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 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ของบุคลากรจําแนก
ตาม เพศ อายุ และอาชีพ และ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาระดับ
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ผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัด
ร้อยเอ็ด จํานวนรวมทั้งสิ้น 295 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ มีค่า IOC ระหว่าง 0.67 - 1.00 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยใช้ t-test (Independent 
Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยการทดสอบ F-test 
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ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
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 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ และอาชีพต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ลําดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย สามลําดับแรก คือ ควรให้การสนับสนุน
ส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างสมํ่าเสมอ ควรให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นประจํา และควรมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
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The research served the purposes:  1)  to study the administration of early 

childhood education by the child development centers in chang han district, Roi Et 
province. 2) to compare the administration of  early childhood education by the child 
development centers in chang han district, Roi Et province classified by sex, age and 
occupation. 3) to collect suggestions for the administration of  early childhood education 
by the child development centers in chang han district, Roi Et province. The number of 
sampling groups for conducting the research comprised 295 persons. The research instrument 
for data collection was the Likert-type questionnaire with the Index of Item Objective 
Congruence : IOC of each question between 0.67 and 1.00, and the reliability for the 
whole questions at 0.88. Statistics for data analyses embraced frequencies, percentages, 
standard deviations,    t-tests and F-tests (One-way ANOVA).  
 Results of the research findings:  

 1)  to study  the administration of  early childhood education by the child 
development centers in chang han district, Roi Et province overall, the mean was very 
high.  The highest networking and engagement, human resource management, 
environment of the child center, child safety measures and Systematic management. 

 2)  to compare the administration of  early childhood education by the child 
development centers in chang han district, Roi Et province classified by sex, age and 
occupation overall, the difference was statistically significant at .05 level. 

 3) to collect suggestions for the administration of  early childhood education 
by the child development centers in chang han district, Roi Et province. Should encourage 
the caregiver to develop self. The community should be involved in activities. There should 
be adequate budget allocation for the development of child development centers. 
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สารนิพนธ์เล่มน้ีสําเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช- 
วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ตลอดจน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่ให้คําแนะนําเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 

กราบขอบพระคุณ ดร.วิมลพร  สุวรรณแสนทวี และขอบคุณ รศ.ดร.สุเทพ  เมยไธสง ที่ท่าน
ทั้งสองกรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ให้ความรู้ คําแนะนํา คําปรึกษา และตรวจแก้ไข อัน
เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย  
 ขอนมัสการขอบคุณ พระครูสังฆรักษ์ไชยรัตน์  ชยรตโน,ดร. อาจารย์ประจําหลักสูตรการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และขอขอบคุณ ดร.กุศล  ศรีสารคาม ครู คศ.3 (4) 
ครูวิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ นางสาวอรกรานต์  สืบสุนทร นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จนทําให้สารนิพนธ์เล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่กรุณาตรวจรูปแบบ ให้คําแนะนํา แก้ไขรูปแบบ และ
รูปเล่ม จนทําให้สารนิพนธ์เล่มน้ีสําเร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณ ครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลใน
การค้นคว้าวิจัย จนทําให้สารนิพนธ์เล่มน้ีสําเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์  

ขอขอบคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ครอบครัว และผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ช่วยส่งเสริม
สนับสนุนกระตุ้นเตือน และเป็นกําลังใจตลอดมา   
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานซ่ึงมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนา
เด็ก ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล กรุงเทพมหานครและ
เมืองพัทยา ล้วนแต่มีบทบาทที่สําคัญในการบริหารจัดการเก่ียวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสิ้น จาก
การศึกษาข้อมูลที่ผ่านมา พบว่า การศึกษาระดับก่อนช้ันประถมศึกษาเป็นการศึกษาในลักษณะของ
การอบรมเลี้ยงดู และพัฒนาความพร้อมของเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ซึ่งการจัดการศึกษาให้เด็กระดับก่อนช้ันประถมศึกษานี้ได้จัดในรูปของช้ันเด็กเล็กอนุบาลศึกษา หรือ
ในรูปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประเภทต่างๆ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม ทําให้มีช่ือเรียกแตกต่างกันไป เช่น ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของกรมพัฒนาชุมชน สังกัดกระทรวงมหาดไทยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดของกรมการ
ศาสนา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ, 2555, หน้า 1) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่ดูแลและให้การศึกษาเด็ก อายุต้ังแต่ 3 - 5 ปี มีฐานะเป็น
สถานศึกษา ภายใต้การกํากับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ดังน้ัน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้เล็งเห็นความสําคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพราะเด็กเป็น
ทรัพยากรท่ีทรงคุณค่า และมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตการพัฒนาเด็ก
ให้ได้รับความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาจึงนับเป็นภารกิจสําคัญที่
หน่วยงานซ่ึงรับผิดชอบจะต้องตระหนัก และให้ความสนใจ เพ่ือให้การพัฒนาเด็กเป็นไปอย่างมี
คุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสมกับวัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดทํา มาตรฐานศูนย์
เด็กเล็กแห่งชาติ : คู่มือการดําเนินงานตามมาตรฐาน (2555, หน้า 3-9) และได้จําแนกเป็น 5 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 2) ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 3) ด้านการจัด
สภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก 4) ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก และ 5) ด้านการ
สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
 นับต้ังแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ 
ประกอบกับเมื่อได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากกรมการพัฒนาชุมชน 
กรมการศาสนา และสํานักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ทําให้ปัจจุบัน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความ
รับผิดชอบทั้งสิ้น จํานวน 26 ศูนย์  
 ปัญหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความไม่เท่าเทียมกันในการบริหารจัดการและเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 26 แห่ง ซึ่งมีรูปแบบการ
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จัดต้ังศูนย์ฯ 2 ลักษณะ กล่าวคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์การบริหารส่วนตําบล รับผิดชอบจัดต้ังขึ้นเอง 
และศูนย์พัฒนาเด็กที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานอ่ืนตามพระราชบัญญัติกําหนด เน่ืองด้วยความ
แตกต่างของสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและนโยบายของคณะกรรมการบริหารแต่ละแห่ง อาจส่งผล
กระทบต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่แตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากผลการวิจัยของ 
ประเสริฐ บุญมี (2553, บทคัดย่อ) ที่พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้านอาคารสถานท่ี ด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณและด้านวิชาการ เป็นเหตุทําให้การพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ไม่สามารถดําเนินการไปได้อย่างเต็มที่ 
 จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 4 แห่ง ผ่านแนวคิด
มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติ ตามมาตรฐาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ ด้านการบริหารจัดการบุคลากร ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก ด้าน
มาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก และด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
ผลการวิจัยที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและดําเนินการหาแนวทางการ
พัฒนาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน สําหรับการรองรับการประเมินจากทั้งภายในและภายนอกของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนนําผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทาง การพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันทุกแห่ง และเสนอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนําไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการวางแผนเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ของบุคลากรที่มี เพศ อายุ และอาชีพ ต่างกัน  
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1.2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
1.3 สมมุติฐานของการวจัิย 

1.3.1 บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

1.3.2 บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

1.3.3 บุคลากรที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน    
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
    ประชากร 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 61 คน และคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 234 คน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวนรวม
ทั้งสิ้น 295 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 52 คน และคณะกรรมการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 146 คน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวนรวม
ทั้งสิ้น 198 คน โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) 
และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ดังตารางที่ 3.1 

1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ได้แก่ การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัด

ร้อยเอ็ด จําแนกเป็น 5 ด้าน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,  2555, หน้า 3-9) ดังน้ี 
 1) ด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 

 2) ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
 3) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก 
 4) ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก 
 5) ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม       
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1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่  
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด  
 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.5.1 ทําให้ทราบการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
1.5.2 ทําให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ของบุคลากรที่มี เพศ อายุ และอาชีพ 
ต่างกัน  

1.5.3 ทําให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.5.4 เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ด้านการบริหารจัดการบุคลากร ด้านการ
จัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก และด้านการสร้าง
เครือข่ายและการมีส่วนร่วม 

1.5.5 นําไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 

การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารใช้อํานาจตลอดจนทรัพยากร
ต่างๆ เช่น คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีอยู่หรือคาดว่าจะมีการดําเนินงานของสถาบันหรือสถานศึกษานั้นๆ ให้
ดําเนินไปสู่จุดหมายที่ต้องการ 

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง การดําเนินงานตามหน้าที่กําหนดทิศทาง 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย จําแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่  

 1) ด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ หมายถึง การดําเนินงานตามหน้าที่กําหนด
ทิศทางของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายมีการจัดทํา
แผนพัฒนา และมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาตามกรอบนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
นโยบายของรัฐ มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ และมีการกําหนดบทบาท
หน้าที่ของบุคลากรทุกระดับเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดทําหลักสูตร รวมท้ังมีการนิเทศ กํากับ
ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มีคณะกรรมการบริหารโดยมีผู้แทนจาก
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการและมีการประชุมร่วมกัน และมีการนําผลการประเมินไปพิจารณาประกอบการ
จัดทํา/ปรับปรุงแผนพัฒนาให้บรรลุผลตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดต้ัง
สถานศึกษารวมทั้งเป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น  

 2) ด้านการบริหารจัดการบุคลากร หมายถึง การดําเนินงานตามหน้าที่กําหนดทิศทาง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโดยมีหัวหน้าศูนย์ฯ 
มีครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงของศูนย์ฯ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีวุฒิทางการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
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สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา/ปฐมวัยหรือวิชาชีพอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และมีประสบการณ์ในการทํางาน
เก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย อีกทั้งได้รับการอบรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย อย่างน้อยปีละ 20 
ช่ัวโมง และครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงของศูนย์ฯ ได้รับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล การตรวจ
สุขภาพประจําปี การประกันสังคม และมีอัตราส่วนของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงของศูนย์ฯ ต่อจํานวน
เด็กปฐมวัยเหมาะสม 

 3) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก หมายถึง การดําเนินงานตามหน้าที่กําหนด
ทิศทางของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโดยมีอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์ฯ มีความสะอาดร่มรื่น แข็งแรง ปลอดภัย มีการจัดพ้ืนที่สนามเด็ก
เล่นและเครื่องเล่น หลากหลายเพียงพอ เหมาะสมตามวัยและได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบ/ซ่อมบํารุงเป็น
ระยะ มีการจัดการขยะถูกสุขลักษณะ มีการจัดมุมการเรียนรู้หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์สําหรับผู้ปกครอง 
จัดพ้ืนที่ภายในห้องเรียนให้มีมุมเสริมทักษะ/มุมเสริมประสบการณ์สําหรับเด็ก พร้อมวัสดุอุปกรณ์และสื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสม เครื่องใช้ส่วนตัวและมีครบสําหรับเด็กทุกคน  

 4) ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก หมายถึง การดําเนินงานตามหน้าที่
กําหนดทิศทางของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโดยมีการ
กําหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในการดูแลเด็ก มีการจัดทําแผนและซักซ้อมป้องกันการเกิดอุบัติภัย
และภัยธรรมชาติต่างๆ มีการสํารวจและค้นหาจุดที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายท้ังภายในและภายนอกอาคาร
ศูนย์เด็กเล็กเป็นระยะเพื่อป้องกันและแก้ไขมิให้เกิดอันตรายแก่เด็ก มีมาตรการป้องกันและกําจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ุ แมลงและพาหะนําโรค มีมาตรการในการรับ/ส่งเด็ก 

 5) ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม หมายถึง การดําเนินงานตามหน้าที่กําหนด
ทิศทางของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโดยมีการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน ระหว่างพ่อแม่ หัวหน้าศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็ก ครูพ่ีเลี้ยง เจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็ก อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมกับชุมชนในโอกาส
สําคัญตามเทศกาลต่างๆ สอดคล้องกับประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมของชุมชนน้ันๆ มีการสร้าง
เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนและสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพ/ความรู้/ของครูผู้ดูแลเด็ก/
ครูพ่ีเลี้ยง พ่อแม่และเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก มีการจัดศูนย์เด็กเล็กให้เป็นแหล่งความรู้บริการชุมชน
ในเรื่องการพัฒนาเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานที่ดูแลการจัดการศึกษาแก่เด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี ที่อยู่
ในความรับผิดชอบในเขตอําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 

บุคลากร หมายถึง คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 

คณะกรรมการศูนย์ หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ัง โดยมีจํานวนตามความเหมาะสม 
ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิการศึกษา ผู้แทนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอจังหาร จังหวัด
ร้อยเอ็ด ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู อย่างละไม่น้อยกว่า 1 คน โดยมีหัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ครูผู้ดูแลเด็ก หมายถึง ผู้ทําหน้าที่ดูแล เตรียมความพร้อมพัฒนาเด็กแบบองค์รวมซึ่งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้จัดจ้าง 
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ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ปัจจัยส่วนบุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และตําแหน่ง 
 1) เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรับสารนิพนธ์ฉบับน้ี แบ่งเป็น 2 เพศ 

คือ (1) เพศชาย และ (2) เพศหญิง 
 2) อายุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรับสารนิพนธ์ฉบับน้ีแบ่งเป็น 3 ช่วง 

คือ (1) ตํ่ากว่า 30 ปี (2) 30-40 ปี และ (3) มากกว่า 40 ปีขึ้นไป 
 3) อาชีพ หมายถึง อาชีพปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรับสารนิพนธ์ฉบับน้ี 

แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ (1) ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ (2) พนักงานส่วนท้องถิ่น (3) ข้าราชการเกษียณ 
และ (4) ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/เกษตรกร 

 
 
 
 



 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
           การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร 
จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องแล้วนําเสนอตามลําดับ ดังน้ี 

 2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารการศึกษา 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
 2.3 การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 2.4 มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 2.5 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 
 2.6 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 2.7 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารการศึกษา 
2.1.1 ความหมายของการบริหารการศึกษา 
คําว่าการบริหารจัดการศึกษา มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ในลักษณะที่คล้ายกันดังน้ี 
โสภนา สุดสมบูรณ์ (2550, หน้า 25) กล่าวว่า การบริหารจัดการสถานศึกษา หมายถึง การ

ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การท้ังกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน กระบวนการบริหารจําเป็น
อย่างย่ิงที่จะต้องอาศัยบุคคลที่จะดําเนินกิจกรรมเหล่าน้ันให้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้
วางไว้ โดยจะต้องรู้และเข้าใจว่าบุคคลดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ต่อ
องค์การอย่างไร 

ชิต ปุริโสดม (2547, หน้า 39) กล่าวว่า การบริหารจัดการสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมท่ี
กลุ่มคนตั้งแต่สองคนข้ึนไปรวมกันดําเนินการเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคม 

พระเฉลิมพงศ์ จรณสมฺปนฺโน (แก้วกัณหา) (2555, หน้า 16) กล่าวว่า การบริหารจัดการ
สถานศึกษา หมายถึง กระบวนการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่มีผู้บริหารดําเนิน
กิจกรรม หรือใช้กระบวนการต่าง ๆ โดยความร่วมมือของผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาโดย
เริ่มจากการวางแผน การวินิจฉัยสั่งการ การอํานวยการและการจัดการต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการศึกษา 

เพ็ญนภา พิลึก (2556, หน้า 69) กล่าวว่า การบริหารจัดการสถานศึกษา หมายถึง การ
ดําเนินงานของกลุ่มที่มุ่งมั่นพัฒนาสมาชิกของสังคมให้เจริญงอกงามโดยการนําเอาทฤษฎี และ
หลักการบริหารทั่วไปมาประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักการและวิธีการเพ่ือพัฒนาสมาชิกในสังคมให้มีความรู้
ความสามารถและมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

จากแนวคิดของนักวิชาการดังที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การบริหารจัดการสถานศึกษา หมายถึง 
การใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการดําเนินการบริหารโดยการร่วมมือกัน ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยมี
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ผู้บริหารดําเนินการ อํานวยการควบคุม และจัดการต่าง ๆ เพ่ือให้การเรียนการสอนดําเนินไปด้วยดีมี
ประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 

 2.1.2 กระบวนการบริหารการศึกษา  
 การบริหารจัดการศึกษา เป็นการดําเนินงานที่มีกระบวนวิธีหรือการกําหนดขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ประสบ
ความสําเร็จ มีการบริหารจัดการสถานศึกษาประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ได้มีนักวิชาการ
ทางการศึกษาหลายท่าน นําเสนอแนวคิดที่เก่ียวกับกระบวนการบริหาร ดังน้ี 

สุนทร โคตรบรรเทา (2552, หน้า 56 - 57) กล่าวว่า กระบวนการบริหารงานแบ่งออกเป็น 7 ขั้น 
และได้นําตัวอักษรนําหน้าของแต่ละขั้นมาสร้างเป็นคําว่า POSDCORB ดังน้ี 

 1. การวางแผน (Planning หรือ P) เก่ียวกับการพัฒนาเค้าโครงย่อของสิ่งที่ต้องทําและ
วิธีการทําสิ่งน้ัน ๆ กิจกรรมการวางแผนพยายามทํานายการกระทําและทิศทางขององค์การในอนาคต 

 2. การจัดองค์การ (Organizing หรือ O) เป็นการกําหนดโครงสร้างของอํานาจหน้าที่ใน
การจัดให้คํานิยามและประสานงานหน่วยงานย่อยต่าง ๆ เพ่ือนําแผนไปปฏิบัติ 

 3. การจัดอัตรากําลัง (Staffing หรือ S) เก่ียวกับหน้าที่การคัดเลือกบุคลากร การ
ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด และการทํานุบํารุงสภาพการทํางานให้เอ้ืออํานวย 

 4. การช้ีนํา (Directing หรือ D) ได้แก่ ภารกิจที่ต้องทําอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับการตัดสินใจ 
การสื่อสาร และการนําการตัดสินใจไปปฏิบัติและการประเมินผลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม 

 5. การประสานงาน (Coordinating หรือ Co) เก่ียวข้องกับกิจกรรมและความพยายาม
ต่าง ๆ ที่จําเป็นสําหรับผูกพันองค์การไว้ด้วยกัน เพ่ือบรรลุเป้าหมายเดียวกัน 

 6. การรายงาน (Reporting หรือ R) ช้ีแจงความก้าวหน้าด้วยการบันทึก การวิจัย และ
การตรวจสอบ ยืนยันว่าสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นตามแผน กระทําการแก้ไขเมื่อจําเป็นและแจ้งให้ผู้เป็นหัวหน้า
ระดับสูงที่รับผิดชอบทราบ 

 7. การงบประมาณ (Budgeting หรือ B) เก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการทํา
งบประมาณ ได้แก่ การวางแผน การจัดทําบัญชี และการควบคุมการใช้เงิน 

 พระเฉลิมพงศ์ จรณสมฺปนฺโน (แก้วกัณหา) (2555, หน้า 19) กล่าวว่า กระบวนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษาหรือโรงเรียนใช้หลักการและกระบวนการ
ทางการบริหารประยุกต์ใช้โดยเริ่มจากการวางแผน การจัดองค์กรในสถานศึกษา การบริหารบุคคล 
การอํานวยการ การติดต่อประสานงาน การตัดสินใจในการรายงานผลการดําเนินงาน การเงินและ
งบประมาณรวมทั้งงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา ซึ่งมีระบบและเป้าหมายที่แน่นอนเป็น
รูปธรรม เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จอย่างสูงสุดตามเจตนารมณ์ของ
การศึกษาที่กําหนดไว้ 

