38 0.61 9 มาก 

 รวม 4.50 0.25  มาก 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 ดา้นการบริหารงานบุคคล  โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก (= 4.50) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 5 ขอ้  
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มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีส่วนร่วมในการวางแผนส่งเสริมใหค้รูเป็น
แบบอยา่งท่ีดีระเบียบวนิยัและจริยธรรม (= 4.65) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผลการพฒันาครูในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (= 4.38) 

2. ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 ด้านการบริหารงานบุคคล  จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร  ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 ดา้นการบริหารงานบุคคล  จ าแนก
ตามวฒิุการศึกษา โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.10 
 
ตารางที ่4.10 ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร  ศูนย์พฒันาเด็ก

เลก็ อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น ด้านการบริหารงานบุคคล  จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา 

 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
บุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อ าเภอ

พระยนื จังหวดัขอนแก่น 

ระดับปริญญาตรี 
สูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี 

t Sig. 

n     n     
ดา้นการบริหารงานบุคคล 179 4.42 0.45 28 4.60 0.15 -2.05 0.55 

 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร  ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 ดา้นการบริหารงานบุคคล  จ าแนกตามวฒิุ
การศึกษา ไม่แตกต่างกนั 

3. ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 ด้าน การบริหารงานบุคคล  จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร  ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 ดา้นการบริหารงานบุคคล  จ าแนก
ตามประสบการณ์การท างาน จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1-5 ปี, 6-10 ปี และ 11 ปีข้ึนไป โดยวธีิการ
ทดสอบค่าเอฟ ( F-test) จากการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว       ( One-way ANOVA) ผล
การวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.11 
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ตารางที ่4.11 ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร  ศูนย์พฒันาเด็ก
เลก็ อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น ด้านการบริหารงานบุคคล  จ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างาน 

 

 
ด้านการ

บริหารงาน
บุคคล 

ค่าเฉลีย่ตาม 
ประสบการณ์ท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

1-5 ปี 
6-10 
ปี 

11 ปี 
ข้ึนไป 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.16 0.08 1.29 0.27 
ภายในกลุ่ม 204 13.30 0.06 

4.44 4.49 4.53 รวม 206 13.47 - 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร  ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 ดา้นการบริหารงานบุคคล  จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน ไม่แตกต่างกนั  

4.3.4 ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 ด้านการบริหารงานทัว่ไป  และเปรียบเทยีบระดับ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร  ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น  ปี
การศึกษา 2558 ด้านการบริหารงานทัว่ไป จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การท างาน ผล
การวเิคราะห์มีดังนี ้

1. ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร  ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 ด้านการบริหารงานทัว่ไป 

ผลการวเิคราะห์ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอ
พระยนื จงัหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป  เป็นผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.12 
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ตารางที ่4.12 ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร  ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น ด้านการบริหารงานทัว่ไป 

 

ข้อที ่ ด้านการบริหารงานทัว่ไป 
ระดับการมีส่วนร่วม 

    ล าดับ แปลผล 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัท าธรรมนูญ

โรงเรียนแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ 
4.30 0.59 9 มาก 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนซ่อมแซม  และ
บ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

4.29 0.58 10 มาก 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนจดับริการใหชุ้มชนยมื
วสัดุครุภณัฑ์ และการขอใชอ้าคารสถานท่ีศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 

4.38 0.61 8 มาก 

4. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนประชาสัมพนัธ์ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

4.55 0.61 2 มากท่ีสุด 

5. ท่านมีส่วนร่วมในการซ่อมแซม  และบ ารุงรักษา
อาคารสถานท่ีของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

4.45 0.62 6 มาก 

6. ท่านมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมประชุมผูป้กครอง
นกัเรียน 

4.53 0.62 4 มากท่ีสุด 

7. ท่านมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก 

4.54 0.62 3 มากท่ีสุด 

8. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการจดัท า
ธรรมนูญโรงเรียน แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ 

4.39 0.61 7 มาก 

9. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการประชุม
ผูป้กครองนกัเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

4.55 0.62 1 มากท่ีสุด 

10. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการ
ประชาสัมพนัธ์ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

4.45 0.62 5 มาก 

 รวม 4.44 0.43  มาก 
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จากตารางท่ี 4. 12 พบวา่ ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร  ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (= 4.44) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่    อยูใ่นระดบัมาก 6 ขอ้  

มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการประชุม
ผูป้กครองนกัเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  (= 4.55) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีส่วนร่วมใน
การวางแผนซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (= 4.29) 

2. ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 ด้านการบริหารงานทัว่ไป  จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร  ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป  จ าแนก
ตามวฒิุการศึกษา โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.13 
 
ตารางที ่4.13 ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร  ศูนย์พฒันาเด็ก

เลก็ อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น ด้านการบริหารงานทัว่ไป  จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา 

 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
บุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อ าเภอ

พระยนื จังหวดัขอนแก่น 

ระดับปริญญาตรี 
สูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี 

t Sig. 

n     n     
ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล 179 4.42 0.45 28 4.60 0.15 -3.90* 0.02 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร  ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป  จ าแนกตามวฒิุ
การศึกษา แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมี
วฒิุการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื 
จงัหวดัขอนแก่น มากกวา่บุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
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3. ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 ด้าน การบริหารงานทัว่ไป  จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร  ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป  จ าปนก
ตามประสบการณ์การท างาน จ าแนกเป็น 3 กล่ม คือ 1-5 ปี, 6-10 ปี และ 11 ปีข้ึนไป โดยวธีิการ
ทดสอบค่าเอฟ ( F-test) จากการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.14 
 
ตารางที ่4.14 ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร  ศูนย์พฒันาเด็ก

เลก็ อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น ด้านการบริหารงานทัว่ไป  จ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างาน 

 

ด้านการ
บริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าเฉลีย่ตาม 
ประสบการณ์ท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

1-5 
ปี 

6-10 
ปี 

11 ปี 
ข้ึน
ไป 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.71 0.35 1.93 0.14   
ภายในกลุ่ม 

204 37.48 0.18     

4.32 4.45 4.50 รวม 206 38.19 -     
 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร  ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป  จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน ไม่แตกต่างกนั  
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัเร่ือง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ บุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระ

ยนื จงัหวดัขอนแก่นปีการศึกษา 2558ศึกษาระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใน 4 ดา้น คือ ดา้นการ
บริหารงานวชิาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารงาน
ทัว่ไป ของบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่นเพื่อเปรียบเทียบระดบัการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมใน 4 ดา้น นั้น จ  าแนกตามวฒิุการศึกษาและประสบการณ์การท างาน
กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั ไดแ้ก่ หวัหนา้ศูนยแ์ละครูผูดู้แลเด็กเล็ก ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 จ านวน 207คน และไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน
มาจ านวน 207 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแบบสอบถามทั้งหมด 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 
แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามลกัษณะเคร่ืองมือเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ ( Check list) ไดแ้ก่ วฒิุการศึกษาและประสบการณ์การท างาน ตอนท่ี 2 แบบสอบถามวดั
ระดบัการมีส่วนร่วมของ บุคลากรในการบริหารงานของ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดั
ขอนแก่นมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating scale) ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ
เท่ากบั 0.82 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนาเพื่อหา ความถ่ี ( Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage)ในการวเิคราะห์ขอ้มูล สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  และการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย (
 ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (  ) ส่วนสถิติอา้งอิงใชค้่าสถิติ การทดสอบที ( t – test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F – test) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One-Way ANOVA) ถา้พบความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิของเชฟเฟ่ 
(Scheffé) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสังคมศาสตร์ ซ่ึงสามารถสรุป
ผลการวจิยั ตามขอ้คน้พบ (Fact –findings) ไดด้งัต่อไปน้ี 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการวจิัย 
การสรุปผลการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยัขอ้มูลตามรายละเอียดในแต่ละ

ส่วนต่อไปน้ี 
5.1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและครูผูดู้แลเด็กเล็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดั

ขอนแก่นท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 207คน ผูว้จิยัไดรั้บแบบสอบถามตอบกลบัคืนมา จ านวน 207
ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00จ าแนกวฒิุการศึกษา คือ วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 179 คน 
คิดเป็นร้อยละ 86.50วฒิุการศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี จ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 และ
ท่ีจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน เป็น ประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี จ  านวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.90 ประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี จ  านวน 114 คิดเป็นร้อยละ 55.10 และ ประสบการณ์
การท างาน 11 ปีข้ึนไป จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 

5.1.2 ระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อ าเภอ
พระยนื จังหวดัขอนแก่นปีการศึกษา 2558 โดยรวมและรายด้าน 

ระดบั การแบบมีส่วนร่วมของ บุคลากร ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดั
ขอนแก่นปีการศึกษา 2558 โดยรวมและรายดา้น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =4.50) เม่ือพิจารณา
รายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 3 ขอ้ 

ขอ้สังเกตวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการบริหารงานวชิาการ( = 4.61) ส่วนดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือดา้นการบริหารงานทัว่ไป (= 4.44) 

5.1.3 ระดับ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อ าเภอพระยนื 
จังหวดัขอนแก่นปีการศึกษา 2558 ด้านการบริหารงานวชิาการและการเปรียบเทยีบจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาและประสบการณ์การท างาน 

ระดบั การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ บุคลากร ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื 
จงัหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 ดา้นการบริหารงานวชิาการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด            
(=4.61) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด7 ขอ้ 

มีขอ้สังเกตวา่ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการใชแ้หล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน  (= 4.88) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของครู (= 4.43) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงานของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 ดา้นการบริหารงานวชิาการ  เม่ือ
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จ าแนกตามวฒิุการศึกษา พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01แต่เม่ือจ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

5.1.4 ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อ าเภอพระยนื 
จังหวดัขอนแก่นปีการศึกษา 2558 ด้านการบริหารงานงบประมาณ และเมื่อเปรียบเทยีบจ าแนกตาม
วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การท างาน 

ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดั
ขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 ดา้น การบริหารงานงบประมาณ จ าแนกตามวฒิุการศึกษาและ
ประสบการณ์การท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.46) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่น
ระดบัมาก 9ขอ้  

มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีส่วนร่วมในการวางแผนจดัท าค าขอตั้ง
งบประมาณของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (= 4.53) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการใชจ่้ายเงินของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (= 4.42) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ เม่ือจ าแนก
ตามวฒิุการศึกษา พบวา่แตกต่างกนัแต่เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบวา่ไม่แตกต่างกนั 

5.1.5ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อ าเภอพระยนื 
จังหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 ด้านการบริหารงานบุคคล และการเปรียบเทยีบจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาและประสบการณ์การท างาน 

ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดั
ขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 ดา้นการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.50) เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก5ขอ้  

มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีส่วนร่วมในการวางแผนส่งเสริมใหค้รูเป็น
แบบอยา่งท่ีดีระเบียบวนิยัและจริยธรรม (= 4.65) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผลการพฒันาครูในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (= 4.38) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 ดา้นการบริหารงานบุคคล เม่ือจ าแนกตามวฒิุ
การศึกษา พบวา่ไม่แตกต่างกนัแต่เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

5.1.6ระดับ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อ าเภอพระยนื 
จังหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 ด้านการบริหารงานทัว่ไป และการเปรียบเทยีบจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาและประสบการณ์การท างาน 
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ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดั
ขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก( = 4.44) เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก6 ขอ้  

มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการประชุม
ผูป้กครองนกัเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  (= 4.55) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีส่วนร่วมใน
การวางแผนซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (= 4.29) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่นปีการศึกษา 2558 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป  เม่ือจ าแนกตามวฒิุ
การศึกษา พบวา่แตกต่างกนัและเม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
การวจิยัเร่ืองการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื 

จงัหวดัขอนแก่นปีการศึกษา 2558 ซ่ึงจากการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผลจากการศึกษาตาม
กรอบแนวคิดในการวจิยัโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

5.2.1 ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากรศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อ าเภอพระยนื 
จังหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 ด้านการบริหารงานวชิาการและการเปรียบเทยีบจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาและประสบการณ์การท างาน 

1. ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของ บุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อ าเภอพระยนื 
จังหวดัขอนแก่นปีการศึกษา 2558 ด้านการบริหารงานวชิาการ 

จากผลการวจิยัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื 
จงัหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558  ดา้นการบริหารงานวชิาการพบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของ บุคลากร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558  ดา้นการ
บริหารงานวชิาการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ท่ีเป็นเช่นนั้นอาจเป็นเพราะวา่บุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนจดัท าหลกัสูตรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาและมี
ส่วนร่วมในการวางแผนจดัหาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอุ
เทน บุญสีลา (2550) ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารโรงเรียนวดั
จรเขใ้หญ่ พบวา่ ดา้นการบริหารงานทัว่ไปอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
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2. การเปรียบเทยีบระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558  ด้านการบริหารงานวชิาการจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา 

ผลการวจิยัพบวา่บุคลากรท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนัมีระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของ
บุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558  ดา้นการบริหารงาน
วชิาการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่บุคลากรของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กท่ีมีวฒิุการศึกษา แตกต่างกนั มีการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในดา้นการบริหารงาน
วชิาการ ท่ีแตกต่างกนั จึงมีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ณฐัวดี 
ทรัพยธ์นาศิริ  (2554) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4 พบวา่ เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีวฒิุการศึกษา
ต่างกนัสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4 ต่อการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานโรงเรียน โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

3. การเปรียบเทยีบระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558  ด้านการบริหารงานวชิาการจ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน 

ผลการวจิยัพบวา่บุคลากรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมีประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่าง
กนัมีระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของ บุคลากร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดั
ขอนแก่น ปีการศึกษา 2558  ดา้นการบริหารงานวชิาการไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ไม่วา่
บุคลากรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจะมีประสบการการท างานท่ีมากหรือนอ้ยก็มีความร่วมมือกนัใน
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น จึงไม่แตกต่างกนั 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เสริมศกัด์ิ โรยสุวรรณ (2544) ไดว้จิยัเร่ือง ศึกษาการมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานสถานศึกษา 
จงัหวดัระนอง พบวา่ การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียน
ของขา้ราชการครู ตามตวัแปรประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

5.2.2 ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อ าเภอพระยนื 
จังหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558  ด้านการบริหารงานงบประมาณ เปรียบเทยีบจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาและประสบการณ์การท างาน 

1. ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของ บุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อ าเภอพระยนื 
จังหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 ด้านการบริหารงานงบประมาณ  
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จากผลการวจิยัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื 
จงัหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558  ดา้นการบริหารงานงบประมาณ พบวา่ การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของบุคลากร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558  ดา้นการ
บริหารงานงบประมาณ อยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนั้นสามารถอภิปรายไดว้า่บุคลากรของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก มีส่วนร่วมในการวางแผนจดัท าค าขอตั้งงบประมาณของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีส่วน
ร่วมในการติดตามประเมินผลการจดัหาสวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็ก
มีส่วนร่วมในการวางแผนจดัหารายไดแ้ละการบริจาคเงินเพื่อพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และมีส่วน
ร่วมในการวางแผนจดัหาสวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนฤมล พอดี (2552) ไดว้จิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของครูในการบริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต  1 พบวา่การมีส่วนร่วมของครูในการ
บริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ
อยูใ่นระดบัและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภราดร พวงดี (2546) ไดว้จิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาก่ิงอ าเภอเกาะจนัทร์ 
จงัหวดัชลบุรี ผลการวจิยัพบวา่การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจบริหารงานโรงเรียนของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาก่ิงอ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี ดานการ
บริหารงานงบประมาณ อยูใ่นระดบัมาก 

2. การเปรียบเทยีบระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558  ด้านการบริหารงานงบประมาณ จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา 