 เพ็ญนภา พิลึก (2556, หน้า 76) กล่าวว่า กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา เป็น
กระบวนการที่ เกิดจากความคิดหลักที่ เป็นพ้ืนฐานของการปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือ 
ความคิดสร้างสรรค์ ความเฉลียวฉลาด ค่านิยมและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของบุคคลในองค์กรเพ่ือให้การ
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุ่งหมาย 
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 กล่าวโดยสรุป กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นกระบวนการบริหารสถานศึกษา 
เป็นระบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยร่วมกันวางแผน ร่วมกัน ปฏิบัติงานตามแผน ร่วมกันตรวจสอบ 
และร่วมกันปรับปรุง โดยมีการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพเพ่ือให้การดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพ และประสบผลสําเร็จตามเจตนารมณ์ของการศึกษา 

 2.1.3 ขอบข่ายการบริหารการศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หน้า 29) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย

อํานาจและการจัดการศึกษา พ .ศ . 2550 โดยให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาดําเนินการบริหารและจัดการศึกษาในด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
หรือสถานศึกษาในเรื่องต่อไปน้ี 

 1. ด้านวิชาการ 
 1.1 การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
 1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ 
 1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 1.6 การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
 1.7 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
 1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
 1.9 การนิเทศการศึกษา 
 1.10 การแนะแนว 
 1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 1.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
 1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน

สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาและองค์กรอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 1.15 การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
 1.16 การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
 1.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 2. ด้านงบประมาณ 
 2.1 การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอต้ังงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี 
 2.2 การจัดทําแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 
 2.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 2.4 การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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 2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
 2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
 2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
 2.9 การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
 2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 2.11 การวางแผนพัสดุ 
 2.12 การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่

ใช้งบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี 

 2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสาระสนเทศเพ่ือการจัดทําและจัดหาพัสดุ 
 2.14 การจัดหาพัสดุ 
 2.15 การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหน่ายพัสดุ 
 2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
 2.17 การเบิกเงินจากคลัง 
 2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
 2.19 การนําเงินส่งคลัง 
 2.20 การจัดทําบัญชีการเงิน 
 2.21 การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
 2.22 การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
 3.1 การวางแผนอัตรากําลัง 
 3.2 การจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
 3.4 การเปลี่ยนตําแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.5 การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 3.6 การลาทุกประเภท 
 3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 3.8 การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 3.10 การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
 3.12 การออกจากราชการ 
 3.13 การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ 
 3.14 การจัดทําบัญชีรายช่ือและให้ความเห็นเก่ียวกับการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
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 3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.19 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
 3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 
 4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
 4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
 4.4 งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 
 4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
 4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 4.7 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 4.8 การดําเนินงานธุรการ 
 4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 4.10 การจัดทําสํามะโนผู้เรียน 
 4.11 การรับนักเรียน 
 4.12 การเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
 4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 4.14 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 4.15 การทัศนศึกษา 
 4.16 งานกิจการนักเรียน 
 4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
 4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 

หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
 4.20 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 4.21 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
 4.22 แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
 ชิ ต  ปุ ริ โสดม  (2547, หน้ า 113 - 114) กล่ าว ว่า  งานบ ริหารการศึ กษา (Tasks of 

Educational Administration) นิยมแบ่งออกเป็น 6 งาน ดังน้ี 
 1. การบริห ารงาน วิชาการ  (Academic Affairs Administration) งาน วิชาการ 

ประกอบด้วยกิจกรรมสําคัญ คือ หลักสูตร การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การสร้าง
บรรยากาศ การเรียนรู้ การนิเทศ การวัดผลและประเมินผล 
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 2. การบริหารงานบุคล (Personal Administration)  งาน บุ ค ค ล ป ระก อบ ด้ ว ย 
กิจกรรมท่ีสําคัญ ๆ คือ การจัดหาบุคลากร การบํารุงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และการให้
บุคลากรพ้นจากงาน 

 3. การบริหารงานกิจการนักเรียนนักศึกษา (Student Affairs Administration) งาน
กิจการนักเรียนนักศึกษาประกอบด้วยกิจกรรมท่ีสําคัญ ๆ คือ การสํารวจผู้เข้าเรียนและการพยากรณ์
ปริมาณนักเรียน การรับ การแบ่งกลุ่มและการเลื่อนช้ัน การรายงานเก่ียวกับนักเรียน การส่งเสริมวินัย 
การแนะแนว การบริหารสุขภาพ และกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน 

 4. การบริหารงานธุรการ งานธุรการ การเงิน และการพัสดุ (Executive Fiscal and Commodity 
Administration) ประกอบด้วยกิจกรรมที่สําคัญ คือ งานเอกสาร งานสารบรรณ การจัดสํานักงาน 
การบัญชี การรับ การจ่าย การงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมพัสดุตลอดจนการจําหน่าย 

 5. การบริหารงานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม (School Plan Environment Administration) 
การบริหารงานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีสําคัญๆ คือ การเลือกสถานที่ 
การสร้าง การใช้ การปรับปรุง การบํารุงรักษา การซ่อมแซม การตกแต่ง การกําจัดสิงปฏิกูล 

 6. การบริหารสัมพันธ์กับชุมชน (Community Relationship Administration) การ
บริหารงานสัมพันธ์กับชุมชนประกอบด้วยกิจกรรมท่ีสําคัญๆ คือ การประชาสัมพันธ์ การประชุมผู้ปกครอง 
การเย่ียมบ้านนักเรียน การรายงานเก่ียวกับนักเรียน การให้บริการแก่ ชุมชนใช้สถานที่จัดกิจกรรม
ต่างๆ การนํานักเรียนพัฒนาชุมชนและสาธารณสถานต่าง ๆ สมาคมผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่า 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2553, หน้า 8 - 10) ได้กล่าวไว้ว่า แนวทางการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาไว้ ดังน้ี 

 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

 มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น
ความสําคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปน้ี 

 1. ความรู้เรื่องเก่ียวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน 
ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2. ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมท้ังความรู้ ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืน 

 3. ความรู้เก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา 

 4. ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
 5. ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข 
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 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการ
ดังต่อไปน้ี 

 1. จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 

 3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น 
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 

 4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ
อํานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวินิจฉัยเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการ
สอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 

 6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

 มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ 
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้
อ่ืนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

 มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน 
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษาให้สถานศึกษาใช้
วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ และนําผลการประเมินผู้เรียนตามวรรคหน่ึงมา
ใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

 มาตรา 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ
ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดทําสาระหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ใน
วรรคหน่ึงในส่วนที่เก่ียวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสําหรับบุคคลตาม
มาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งน้ีให้จัดตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพสาระของ
หลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ความคิด 
ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคมสําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา 



 13

นอกจากคุณลักษณะในวรรคหน่ึง และวรรคสองแล้วยังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ 
วิชาชีพช้ันสูงและการค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคม 

 มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัวชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัด
การศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการ
ต่างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน 

 มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่
ละระดับการศึกษา 

 ดังที่กล่าวมาน้ี ย่อมแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า แนวการจัดการศึกษาในสถานศึกษามีอย่าง
กว้างขวาง เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องทําความเข้าใจมาตราต่าง ๆ แล้วนํามาเข้าสู่กระบวนการ
ของการบริหารสถานศึกษา ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดไว้ 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ขอบข่ายของการบริหารจัดการสถานศึกษาจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ขนาดและระดับของสถานศึกษา ซึ่งแต่ละสถานศึกษาจะแตกต่างกันในเร่ืองของรายละเอียดบทบาท
หน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 

 2.1.4 บทบาทของผู้บริหารในการบริหารการศึกษา 
 ในยุคปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษาจะนําพาโรงเรียนประสบความสําเร็จตามภารกิจและ

บทบาทหน้าที่ที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการโดยเน้น
ผลประโยชน์ของนักเรียนและชุมชนเป็นหลักสําคัญ จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีการกําหนดบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ดังที่นักวิชาการหลายท่านกล่าวไว้ดังน้ี 

 ณัฐนิภา คุปรัตน์ (2550, หน้า 76 - 79) กล่าวว่า นักการบริหารการศึกษายุคใหม่ต้อง
เตรียมรับกับโลกใหม่และต้องเตรียมตนเองให้มีคุณสมบัติและขีดความสามารถท่ีเหมาะสมคือ 

  1. การเป็นผู้รอบรู้และก้าวทันเทคโนโลยีในหลาย ๆ ด้าน (technology – oriented) 
ซึ่งผู้บริหารไม่จําเป็นจะต้องรู้รายละเอียดแต่ต้องตามทัน เข้าใจ และสามารถตัดสินใจในทางการ
จัดการและวิชาการท่ีทําให้ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่าง ๆ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เราจะต้องคิดถึง
การมีเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ใช้ในองค์กร โดยที่นักบริหารแทบจะไม่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจอะไร
มากนัก เพียงหาคนที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยงานเท่าน้ันเอง แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีซับซ้อน
มากขึ้น ฝ่ายบริหารจะต้องดําเนินการอย่างถูกต้องและชัดเจน ซึ่งถ้าดําเนินการดังที่เคยปฏิบัติในอดีต
ก็จะก่อให้เกิดความเส่ียงต่อองค์กรได้ ดังนั้นผู้บริหารต้องใส่ใจและพัฒนาตนเองให้มีทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2. การเป็นนักการเงิน (Financial Manager) ในปัจจุบันและอนาคตแหล่งเงินและ
ทรัพยากรจะมีมาจากหลายแหล่ง และแหล่งเงินจากรัฐบาลกลางค่อย ๆลดความสําคัญลง แต่จะมีแหล่ง
เงินอ่ืน ๆ ทั้งจากภายในชุมชน องค์กรภาคราชการอ่ืน ๆ นอกสายการศึกษาที่ต้องมารับบริการ
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ภาคเอกชน และผู้มารับบริการด้านการศึกษาและวิชาการต่าง ๆ แต่เงินและทรัพยากรต่าง ๆ ก็จะยังมี
อย่างจํากัด ต้องมีการดูแลให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีการเรียนรู้ศัพท์เทคนิค
ด้านการเงินต่าง ๆ และต้องรู้วิธีที่จะต้องใช้เพ่ือการวิเคราะห์โครงการและงานต่าง ๆ 

  3. การเป็นนักสื่อสาร (Communication and Public Relation) โลกวิชาการใหม่ๆ ที่
ไม่เคยมีมาก่อนในอดีตและจําเป็นที่ประชาชนผู้รับบริการการศึกษาจะต้องทําความเข้าใจ ฝ่ายบริหาร
เองจะต้องทําหน้าที่เป็นนักการสื่อสาร สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้น ทําให้ประชาชนผู้บริโภคได้เข้าใจใน
คุณประโยชน์ของการศึกษาในแนวทางใหม่ 

  4. การเป็นนักการตลาด (Marketing Man) มีสิ่งใหม่ๆ มากมายท่ีจะเป็นประโยชน์ในวง
การศึกษาที่ต้องการแหล่งเรียนและทรัพยากรสนับสนุน นักบริหารการศึกษาไม่ได้มีหน้าที่ไว้ขายหรือ
แสวงหาเงินและทรัพยากร หรือกําไรแต่เพียงอย่างเดียว การที่นักบริหารการศึกษายุคใหม่ต้องรู้เรื่อง
ตลาด การทําให้สินค้าและบริการได้มีการนําไปใช้ประโยชน์ 

  5. การเป็นนักกฎหมาย (Low and legally concerned) ในการบริหารจะต้องมีการทํา
สัญญาหรือดําเนินการตามพันธะสัญญามากมาย โดยเฉพาะทางด้านทรัพยากรมนุษย์หรือการจ้าง
คนงาน ในอดีตน้ันการจ้างคนจะต้องจ้างเพียง 1 ครั้งก็จะอยู่ได้ไปตลอดชีวิต แต่ในปัจจุบันและอนาคต
มีการจ้างงานให้ทํางานที่มีลักษณะเฉพาะจ้างคนจากภายนอกเป็นการเฉพาะกาลและเฉพาะกิจสัญญา
การว่าจ้างก็จะมีมากมายไปตามลักษณะของงานและโครงการ เช่นเดียวกับการดําเนินการจัดซื้อหรือ
จัดจ้างที่มีความซับซ้อนแต่ต้องชัดเจนเป็นธรรม ต้องรัดกุมและนําไปสู่การบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  6. การเป็นนักการเมือง (Politician) นักการเมืองในที่น้ีหมายถึง คนที่ต้องเข้าใจกลไก
ของระบบผลประโยชน์ การต้องเจรจาประสานงานกับกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องได้
ประโยชน์จากระบบการศึกษา นักลงทุนเข้ามาในเขตการศึกษาใดเขาก็ต้องการให้เขตพ้ืนที่น้ัน ๆ มี
ศักยภาพด้านกําลังคนที่จะทําให้ต้นทุนดําเนินการของเขาเป็นไปอย่างตํ่าที่สุด นอกจากน้ีระบบ
อุปถัมภ์ในสังคมไทยแบบเดิมก็จะยังคงมีอยู่ นักบริหารที่มีความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมาแต่ไม่มี
ความสามารถท่ีจะประนีประนอม โดยไม่เสียหลักการของการศึกษาก็จะอยู่ได้อยากและจะไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากหลายฝ่าย ๆ ที่จะต้องทํางานร่วมกัน 

  7. การเป็นนักตัดสินใจ (Decision makers) ปัจจุบันโลกเคลื่อนที่และเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว หลาย ๆ อย่างที่เป็นปัญหาและไม่ตัดสินใจจะส่งผลเสียต่อระบบน้ัน ๆ อย่างรุนแรงและในบาง
โอกาสอาจไม่สามารถกลับคืนมาได้อีกเลย การตัดสินใจเป็นเรื่องของการใช้เหตุผล การใช้ตัวเลขที่
จะต้องคํานวณผลได้ผลเสีย แต่ในการเป็นนักบริหารสําหรับอนาคตแต่ในการเป็นนักบริหารสําหรับ
อนาคต ตัวเลขเหตุผลไม่เพียงพอ นอกจากน้ันนักบริหารต้องมีวิสัยทัศน์ ต้องเตรียมความพร้อมสําหรับ
โลกที่ต้องมีการคิดและเตรียมการล่วงหน้า ต้องอาศัยการตัดสินใจที่ใช้ญาณหย่ังรู้ 

 วิภาส ทองสุทธ์ิ (2552, หน้า 2 - 11) ผู้บริหารมีภาระหน้าที่สําคัญดังน้ี 
  1. หน้าที่ด้านการจัดการ (Management Functions) จะประกอบด้วย หน้าที่พ้ืนฐาน

สําคัญ 4 ประการ เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารได้บรรลุเป้าหมายได้ ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใด องค์การประเภท
ใดย่อมมีการผสมผสานและใช้ทักษะการจัดการทั้ง 4 ไม่แตกต่างกัน กระบวนการจัดการประกอบไป
ด้วยหน้าที่สําคัญ 4 อย่างคือ การวางแผน (Planning) การจัดการองค์การ (Organizing) การนํา (Leading) 
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และการควบคุม (Controlling) หน้าที่ทั้ง 4 ประการน้ี จะมีลักษณะที่คาบเก่ียวสัมพันธ์ไม่ได้แบ่งแยกจาก
กัน แม้สภาพแวดล้อมทางสังคมในปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างไรก็ตาม 

  2. บทบาทระหว่างบุคคล (Interpersonal Roles) บทบาทที่ผู้บริหารจะมีการพัฒนา
และดํารงรักษาซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน (Figurehead) การเป็นผู้นํา (Leader) และการเป็น
ผู้แทน (Liaison) ทั้ง 3 ประการน้ีเป็นการเปลี่ยนถ่ายเทโดยตรงจากอํานาจและบารมีของตําแหน่ง
ทางการบริหารในองค์การ 

  3. บทบาทด้านสารสนเทศ (Informational Roles) เป็นบทบาทที่ผู้บริหารมีโอกาสใน
การติดต่อสื่อสาร และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับคนที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
กล่าวคือ เป็นทั้งผู้รับสารและส่งสารในเวลาเดียวกัน ประกอบด้วย การตรวจสอบติดตาม (Monitoring) 
การเป็นผู้เผยแพร่ข่าวสาร (Disseminator) ผู้บริหารจะแสดงบทบาทน้ีด้วยการเป็นผู้กระจายหรือ
เผยแพร่ข่าวสาร สารสนเทศที่ได้รับมาไปสู่เพ่ือนร่วมงาน บุคลากรในองค์การหรือสู่ภายนอก 

  4. การเป็นโฆษกขององค์การ (Spokesperson) เป็นบทบาทที่ผู้บริหารจะแสดงบทบาท
เป็นผู้ที่พูดแทนองค์การในเร่ืองต่าง ๆ เป็นบทบาทที่ถือว่ามีความสําคัญสําหรับผู้บริหารระดับสูงของ
องค์การและเป็นหน้าที่ที่ผู้บริหารจะต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และ/หรือบุคคลอ่ืนที่
มีอิทธิพลหรือมีความสนใจในองค์การ 

  5. บทบาทด้านการตัดสินใจ (Decisional Roles) เป็นบทบาทที่ผู้บริหารจะต้องสํารวจ
ตรวจสอบถึงข้อดีข้อเสียในการเลือกเพ่ือตัดสินใจที่มีอยู่ และประเด็นที่ตัดสินใจอาจมีความแตกต่างกัน
และมีระดับความสําคัญที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและสถานการณ์เฉพาะ อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อย
ที่กระทบกับคนไม่ ก่ีคนไปจนถึงเรื่องราวที่ เป็นกลยุทธ์สําคัญที่มีผลกระทบต่อคนทั้งองค์การ 
ประกอบด้วยการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) การจัดการข้อขัดแย้ง (Disturbance handler) 
ผู้จัดสรรทรัพยากร (Resource allocator) และนักเจรจาต่อรอง (Negotiator) 

 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2554, หน้า 60 - 61) 
ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง สามารถ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบที่กฎหมายกําหนด ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร
จัดการให้สามารถดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย แบ่งงานเป็น 4 ด้าน ดังน้ี 

  1. ด้านวิชาการ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีความรอบรู้เก่ียวกับการจัดการศึกษาใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้นําในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น วางแผน
งานวิชาการ จัดให้มีการนิเทศ กํากับติดตาม การวัดและประเมินผลการใช้หลักสูตรพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งการเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย จัดหาสื่อการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีการพัฒนางานวิชาการอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้ระบบประกันคุณภาพ
ภายในและใช้มาตรฐานการศึกษาเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการดําเนินงาน 

  2. ด้านงบประมาณ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการบริหารงบประมาณท่ี
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จัดภารกิจให้ครอบคลุมกับการ
เสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารการเงิน/บัญชี พัสดุและสินทรัพย์ การ
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ตรวจสอบติดตามและประเมินผล การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมาย 
หรือตามที่ต้นสังกัดกําหนด 

  3. ด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีแผนกการบริหาร
บุคลากรอย่างเป็นระบบในด้านการวางแผนอัตรากําลัง การสรรหา การมอบหมายงาน การส่งเสริม 
และพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยมาตรฐานวิชาชีพ มีระเบียบกาประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร 

  4. ด้านการบริหารทั่วไป หมายถึง ผู้บริหารจัดให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็น
หมวดหมู่ ครอบคลุมและเพียงพอ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และต่อการนําไปใช้ในการ
กําหนดนโยบายและวางแผนการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาองค์กรที่เก่ียวข้องกับงานด้านบุคลากร 
ผู้เรียน งานธุรการ งานอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ การประสานงานกับหน่วยงาน 
ภาครัฐเอกชนตลอดจนผู้เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2554, หน้า 114) กล่าวว่า ผู้จัดการ ผู้อํานวยการ จนถึงรองประธานซึ่ง
เป็นผู้บริหารระดับกลางนั้นมีบทบาทสําคัญในการผลักดันให้กลยุทธ์การดําเนินงานขององค์กรเป็นไป
ได้จริงในส่วนของการปฏิบัติการ เป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์การไปสู่การ
ปฏิบัติ เป็นผู้มีความสําคัญในการเช่ือมโยงและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ที่เขียนไว้อย่างสวยหรูขององค์การ
ออกมาเป็นแผนงาน โครงการ และให้บังเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ ถ้าหากว่า
ผู้บริหารระดับกลางไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอแล้ว ก็เป็นไปได้อยากที่องค์กรจะสามารถนําวิสัยทัศน์
หรือกลยุทธ์ของผู้บริหารระดับสูงมาปฏิบัติให้เป็นผลสําเร็จ 

 กล่าวโดยสรุปการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพน้ันผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้
ทักษะและหรือความรู้ ประสบการณ์มาเป็นฐานของตนในการปฏิบัติหน้าที่ให้สําเร็จโดยมีบทบาท
หน้าที่สําคัญคือ 1) ผู้บริหารต้องเป็นผู้นําวิชาการ 2) ผู้บริหารต้องเป็นผู้อํานวยความสะดวก 3) 
ผู้บริหารต้องส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาตนเอง 4) ผู้บริหารสามารถ
วินิจฉัยและบริหารจัดการหน่วยงานย่อย 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
 องค์การมีการแข่งขันกันสูงมาก มีทั้งที่ประสบความสําเร็จและล้มเหลว ผู้ที่ล้มเหลวก็ต้อง
เลิกกิจการไป ที่ประสบความสําเร็จและดําเนินการอยู่ได้จะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน
และการจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ โดยใช้หลักการของความ
ได้เปรียบเชิงแข่งขัน (Competitive Advantage) ที่เหมาะสมกับองค์กร ดึงเอาจุดเด่นของตนมาใช้ 
และแก้ไขจุดอ่อนที่มีอยู่ พร้อมกันน้ันก็ไม่ลืมที่จะคํานึงถึงโอกาสและอุปสรรคที่เผชิญหน้าอยู่ใน
ปัจจุบัน และคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตระยะยาว โดยให้ความสําคัญกับการศึกษากลยุทธ์ความรู้
ความสามารถในด้านต่างๆ ที่จะสร้างความได้เปรียบคู่แข่งขัน และทําให้องค์กรสามารถอยู่ได้ภายใต้
ภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง 
 จากกระบวนการบริหารจัดการข้างต้น การที่องค์กรจะสามารถบรรลุกระบวนการบริหารจัดการ
ต้องอาศัยความรู้ความสามารถขององค์กรและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการ คือ 
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หลักหรือวิธีการที่ผู้บริหารนําไปใช้ในการบริหารจัดการ การทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient ion) และ ประสิทธิผล (Effectiveness) 
 2.2.1 ความหมายของการบริหาร 
 ความหมายและขอบข่ายของการบริหารการศึกษาภายใต้กําหนดพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ดังน้ี 
 วิจิตร ศรีสอ้าน (2550, หน้า 4) ได้ให้ความหมาย “การบริหาร ดังน้ี คือ การบริหารเป็นกิจกรรม
ของกลุ่มบุคคลต้ังแต่ 2 คน ขึ้นไป ร่วมมือกันทากิจการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยใช้
กระบวนการและทรัพยากรท่ีเหมาะสม” 
 ปกรณ์ ศรีดอนไผ่ (2550, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของ “การบริหารการศึกษา คือ ดําเนินการ
เก่ียวกับการศึกษาโดยใช้ทรัพยากรการบริหารเพ่ือพัฒนาบุคคลให้เป็นสมาชิกของสังคม” 
 ชเนศ นาคะวิทย์ (2550, หน้า 14) ได้ให้ความหมายเพ่ิมเติมไว้ว่า “การบริหารการศึกษา 
หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมมือกันดําเนินการเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน 
นับต้ังแต่บุคลิกภาพความรู้ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพ่ือให้มีค่านิยมตรงกันกับความ
ต้องการของสังคมโดยกระบวนการต่างๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล เพ่ือให้
บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนดําเนินชีวิตอยู่” 
 อภิรักษ์ ตรีคูณชวการณ์ (2543, หน้า 7) กล่าวว่า “การบริหารการศึกษามีการพัฒนาไปตาม
พัฒนาการของมนุษย์ ทั้งหลักการ แนวคิดทฤษฎี และกระบวนการบริหาร ทั้งน้ีโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้การจัดการศึกษาดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 
 ความหมายของการบริหารการศึกษา ได้มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้หลายท่าน แต่โดยสรุป
แล้ว ความหมายของการบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารใช้อํานาจตลอดจน
ทรัพยากรต่างๆ เช่น คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีอยู่หรือคาดว่าจะมีการดําเนินงานของสถาบันหรือ
สถานศึกษานั้นๆ ให้ดําเนินไปสู่จุดหมายที่ต้องการ (เอนก วัดแย้ม, 2555, หน้า 5) ดังภาพที่ 2.1 ดังน้ี 
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ภาพท่ี 2.1 แสดงทรัพยากรพ้ืนฐานการบริหาร 

 
 ธงชัย สันติวงษ์ (2550, หน้า 18) ให้ความหมายของ การบริหาร ว่า “การบริหาร คือ งาน

ของหัวหน้าหรือผู้นําที่จะต้องกระทํา เพ่ือให้กลุ่มต่างๆ ที่มีคนหมู่มากมาอยู่รวมกัน และร่วมกันทํางาน
เพ่ือวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้จนสําเร็จผลโดยได้ประสิทธิภาพ” 

 สุรัสวดี ราชกุลชัย (2552, หน้า 4) กล่าวว่า “การบริหาร คือ กลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย 
การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การสั่งการหรือการช้ีนํา (Directing/ Leading) 
และการควบคุม (Controlling) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากรขององค์การ เพ่ือนําไปใช้ให้
เกิดประโยชน์และด้วยจุดมุ่งหมายสําคัญในการบรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลครบถ้วน” 

ผู้บริหาร 

คร ู

นักการภารโรง 

กรรมการศึกษาและผู้เก่ียวขอ้ง 

งบประมาณ 

นอกงบประมาณ 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 

อาคารเรียน อาคาร 

สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ 

การวางแผน 

การควบคุม กํากับ 
การจัดการ 

วัสดุ อุปกรณ ์

เงิน 

บุคลากร 

ทรัพยากรพื้นฐาน
การบริหาร 
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 เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552, หน้า 2) กล่าวว่า “การบริหาร คือ กระบวนการของการวางแผน 
การจัดองค์กร การสั่งการ และการควบคุมกําลังความสามารถของสมาชิกขององค์การและทรัพยากรอ่ืนๆ 
เพ่ือความสําเร็จในเป้าหมายขององค์การที่กําหนดไว้ โดยอาศัยบุคคลและทรัพยากรทางการบริหาร” 

 จากความหมายทั้งหมดพอที่จะสรุปได้ว่า การบริหาร คือ “การที่ผู้บริหารใช้กระบวนการ
บริหาร อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพ่ือให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังไว้” 

 2 .2.2 ที่ มาและความหมายการบ ริหารจั ดการภาครั ฐแนวให ม่  (New Public 
Management) 

 เริ่มจากนักวิชาการในการอธิบายถึงคุณลักษณะ ที่เก่ียวกับการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ
ที่เกิดช่วง ค.ศ. 1980 และต้น ค.ศ. 1990 แนวคิด New Public Management น้ีมีความเป็นสากล
ของทฤษฎีการบริหารและการจัดการ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในแง่ของการบริหารภาครัฐและการ
บริหารธุรกิจ โดยต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานภาครัฐจากเดิมคือ ให้ความสําคัญกับ
ทรัพยากร (Input) อาศัยกฎระเบียบเป็นเครื่องมือดําเนินงานเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง ยุติธรรม โดยหัน
มาให้ความสําคัญกับวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน เช่น ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) และความคุ้มค่าของเงิน (Value for Money) 

 จากแนวคิดข้างต้นสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ซึ่งแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับใหม่ได้ขยายกรอบ
ความคิดจากเดิมที่มี 6 หลัก โดยเพ่ิม อีก 4 หลัก เพ่ือให้คลอบคลมุในเรื่องการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ซึ่ง
รวมถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) จึงได้มีการทบทวนปรับปรุงโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับ สศช. เป็นผู้จัดทําคู่มือ
การจัดทําดัชนีวัดผลการบริหารการจัดการที่ดีโดยมีกรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาดัชนี ดังน้ี 

 การบริหารจัดการที่ดี หมายถึง “หลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นหลักการทํางาน ที่ไม่ใช่ทฤษฎี
การบริหารงาน ซึ่งนํามาใช้แล้วเกิดความเช่ือมั่นแล้วนําผลลัพธ์ที่ดีที่สุด” ตามระเบียบสํานักนายกว่าด้วย
การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และปรับปรุงเพ่ิมเติมตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบด้วยหลัก 10 หลักการดังน้ี 

  1 หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกต้องเป็นธรรม กําหนดกฎ กติกาและการ
ปฏิบัติตาม กฎ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดยคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพความยุติธรรมของสมาชิก 

  2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนา
ตนเอง เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็น
นิสัย 

  3. หลักความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งมีความหมายตรงข้ามกับการทุจริตคอรัปช่ัน 
โดยการทุจริตคอร์รัปช่ันให้ความหมายเชิงลบ 

  4. หลักความมีส่วนร่วม หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง
และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยแสดงความคิดเห็น ให้คําปรึกษา ร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติ 
ตลอดจนการควบคุมจากประชาชนและการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการมีส่วนร่วม 
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  5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสํานึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา 

  6. หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจํากัด เพ่ือสร้าง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วม โดยรณรงค์ให้คนไทยประหยัด ใช้อย่างคุ้มค่า สร้างสินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์และใช้
อย่างจํากัด 

  7. หลักการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์กรที่มีการเสริมสร้างจัดหาและ
แลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนนําความรู้ใหม่ ๆ ที่มาจากภายนอกองค์กรและภายในองค์กรจากตัวบุคคล
มาปรับปรุงพฤติกรรมการทํางาน 

  8 . หลักการบริหารจัดการ หมายถึ ง การบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่  (New Public 
Management) เน้นประชาชนเป็นปัจจัยสําคัญ  เป็นหัวใจของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่เพราะ
ประชาชนมีฐานะของการเป็นพลเมือง และการเป็นหุ้นส่วนในการดําเนินกิจกรรมเป็นสิ่งสําคัญ 

  9. หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการท่ีสร้างให้บุคลากรในองค์การ
ได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน โดยการศึกษาอบรมปฏิบัติทดลองและการพัฒนาเป็นการดําเนินการเพ่ิมพูน
ความรู้ ศักยภาพในการปฏิบัติงานตลอดจนปรับปรุงพฤติกรรม ให้มีความพร้อมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์การ 

  10. หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ที่รวมระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารที่มีความเร็วสูง โดยนําข้อมูล เสียงและวีดีทัศน์มา
เช่ือมโยง เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ มีผลกระทบทางบวก ต่อความสามารถในการบริหารจัดการและ
การเป็นองค์กรเรียนรู้ ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ความเป็นองค์กรเรียนรู้ (ชนะศักด์ิ ยุวบูรณ, 2553, หน้า 3-4) 

 2 .2.3  แน วคิ ด ห ลั ก ข อ งก ารบ ริ ห า ร จั ด ก ารภ าค รั ฐ แน ว ให ม่  (New Public 
Management) 

 แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management – N P M) “การบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่” เป็นกรอบความคิดที่ครอบคลุมทฤษฎี แนวคิดและเทคนิควิทยาทางการ
จัดการอย่างกว้างขวางหลากหลายจนยากท่ีจํากัดขอบข่ายและความหมายอย่างไรก็ตาม การจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่มีลักษณะร่วมที่สําคัญก็คือ การมุ่งเน้นความสําคัญไปที่ระบบการจัดการมากกว่า
นโยบาย การมุ่งเน้นผลงานและประสิทธิภาพ การมุ่งปรับโครงสร้างในระบบราชการที่มีขนาดใหญ่ให้มี
ขนาดเล็ก การปรับระบบบริหารจัดการให้วางอยู่บนกลไกทางการตลาดมากขึ้นเพ่ือกระตุ้นการแข่งขัน 
การตัดทอนและลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ การปรับรูปแบบการจัดการที่เน้นเป้าหมายการใช้ระบบ
สัญญาว่าจ้างระยะสั้น และการให้ให้แรงจูงใจทางการเงินตลอดจนความเป็นอิสระทางการจัดการ 

 แนวคิดน้ีต้องการให้มีการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์และวิธีการบริหารงานภาครัฐจากเดิมที่เน้น
ให้ความสําคัญต่อทรัพยากรหรือปัจจัยนําเข้า (Input) อาศัยกฎระเบียบเป็นเคร่ืองมือในการดําเนินงาน
เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง สุจริต และเป็นธรรม หันมาเน้นวัตถุประสงค์และสัมฤทธิผลของการดําเนินงานทั้ง
ในแง่ของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) และความคุ้มค่าของเงิน (Value of Money) 
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการโดยนําเอาเทคนิควิธีการ
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บริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้โดยมองว่าการบริหารงานมีลักษณะเป็นสากลสภาพ คือ ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างสําคัญระหว่างการบริหารงานภาครัฐกับภาคธุรกิจ และภาครัฐควรเลียนแบบวิธีการบริหารของ
ภาคธุรกิจเอกชน เช่น การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การทําข้อตกลงว่าด้วยผลงาน การจ่ายค่าตอบแทน
ตามผลงาน การจัดจ้างบุคลากรภายนอกให้เข้ามาปฏิบัติงานเป็นการช่ัวคราว การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงาน การให้ความสําคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ รวมทั้งต้องให้ความสําคัญต่อ
ทักษะการบริหารจัดการและการบริหารงานแบบมืออาชีพซึ่งจะทําให้ผู้บริหารมีอิสระและความคล่องตัวในการ
บริหารงาน 

 2.2.4 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการสมัยใหม่น้ัน ไม่ว่าจะเป็นองค์การทางราชการ หรือองค์การทางธุรกิจก็ตาม 

ย่อมมีความจําเป็นใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยในการจัดการประสมประสานการใช้ทรัพยากร เพ่ือให้การดําเนินงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ปัจจัยที่กําหนดไว้ ปัจจัย หรือทรัพยากร คือ 4 M's คือ (Man) = การบริหาร
กําลังคน จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากท่ีสดุ (Money) = การบริหารเงิน 
จะจัดสรรเงินอย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (Materials) = การ
บริหารวัสดุในการดําเนินงาน ว่าจะทําอย่างไร้ให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด (Management) = 
การบริหารจัดการ คือ กระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพ่ือให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ (สมพงษ์ เกษมสิน, 2550, หน้า 5) หรือนักวิชาการมีการแบ่งย่อยอีกคือ 
วิธีการตลาด (Market) และเครื่องจักร (Machine) และนักวิชาการบางคนเพิ่มอีก 1 M เข้าไปคือขวัญ 
(Morale) เป็นหลัก 7 M's 

 สําหรับ พิทยา บวรวัฒนา ได้เสนอแนวความคิดการบริหารจัดการของ ลูเทอร์ กูลิค และ
ลินดอล เออร์วิค (Gulick, Luther, and L. Urwick, 1997 อ้างใน พิทยา บวรวัฒนา, 2551, หน้า 42) 
กล่าวถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการบรหิารจัดการ เรียกว่า POSDCORB ว่ามีดังน้ี 

  1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดเป้าหมายขององค์การว่า ควรทําเพ่ือวัตถุประสงค์
อะไร และจะดําเนินการอย่างไร 

  2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดต้ังโครงสร้างอํานาจอย่างเป็นทางการ
ภายในองค์การเพ่ือประสานงานหน่วยทํางานย่อยต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายองค์การได้ 

  3. การสั่งการ (Directing) หมายถึง การที่หัวหน้าฝ่ายบริหารมีหน้าที่ ต้องตัดสอนใจอยู่
ตลอดเวลา โดยพยายามนําเอาการตัดสินใจดังกล่าวมาเปลี่ยนเป็นคําสั่งและคําแนะนํา นอกจากน้ียัง
หมายถึงการที่หัวหน้าฝ่ายบริหารต้องทําหน้าที่เป็นผู้นําองค์กร 

  4. การบรรจุ (Staffing) หมายถึง หน้าที่ด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และ
จัดเตรียมบรรยากาศในการทํางานที่ดีไว้ 

  5. การประสานงาน (co-ordination) หมายถึง หน้าที่สําคัญต่างๆ ในการประสานส่วนต่างๆ 
ของงานให้เข้าด้วยกันอย่างดี 

  6. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานความเคล่ือนไหวต่างๆ ในองค์กรให้ทุกฝ่าย
ทราบ ทั้งน้ีอาจใช้วิธีการต่างๆ เช่น การวิจัยและการตรวจสอบ 

  7. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง หน้าที่ในส่วนที่เก่ียวกับงบประมาณในรูปของการ
วางแผนและการควบคุมด้านการเงินและบัญชี  
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 ทั้งน้ีการใช้ทฤษฎีบริหารการจัดการแนวใหม่น้ียังเก่ียวข้องกับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ต้องอาศัยระบบขีดความสามารถเชิงสมรรถนะ (การพัฒนาบุคคล) หมายถึงทักษะ (Skill) และ
ความสามารถ (Abilities) ของมนุษย์ที่แสดงผ่านพฤติกรรม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีภูเขานํ้าแข็ง
(Iceberg) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่อยู่ผิวนํ้าจะเป็นส่วนที่ง่ายต่อการบริหารและจัดการ เช่น ทักษะ 
และความรู้ ส่วนที่อยู่ใต้นํ้าเป็นส่วนที่ซ่อนเร้นยากต่อการบริหารและจัดการ เช่น ลักษณะนิสัย และทัศนคติ 
 