ผลการวจิยัพบวา่บุคลากรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนัมีระดบัการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 
2558 ดา้นการบริหารงานงบประมาณแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่บุคลากรของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ท่ีวฒิุการศึกษาต่างกนั ต่างไม่ร่วมกนับริหารแบบมีส่วนร่วม
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จึงมีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ทวทิ 
ระโหฐาน (2552) ไดว้จิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต  2 พบวา่ การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบตามวฒิุการศึกษา พบวา่
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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3. การเปรียบเทยีบระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558  ด้านการบริหารงานงบประมาณ จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน 

ผลการวจิยัพบวา่บุคลากรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ท่ีมี
ประสบการณ์การท างานท่ีต่างกนัมีระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558  ดา้นการบริหารงานงบประมาณ  ไม่แตกต่างกนั 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ บุคลากรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมีประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่างกนัมี
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กร่วมกนัมีการประชุมหารือในเร่ืองต่างๆกนั
อยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นจึงมีระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอ
พระยนื จงัหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558  ดา้นการบริหารงานงบประมาณ  ไม่แตกต่างกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสริมศกัด์ิ โรยสุวรรณ (2544) ไดว้จิยัเร่ือง ศึกษาการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานสถานศึกษา จงัหวดัระนอง 
พบวา่ การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนของขา้ราชการครู 
ตามตวัแปรประสบการณ์ในการท างานดา้นการบริหารงานงบประมาณ ไม่มีความแตกต่างกนั และ
ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ภราดร พวงดี (2546) ไดว้จิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
บริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาก่ิงอ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดั
ชลบุรี ผลการวจิยัพบวา่การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจบริหารงานโรงเรียนของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาก่ิงอ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี พบวา่ เม่ือจ าแนก
ตามประสบการณ์ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

5.2.3 ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากรศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อ าเภอพระยนื 
จังหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 ด้านการบริหารงานบุคคล เปรียบเทยีบจ าแนกตามวุฒิการศึกษา
และประสบการณ์การท างาน 

1. ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของ บุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อ าเภอพระยนื 
จังหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 ด้านการบริหารงานบุคคล 

จากผลการวจิยัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื 
จงัหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558  ดา้นการบริหารงานบุคคล ขอ้มูลพบวา่ การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของบุคลากร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558  ดา้นการ
บริหารงานบุคคล  อยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนั้นอาจจะเป็นเพราะวา่บุคลากร มีส่วนร่วมในการ
วางแผนส่งเสริมใหค้รูเป็นแบบอยา่งท่ีดีระเบียบวนิยัและจริยธรรมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหค้รู
เป็นแบบอยา่งท่ีดีมีระเบียบวจิยัและจริยธรรมมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาครูใหมี้ความกา้วหนา้
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ในวชิาชีพมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลครูท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีในดา้นระเบียบวจิยัและ
จริยธรรม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศิริพร เพิ่มผล (2549) ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจของ
ผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารงานสถานศึกษาสังกดัเทศบาลเมืองน่าน กรณีศึกษาโรงเรียน
สามคัคีวทิยาคาร(เทศบาลบา้นพระเนตร) ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การบริหารงานสถานศึกษาใน ดา้นบริหารงานบุคคลอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของนฤมล พอดี (2552) ไดว้จิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต  1 พบวา่การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา่ ดา้นการบริหารบุคคล อยูใ่นระดบัมาก 

2. การเปรียบเทยีบระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558  ด้าน การบริหารงานบุคคล จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา 

ผลการวจิยัพบวา่บุคลากรท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนัมีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของ
บุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558  ดา้นการบริหารงาน
บุคคลไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่บุคลากรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั
ต่างร่วมกนัจดัท าดา้น การบริหารงานบุคคล จึงมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ ชวาลา กนัทอง (2548) ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมี
ต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนบุญจิตวทิยา จงัหวดัชลบุรี พบวา่ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนบุญจิตวทิยา พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบตามวฒิุการศึกษาพบวา่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. การเปรียบเทยีบระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558  ด้าน การบริหารงานบุคคล จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน 

ผลการวจิยัพบวา่บุคลากรท่ีมีประสบการณ์การท างานท่ีต่างกนัมีระดบัการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของบุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558  ดา้นการ
บริหารงานบุคคล  ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ไม่วา่จะมีประสบการณ์การท างานจ านวน
มากนอ้ยแตกต่างกนั บุคลากรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กก็มีการร่วมมือกนัในดา้นการบริหารงานบุคคล
ใหมี้ความเขม้แขง็ ดงันั้นจึงมีระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558  ดา้นการบริหารงานบุคคล  ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พิทกัษ ์แพทยผ์ล (2546) ไดว้จิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของครูในการ
ตดัสินใจสั่งการในการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการ
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ประถมศึกษา อ าเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูท่ีจ  าแนก
ตามประสบการณ์ ในดา้นการบริหารงานบุคคล พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 และไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทวทิ ระโหฐาน (2552) ไดว้จิยัเร่ือง การมีส่วนร่วม
ของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต  2 พบวา่ เม่ือจ าแนก
ตามประสบการณ์การท างาน พบวา่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

5.2.4 ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากรศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อ าเภอพระยนื 
จังหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558  ด้านการบริหารงานทัว่ไป เปรียบเทยีบจ าแนกตามวุฒิการศึกษา
และประสบการณ์การท างาน 

1. ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของ บุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อ าเภอพระยนื 
จังหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 ด้านการบริหารงานทัว่ไป 

จากผลการวจิยัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื 
จงัหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 ดา้นการบริหารงานทัว่ไปพบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ของ
บุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558  ดา้นการบริหารงาน
ทัว่ไปอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนั้นอาจเป็นเพราะวา่บุคลากร มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
การประชุมผูป้กครองนกัเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีส่วนร่วมในการวางแผนประชาสัมพนัธ์ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมประชุม
ผูป้กครองนกัเรียน  และมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการประชาสัมพนัธ์ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นฤมล พอดี (2552) ไดว้จิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของครูในการ
บริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต  1 พบวา่การมีส่วนร่วมของครูใน
การบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1ดา้นการบริหารงานทัว่ไปอยู่
ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธมกร ดุลยปกรณ์ชยั (2556) ความพึงพอใจของ
ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนสตรีชยัภูมิ 2 จงัหวดัชยัภูมิ ผูป้กครอง
นกัเรียนมีระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา ของโรงเรียนสตรีชยัภูมิ 2 พบวา่ ดา้นการ
บริหารงานทัว่ไปอยูใ่นระดบัมาก 

2. การเปรียบเทยีบระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558  ด้าน การบริหารงานทัว่ไป จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา 

ผลการวจิยัพบวา่บุคลากรท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนัมีระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของ
บุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558  ดา้นการบริหารงาน
ทัว่ไปแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่บุคลากรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต่างไม่ร่วมกนัจดัท าดา้น
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การบริหารงานทัว่ไป จึงมีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเสริมศกัด์ิ 
โรยสุวรรณ (2544) ไดว้จิยัเร่ือง ศึกษาการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียน
ของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานสถานศึกษา จงัหวดัระนอง พบวา่ เม่ือจ าแนกวฒิุการศึกษา พบวา่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นวลผจง อุดรพิมพ ์
(2548) ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนมารีวทิย ์จงัหวดัชลบุรี 
ผลการวจิยัพบวา่ เม่ือจ าแนกตามวฒิุการศึกษาของผูป้กครอง พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั  

3. การเปรียบเทยีบระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558  ด้าน การบริหารงานทัว่ไป จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน 

ผลการวจิยัพบวา่บุคลากรท่ีมีประสบการณ์การท างานท่ีต่างกนัมีระดบัการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของบุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558  ดา้นการ
บริหารงานทัว่ไป  ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่บุคลากรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอ าเภอพระ
ยนื จงัหวดัขอนแก่น ท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความพร้อมและความร่วมมือกนัในการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ดา้นดา้นการบริหารงานทัว่ไป ดงันั้นจึงมีระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของ บุคลากร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2558  ดา้น การ
บริหารงานทัว่ไป ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสริมศกัด์ิ โรยสุวรรณ (2544) ได้
วจิยัเร่ือง ศึกษาการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนของขา้ราชการครู สังกดั
ส านกังานสถานศึกษา จงัหวดัระนอง พบวา่ การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
การบริหารโรงเรียนของขา้ราชการครู ตามตวัแปรประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากการวจิยัเร่ืองการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระ

ยนื จงัหวดัขอนแก่นผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
จากผลการวจิยัความคิดเห็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของบุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ไดด้งัน้ี 
1. ดา้นการบริหารงานวชิาการขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีส่วนร่วมในการติดตาม

ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของครู ดงันั้นบุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตอ้งเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนั การจดัการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ แบบบูรณาการ และเนน้ทกัษะ



 

 

86 

การคิด การพฒันาผูเ้รียนในดา้นวชิาการการจดัหา พฒันาส่ือและเทคโนโลยทีางการศึกษาการ
สนบัสนุนใหค้รูผลิตและใชส่ื้อการเรียนรู้การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรการจดัมุมหนงัสือ หอ้งสมุด 
และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อใชท้รัพยากรใหคุ้ม้ค่า 

2. ดา้นการบริหารงานงบประมาณขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ใชจ่้ายเงินของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดงันั้นบุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กควรมีส่วน่วมในการวางแผนการ
ใชจ่้ายงบประมาณภายในศูนยใ์หเ้กิดประโยชน์กบัศูนยพ์ฒันาเกเล็กมากท่ีสุด 

3. ดา้นการบริหารงานบุคคลขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
การพฒันาครูในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดงันั้น บุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กควรมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลการพฒันาครูในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหมี้ความกา้วหนา้มากยิง่ข้ึน 

4. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีส่วนร่วมในการวางแผนซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดงันั้นบุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กควรมีกา
ร่วมมือร่วมใจกนัสอดส่องดูแล อาคารสถานท่ีและช่วยกนับ ารุงรักษาอาคารใหมี้สภาพท่ีน่าเรียน 
สะอาด อยูเ่สมอ 

2.ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
จากผลการศึกษาท่ีไดส้รุปและอภิปรายมานั้น ผูศึ้กษามีแนวคิดเป็นขอ้เสนอแนะเพื่อการ

น าไปใช ้ดงัต่อไปน้ี 
1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ ผูบ้ริหารควรการติดตามประเมินผลการจดัการเรียนการ

สอนของครูการติดตามการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ส่ือและเทคโนโลยทีางการศึกษามีการการจดัหาวสัดุ
อุปกรณ์ส่ือและเทคโนโลยทีางการศึกษา 

2. ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ผูบ้ริหารควรมีการวางแผนการใชจ่้ายเงินของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กมีการหาสวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