2.3 การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 2.3.1 นโยบายที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาท้องถ่ิน 
 ปัจจุบันแนวคิดของการกระจายอํานาจในการบริหารงานของรัฐบาลกลาง จะมุ่งเน้นการกระจาย
อํานาจ ไปยังท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการมากขึ้น ส่วนกลางเป็นเพียงผู้กําหนดนโยบายในภาพรวมเป็นสําคัญ 
รวมทั้ง แนวความคิดเก่ียวกับการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาของชาติทั้งน้ี ได้มีกฎหมาย
กําหนดให้รัฐต้องกระจายอํานาจแก่ท้องถิ่นด้วยกันหลายฉบับ ดังจะสรุปได้ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ
ท้องถิ่น ได้ดังน้ี 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กําหนดบทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นและการจัดการศึกษาดังน้ี 
 มาตรา 43 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ
จะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ต้องคํานึงถึงการมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา 78 รัฐต้องกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง 
 มาตรา 81 รัฐต้องให้การศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิด
ความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 มาตรา 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีหน้าที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษา
อบรมและฝึกอาชีพ ตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นน้ัน และเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาอบรมของรัฐแต่ต้องไม่ขัดต่อ มาตรา 43 และมาตรา 81 ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2553, หน้า 1-5) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กําหนดบทบัญญัติที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาท้องถิ่น ดังน้ี 
 มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหน่ึงหรือทุกระดับตาม
ความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในของท้องถิ่น 
 มาตรา 42 ในกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในด้านการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่เก่ียวกับการประสานและส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษารวมทั้ง
เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ทั้ง
จากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาใช้การจัดการศึกษาดังน้ี 
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  (1) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยอาจจัดเก็บ
ภาษีเพ่ือการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังน้ี 
  (6) ส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ 
  (9) การจัดการศึกษา 
  (10) การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  (11) การบํารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 มาตรา 22 เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล อาจมีรายได้จากภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ดังต่อไปน้ีฯลฯ 
  (9) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
 มาตรา 30 แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการดังน้ี 
  (1) ให้ดําเนินการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณรัฐดําเนินการอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในระยะเวลาทีกําหนดดังน้ี 
   (ก) ภารกิจที่เป็นการดําเนินการซ้ําซ้อน ระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ภารกิจที่รัฐจัดบริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดําเนินการให้เสร็จภายในสี่ปีการจัดต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับ การบริการสาธารณะในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้ไปเป็นตามความจําเป็นและความต้องการของท้องถิ่น 
 พระราชบัญญัติเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล 
 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่พัฒนาตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม 
 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปน้ี 
  (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
  (7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 
 มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดกิจการในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปน้ี 
  (4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
  (8) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 มาตรา 82 องค์การบริหารส่วนตําบลอาจมีรายได้ ดังน้ี 
  (6) รายได้อ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
  (7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
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 มติคณะรัฐมนตรี 16 มีนาคม 2542 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ สาระสําคัญของนโยบาย และ
แผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติเสนอใน
มาตรการที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่น ดังน้ี 
 มาตรการท่ี 3 รัฐสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 12 ปี ตามท่ีกําหนดไว้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 43 และมาตรา 289 
 มาตรการที่ 4 กําหนดบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาทั้งน้ีสํานัก
งบประมาณ มีความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยให้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย และ หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องจัดทํายุทธศาสตร์ย่อยการกระจายอํานาจจัดการศึกษา
ของท้องถิ่น 
 2.3.2 จุดประสงค์และเป้าประสงค์การจัดการศึกษาท้องถ่ิน 
 ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กระจายอํานาจในการปกครอง 
และการกําหนดการพัฒนามนุษย์ในด้านต่างๆ ดังน้ันจึงได้กําหนดเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษา
ของท้องถิ่น ไว้ดังน้ี 
  1. วิสัยทัศน์การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
  พัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้มีคุณลักษณะ วิถีชีวิต และการจัดการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ 
  2. วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
  เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา และลักษณะนิสัยให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เต็มศักยภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
  3. ภารกิจการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
  จัดเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัยตามแนวประสบการณ์ระดับก่อนประถมศึกษาเพ่ือให้
เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เต็มตามศักยภาพ 
และมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,  2553, หน้า 
8-9)  
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ภาพที่ 2.2 โครงสร้างการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
 ในปัจจุบันมีองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ดังน้ี 
 1. เทศบาล 
 2. องค์การบริหารส่วนตําบล 
 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 4. รูปพิเศษ 
 ซึ่งในแต่ละท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างย่ิงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลยังมีระดับช้ัน

ของตนเอง ซึ่งแตกต่างกันทั้งรายได้ จํานวนประชากร ระบบบริหาร บุคลากรในองค์การทําให้ท้องถิ่นแต่
ละแห่งมีศักยภาพในการจัดการศึกษาต่างกัน ดังน้ัน เพ่ือให้การกระจายอํานาจสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นชัดเจนขึ้นในทางปฏิบัติ สํานักบริหารการศึกษาท้องถิ่น จึงกําหนดยุทธศาสตร์ย่อยการกระจาย
อํานาจการจัดการศึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท้องถ่ิน 
เทศบาล, อบต., อบจ. 

 

พิจารณาตามศักยภาพและความต้องการของประชาชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อายุ 0 - 3 ขวบ 

ร.ร.ปฐมวัย 
(อนุบาลศึกษา) 

 

จัดเตรียมความพร้อมตามพัฒนาการของเด็กในลักษณะการเลี้ยง
ดู เป็นเวลา 3 ปี โดยให้ผู้ดูแลเด็กซึ่งมีความรู้เก่ียวกับการพัฒนา
เด็กเป็นบุคลากรหลัก 
 

จัดเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัย (อนุบาลศึกษา) เป็น 2 - 3 
ปี เพ่ือเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับ จัดตามหลกัสูตรก่อนการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (อนุบาลศึกษา) ที่ชาติกําหนดให้ครูผู้สําเร็จการศึกษา
ปฐมวัยเป็นบุคลากรหลัก 
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ภาพท่ี 2.3 การกําหนดยุทธศาสตร์ย่อยการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 
 2.3.3 กรอบการแบ่งภาระความรับผิดชอบการจัดการศกึษาของท้องถ่ิน 
 ภาระงานในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปัจจุบันการจัดการศึกษาท้องถิ่น รัฐบาลกําหนด

นโยบายกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการตามหลักการกระจายอํานาจ อาจกล่าวได้โดยสรุปดังน้ี 
  1. หลักการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาท้องถิ่น ซึ่งเดิมได้รวมอํานาจไว้ที่ราชการ

ส่วนกลาง ให้ไปอยู่กับราชการส่วนท้องถิ่น 
  2. หลักการมอบภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ

ท้องถิ่นและประชาชน ดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางรากฐานการประถมศึกษาไว้
แต่เดิม และเช่นที่นานาอารยประเทศจัดทําอยู่ 

  3. หลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท้องถิ่น รัฐจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องก็
เฉพาะในท้องถิ่นและประชาชนยังช่วยตนเองไม่ได้ 

 หลักการดังกล่าวเป็นหลักการอย่างกว้างๆซ่ึงได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารการศึกษาของ
ท้องถิ่นสืบมา อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การบริหารการศึกษาของท้องถิ่นเป็นไปอย่างเหมาะสมกระทรวงมหาดไทยได้มี
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการและทํางานพิจารณาแนวทางในการดําเนินงานจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังน้ี 

 เกณฑ์และภารกิจรับผิดชอบการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน 
 การแบ่งระดับภารกิจการจัดการศึกษาตามความพร้อมและศักยภาพ ตามขนาดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และการปกครองรูปพิเศษ (เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร) 

 ทั้งน้ี ผลการพิจารณาที่คณะกรรมการนําเสนอขอความเห็นชอบกระทรวงมหาดไทยและกําลัง
ศึกษาเกณฑ์รายได้ที่จะให้ท้องถิ่นไปเป็นกรอบแนวทางจัดการศึกษาตามศักยภาพได้เป็น 3 กลุ่มดังน้ี 

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมระดับที่ 1 ความพร้อมสูงดําเนินการ ดังน้ี 

ศธ. มท. 

ท้องถ่ิน 

อบต. อบจ. พิเศษ เทศบาล 

โรงเรียน 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคบังคับ 9 ปี 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.ปฐมวัย (อนุบาลศึกษา) 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี 
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  1.1 จัดการศึกษาก่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (อนุบาล / ปฐมวัย) 
 1.2 จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี 
 1.3 จัดการส่งเสริมอาชีพ 
 1.4 จัดการศึกษานอกระบบ 
 1.5 จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 1.6 บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมระดับที่ 2 ความพร้อมปานกลาง ดําเนินการดังน้ี 
 2.1 จัดการศึกษาก่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (อนุบาล/ปฐมวัย) 
 2.2 จัดการส่งเสริมอาชีพ 
 2.3 จัดการศึกษานอกระบบ 
 2.4 จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 2.5 บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมระดับที่ 2 ความพร้อมปานกลาง ดําเนินการดังน้ี 
 3.1 จัดการส่งเสริมอาชีพ 
 3.2 จัดการศึกษานอกระบบ 
 3.3 จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 3.4 บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เป้าหมายการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน 
 การจัดการศึกษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะดําเนินการ เพ่ือให้ประชาชนของท้องถิ่น

ได้รับการการศึกษาอบรมตามที่รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพระราชบัญญัติเฉพาะของ
ท้องถิ่น ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ จึงเห็นควรที่องค์กรท้องถิ่นจะต้องจัดการศึกษา
แก่ประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายกําหนด ตามความพร้อมและความต้องการของประชาชน ดังน้ี 

  1. การดําเนินการศูนย์พัฒนาเด็ก เป็นการจัดเตรียมความพร้อมตามพัฒนาการของเด็ก 
ในลักษณะการเลี้ยงดูแก่เด็กกลุ่มอายุ 0-3 ปี อาจจัดในลักษณะศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กเป็นการเฉพาะ 
ซึ่งควรให้ผู้ดูแลเด็กซึ่งมีความรู้เก่ียวกับพัฒนาการเด็กเป็นผู้ปฏิบัติการ 

  2. การจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาลศึกษา) เป็นการจัดเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก
ปฐมวัย (อนุบาลศึกษา) แก่เด็กกลุ่มอายุ 4-6 ปี โดยจัดในลักษณะเตรียมความพร้อมแก่เด็ก เพ่ือเข้าสู่
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคบังคับ ทั้งน้ีจะต้องจัดตามแนวหลักสูตรก่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ก่อนประถมศึกษา) 
ตามที่กระทรวงกําหนด ควรให้ครูผู้สําเร็จเฉพาะด้าน (อนุบาลศึกษา/ปฐมวัย) เป็นบุคลากรหลัก (กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น, 2553, หน้า 23.-25) 

 2.3.4 ขอบข่ายภารกิจการบริหารและการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 กระทรวงศึกษาธิการได้วางขอบข่ายภารกิจการบริหารการจัดการศึกษาในโรงเรียน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 

คือ การบริหารด้านงานวิชาการ การบริหารด้านงานงบประมาณ การบริหารด้านงานบุคคล และการ
บริหารด้านงานทั่วไป 
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 การบริหารด้านงานวิชาการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้วางขอบข่ายของการบริหารด้านงานวิชาการใน สถานศึกษาไว้ดังน้ี 
 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  1.1 ศึกษาวิเคราะห์ เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 สาระแกนกลาง

ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของ สังคม ชุมชน
และท้องถิ่น 

  1.2 วิเคราะห์ สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพ่ือ กําหนดวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้ง คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

  1.3 จัดทําโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆที่กําหนดให้มีในหลักสูตร สถานศึกษาที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยพยายามบูรณาการ เน้ือหาสาระทั้ง
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

  1.4 นําหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการ การใช้หลักสูตรให้เหมาะสม  
  1.5 นิเทศการใช้หลักสูตร  
  1.6 ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
  1.7 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  2.1 ส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการเรียนรู้ ตามสาระแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญ 
  2.2 ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรม ให้สอดคล้อง

กับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ์ 
การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบัติ
จริง การส่งเสริมให้รักการอ่าน และใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง การผสมผสานความรู้ต่างๆ ให้ สมดุลกัน 
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเน้ือหา สาระกิจกรรม 
ทั้งน้ีโดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวน การเรียนรู้และการ
นําภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการ จัดการเรียนการสอน
ตามความเหมาะสม  

 2.3 จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ โดยเน้น การนิเทศที่
ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตรเช่น นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน เพ่ือพัฒนาการเรียน การสอน
ร่วมกันหรือแบบอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  

 2.4 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม  
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
 3.1 กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา  
 3.2 ส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการวัดผล และประเมินผลแต่ละรายวิชา ให้ สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
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 3.3 ส่งเสริมให้ครูดําเนินการวัดผล และการประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบัติและผลงาน  

 3.4 จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถาน
ประกอบการและอ่ืนๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  

 3.5 พัฒนาเคร่ืองมือและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน  
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 4.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการใน

ภาพรวมของสถานศึกษา 
 4.2 ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มการ

เรียนรู้ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงาน การวิจัยหรือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอ่ืน  

5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
 5.1 ศึกษาวิเคราะห์ความจําเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียน การสอน และ

การบริหารงานวิชาการ  
 5.2 ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน  
 5.3 จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานด้าน

วิชาการ  
 5.4 ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาบุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืน  

 5.5 การประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ การศึกษา  
 6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  
 6.1 สํารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 

ท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียงจัดต้ังและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้แก่ครู 
สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง  

 6.2 จัดต้ังและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ และประสานความ
ร่วมมือสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่ จัดการศึกษาในการ
จัดต้ัง ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน  

 6.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 7. การนิเทศการศึกษา  
 7.1 จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา  
 7.2 ดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและ

เหมาะสมกับสถานศึกษา 
 7.3 ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาใน สถานศึกษา  
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 7.4 ติดตาม ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบ และกระบวนการนิเทศ
งานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษาการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และ ประสบการณ์ การ
จัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือเครือข่ายการ นิเทศการศึกษา
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 8. การแนะแนวการศึกษา  
 8.1 จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกับ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการการเรียนการสอน  
 8.2 ดําเนินแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา  
 8.3 ติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนว การศึกษาใน

สถานศึกษา  
 8.4 ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้าน การแนะแนว

การศึกษากับสถานศึกษา หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา  
 9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 9.1 จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รับรองการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  
 9.2 กําหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาและตัวช้ีวัดของกระทรวง เป้าหมายความสําเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

 9.3 วางแผนการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุตามเป้าหมายความสําเร็จของสถานศึกษาดําเนินกาพัฒนางานตามแผนและ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในเพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ืองประสานความ ร่วมมือกับสถานศึกษาและ
หน่วยงานอ่ืนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

 9.4 ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาประสานงานกับสํานักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

 10. การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน  
 10.1 การศึกษา สํารวจความต้องการ สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน  
 10.2 จัดให้ความรู้เสริมสร้างความคิดและเทคนิคทักษะทางวิชาการ เพ่ือการพัฒนาทักษะ

วิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น 
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา และที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  

 10.3 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น  
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 11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน  
 11.1 ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกล้เคียง
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 11.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ ทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน
อ่ืนที่จัดการศึกษา  

 12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัวองค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  

 12.1 สํารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความต้องการในการได้รับการ
สนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด การศึกษา  

 12.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการ เรียนรู้ในการจด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด การศึกษา  

 12.3 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2553, หน้า 33)  

สรุปได้ว่าการบริหารงานด้านวิชาการเป็นงานที่สําคัญของผู้บริหารสถานศึกษา เน่ืองจากการ
บริหารงานวิชาการเก่ียวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษา โดยเฉพาะเก่ียวกับกิจกรรมท่ีพัฒนาการ
เรียนการสอน เพ่ือใช้พัฒนาผู้เรียนและเป็นเครื่องช้ีวัดที่สําคัญถึงความสําเร็จและความสามารถของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารจึงควรมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยได้มาตรฐาน รวมทั้ง
ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือสนับสนุนเรียนการสอนในโรงเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ทันสมัยและสามารถ
เกิดความคิดในการพัฒนาความรู้ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพและเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพ้ืนฐานในการดําเนิน 
ชีวิตและการทํางานร่วมกับสังคมอย่างย่ังยืน 

การบริหารด้านงานงบประมาณ  
กระทรวงศึกษาธิการได้วางขอบข่ายของการบริหารด้านงานงบประมาณ ใน สถานศึกษาไว้ดังน้ี  
1. การจัดทําและเสนอของบประมาณ  
 1.1 การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา  
 1.2 การจัดทําแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา  
 1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ  
2. การจัดสรรงบประมาณ  
 2.1 การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา  
 2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ  
 2.3 การโอนเงินงบประมาณ  
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน  
 3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดําเนินงาน  
 3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน  
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4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
 4.1 การจัดทรัพยากร  
 4.2 การระดมทรัพยากร  
 4.3 การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
 4.4 กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
 4.5 กองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา  
5. การบริหารการเงิน  
 5.1 การเบิกเงินจากคลัง  
 5.2 การรับเงิน  
 5.3 การเก็บรักษาเงิน  
 5.4 การจ่ายเงิน  
 5.5 การนําเงินส่ง  
6. การบริหารบัญชี  
 6.1 การจัดทําบัญชีการเงิน  
 6.2 การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
 6.3 การจัดทําและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน  
7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์  
 7.1 การจัดทําระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา  
 7.2 การจัดหาพัสดุ  
 7.3 การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง  
 7.4 การควบคุมดูแล บํารุงรักษา และจําหน่ายพัสดุ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 

2553, หน้า 39)  
สรุป ได้ว่าการบริหารด้านงานงบประมาณ หมายถึง ขอบข่ายของงานที่เก่ียวกับการจัดทําและ

เสนอของบประมาณ, การจัดสรรงบประมาณ, การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ใช้เงินและผลการดําเนินงาน, การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา, การบริหารการเงิน, การ
บริหารบัญชี, การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ จึงกล่าวได้ว่า การบริหารด้านงาน งบประมาณมีหน้าที่ที่
เก่ียวข้องกับการบริหารงานด้านการเงินโดยใช้งบประมาณเป็นเคร่ืองมือใน การควบคุมการดําเนินงานของ
สถานศึกษาและผลการดําเนินงานรวมไปถึงการใช้ประโยชน์จาก ทรัพย์สินของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ทั้งน้ีอาจหมายถึงการจัดหา แหล่งรายได้มาใช้บริหารจัดการใน
สถานศึกษา ซึ่งจะต้องนํามาซึ่งความโปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้ 

การบริหารด้านงานบุคคล  
กระทรวงศึกษาธิการ ได้วางขอบข่ายการบริหารด้านงานบุคคล ในสถานศึกษา ไว้ดังน้ี  
1. การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง  
 1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากําลังคน  
 1.2 การกําหนดตําแหน่ง  
 1.3 การขอเลื่อนตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู  
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2. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  
 2.1 ดําเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษากรณีได้รับมอบหมายจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  
 2.2 การจ้างลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว  
 2.3 การแต่งต้ัง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 2.4 การบรรจุกลับเข้ารับราชการ  
 2.5 การรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหน่ง  
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
 3.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3.3 การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว  
 3.4 การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน  
 3.5 เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืน  
 3.6 งานทะเบียนประวัติ  
 3.7 งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
 3.8 การขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 3.9 งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลา

อุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ 
และการจัดสวัสดิการ การดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้อง  

4. วินัยและการรักษาวินัย  
 4.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  
 4.2 กรณีความผิดร้ายแรง  
 4.3 การอุธรณ์  
 4.4 การร้องทุกข์  
 4.5 การเสริมสร้างและการป้องกันการกระทําผิดวินัย 
5. งานออกจากราชการ  
 5.1 การลาออกจากราชการ  
 5.2 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
 5.3 การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป  
 5.4 การให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
 5.5 การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน  
 5.6 กรณีมีมลทินมัวหมอง  
 5.7 กรณีได้รับโทษจําคุก โดยคําสั่งของศาล หรือรับโทษจําคุกโดย คําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก

ในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2553, 
หน้า 51)  
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สรุป ได้ว่าการบริหารด้านงานบุคคล หมายถึง ขอบข่ายของงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาให้กับผู้เรียนทางด้านการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง, การสรรหาและบรรจุ
แต่งต้ัง, การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทํางาน, การกําหนดระเบียบวินัยและ การรักษาวินัยและ
การให้ออกจากงาน จึงกล่าวได้ว่า การบริหารด้านงานบุคล เป็นงานบริหาร เก่ียวกับการจัดการบุคลากร
ในสถานศึกษา ดังน้ันจึงจะต้องให้ความสําคัญต้ังแต่การสรรหาบุคลากร ที่ดีมีความสามารถและให้ตรง
กับความเหมาะสมของงาน โดยรวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ความสามารถอย่างสม่ําเสมอ มุ่งเน้น
ให้เกิดความรัก และความผูกพันต่อสถานศึกษา โดย ทํางานร่วมกันและอยู่ภายใต้ระเบียบวินัยที่ถูกต้อง
เหมาะสมมีความชัดเจน และมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ร่วมมือกันในการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ 

การบริหารด้านงานท่ัวไป  
กระทรวงศึกษาธิการ ได้วางข่ายและภารกิจของการบริหารด้านงานทั่วไป ไว้ ดังน้ี 
 1. การดําเนินงานธุรการ  
 2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 3. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
 4. การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
 5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
 6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 7. การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป  
 8. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
 9. การจัดทําสาํมะโนผู้เรียน 
 10. การรับนักเรียน  
 11. การส่งเสริมและประสานงานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศยั  
 12. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
 13. การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน  
 14. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
 15. การส่งเสริมและสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 

หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  
 16. การประสานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอ่ืน  
 17. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
 18. งานบริการสาธารณะ  
 19. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน (กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น, 2553, หน้า 64)  
สรุป ได้ว่าการบริหารด้านงานทั่วไป หมายถึง ขอบข่ายของงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา

ในสถานศึกษาให้กับผู้เรียนทางด้าน การดําเนินงานธุรการ,งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน, การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ, การประสานและพัฒนา เครือข่ายการศึกษา, 
การจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ, การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป, การดูแลอาคารสถานที่และ สภาพแวดล้อม,การจัดทําสํามะโนผู้เรียน, 
การรับนักเรียน, การส่งเสริมและประสานงานการจัด การศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย, 
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การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา, การส่งเสริมงาน กิจการนักเรียน, การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา, 
การส่งเสริมและสนับสนุนและประสานงานการ จัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา, การประสาน ราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอ่ืน, การจัดระบบ
การควบคุมภายในหน่วยงาน, งานบริการสาธารณะ, งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืนๆ จึงกล่าวได้ว่า การ
บริหารงานทั่วไปเป็นงานท่ีช่วยส่งเสริมและประสานงานอ่ืนๆ ในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ดังน้ันการ บริหารงานท่ัวไปจะเช่ือมโยงเกี่ยวกับงานทุกๆ ฝ่ายที่เก่ียวข้องในสถานศึกษา
การบริหารงานทั่วไป ยังเก่ียวข้องถึงการประสานงานร่วมมือกับชุมชนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และระดม
ทรัพยากรในท้องถิ่น มาช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
2.4 มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาต ิ
 2.4.1 ความเป็นมา 

มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติเกิดขึ้นมาจากเหตุผลที่สืบต่อเน่ืองเป็นลําดับหลายประการ 
ประการแรก คือ ความต่ืนตัวของหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ที่เห็นความสําคัญของการพัฒนา
เด็กเล็ก และได้จัดต้ังศูนย์เด็กเล็กเพ่ือให้การดูแลพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เพราะเห็นความสําคัญของ
การพัฒนาในช่วงวัยน้ี รวมท้ังความจําเป็นจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมที่พ่อแม่ 
ครอบครัวไม่มีเวลาอยู่ดูแลให้การพัฒนาเด็กได้อย่างเพียงพอ ประการที่สอง สภาพสังคมที่แบ่งงานกัน
ทําตามความสามารถ เช่ียวชาญ ที่ทําให้เช่ือมั่นว่าความรู้ ความชํานาญ ความเช่ียวชาญได้ถูกรวบรวม
ไว้ในที่บางแห่ง บางคนที่ได้รับการศึกษา และพัฒนาความสามารถเฉพาะทางเป็นพิเศษที่ทําให้มีการ
ส่งลูกหลานเข้ารับการดูแลจากศูนย์เด็กเล็กมากย่ิงขึ้น ประการที่สาม หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
เด็กที่ได้จัดต้ังศูนย์เด็กเล็กขึ้นมามีบทบาท หน้าที่ ความชํานาญต่างกัน ให้ความสําคัญกับเด็กในแง่มุม
ที่ต่างกัน กําหนดกรอบมาตรฐานการดําเนินการของศูนย์ฯ จากความรู้ ความชํานาญแตกต่างกัน ที่ทํา
ให้เด็กเล็กของไทยในภูมิภาคต่างๆ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมต่างๆ ได้รับการดูแลจาก
มาตรฐานที่หลากหลาย  

จากการที่รัฐบาลไทยได้ลงนามรับรองอนุสัญญาสิทธิเด็ก หรือภาคยานุวัติอนุสัญญาสิทธิเด็ก 
(Convention on the Rights of the Child ) ที่มีผลให้ประเทศไทยต้องจัดทํารายงานการดูแล
พัฒนาเด็กของประเทศไทยต่อคณะอนุกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ข้อมูลที่รายงานถึงความ
ทั่วถึงของการพัฒนาเด็กเล็กว่ามีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคทั้งเขตเมือง เขตชนบท ตลอดจนถึงเขตชายแดนที่
ห่างไกลก็มีโรงเรียน หรือศูนย์เด็กเล็กของตํารวจตระเวนชายแดนที่จะให้การพัฒนาเด็ก ถูกต้ังคําถาม
เก่ียวกับมาตรฐานกลางของชาติ ที่จะเป็นเคร่ืองประกันว่าเด็กเล็กของไทยทุกภูมิภาคจะได้รับการดูแล
โดยมีมาตรฐานข้ันตํ่าเท่าเทียมกัน จากแง่มุมของอนุสัญญาที่กล่าวว่า เด็กจะต้องไม่ถูกแบ่งแยกด้วย
ผิวพรรณ พ้ืนที่ ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การขาดมาตรฐานกลางของชาติจึงเปรียบเสมือน
การละเลยการปฏิบัติตามอนุสัญญาข้อน้ี หรือปล่อยให้เด็กถูกแบ่งแยกด้วยสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ศาสนา วัฒนธรรม โดยปริยาย 

จากข้อสังเกตดังกล่าว ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 จึงได้มีมติ
มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เร่งรัดดําเนินการยกระดับ
ศูนย์เด็กเล็กในชุมชนให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เน่ืองจากเป็นนโยบายสําคัญเรื่องหน่ึงของรัฐบาล 
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และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายให้สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ดําเนินการ 

สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) มี
ภารกิจเก่ียวกับการส่งเสริมสวัสดิภาพ การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิเด็กโดยพัฒนามาตรการ กลไก 
ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความ
มั่นคงในการดํารงชีวิต จึงได้เร่งรัดให้มีการจัดทํามาตรฐานกลางที่จะเป็นมาตรฐานของชาติ เพ่ือให้เด็ก
ได้รับการดูแล พัฒนาที่เท่าเทียมกันในระดับหน่ึง โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา คือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตจัดทํา (ร่าง) มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น และได้มีการทดลองนําไปใช้ประเมิน ซึ่ง
ได้ผลที่น่าพอใจในระดับหน่ึง  

อย่างไรก็ตาม นับต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 สถานศึกษาทุกแห่งรวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ซึ่งถือว่าเป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จะต้องได้รับการ
ประเมินและรับรองคุณภาพตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สท. จึงได้นํา (ร่าง) มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กดังกล่าว มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับระบบการประเมินของ สมศ. ซึ่งเป็นอีกกลไกหน่ึงที่สําคัญใน
กระบวนการรับรอง/ประกันคุณภาพการศึกษาของชาติโดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่จัด
การศึกษาให้กับเด็กเล็ก โดยแต่ละหน่วยมีจุดเด่นเฉพาะตัว ทั้งด้านองค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติ
เข้าร่วมพิจารณาปรับปรุง อันประกอบด้วย กรมอนามัย (กระทรวงสาธารณสุข) กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กระทรวงมหาดไทย) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์) สํานักพัฒนาสังคม (กรุงเทพมหานคร) สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ) สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ. สํานักนายกรัฐมนตรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
รวมท้ังผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือให้จุดเด่นที่ปรากฏอยู่ในมาตรฐานของหน่วยงาน
ต่างๆ เกิดประโยชน์ต่อเด็กไทยโดยทั่วถึงเท่าเทียมกันทั่วทุกภูมิภาค โดยไม่จํากัดว่าอยู่ภายใต้สังกัดใด 

เกณฑ์มาตรฐาน ถูกสร้างขึ้นบนพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ (1) การบริหารจัดการที่ ดี (2) 
กระบวนการบริการหรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กที่มีคุณภาพและ (3) ประสิทธิผลจาก
การดําเนินงาน คือ เด็กต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติที่ปรับปรุงขึ้น
ใหม่ ให้ใช้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ และมอบหมายให้หน่วยงานที่ เก่ียวข้อง ได้แก่ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ นํามาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการ
ดําเนินงานศูนย์และยกระดับคุณภาพของศูนย์เด็กเล็ก (สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ, 2555, หน้า 1-2) 

2.4.2 มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ กับ ระบบประกันคุณภาพ 
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในระบบการประกันคุณภาพ คือ การ

ประกันคุณภาพภายในที่หน่วยปฏิบัติหรือศูนย์เด็กเล็กจะได้นําไปใช้ในการประเมินการดําเนินงานของ
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หน่วยงานเอง (Self Assessment) กําหนดแนวทางปรับปรุงการดําเนินการของตนเอง (Self Improvement) 
และดําเนินการปรับปรุงด้วยความร่วมมือของบุคลากรในศูนย์ฯ เพ่ือให้ศูนย์ฯ พร้อมรับการประเมิน
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่จะต้องดําเนินการประเมินให้ทั่วถึง
ภายในปี 2559 สท. จึงได้เร่งรัดจัดทํา คู่มือการใช้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติเพ่ืออธิบายขยายความ 
สาระแง่มุมต่างๆในมาตรฐานฯ ให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติมากที่สุด โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องร่วมจัดทํา ในฐานะคณะทํางานขับเคล่ือนการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย (สํานักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ, 2555, หน้า 2) 

2.4.3 บทบาทของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการการยกระดับคุณภาพเด็กเล็กของประเทศไทย 
1. ศูนย์เด็กเล็ก จะต้องปรับปรุง ยกระดับคุณภาพตัวเองให้สอดคล้องมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก

แห่งชาติซึ่งถือเป็นมาตรฐานขั้นตํ่าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
2. หน่วยงานกํากับดูแล จะต้องสนับสนุนการยกระดับคุณภาพของศูนย์ และดําเนินการตาม

ระบบประกันคุณภาพ โดยดําเนินการประกันคุณภาพภายในพร้อมกันไปด้วย 
3. สมศ. และหน่วยงานท่ีได้รับการรับรอง/กํากับดูแลของ สมศ. จะต้องประเมินการประกัน

คุณภาพภายในอีกครั้งหน่ึงถือเป็นการประกันคุณภาพภายนอก ที่ทําให้ครบตามระบบประกันคุณภาพ 
4. สท. สนับสนุนการใช้มาตรฐาน หรือทําให้ศูนย์ฯ และหน่วยงานกํากับดูแลศนูย์เข้าใจเกณฑ์

มาตรฐาน และนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการเก่ียวกับ
การใช้ประโยชน์มาตรฐานและผลต่อคณะรัฐมนตรี (สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ, 2555, หน้า 2) 

2.4.4 มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติประกอบไปด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ (1) การบริหารจัดการ

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

ดําเนินการกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกันของผู้บริหารศูนย์ เช่น นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา กรรมการศูนย์ เช่น การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการ
ควบคุมประเมินผล เพ่ือให้ผูท้ี่เก่ียวข้องและผู้รับบริการมัน่ใจได้ว่าศูนย์เด็กเล็กมีการดําเนินงานที่มี
คุณภาพ ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี 5 ตัวบ่งช้ี (สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ, 2555, หน้า 3-29) ดังน้ี   

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารงานอย่างเป็นระบบ  
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 การบริหารจัดการบุคลากร  
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 การจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 มาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การสร้างเครือข่ายและการมสี่วนร่วม 
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ชื่อตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
ข้อ เกณฑ์การพิจารณา 

1.1.1 ศูนย์ฯ มีการจัดทําแผนพัฒนา และมีการดําเนินงานตามแผน โดยกําหนดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพผู้ เรียนอย่างหลากหลายตาม ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์การจัดต้ัง* 
* ปรัชญาทางการศึกษา จุดมุ่งหมาย แนวคิด เชิงสร้างสรรค์ 
* วิสัยทัศน์ ข้อความบอกเล่าสั้นๆเพ่ือแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายระยะ 3 -5 ปี 
* พันธกิจ ภารกิจที่ต้องทําเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์) 
* วัตถุประสงค์การจัดต้ังควรแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของแต่ละศูนย์ 

1.1.2 ศูนย์ฯ มีแผนพัฒนา* ตามกรอบนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดหรือนโยบายของรัฐ 
ที่ร่วมกันช้ีแนะและป้องกันปัญหาของสังคมตามกาลเวลา เช่น มติคณะรัฐมนตรีเรื่อง
การยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนโดยมีการดําเนินการอย่างเป็นระบบตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA)* 
* การมีแผนในระดับต่างๆท้ังระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่ แผนพัฒนาศูนย์ฯ แผนพัฒนาเด็ก 
* PDCA หมายถึง การวางแผน (Plan) การดําเนินงานตามแผน (Do) การตรวจสอบ
ประเมิน (Check) การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแล้วทําให้ดีขึ้น (Action) เช่น 
การวางแผนพัฒนาสุขภาพของเด็ก มีการดําเนินงานตามแผน มีการตรวจสอบ
ประเมินผล และพัฒนาให้ดีขึ้น และทําเอกสารประกอบ มีบันทึกการประชุมสรุปผล
และภาพถ่ายประกอบการประเมิน 

1.1.3 ศูนย์ฯ มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ* และมีการกําหนด
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับเป็นลายลักษณ์อักษร * เป็นการจัดเก็บ รวบรวม 
ข้อมูลหลายๆ อย่างที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ โดยมีการประมวลผลเพ่ือพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการดําเนินงานของศูนย์ฯ โดยอาจใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ 

ข้อ เกณฑ์การพิจารณา 
1.1.4 ศูนย์ฯ มีการจัดทําหลักสูตร รวมท้ังมีการนิเทศ กํากับติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร 
1.1.5 ศูนย์ฯ มีคณะกรรมการบริหาร โดยมีผู้แทนจากชุมชน* เข้าร่วมเป็นกรรมการ และมี

การประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
* เช่น ผู้แทนองค์กรชุมชน สถานศึกษา ผู้ปกครอง ฯลฯ ร่วมเป็นกรรมการศูนย์ฯ ทั้งน้ี
อาจรวมหรือไม่รวมถึงการบริหารด้านการเงิน 

1.1.6 ศูนย์มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานศูนย์เด็กเล็กโดยหน่วยงานท่ีกํากับ
ดูแลศูนย์เด็กเล็กอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

1.1.7 ศูนย์มีการนําผลการประเมินไปพิจารณาประกอบการจัดทํา/ปรับปรุงแผนพัฒนาให้
บรรลุผลตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดต้ังสถานศึกษารวมทั้ง
เป็นที่ยอมรับของชุมชน และท้องถิ่น 

1.1.8 ศูนย์มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับคุณภาพการจัด
การศึกษาของศูนย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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ชื่อตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การบริหารจัดการบุคลากร 
1.2.1 คุณวุฒิ/คุณสมบัติ 

หัวหน้าศูนย์ ฯ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีวุฒิทางการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย หรือวิชาชีพอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และมีประสบการณ์
ในการทํางานเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 2 ปี 

1.2.2 ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงของศูนย์ฯ มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีสาขาวิชาเอก
อนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย และไม่เป็นโรคติดต่อ* กรณีมีวุฒิการศึกษาน้อยกว่าปริญญาตรีต้อง
มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี และมีประสบการณ์การทํางานด้านเด็กปฐมวัยมาแล้วอย่างน้อย 
2 ปี หรือได้รับการฝึกอบรมการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างต่อเน่ืองเพ่ิมเติม** 
* เช่น วัณโรค โรคเรื้อน เท้าช้าง ไทฟอยด์ 
**การเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการศึกษา/การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย อย่างน้อย 
420 ช่ัวโมง เช่น หลักสูตรของสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ 

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

1.2.4 ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงของศูนย์ฯ มีสุขภาพจิตที่ดี ได้รับสวัสดิภาพด้านการรักษาพยาบาล 
การตรวจสุขภาพประจําปี การประกันสังคม 

1.2.5 อัตราส่วนของครูผู้ดูแลเด็ก/ครพ่ีูเลี้ยงของศูนย์ฯ ต่อจํานวนเด็กปฐมวัยที่เหมาะสม ดังน้ี 
- เด็กอายุ 2-3 ปี มีครผูู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยง 1 คน ต่อเด็กจาํนวน 7 - 10 คน 
- เด็กอายุ 3 ปีขึ้นไปมีครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยง 1 คน ต่อเด็กจํานวน 10 - 15 คน 

ชื่อตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก 
(ก) สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 

1.3.1 อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์ฯ มีความสะอาด ร่มรื่น แข็งแรง ปลอดภัย 
ต้ังอยู่ห่างจากสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษและพ้ืนที่เสี่ยงต่ออันตราย* 
* บริเวณท่ีขนถ่ายแก๊ส นํ้ามัน สารเคมีหรือสารพิษ ฌาปนกิจสถาน มลภาวะทางอากาศ
และเสียงที่มากเกินควร (หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ต้องมีมาตรการป้องกันอุบัติภัย 
ตามมาตรฐานความจําเป็นและเหมาะสม และมีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
ฉุกเฉิน) 