3. ดา้นการบริหารงานบุคคล ผูบ้ริหารมีการติดตามประเมินผลการพฒันาครูในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก มีการติดต่อกบัวทิยากรภายนอกเพื่อมาใหค้วามรู้กบับุคลากรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

4. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ผูบ้ริหารมีการวางแผนซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคาร
สถานท่ีของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพื่อใหถู้กสุขลกัษณะและเพื่อความปลอดภยัของเด็ก 

3. ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
จากผลการวจิยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั ดงัน้ี 
1. ควรศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาการจดัระบบการพฒันาการเรียนรู้ของเด็กในศูนยเ์ด็กเล็ก

เพื่อเป็นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของเด็กใหมี้ประสิทธิภาพข้ึนไป 
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2. ควรศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูดู้แลเด็กกบัการ
จดัการเรียนการสอนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เน่ืองจากผูบ้ริหารมีบทบาทในการตดัสินใจในการ
บริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
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ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ
เท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอยา่งดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวจิยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 
(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รองอธิการบดี  
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ที่ ศธ 6012/ว1222 
 

 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 24 พฤศจิกายน 2558 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร         นายนิพนธ์  โลหะรัตนากร 

  ดว้ย นางนิติยา  หารันดา  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยา
เขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5720440512009  ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง  “การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น” ในการน้ี  จ  าเป็นตอ้งมี
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ
เท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอยา่งดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวจิยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 
(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รองอธิการบดี  
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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บนัทึกขอ้ความ 
หน่วยงาน        มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน   โทร. (043) 241495 

ที่ ศธ  6012/364 วนัที่ 24 พฤศจิกายน 2558 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร รศ.ดร.ไพโรจน์  บวัสุข 

ดว้ย นางนิติยา  หารันดา  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยา
เขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5720440512009  ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง  “การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น” ในการน้ี  จ  าเป็นตอ้งมี
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ
เท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอยา่งดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวจิยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมติั   
 
 
 

(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 
                            รองอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
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ที่ ศธ 6012/1243 
 

 
  

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
 อ  าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 2 ธนัวาคม 2558 

เร่ือง ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เจริญพร    หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น 

 ดว้ย นางนิติยา  หารันดา  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศูนย์
การศึกษาวทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5720440512009 ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง “การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น"   โดยมี  
พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร. เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์  

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน 
เพื่ออนุญาตให ้นกัศึกษาดงักล่าว แจกและเก็บแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงาน
ของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จกัไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 
(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รองอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

 ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนอธิการบดี 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น  
 

ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามน้ีใชใ้นการศึกษาวจิยั เพื่อท า สารนิพนธ์ ของหลกัสูตรศึกษาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
2. แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

              ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบั การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น 

3. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม  ผูว้จิยัจะน ามาใชเ้พื่อวเิคราะห์  และหาขอ้สรุปตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยัเท่านั้น  ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่
อยา่งใด จึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ตามความเป็นจริงขอขอบคุณทุกท่านท่ี
ใหค้วามร่วมมืออยา่งดียิง่มา ณ โอกาสน้ี 
 
 

      นางนิตยา  หารันดา 
  นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

         สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
                                                                      มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย / ลงใน ( ) หน้าข้อความทีต่รงกบัความเป็นจริง 
  1.วฒิุการศึกษา 

( ) ระดบัปริญญาตรี 
( ) สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
 

2. ประสบการณ์การท างาน 
(  )  1-5 ปี 
(  )  6-10 ปี 
(  )  11 ปีข้ึนไป 
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  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่วกบั การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในศูนย์พฒันาเด็ก
เลก็ อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น 

ค าช้ีแจง  โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้  แลว้พิจารณาวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น มากนอ้ยเพียงใด  แลว้เขียน
เคร่ืองหมาย / ลงในช่องระดบัการปฏิบติัตามความเป็นจริงเพียงระดบัเดียว  ซ่ึงตวัเลขหมายถึงระดบั
ความตอ้งการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน ดงัน้ี 

ระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ระดบั คือ 
5 หมายถึง ระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก 
3 หมายถึง ระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ย 

                                     1 หมายถึง ระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อ าเภอพระยนื 
จังหวดัขอนแก่น 

ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

1. ด้านการบริหารงานวชิาการ      
1. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัท าหลกัสูตรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก      
2. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัหาวสัดุ  อุปกรณ์ ส่ือ และเทคโนโลยทีางการ
ศึกษา 

     

3. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัหาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน      
4. ท่านมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา      
5. ท่านมีส่วนร่วมในการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือและเทคโนโลยทีางการศึกษา      
6.ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา      
7.ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของครู      
8.ท่านมีส่วนร่วมในการ ติดตามการจดัหาวสัดุ  อุปกรณ์ ส่ือและเทคโนโลยทีางการ
ศึกษา 

     

9.ท่าน มีส่วนร่วมในการ ติดตามประเมินผลการใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
โรงเรียน 

     

10.ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินผลการ
เรียน 
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การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อ าเภอพระยนื 
จังหวดัขอนแก่น 

ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ      
1.ท่านมีส่วนร่วมในการ วางแผนจดัท าค าขอตั้งงบประมาณของ ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 

     

2.ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการใชจ่้ายเงินของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก      
3.ท่านมีส่วนร่วมในการ วางแผนจดัหารายไดแ้ละการบริจาคเงินเพื่อพฒันา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

     

4.ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัหาสวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวก
ใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

     