1.3.2 ศูนย์ฯ มีการจัดพ้ืนที่สนามเด็กเล่น และเครื่องเล่น หลากหลาย เพียงพอ เหมาะสม
ตามวัย โดยพ้ืนที่สนามเด็กเล่นควรเป็นพ้ืนทราย สนามหญ้า หรือยางสังเคราะห์ ตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

1.3.3 เครื่องเล่นภายในศูนย์ ฯ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย แข็งแรง อยู่ในสภาพที่ดี การ
ติดต้ังเคร่ืองเล่นแต่ละชนิดถูกต้อง อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม และมีการตรวจสอบ/
ซ่อมบํารุงเป็นระยะ 

1.3.4 ศูนย์ ฯ มีการเก็บสํารองนํ้าสะอาดสําหรับด่ืมและใช้อย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 
1.3.5 ศูนย์ ฯ มีการจัดการขยะถูกสุขลักษณะ 
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1.3.6 ศูนย์ฯ มีการจัดมุมการเรียนรู้สําหรับผู้ปกครอง หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์สําหรับผู้ปกครอง 
เก่ียวกับการดําเนินงานศูนย์เด็กเล็กและความรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็ก 

(ข) สภาพแวดลอ้มภายในอาคาร 
1.3.7 การจัดพื้นที่ภายใน 

ควรสอดส่องดูแลพ้ืนที่ภายในอาคารของศูนย์ ฯ สะอาดเหมาะสมแสงสว่างเพียงพอ 
อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีกลิ่นอับ ทางเดินและพ้ืนที่จัดกิจกรรมปลอดภัยไม่มีสิ่งกีดขวาง 
ปูพ้ืนด้วยวัสดุที่ปลอดภัย และมีอุปกรณ์ห่อหุ้มเหลี่ยมมุม 

1.3.8 จัดให้มีพ้ืนที่สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก* มีอัตราส่วน 2 ตารางเมตรต่อ
เด็ก 1 คน เป็นอย่างน้อย 
* ตามความเหมาะสมของการใช้พ้ืนที่ในแต่ละกิจกรรม 

1.3.9 จัดพ้ืนที่ภายในห้องเรียนให้มีมุมเสริมทักษะ/มุมเสริมประสบการณ์สําหรับเด็กอย่าง
น้อย 5 มุม พร้อมวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสม 

1.3.10 อาคารของศูนย์ฯ มีพ้ืนที่สําหรับให้เด็กนอนพักผ่อนอย่างเหมาะสม เครื่องนอน
ประจําตัวเด็กสะอาด และเพียงพอสําหรับเด็กทุกคน 

1.3.11 ศูนย์ฯ มีการจัดห้องพยาบาลหรือที่พักสําหรับเด็กป่วย 
1.3.12 ครุภัณฑ์สําหรบัเด็ก และครูผูดู้แลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยง จัดวางในตําแหน่งที่เหมาะสม และมี

จํานวนเพียงพอ 
1.3.13 เครื่องใช้ส่วนตัวสําหรับเด็ก เช่น หวี แก้วนํ้า แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ประจําตัวเด็ก

สะอาด และมีครบสําหรับเด็กทุกคน 
1.3.14 สุขอนามัยด้านอาหาร 

สถานที่เตรียมอาหาร และปรุงอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะมีการปกคลุมอาหารที่
พร้อมบริโภคขณะขนส่ง (โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีการจ้างเหมาผู้ประกอบอาหาร
จัดส่งมาจากภายนอก) และมีการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน* 
* ให้มผีู้รับผิดชอบตรวจสอบ 

1.3.15 อุปกรณ์และภาชนะที่ใส่อาหาร ทําด้วยวัสดุปลอดภัย และมีการทําความสะอาด
ภาชนะ และจัดเก็บอย่างเหมาะสม 

1.3.16 ผู้จัดเตรียมอาหารและผู้ปรุงอาหารมีสุขภาพดี ปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลักษณะ* สวม
ผ้ากันเป้ือน หมวกคลุมผมทุกคร้ังที่ประกอบอาหาร และต้องได้รับการอบรมความรู้
ด้านโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
* ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปีและมีการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมอนามัย 

1.3.17 ห้องนํ้า ห้องส้วมของศูนย์ฯ สะอาด ไม่ลื่น มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก 
โถส้วมมีขนาดพอเหมาะกับตัวเด็ก* และมีจํานวนเพียงพอ มีอ่างล้างมืออยู่ในระดับที่
พอเหมาะกับตัวเด็กและมีสบู่ล้างมือสําหรับเด็ก 
* หากมีขนาดไม่พอเหมาะกับตัวเด็ก ต้องมีอุปกรณ์เสริม 

1.3.18 ภายในอาคารมีการจัดการขยะถูกสุขลักษณะ 
ชื่อตัวบ่งชี้ที่ 1.4 มาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก 
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1.4.1 มีการกําหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในการดูแลเด็ก* 
* ได้แก่ ความปลอดภัยของอาคาร ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ระบบป้องกันภัย
จากบุคคล ระบบฉุกเฉินความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ความปลอดภัย
ด้านอาหาร ความปลอดภัยจากสัตว์ต่างๆ ความปลอดภัยในการเดินทาง (กรณีที่
ศูนย์ฯ จัดรถรับ-ส่ง) 

1.4.2 มีระบบรองรับเหตุฉุกเฉิน หรือระบบป้องกันภัย มีการจัดทําแผนและซักซ้อมป้องกัน
การเกิดอุบัติภัยและภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่นกรณีเกิดไฟไหม้ นํ้าท่วม พายุสึนามิ 
- มีการซ้อมอพยพเด็กและครูผู้ดูแลเด็ก/ครพ่ีูเลี้ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
- มีการติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิงที่มองเห็นได้ชัดเจน หยิบใช้ได้สะดวก มีสภาพพร้อมใช้
งานได้ตลอดเวลา และครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้ถูกต้อง 
- มีการติดหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ เช่น สถานีตํารวจ 
สถานีอนามัย โรงพยาบาล เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน 
โรงเรียน วัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.4.3 มีการสํารวจและค้นหาจุดที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
ศูนย์เด็กเล็กเป็นระยะ เพ่ือป้องกันและแก้ไขมิให้เกิดอันตรายแก่เด็ก 
- บริเวณโดยรอบหากมีแม่นํ้า สระนํ้า บ่อนํ้า คลอง ต้องทํารั้วก้ันล้อมรอบบริเวณที่
อาจเกิดอันตราย 
- กรณีภายในศูนย์มีอ่างนํ้า โอ่งเก็บนํ้า ควรมีฝาปิดที่สามารถป้องกันการพลัดตกลงไป
ของเด็กได้ 

1.4.4 มีมาตรการป้องกันและกําจัดแหล่งเพาะพันธ์ุแมลงและพาหะนําโรค 
1.4.5 มีมาตรการในการรับ/ส่งเด็ก 

- ผู้ปกครองลงลายมือช่ือไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทุกคร้ังเพ่ือป้องกันการลักพาตัวเด็ก 
- ที่จอดรถรับ/ส่งเด็ก หรือผู้มาติดต่อ อยู่ห่างจากตัวอาคารพ้ืนที่กิจกรรมของเด็กใน
ระยะที่ปลอดภัย 
- กรณีที่เด็กและผู้ปกครองต้องโดยสารเรือมารับ/ส่ง ต้องมีชูชีพสวมให้เด็กทุกคนทุก
ครั้งในการรับ-ส่งเด็ก 
- กรณีที่เด็กและผู้ปกครองเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ต้องมีหมวกนิรภัย (หมวกกัน
น็อก) สําหรับเด็ก 
- กรณีศูนย์ฯ จัดรถรับ-ส่งเด็ก 

1) สภาพรถรับ ส่ง เด็ก ควรอยู่ในสภาพที่ดี ถูกต้องตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก 
2) คนขับรถมสีุขภาพดี ไม่ด่ืมแอลกอฮอล ์
3) มีผู้ดูแลเด็กประจํารถ 

ชื่อตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การสรา้งเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
1.5.1 การมีส่วนร่วมกับชุมชนและเครือข่าย 

มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน ระหว่างพ่อแม่ หัวหน้าศูนย์ ครู
ผู้ดูแลเด็ก ครูพ่ีเลี้ยง เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็ก อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง* 



 42

* กรณีไม่ได้จัดเป็นภาคเรียน ต้องมีการจัดกิจกรรมฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
1.5.2 มีการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมกับชุมชนในโอกาสสําคัญตามเทศกาลต่างๆ สอดคล้อง

กับประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมของชุมชน น้ัน ๆ 
1.5.3 มีการสร้างเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนและสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพ/ความรู้/ของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยง พ่อแม่และเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก 
1.5.4 มีการจัดศูนย์เด็กเล็กให้เป็นแหล่งความรู้บริการชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็ก 

 

กล่าวโดยสรุป การบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก ที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ
และดําเนินการกิจกรรมที่เก่ียวข้องกันของผู้บริหารศูนย์ ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี 5 ตัวบ่งช้ี 

การบริหารงานอย่างเป็นระบบ คือ การจัดทําแผนพัฒนา และดําเนินงานตามแผน โดยกําหนด
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย จัดโครงสร้างการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ 
และมีการจัดทําหลักสูตร รวมทั้งมีการนิเทศ กํากับติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร รวมถึงมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองเก่ียวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์ 

การบริหารจัดการบุคลากร คือ กระบวนการบริหารจัดการทั้งหมดเกี่ยวกับคนหรือบุคคลากร ที่
จะสามารถปฏิบัติงานให้กบองค์การอย่างพอเพียงในการทําภารกิจและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดนับแต่เริ่มต้นเข้าสู่องค์กรจนกระทั่งพ้นจากหน้าที่ 

การจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก คือ การจัดอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอก และ
สภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น แข็งแรง ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

มาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก คือ การกําหนดนโยบายด้านความปลอดภัยใน
การดูแลเด็ก ระบบรองรับเหตุฉุกเฉิน หรือระบบป้องกันภัย มีการจัดทําแผนและซักซ้อมป้องกันการเกิด
ไฟไหม้ อุบัติภัยและภัยธรรมชาติต่างๆ และมาตรการในการรับส่งเด็ก 

การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน การสร้างเครือข่าย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการจัดศูนย์เด็กเล็กให้เป็นแหล่งความรู้บริการชุมชน 

จากการศึกษา มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ มาตรฐานท่ี 1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก 
มี 5 ตัวบ่งช้ี ในเอกสาร มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ : คู่มือการดําเนินงานตามมาตรฐาน (2555, 
หน้า 3-9) ผู้วิจัยจึงมาประยุกต์และสรุปเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี 

2) การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก หมายถึง การจัดประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก โดยให้ครบ 4 สาระตามหลักสูตร คือ เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก 
บุคคลและสถานที่แวดลอ้มเด็ก ธรรมชาติรอบตัว สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก โดยให้สอดคล้องกับบริบทของศูนย์
เด็กเล็กเพ่ือพัฒนาความสามารถตามวัยของเด็กปฐมวัย 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี 5 ตัวบ่งช้ี (สํานักงาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ, 2555, หน้า 3-29) ดังน้ี 

  ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาเด็ก 
  ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
  ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจ-อารมณ์ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
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  ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

ชื่อตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็ก 
ข้อ เกณฑ์การพิจารณา 
2.1.1 ร้อยละของผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยง จัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้* และดําเนินการตาม

แผนฯ เพ่ือพัฒนาความสามารถตามวัยของเด็กปฐมวัย 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย จิตใจ-
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
* การจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก โดยให้
ครบ 4 สาระ ตามหลักสูตร คือ เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 
ธรรมชาติรอบตัว สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก โดยให้สอดคล้องกับบริบทของศูนย์เด็กเล็ก 
 

2.1.2 ร้อยละของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยง จัดหา ผลิต และใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านอย่างเหมาะสม 

2.1.3 ร้อยละของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงได้รับการนิเทศ* กํากับ ติดตาม ประเมินผลตามแผน
จัดกระบวนการเรียนรู้เป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอ 
* การได้รับการแนะนําจากบุคลากร เช่น นักวิชาการศึกษา/นักพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน/นักพัฒนาการเด็ก/นักพัฒนาสังคม/ศึกษานิเทศก์/นักสังคม
สงเคราะห์ บุคลากรภายในศูนย์และอ่ืน ๆ 

2.1.4 ร้อยละของครูผู้ ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงสามารถสังเกตพฤติกรรมของเด็กและประเมิน
พัฒนาการเบ้ืองต้นอย่างต่อเน่ือง 

2.1.5 ร้อยละของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงสามารถให้การช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา และ/หรือส่ง
ต่อไปยังผู้เช่ียวชาญ กรณีที่มีปัญหา 

2.1.6 ร้อยละของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงจัดทําผลพัฒนาการเด็กและข้อมูลสําหรับการส่งต่อใน
ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 

2.1.7 การสร้างความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัวร้อยละของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง มีจิตใจมั่นคง ควบคุมอารมณ์ได้ มีความเป็นมิตรกับ
เด็กและผู้ปกครอง 

2.1.8 ร้อยละของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงสามารถให้คําปรึกษาแก่ผู้ปกครองเก่ียวกับการเลี้ยงดูเด็ก 
ชื่อตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
ข้อ เกณฑ์การพิจารณา 
2.2.1 ด้านโภชนาการ 

ร้อยละของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงดูแลให้เด็กรับประทานอาหาร ครบ 5 กลุ่มอาหาร* 
* อาหารหลัก 5 หมู่ 

2.2.2 ร้อยละของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงดูแลให้เด็กด่ืมนมและนํ้าสะอาด อย่างเพียงพอ 
2.2.3 ด้านสุขนิสัยและสุขภาพกาย 

ร้อยละของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงจัดกิจกรรมพัฒนากล้ามเน้ือแขน ขา และลําตัวด้วย
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การออกกําลังกาย และการเล่นกลางแจ้ง การพัฒนากล้ามเน้ือตา กล้ามเน้ือมือ ประสาท
สัมพันธ์ระหว่างมือ และตา ด้วยกิจกรรมศิลปะ กิจกรรมการเคลื่อนไหว เกมการศึกษา 
การเล่นตามมุม กิจกรรมในวงกลม กิจกรรมเสรี 

2.2.4 ร้อยละของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงฝึกสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และป้องกันไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุต่อตนเองและผู้อ่ืน 

2.2.5 ร้อยละของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงดูแลให้เด็กได้นอนพักผ่อนกลางวัน อย่างน้อย 1-2 
ช่ัวโมง/วัน 

2.2.6 ร้อยละของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงตรวจสุขภาพอนามัยประจําวันของเด็กทุกคน 
2.2.7 ร้อยละของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงตรวจสุขภาพของเด็กทุกปี โดยครอบคลุมถึงสุขภาพ

ฟัน สายตา หู วัดอีคิว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือบุคลากรทาง
การแพทย์ 

2.2.8 เด็กทุกคนได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ โดยช่ังนํ้าหนักและวัดส่วนสูงทุก 3 เดือน 
และประเมินโดยใช้ กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต 

ชื่อตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจ – อารมณ์ 
ข้อ เกณฑ์การพิจารณา 
2.3.1 ร้อยละของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยง จัดกิจกรรมส่งเสริมลักษณะนิสัยให้เด็กได้แสดงพฤติกรรม 

อารมณ์และความรู้สึกด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและได้สัมผัสกับธรรมชาติ 
2.3.2 ร้อยละของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยง ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กรู้จักอดทน รอคอย และมี

ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
2.3.3 ร้อยละของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยง ส่งเสริมให้เด็กทํากิจกรรมตามความสนใจ และความถนัด* 

* อาจรวมถึงการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และมุมเสริมประสบการณ์ที่หลากหลาย
โดยให้เด็กได้ตัดสินใจเลือกปฏิบัติกิจกรรม 

2.3.4 ร้อยละของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยง ส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส 
ชื่อตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
ข้อ เกณฑ์การพิจารณา 
2.4.1 ร้อยละของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยง ส่งเสริมให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ขยัน 

ประหยัด ความซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีนํ้าใจ 
2.4.2 ร้อยละของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยง ส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา

ของห้องเรียนและศูนย์เด็กเล็ก 
2.4.3 ร้อยละของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยง ส่งเสริมให้เด็กได้ทํากิจกรรมเพ่ือเรียนรู้การเป็นผู้นําผู้ตาม 

และการทํากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนตามวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.4.4 ร้อยละของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมตามบริบท

วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี ภูมิปัญญาไทย และหลักศาสนา 
2.4.5 ร้อยละของครูผู้ดูแลเด็ก/พ่ีเลี้ยงปลูกฝังให้เด็กรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ชื่อตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ข้อ เกณฑ์การพิจารณา 
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2.5.1 ร้อยละของครูผู้ดูแลเด็ก/พ่ีเลี้ยงเด็ก จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กมีความรู้ใน
เรื่องตนเอง บุคคลที่เก่ียวข้องธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

2.5.2 ร้อยละของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยง จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กมีทักษะ ด้านการ
สังเกต การจําแนกและการเปรียบเทียบ จํานวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ผ่าน
ประสาทสัมผัส ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

2.5.3 ร้อยละของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยง จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กมีทักษะด้านการ
คิด และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

2.5.4 ร้อยละของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยง จัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
2.5.5 ร้อยละของผู้ดูแลเด็ก/พ่ีเลี้ยงเด็ก จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กมีทักษะด้านการใช้

ภาษาในการสื่อความหมาย ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
 

 3) คุณภาพเด็ก หมายถึง เด็กมีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา เหมาะสมกับวัย ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี 4 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

  ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายและสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
  ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 เด็กมีพัฒนาการทางด้านจิตใจ-อารมณ์ สังคม 
  ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 เด็กได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา (สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ

พิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ, 2555, หน้า 3-29) 
 

ชื่อตัวบ่งชี้ที่ 3.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายและสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
ข้อ เกณฑ์การพิจารณา 
3.1.1 เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตสมวัย เช่น เด็กมีนํ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์* ของกรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
* เด็กมี นํ้าหนักและส่วนสูงที่ เมื่อบันทึกลงในกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงของการ
เจริญเติบโตแล้วอยู่ในช่วงตามเกณฑ์ของอายุ และเพศ และมีการเติบโตที่เหมาะสม 

3.1.2 เด็กมีร่างกายแข็งแรง สามารถทรงตัวได้ดี* และสามารถประสานสัมพันธ์ส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกาย** เช่น การหยิบจับ สิ่งของ การเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
* การเคล่ือนไหว ทรงตัวตามพัฒนาการเด็กตามแต่ละช่วงวัย เช่น กิจกรรมกลางแจ้ง 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
** การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเน้ือมือและตา ตามพัฒนาการเด็กตามแต่ละช่วงวัย 
เช่น การหยิบจับดินสอ พู่กัน ช้อน หรืออุปกรณ์อ่ืนให้ถูกวิธี (3 ขวบครึ่ง – 4 ขวบ) 
การร้อยลูกปัด กิจกรรมศิลปะ การเล่นเกมการศึกษา ต่อบล็อกในการเล่นตามมุม
ประสบการณ ์ 

3.1.3 เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตนเอง ได้แก่ แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
กลางวันทุกวัน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ปิดปากเวลาไอหรือจาม รูจั้กทิ้งขยะให้ถูก
ที่ และรู้จักช่วยเหลือตัวเอง* 
* ได้แก่ 
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- ร้อยละของเด็กที่แปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน 
- ร้อยละของเด็กที่ล้างมือหลังการทํากิจกรรม หลังเข้าห้องนํ้า และก่อนรับประทาน
อาหาร อย่างถูกวิธีโดยมีผู้แนะนํา และฝึกให้เด็กล้างเองให้ถูกต้องในช่วงอายุ 4 ขวบ 
- ร้อยละของเด็กที่มีผ้าปิดปาก เวลาไม่สบาย ไอ หรือจาม 
- ร้อยละของเด็กที่ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ 
- ร้อยละของเด็กที่รู้จักช่วยเหลือตัวเอง เช่น การแต่งตัว การถอดถุงเท้ารองเท้า การ
รับประทานอาหาร การบอกเมื่อต้องการเข้าห้องนํ้า 

3.1.4 เด็กรู้จักระวังอุบัติภัยต่อตนเองและผู้อ่ืน* เช่น ไม่คุยหรือเล่นระหว่างรับประทาน
อาหาร ไม่เอามือไปแหย่ปลั๊กไฟ 
* - อุบัติภัยต่อตนเองและผู้อ่ืน เช่น เด็กว่ิงชนกัน ผลักเพ่ือน การเล่นที่รุนแรง การ
เล่นในที่เสี่ยงอันตราย บนบันไดที่สูง ระเบียง บ่อนํ้า 
- การขึ้น ลงบันได ด้วยความระมัดระวัง เช่น การจับราวบันไดขณะขึ้นลง การเดินขึ้น
ลง ชิดขวา 

ชื่อตัวบ่งชี้ที่ 3.2 เด็กมีพัฒนาการด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม 
ข้อ เกณฑ์การพิจารณา 
3.2.1 เด็กมีปฏิสัมพันธ์* กับผู้อ่ืนได้เหมาะสมตามวัย รู้จักอดทนรอคอย** 

* ปฏิสัมพันธ์ คือ สื่อสารพูดคุยด้วยท่าทางกาย และวาจาได้ การย้ิม การทักทาย กล้า
พูด กล้าคุยตามวัย เข้าใจสัญญาณการสื่อสารของผู้ใหญ่ สนใจและร่วมกิจกรรมกับ
เพ่ือน เช่น การเล่นร่วมกัน เล่นสมมติได้ 
** การอดทนรอคอย เช่น การเข้าแถวตามลําดับ การทําตามคําสั่ง ระเบียบสถานที่ 

3.2.2 เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน* 
* - เด็กมีความมั่นใจ ไม่กลัว มีเหตุผล กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
- เด็กมีความร่าเริง แจ่มใส ชอบเล่นกับเพ่ือน ไม่กลัวเพ่ือนไม่แกล้งเพ่ือน 
- เด็กแสดงการยอมรับ ช่ืนชมความสามารถ และผลงานของผู้อ่ืน เช่น ปรบมือให้
เพ่ือน ชมเชยเพ่ือน 

3.2.3 เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรม* ด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
* เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรม เช่น มีความกระตือรือร้นในการเล่นร่วมกัน การ
เล่นสมมติ กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรีการเคลื่อนไหว หรือการร่วมกิจกรรมอ่ืนที่
เหมาะสมตามวัย 

ชื่อตัวบ่งชี้ที่ 3.3 เด็กได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ที่พึงประสงค์  
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง ขยัน ประหยัด ความซื่อสัตย์ 

มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีนํ้าใจ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา วัฒนธรรมท้องถิ่น ความเป็นไทย 
และหลักศาสนาที่นับถือ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
ข้อ เกณฑ์การพิจารณา 
3.3.1 เด็กได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ* ของกระทรวงศึกษาธิการใน

ด้าน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีนํ้าใจ 
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* ได้แก่ 
- ขยัน เช่น ทํากิจกรรมท่ีครูมอบหมายให้สําเร็จ เล่นให้จบกระบวนการหรือสําเร็จ มี
ความกระตือรือร้น 
- ประหยัด เช่น ปิดนํ้า รินนํ้าเฉพาะท่ีพอด่ืม ทานข้าว ด่ืมนมให้หมดไม่เหลือทิ้ง ใช้
ของไม่ทิ้งขว้าง หรือช่วยตรวจสอบการปิดนํ้า 
- ซื่อสัตย์ เช่น รู้ว่าสิ่งใดเป็นของตนเอง และเป็นของผู้อ่ืน ไม่นําของผู้อ่ืนไปโดยไม่ได้
รับอนุญาต ไม่พูดปด 
- มีวินัย เช่น เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ ไม่ทําลายของรักษาของ ทําตามข้อตกลงได้ 
- สุภาพ เช่น การแสดงความเคารพ ไหว้ กล่าวคําสวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ใช้คาํพูดที่สุภาพ 
- สะอาด เช่น ทิ้งขยะเป็นที่ แปรงฟัน ล้างมือ รักษาความสะอาดของร่างกายหลังทํา
กิจกรรมต่างๆ 
- สามัคคี เช่น ร่วมมือกันทํากิจกรรมให้สําเร็จ 
- มีนํ้าใจ เช่น รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน รู้จักการ เห็นอกเห็นใจให้เหมาะสมตามวัย ให้
กําลังใจผู้อ่ืน รู้จักช่ืนชมยินดีกับผู้อ่ืน 

3.3.2 เด็กสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาของห้องเรียนและศูนย์เด็กเล็ก* 
* - เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงในห้องเรียน 
- เด็กปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ กติกาของศูนย์ฯ 

3.3.3 เด็กมีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นความเป็นไทย และหลักศาสนาที่
นับถือ* 
* - เด็กสามารถปฏิบัติตามหลักของศาสนา เบ้ืองต้น เช่น สวดมนต์ตามหลักศาสนา 
ละหมาด ไปโบสถ์ 
- การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การสํารวมเมื่ออยู่ในวัด รู้จักหลักศาสนา
และเคารพในความแตกต่างของศาสนา 
- การร่วมกิจกรรมตามวัฒนธรรมท้องถิ่น และในวันสําคัญการละเล่นพ้ืนบ้าน 

3.3.4 เด็กกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนตามวิถีของ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข* 
* - รู้จักสิทธิและหน้าที่ รับฟังความเห็นของผู้อ่ืน 
- รู้จักปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง รู้จักขอบเขตของตนเองและผู้อ่ืน 
- การถวายความเคารพ ยืนตรงเคารพธงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี 

ชื่อตัวบ่งชี้ที่ 3.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  
พัฒนาการด้านสติปัญญา หมายถึง การรู้จักสังเกต การรับรู้ เข้าใจเหตุและผล การจดจํา 

การคิด การใช้ภาษา การลงมือปฏิบัติ การแก้ปัญหา มีจินตนาการสร้างสรรค์ สร้างความคิดรวบยอดให้
เกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานเพ่ือการอ่านออกเขียนได้ และการคิดคํานวณได้เหมาะสมตามวัย 
ข้อ เกณฑ์การพิจารณา 
3.4.1 เด็กมีทักษะ* ด้านการคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจําแนกและการเปรียบเทียบ 

จํานวน เวลา มิติสัมพันธ์์ (พ้ืนที่/ระยะ) 
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* เด็กมีทักษะ 
- ด้านการคิด เช่น มีสติตระหนักรู้ตัวว่ากําลังทําอะไร จะทําอะไร และควรทําอะไร 
การตอบคําถาม ปริศนาคําทาย คิดแก้ปัญหาตามสถานการณ์ ฝึกให้เด็กคิดตาม 
สถานการณ์ 
- การใช้ภาษา เช่น การสื่อสารด้วยภาษาได้เหมาะสมตามวัย การพูดคําคล้องจอง 
- การสังเกต จําแนก และการเปรียบเทียบ เช่น ขนาด สี รูปร่าง รูปทรง การจัดกลุ่ม 
ความแตกต่างของตัวอักษรใหญ่-เล็ก มาก-น้อย ใกล้-ไกล สั้น-ยาว บน-ล่าง 
- จํานวน เช่น การนับ 
- เวลา เช่น กลางวัน กลางคืน เวลานอน เวลารับประทานอาหาร 
- มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เช่น การต่อบล็อก รู้จักรูปทรง การคาดคะเนระยะทาง 
ใกล้-ไกล 

3.4.2 เด็กมีความรู้ในเรื่องตนเอง บุคคลที่เก่ียวข้อง ธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว* 
* - เด็กสามารถบอกช่ือ นามสกุลตัวเอง รู้จักเพศตนเอง รู้จักร่างกาย และการดูแล
ร่างกายให้สะอาด และปลอดภัย 
- เด็กสามารถบอกบุคคลในครอบครัวได้ โดยใช้ภาษาถิ่นรู้จักบุคคลสําคัญ ครู 
โรงเรียน สถานที่แวดล้อม บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน 
- เด็กต้องรู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต กลางวันกลางคืน 
ฤดูกาล วงจรชีวิตตามธรรมชาติ 
- เด็กต้องรู้จักสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ถนน สะพาน คอมพิวเตอร์ ของเล่น 

3.4.3 เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์* 
* - จินตนาการ เช่น การเล่นบทบาทสมมติ ท่าทางการเคลื่อนไหว ลีลาประกอบเพลง 
กิจกรรมเข้าจังหวะ 
- ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การแสดง งานศิลปะ งานประดิษฐ์ 
- คิดสร้างผลงานที่แปลกใหม่ เช่น การทําท่าทางตามความคิด การต่อเติมภาพให้มี
ความหลากหลาย 

3.4.4 เด็กมีความสามารถในการอ่านได้เหมาะสมตามวัย* 
* - เด็กสนใจ หยิบอ่าน พลิกดู หนังสือ 
- เด็กสามารถอ่าน หรือ อธิบายภาพในหนังสือได้ 
- เด็กสามารถพลิกดู เปิดหน้าหนังสือได้อย่างถูกต้อง 
- เด็กท่องคําคล้องจองสั้น ๆ ได้ตามวัย 
- สามารถจําแนกความแตกต่างระหว่างตัวอักษรได้ 

 
เป้าหมายสําคัญการนํามาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม คือ ให้

เด็กในศูนย์เด็กเล็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยมาตรฐานขั้นตํ่าที่เท่าเทียมกันทั่วประเทศ 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติหรือการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมาตรฐานจะเป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานของการประกันคุณภาพภายในของศูนย์เด็กเล็ก โดยศูนย์ฯ 
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สามารถนําใช้ประเมินตนเอง (Self-Assessment) เพ่ือกําหนดแนวทางปรับปรุงการดําเนินการของ
ตนเอง (Self-Improvement) โดยความร่วมมือของบุคลากรในศูนย์ฯ และหน่วยงานท่ีกํากับดูแลศูนย์ 
อันเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ที่จะต้องดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาให้ครบภายใน
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2555 - 2559) 

กล่าวโดยสรุป สําคัญที่สุดที่จะผลักดันให้ศูนย์เด็กเล็กมีการพัฒนายกระดับเข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่อย่างย่ังยืน ต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน ทั้งเรื่องการสนับสนุนของคนในชุมชน การ
สนับสนุนวิสัยทัศน์ของผู้บริหารท้องถิ่น และความต้ังใจ การดูแลเอาใจใส่ ความทุ่มเทของผู้ดูแลเด็ก
ประจําศูนย์ ในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้เพ่ือเป็นสถานท่ีเตรียมพร้อมด้านสมอง สุขภาพ และวินัยของ
เด็กไทยเพ่ือกลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต 

 
2.5 สภาพพื้นท่ีท่ีใช้ในการวิจัย 

2.5.1 ประวัติความเป็นมา  
ที่ต้ังเดิมอยู่บริเวณบ้านเขื่อน (ตรงข้ามบ้านเหล่าง้ิวโนนหนองแวง) ต่อมาเคล่ือนย้ายมาอยู่ใน

ดงป่าม่วง ซึ่งเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ เป็นบริเวณที่เต็มไปด้วยหมากฝั่งไก่ (พืชชนิดหน่ึง) ต่อมาเกิดโรค
ระบาด โรคห่า (อหิวาต์) โรคบักห่าง (โรคฝีดาษ) (บางคนเล่าว่ามีต้นบักบ้าจริง คือคนที่กินต้นไม้น้ีเข้า
ไปจะว่ิงรอบบ้าน) จึงทําให้เกิดโรคระบาดในหมู่บ้าน ผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมาก จึงอพยพแตกบ้าน
จากโนนบ้านเก่า (ป่าม่วง ที่ต้ังของวัดฐิตวิริยาวนารามปัจจุบัน) ได้กระจัดกระจายกันอยู่ตามหมู่บ้าน
ต่าง ๆ คือ บ้านจังหาร บ้านเหล่าง้ิว บ้านหนองเข็ง บ้านลอมคอม 

กลุ่มที่อพยพไปอยู่ที่บ้านจังหารนําโดยพ่อปู่ไก่แก้ว ได้มาต้ังบ้านเรือนอยู่อาศัยทางด้าน
ตะวันออกของบ้านจังหารปัจจุบัน ประชากรได้ร่วมก่อต้ังและพัฒนามาตลอด จนถึงสมัยกํานันสิงห์
และผู้ใหญ่ทํามาสิงห์เป็นผู้นํา ต่อมามีกํานันมูกแกส กํานันขุนบุญธรรมพิทักษ์ (บ้านเหล่าง้ิว) ต่อมา
กํานันพรหม บ้านจังหาร กํานันชาย กะณิโก (บ้านจ่าเหล่า) กํานันบุญวรรณ แย้มโกสุมภ์ (บ้านเหล่า
ง้ิว) กํานันเธียร วัลภูมิ (บ้านจังหาร) กํานันสนิท ไชยฮะนิจ (บ้านจังหาร) จนกระทั่งปัจจุบัน กํานัน
บรรจง ยุคะลัง (บ้านเหล่าง้ิว) 

2.5.2 อาณาเขตตําบล  
อําเภอจังหารต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ

ปกครองข้างเคียงดังต่อไปน้ี 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอฆ้องชัย อําเภอกมลาไสย และอําเภอร่องคํา (จังหวัดกาฬสินธ์ุ) 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอเชียงขวัญ 
 ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอเมืองร้อยเอ็ด 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอเมืองมหาสารคาม (จังหวัดมหาสารคาม) 
2.5.3 ข้อมูลสถิติ 
 พ้ืนที่ 165.1 ตร.กม. 
 ประชากร 46,579 คน  
 ความหนาแน่น 282.12 คน/ตร.กม. 
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2.5.4 การปกครองส่วนภูมิภาค 
อําเภอจังหารแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 8 ตําบล 110 หมู่บ้าน 
 1. ดินดํา (Din Dam) 17 หมู่บ้าน   5. ดงสิงห์ (Dong Sing) 18 หมู่บ้าน 
 2. ปาฝา  (Pa Fa) 12 หมู่บ้าน  6. ยางใหญ่ (Yang Yai) 10 หมู่บ้าน 
 3. ม่วงลาด (Muang Lat) 12 หมู่บ้าน 7. ผักแว่น (Phak Waen) 13 หมู่บ้าน 
 4. จังหาร (Changhan) 19 หมู่บ้าน   8. แสนชาติ (Saen Chat) 9 หมู่บ้าน 
2.5.5 การปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้องที่อําเภอจังหารประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8 แห่ง ได้แก่ 
 เทศบาลตําบลดินดํา ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลดินดําทั้งตําบล 
 เทศบาลตําบลดงสิงห์ ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลดงสิงห์ทั้งตําบล 
 เทศบาลตําบลผักแว่น ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลผักแว่นทั้งตําบล 
 เทศบาลตําบลจังหาร ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลจังหารทั้งตําบล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลปาฝา ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลปาฝาทั้งตําบล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงลาด ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลม่วงลาดทั้งตําบล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลยางใหญ่ ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลยางใหญ่ทั้งตําบล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลแสนชาติ ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลแสนชาติทั้งตําบล 
2.5.6 อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 26 ศูนย์ ดังน้ี 
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขวาชี 
  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1 คน 
  นักวิชาการ 1 คน 
  ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแซงแหลม 
  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1 คน 
  นักวิชาการ 1 คน 
  ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนายาง 
  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1 คน 
  นักวิชาการ 1 คน 
  ธุรการ 1 คน 
  ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงท่าลาด 
  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1 คน 
  นักวิชาการ 1 คน 
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  ครูผู้ดูแลเด็ก 2 คน 
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2 คน 
 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเครือวัลย์ 
  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1 คน 
  นักวิชาการ 1 คน 
  ธุรการ 1 คน 
  ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาด 
  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1 คน 
  นักวิชาการ 1 คน 
  ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
 7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม่วงนํ้า 
  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1 คน 
  นักวิชาการ 1 คน 
  ธุรการ 1 คน 
  ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
 8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปาฝา 
  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1 คน 
  นักวิชาการ 1 คน 
  ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
 9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่ากล้วย 
  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1 คน 
  นักวิชาการ 1 คน 
  ธุรการ 1 คน 
  ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
 10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักแว่น 
  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1 คน 
  นักวิชาการ 1 คน 
  ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
 11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพยอม 
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  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1 คน 
  นักวิชาการ 1 คน 
  ธุรการ 1 คน 
  ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
 12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคางฮุง 
  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1 คน 
  นักวิชาการ 1 คน 
  ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
 13. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคน 
  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1 คน 
  นักวิชาการ 1 คน 
  ธุรการ 1 คน 
  ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
 14. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจังหาร 
  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1 คน 
  นักวิชาการ 1 คน 
  ธุรการ 1 คน 
  ครูผู้ดูแลเด็ก 2 คน 
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2 คน 
 15. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวรอง 
  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1 คน 
  นักวิชาการ 1 คน 
  ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
 16. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าง้ิว 
  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1 คน 
  นักวิชาการ 1 คน 
  ครูผู้ดูแลเด็ก 2 คน 
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2 คน 
 17. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงโดน 
  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1 คน 
  นักวิชาการ 1 คน 
  ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
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  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
 18. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพน 
  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1 คน 
  นักวิชาการ 1 คน 
  ธุรการ 1 คน 
  ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
 19. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่างาม 
  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1 คน 
  นักวิชาการ 1 คน 
  ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
 20. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตอ  
  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1 คน 
  นักวิชาการ 1 คน 
  ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
 21. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิงคา 
  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1 คน 
  นักวิชาการ 1 คน 
  ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
 22. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวดง 
  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1 คน 
  นักวิชาการ 1 คน 
  ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
 23. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพง 
  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1 คน 
  นักวิชาการ 1 คน 
  ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
 24. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้อ 
  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1 คน 
  นักวิชาการ 1 คน 
  ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
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  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
 25. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแจ้ง 
  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1 คน 
  นักวิชาการ 1 คน 
  ธุรการ 1 คน 
  ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
 26. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านม่วงลาด 
  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1 คน 
  นักวิชาการ 1 คน 
  ครูผู้ดูแลเด็ก 2 คน 
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 3 คน 
 