5.ท่านมีส่วนร่วมในการ ช่วยหารายไดแ้ละร่วมบริจาคเงินเพื่อพฒันา ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

     

6.ท่านมีส่วนร่วมในการ หาสวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกให้ ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

     

7.ท่านมีส่วนร่วมในการ ติดตามประเมินผลการจดัท าค าขอตั้งงบประมาณ
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

     

8.ท่านมีส่วนร่วมในการ ติดตามประเมินผลในเร่ืองการใชจ่้ายเงินของ ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

     

9.ท่านมีส่วนร่วมในการ ติดตามการหารายไดแ้ละการบริจาคเงินเพื่อพฒันา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

     

10.ท่าน มีส่วนร่วมในการ ติดตามประเมินผลการจดัหาสวสัดิการและส่ิง
อ านวยความสะดวกใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

     

3. ด้านการบริหารงานบุคคล      
1.ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัหาครูจา้งสอนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก      
2.ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาครูใหมี้ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ      
3.ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนส่งเสริมใหค้รูเป็นแบบอยา่งท่ีดีระเบียบวนิยั
และจริยธรรม 

     

4.ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัหาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาเป็นวทิยากรช่วย
สอนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
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5.ท่านมีส่วนร่วมในการพฒันาครูในโรงเรียนใหมี้ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ      
6.ท่านมีส่วนร่วมในการ ส่งเสริมใหค้รูเป็นแบบอยา่งท่ีดีมีระเบียบวจิยัและ
จริยธรรม 

     

7.ท่านมีส่วนช่วยหาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาเป็นวทิยากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก      
8.ท่านมีส่วนร่วมในการ ติดตามประเมินผลการพฒันาครูใน ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก 

     

9.ท่านมีส่วนร่วมในการ ติดตามประเมินผลครูท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีในดา้น
ระเบียบวจิยัและจริยธรรม 

     

10.ท่านไดติ้ดตามประเมินผลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมาเป็นวทิยากรใน ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

     

4. ด้านการบริหารงานทัว่ไป      
1.ท่านมีส่วนร่วมในการ วางแผนจดัท าธรรมนูญโรงเรียนแผนกลยทุธ์และ
แผนปฏิบติัการ 

     

2.ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

     

3.ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนจดับริการใหชุ้มชนยมืวสัดุครุภณัฑ์  และการ
ขอใชอ้าคารสถานท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

     

4.ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนประชาสัมพนัธ์ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก      
5.ท่านมีส่วนร่วมในการ ซ่อมแซม  และบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีของ ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

     

6.ท่านมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมประชุมผูป้กครองนกัเรียน      
7.ท่านมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก      
8.ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการจดัท าธรรมนูญโรงเรียน  แผน
กลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ 

     

9.ท่านมีส่วนร่วมในการ ติดตามประเมินผลการประชุมผูป้กครองนกัเรียน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

     

10.ท่านมีส่วนร่วมในการ ติดตามประเมินผลการประชาสัมพนัธ์ ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ผลการวเิคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ 
เร่ือง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อ าเภอพระยนื จังหวดัขอนแก่น  

 

ข้อ ข้อค าถาม 

การพจิารณา
ของ 

ผู้เช่ียวชาญ 

 
ผลรวม
ของ

คะแนน 

IOC 

 
 

ผลการ
พจิารณา 

1 2 3  
1. ด้านการบริหารงานวชิาการ       

1 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัท าหลกัสูตร
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

2 ท่าน มีส่วนร่วมในการ วางแผนจดัหาวสัดุ  
อุปกรณ์ ส่ือ และเทคโนโลยทีางการศึกษา 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

3 ท่าน มีส่วนร่วมในการ วางแผนจดัหาแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

4 ท่าน มีส่วนร่วมในการ จดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

5 ท่านมีส่วนร่วมในการจดัหาวสัดุ  อุปกรณ์ ส่ือ
และเทคโนโลยทีางการศึกษา 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

6 ท่านมีส่วนร่วมในการ ติดตามประเมินผลการ
จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

7 ท่านมีส่วนร่วมในการ ติดตามประเมินผลการ
จดัการเรียนการสอนของครู 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

8 ท่านมีส่วนร่วมในการ ติดตามการจดัหาวสัดุ  
อุปกรณ์ ส่ือและเทคโนโลยทีางการศึกษา 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

9 ท่านมีส่วนร่วมในการ ติดตามประเมินผลการ
ใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

10 ท่านมีส่วนร่วมในการ ติดตามประเมินผลการ
ใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียน 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
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2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ       

1 ท่านมีส่วนร่วมในการ วางแผนจดัท าค าขอตั้ง
งบประมาณของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

2 ท่านมีส่วนร่วมในการ วางแผนการใชจ่้ายเงิน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

3 ท่าน มีส่วนร่วมในการ วางแผนจดัหารายได้
และการบริจาคเงินเพื่อพฒันา ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

4 ท่าน มีส่วนร่วมในการ วางแผนจดัหา
สวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บั
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

5 ท่านมีส่วนร่วมในการ ช่วยหารายไดแ้ละร่วม
บริจาคเงินเพื่อพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

6 ท่าน มีส่วนร่วมในการ หาสวสัดิการและส่ิง
อ านวยความสะดวกใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

7 ท่านมีส่วนร่วมในการ ติดตามประเมินผลการ
จดัท าค าขอตั้งงบประมาณของ ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

8 ท่านมีส่วนร่วมในการ ติดตามประเมินผลใน
เร่ืองการใชจ่้ายเงินของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

9 ท่าน มีส่วนร่วมในการ ติดตามการหารายได้
และการบริจาคเงินเพื่อพฒันา ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

10 ท่านมีส่วนร่วมในการ ติดตามประเมินผลการ
จดัหาสวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกให้
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

3. ด้านการบริหารงานบุคคล       

1 ท่าน มีส่วนร่วมในการ วางแผนจดัหาครูจา้ง
สอนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
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2 ท่านมีส่วนร่วมในการ วางแผนพฒันาครูใหมี้
ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

3 ท่านมีส่วนร่วมในการ วางแผนส่งเสริมใหค้รู
เป็นแบบอยา่งท่ีดีระเบียบวนิยัและจริยธรรม 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

4 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัหาภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาเป็นวทิยากรช่วยสอนใน ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

5 ท่านมีส่วนร่วมในการพฒันาครูในโรงเรียนให้
มีความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

6 ท่าน มีส่วนร่วมในการ ส่งเสริมใหค้รูเป็น
แบบอยา่งท่ีดีมีระเบียบวจิยัและจริยธรรม 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

7 ท่าน มีส่วน ช่วยหาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาเป็น
วทิยากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

8 ท่านมีส่วนร่วมในการ ติดตามประเมินผลการ
พฒันาครูในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

9 ท่านมีส่วนร่วมในการ ติดตามประเมินผลครูท่ี
เป็นแบบอยา่งท่ีดีในดา้นระเบียบวจิยัและ
จริยธรรม 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

10 ท่านไดติ้ดตามประเมินผลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ท่ีมาเป็นวทิยากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

4. ด้านการบริหารงานทัว่ไป       
1 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัท าธรรมนูญ

โรงเรียนแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ 
1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

2 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนซ่อมแซม  และ
บ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีของ ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

3 ท่านมีส่วนร่วมในการ วางแผนจดับริการให้
ชุมชนยมืวสัดุครุภณัฑ์  และการขอใชอ้าคาร
สถานท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

4 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนประชาสัมพนัธ์ 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
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ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

5 ท่าน มีส่วนร่วมในการ ซ่อมแซม  และ
บ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีของ ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

6 ท่าน มีส่วนร่วมในการ เขา้ร่วมประชุม
ผูป้กครองนกัเรียน 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

7 ท่าน มีส่วนร่วมในการ ประชาสัมพนัธ์ ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

8 ท่านมีส่วนร่วมในการ ติดตามประเมินผลการ
จดัท าธรรมนูญโรงเรียน  แผนกลยทุธ์และ
แผนปฏิบติัการ 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

9 ท่านมีส่วนร่วมในการ ติดตามประเมินผลการ
ประชุมผูป้กครองนกัเรียนของ ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

10 ท่านมีส่วนร่วมในการ ติดตามประเมินผลการ
ประชาสัมพนัธ์ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก จ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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Reliability 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

VAR00001 4.8000 .40684 30 

VAR00002 4.6667 .47946 30 

VAR00003 4.5667 .50401 30 

VAR00004 4.6667 .47946 30 

VAR00005 4.5667 .50401 30 

VAR00006 4.7333 .44978 30 

VAR00007 4.5333 .50742 30 

VAR00008 4.5333 .50742 30 

VAR00009 4.5333 .50742 30 

VAR00010 4.5000 .50855 30 

VAR00011 4.6667 .47946 30 

VAR00012 6.2000 9.23038 30 

VAR00013 4.6000 .49827 30 

VAR00014 4.4667 .50742 30 

VAR00015 4.4333 .50401 30 

VAR00016 4.4667 .50742 30 

VAR00017 4.3000 .46609 30 

VAR00018 4.4667 .50742 30 

VAR00019 4.4667 .50742 30 

VAR00020 4.3667 .49013 30 

VAR00021 4.4667 .50742 30 

VAR00022 4.6000 .49827 30 

VAR00023 4.6000 .49827 30 
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VAR00024 4.4000 .49827 30 

VAR00025 4.5333 .50742 30 

VAR00026 4.5333 .57135 30 

VAR00027 5.9000 7.21756 30 

VAR00028 4.4333 .56832 30 

VAR00029 4.6000 .56324 30 

VAR00030 4.3667 .55605 30 

VAR00031 4.3000 .53498 30 

VAR00032 4.4333 .56832 30 

VAR00033 4.5333 .57135 30 

VAR00034 4.6333 .55605 30 

VAR00035 4.5333 .57135 30 

VAR00036 4.6000 .56324 30 

VAR00037 4.6333 .55605 30 

VAR00038 4.5333 .57135 30 

VAR00039 4.6667 .54667 30 

VAR00040 4.4667 .62881 30 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

. 820 . 349 40 
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ประวตัย่ิอของผู้วจิยั 
 
ช่ือ – สกุล : นางนิตยา  หารันดา 
วนั เดือน ปี เกิด : 13 กุมภาพนัธ์ 2514 
ภูมิล าเนา : 22 หมู่ท่ี 4 บา้นโนนตุ่น  ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยนื 
  จงัหวดัขอนแก่น 
สถานท่ีอยูปั่จจุบนั :  22 หมู่ท่ี 4 บา้นโนนตุ่น  ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยนื 
  จงัหวดัขอนแก่น  
ประวติัการศึกษา    
 พ.ศ. 2544  : ศน.บ. (สาขาการศึกษาปฐมวยั)   
ต าแหน่งและประวติัการท างาน :  ครู     
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