2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
วุฒิพงศ์ ทองเพชร (2551, หน้า 65) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า  
1. ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาเรื่อง การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ

บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยน้อยไปหามากได้ดังน้ี คือ ปัญหาการบริหารงานบุคคล ปัญหาการ
บริหารงานทั่วไป ปัญหาการจัดกระบวนการเรียนการสอน ปัญหาระบบการบริหารและการจัดการ 
และปัญหาการบริหารงานงบประมาณ ตามลําดับ 

2. กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาในการบริหารงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ใน
การทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาในการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ภาณุพงศ์ ผดุงวงศ์ (2552, หน้า 58) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ตามความคิดเห็นของผู้ที่เก่ียวข้อง 
จากการศึกษาการบริหารจัดการและปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่า ส่วนการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับดี ทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการ
บริหารงานวิชาการ แต่ปัญหาอุปสรรคตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ มีข้อจํากัดใน
เรื่องงบประมาณ อาคารสถานท่ีที่ไม่เหมาะสม และผู้ดูแลเด็กเล็กขาดทักษะของการเป็นผู้ดูแลเด็กเล็ก 
สําหรับผลการทดสอบสมมติฐาน เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ คือ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาอยู่ในระดับดี 
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 ทัศนะ สีวะรมณ์ (2553, หน้า 74) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามนโยบายการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นในอําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผลการศึกษา คือ 1.กลุ่ม
ผู้บริหาร พบว่าภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งในด้านการกําหนดนโยบายการศึกษา ด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ ด้านความโปร่งใส ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสานงาน ด้านการวางแผน เพราะกลุ่ม
ผู้บริหารน้ันยังไม่มีความมั่นใจในเรื่องการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามนโยบายการกระจาย
อํานาจสู่ท้องถิ่น โดยเฉพาะในเรื่องความรู้ที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 2.
ผลการศึกษาในกลุ่มผู้ปกครอง พบว่าทั้งในด้านบุคลากร ด้านความโปร่งใส ด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน และด้านการมีส่วนร่วม ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ทั้งน้ีเพราะผู้ปกครองยังไม่มีความเช่ือมั่นในครูพ่ีเลี้ยงที่ส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานของผู้บริหารเอง แม้จะ
ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีด้านปฐมวัย 

เบญจวรรณ ศรศรี (2553, หน้า 59) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า  

 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอําเภอวังทรายพูน 
จังหวัดพิจิตร ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจาก
ทุกภาคส่วน และด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตรทั้ง 6 ด้านจําแนกตามตําแหน่ง พบว่า 
ตําแหน่งแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการศูนย์ฯ ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตรทั้ง 6 ด้านจําแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่าระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการศูนย์ฯ ในภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ชนิด หอมเมือง (2554, หน้า 63) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนเตย อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า การ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบปัญหาที่สําคัญคือ บุคลากรครู ผู้ดูแลเด็ก ขาดความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตนเองตลอดทั้งไม่ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ตรงสาขาปฐมวัย ดังน้ันจึงขาด
ความสามารถจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ ไม่เข้าใจหลักจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยเท่าที่ควร จึง
ขาดทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ส่วนผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ให้ความสนใจในการ
วางแผน นโยบายการบริหารพัฒนาศูนย์เท่าที่ควร อีกทั้งงบประมาณเพื่อการดําเนินการบริหารพัฒนา
มีจํากัดและน้อยมาก ประกอบกับสิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวก สิ่งแวดล้อม อาคารสถานท่ีคับแคบไม่
เหมาะสมท่ีบ่งบอกถึงความไม่ปลอดภัย 

ศรีกมล บุญเต็ม (2555, หน้า ก-ข) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 
ผลการวิจัยพบว่า   
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 1. การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก จําแนกตาม 
สภานภาพและจําแนกตามวุฒิทางการศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 2. การเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จําแนกตามสถานภาพ 
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านงานกิจการนักศึกษา มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. การเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จําแนกตามวุฒิทางการ
ศึกษา โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

จุฬาวรรณ สุทธิพันธ์ (2555, หน้า 49) ได้ทําการวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลแม่ยม อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

จากผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการด้านการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กรมอนามัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลแม่ยม ทั้ง 6 ด้าน ในภาพรวมการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากรที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืน (μ=3.83) ในเรื่อง ครูมีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนรู้และดูแลเด็ก รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ (μ=3.73) ในเรื่อง เด็กทุกคน
ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการโดยการช่ังน้ําหนัก วัดส่วนสูงและคุณภาพของนมที่เด็กได้ด่ืม ด้าน
การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (μ=3.70) ในเรื่อง การส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถและ
ความถนัดของตนเอง เช่น ร้องเพลง กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ ด้านการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง (μ=3.63) ในเรื่อง ผู้ปกครองมีส่วนร่วมการแสดงความคิดเห็นและรับนโยบายต่างๆของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการบริการอาหารสะอาด ปลอดภัย (μ=3.58) ในเรื่อง น้ําด่ืม น้ําใช้ สะอาด 
และด้านสิ่งแวดล้อมสะอาดและปลอดภัยมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด (μ=3.57) ในเรื่อง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสภาพแวดล้อมภายในสะอาดปลอดภัย และตัวอาคารมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย ตามลําดับ 

วารุณี สกุลภารักษ์ (2560, หน้า ก-ข) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศึกษาที่ดีของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า 

 1. สภาพปัจจุบัน การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดชลบุรีทั้ง 12 ศูนย์ มีการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 6 ด้านดังน้ี 1) ด้าน
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย 4) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ด้านการมีส่วนร่วมและการ สนับสนุนจากทุก
ภาคส่วน 6) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผลการทดสอบความแตกต่างของการบริหาร
จัดการที่ดีระหว่างเพศ อายุ วุฒิการศึกษา พบว่า เพศหญิงมีการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดีสูง
กว่าเพศชาย ผู้บริหารมีอายุต่างกันจะมีการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่แตกต่างกัน และผู้ที่มีวุฒิ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะมีการบริการจัดการที่ดีสูงกว่าผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากว่าปริญญา
ตรีทั้งในภาพรวม และจําแนกเป็นรายด้านได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุก
ภาคส่วน  
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 2. การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาที่ดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยการบริหารจัดการศึกษาที่ดีทั้ง 6 ด้าน 1) ด้าน
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้บริหารช่วยเหลือให้การสนับสนุน ใช้หลักธรรมาภิบาล มี
นโยบายชัดเจนในการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษา 2) ด้านบุคลากร ผู้ดูแลเด็กต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อจากวัสดุในท้องถิ่น ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวุฒิการศึกษาปฐมวัยตรงกับงานที่รับผิดชอบ 3) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย การจัดสภาพแวดล้อม ให้สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ สะอาดจัดห้องเรียนให้เหมาะสมกับวัย ใน
เชิงปฏิบัติการสถานท่ีสิ่งแวดล้อมไม่ปรากฏส่ิงอันตราย สนามเด็กเล่น มีมาตรฐานการดูและความ
ปลอดภัยมีสภาพการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนของเด็ก มีการดูแลสุขภาพเด็ก จัดโภชนาการที่ดีและ
ปลอดภัย 4) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวิธีการจัดหลักสูตรการเรียน
การสอนระดับปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ เน้นความสามารถเด็กโดยให้เด็ดคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน การเตรียมความพร้อมให้เด็กเกิดกระบวนการคิด เก่ง ดี มีสุข เด็กปฐมวัยมีการ
เรียนรู้เกิดขึ้นจากการลงมือทํา 5) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากผู้ปกครองและชุมชน 
มีความร่วมมือของชุมชนภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กร
ศาสนา สถาบันทางวิชาการ องค์กรภาครัฐและเอกชน 6) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
มีเครือข่ายทางการศึกษาระดับปฐมวัย ให้บริการ เสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน  

 3. การตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษาที่ดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยจัดสนทนากลุ่ม เพ่ือร่วมกันตรวจสอบรับรอง การ
บริหารจัดการศึกษาที่ดีทั้ง 6 ด้าน ที่ได้พัฒนาจากข้อที่ 2 โดยคํานึงถึงเกณฑ์ ความเหมาะสม ความ
สอดคล้อง ความมีประโยชน์ และความเป็นไปได้ โดยใช้วิธีอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องพิจารณา 
จํานวน 15 คน ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม เพ่ือร่วมกันตรวจสอบรับรองการบริหารจัดการศึกษาที่ดี
ประกอบด้วย ผู้บริหาร 5 คน ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 คน นักวิชาการ 5 คน รวมจํานวน 15 คน 
ผลการตรวจสอบรับรองการบริหารจัดการศึกษาที่ดี มีความเป็นไปได้ ถูกต้องเหมาะสมและสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้  

 4. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาที่ดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา การเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาที่ดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนก
ตามเพศ พบว่า ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีการบริหารจัดการการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ไม่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาที่ดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนก
ตามอายุ พบว่าในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีการบริหารจัดการการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ไม่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาที่ดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนก
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ตามวุฒิการศึกษาพบว่า ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดต่างกันมีการบริหารจัดการ
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
อัลเบอร์ลี (Alburly, 1977 อ้างใน พรพรรณ อรุณเวช, 2557, หน้า 48) ได้วิจัยเรื่องการ

พัฒนาเกณฑ์สําหรับก่อต้ังโรงเรียนอนุบาลในวัด ในรัฐนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ปัญหา
การบริหารงานในสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาจะมีปัญหาอยู่ 6 ด้าน คือ ปัญหาทางด้าน
วิชาการ บุคลากร กิจการนักเรียน อาคารสถานที การธุรการและการเงิน และความสัมพันธ์กับชุมชน 
ซึ่งประสบปัญหาในการดําเนินงานแต่ละด้านอีกมาก เช่น วัสดุอุปกรณ์การเรียนยังไม่พอ ครูพ่ีเลี้ยง
ขาดความรู้และมีจํานวนไม่เพียงพอขาดบุคลากรปฏิบัติงานด้านธุรการการเงินโดยตรง ปัญหาอาคาร
สถานที่ ความสัมพันธ์กับชุมชนและปัญหากิจการนักเรียนได้รับการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

บูฟอร์ด (Buford, 1997 อ้างใน พรพรรณ อรุณเวช, 2557, หน้า 48) ได้วิจัยเรื่องทัศนะของ
ผู้ปกครองทีมีต่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนในระดับอนุบาล พบวาเด็กก่อนวัยเรียนควรได้รับ
การพัฒนาโดยโปรแกรมการเรียนอนุบาล การเรียนการสอนควรเน้นพัฒนาการทางด้านอารมณ์ รองลงมา
คือ พัฒนาการทางด้านร่างกายและควรจัดกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองมากท่ีสุด 

แมเรียน (Marion, 1991 อ้างใน วุฒิพงศ์ ทองเพชร, 2551, หน้า 65) ได้วิจัยเรื่องการ
กําหนดนโยบายการศึกษาและการบริหารโรงเรียนรัฐบาลระดับปฐมวัยศึกษาในรัฐแคนซัส ผลการวิจัย
สรุปได้ว่า โรงเรียนปฐมวัยศึกษาในรัฐแคนซัส จํานวน 303 โรงเรียน มีการจัดการศึกษาและบริหาร
การศึกษา โดยดําเนินการตามนโยบายของรัฐในด้านการทําหน้าที่ในการเลี้ยงดูเด็ก ขนาดของโรงเรียน
กบจํานวนนักเรียนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู ความรู้ของผู้ดูแลเด็ก การให้บริการด้านการศึกษาแก่ชุมชน 
และมีการนําผลจากการประเมินและการปฏิบัติงานไปใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายการจัด
การศึกษาปฐมวัยของรัฐ 

โฮเวส และคลิฟฟอร์ด (Howes and Clifford, 1993 อ้างใน วุฒิพงศ์ ทองเพชร, 2551, 
หน้า 65) ได้วิจัยเรื่องการศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ได้แสดงผลการวิจัยใน
เรื่องของการจัดบริการเด็กในสหรัฐอเมริกา โดยมีส่วนที่เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพในการทํางานของ
บุคลากร พบว่า อัตราเงินเดือนของครูมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการสอนและการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน นอกจากน้ัน ในการเปรียบเทียบสถานภาพของผู้จัดบริการระหว่างศูนย์
เด็กที่จัดขึ้น เพ่ือผลกําไรกับศูนย์ที่เป็นการจัดแบบการกุศล พบว่า มีความแตกต่างกันในเรื่องการจัด
สภาพแวดล้อมในการบริหารงานให้กับบุคลากร โดยศูนย์บริการดูแลเด็กปฐมวัยที่จัดต้ังเพ่ือต้องการผล
กําไร มีบรรยากาศในการทํางานที่แย่กว่าการจ่ายเงินเดือนน้ันก็ตํ่ากว่าแต่มีอัตราส่วนระหว่างครู กับ
นักเรียนสูงกว่าศูนย์ที่จัดในลักษณะไม่มุ่งหวังผลกําไร 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาเร่ืองน้ีได้ว่า
ความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องการให้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติให้เด็กเรียนรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการอยู่
ร่วมกันในสังคม ซึ่งผู้วิจัยจะนําไปใช้ในการสรุปกรอบแนวคิดและนําไปใช้ในการอภิปรายผลต่อไป 
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2.7 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร 
จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้ศึกษาและนําแนวคิดในเอกสาร มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ : คู่มือการดําเนินงาน
ตามมาตรฐาน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,  2555, หน้า 3-9) มาประยุกต์และสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ดังภาพที่ 2.4 
 

               ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
      (Independent Variables)    (Dependent Variables) 
  

    
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 2.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

      การบริหารจัดการศกึษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
2. ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก 
4. ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก 
5. ด้านการสรา้งเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. อาชีพ 



 
บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร 
จังหวัดร้อยเอ็ด” เพ่ือให้การวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     3.1.1 ประชากร 
       ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 61 คน และคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 234 คน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน
รวมทั้งสิ้น 295 คน 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 52 คน และคณะกรรมการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 146 คน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวนรวม
ทั้งสิ้น 198 คน โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) 
และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางที่ 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

สถานภาพ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ครูผู้ดูแลเด็ก 61 52 
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 234 146 

รวม 295 198 
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3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ชุด ซึ่งเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือสํารวจการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง เครื่องมือมี 3 ตอน ดังน้ีคือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบ แบบสอบถามมีลักษณะเป็น
ตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบด้วย เพศ อายุ และอาชีพ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอ
จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) เพ่ือสอบถามข้อเสนอแนะ
การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
  
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี เป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือการวิจัย 
มีขั้นตอนดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วพิจารณาสร้างแบบสอบถามข้ึน 
 2. ร่างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าจากคําตอบจากแบบสอบถาม
ปลายเปิด และจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 3. นําแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข นําแบบสอบถามที่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขแล้วนําไปให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) และความถูกต้องในการใช้ภาษาและด้านอ่ืนๆ โดยใช้เทคนิค IOC ได้ข้อคําถามที่
มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 0.67-1.00 เป็นข้อคําถามที่ใช้ได้ 
 4. นําแบบสอบถามที่ทําการปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายตามข้อเสนอแนะ ไปทดลองใช้ 
(Try-out) กับครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน 
 5. นําแบบสอบถามที่ทดลองใช้ มาตรวจให้คะแนน แล้วนํามาหาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า (Alpha-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .88 
 6. นําแบบสอบถามที่ผ่านการหาคุณภาพแล้ว ไปพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริงให้
สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้นําเคร่ืองมือ คือแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวางแผนและปฏิบัติการดังน้ี 
  1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูลจากสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
  2. ผู้วิจัยได้ติดต่อกับครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอจัง
หาร จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือนัดแนะและช้ีแจง และขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล 
  3. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเอง โดยแจกแบบสอบถามให้ตอบแบบสอบถามด้วย
ตนเอง ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้น 198 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
  4. ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพ่ือนําไปวิเคราะห์ต่อไป 

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล มีขั้นตอน ดังน้ี 

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับที่ได้รับคืนมาและเลือกเฉพาะฉบับที่
สมบูรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาตรวจให้คะแนนเป็นรายข้อ ตามเกณฑ์ที่
กําหนดค่าคะแนน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 121) ดังน้ี 
   5 คะแนน  หมายถึง  ระดับมากที่สุด 
   4 คะแนน  หมายถึง  ระดับมาก 
   3  คะแนน  หมายถึง  ระดับปานกลาง  
   2 คะแนน  หมายถึง  ระดับน้อย 
   1 คะแนน  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด  

 2. นําค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ไปทําการเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพ่ือใช้ในการแปล
ความหมาย เป็นรายด้านและรายข้อ โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 
2553, หน้า 121) ดังต่อไปน้ี  
  ค่าเฉล่ีย  4.51 - 5.00 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
      ค่าเฉล่ีย  3.51 - 4.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉล่ีย  2.51 - 3.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
     ค่าเฉล่ีย  1.51 - 2.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ t-test และ One-way ANOVA 
หรือ F-test  
 4. วิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
 5. นําเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
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3.6 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

 3.6.1 การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 1) หาค่าความเที่ยงตรง IOC (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545, หน้า 159) ดังน้ี 
 
   IOC    =  

N
R  

     
  เมื่อ IOC แทน  ดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
            R แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญแต่ละคน 
   N แทน  จํานวนผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
 
 2) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา       
(α - Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) คํานวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, 
หน้า 117) ดังน้ี 
 

          =      
1k

k
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   เมื่อ  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 
    k แทน จํานวนข้อของเคร่ืองมือวัด 

    2
i
s   แทน     ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 

    2
t
s     แทน     ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 
 3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล คา่สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 
 1) ค่าร้อยละ (Percentage)  
 2) ค่าเฉล่ีย ( )   
        3) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 4) ค่า t-test ในการเปรียบเทียบตัวแปรอิสระแก่กัน (Independent)  
 5) ค่า F-test (One-Way ANOVA) ในการเปรียบเทียบตัวแปรอิสระต้ังแต่สามกลุ่มขึ้นไป  
  
  



 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร 
จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 

 4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สัญลักษณ์ทีใ่ช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี ผู้วิจัยได้ให้ความหมายไว้ดังน้ี 
  แทน   ค่าเฉล่ีย (Mean) 
                S.D. แทน   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
                n แทน   จํานวนกลุ่มตัวอย่าง               
                 t แทน   ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ t  

(t-distribution) 
                F แทน   ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ F    
   (F-distribution) 
                df แทน   ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
                SS แทน   ผลบวกของคะแนนเบ่ียงเบนยกกําลังสอง (Sum of Squares) 
                MS แทน   ค่าเฉล่ียผลบวกของคะแนนเบ่ียงเบนยกกําลังสอง (Mean of Square) 
                p – values แทน ความน่าจะเป็นที่จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Probability) 
                * แทน   นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับ เพศ 
อายุ และอาชีพ ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และนําเสนอใน
รูปตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร 
จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใช้การทดสอบค่าที (t-test) ทดสอบปัจจัยส่วน
บุคคลระหว่างเพศ และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ใช้ทดสอบ
ระหว่างอายุ และอาชีพ 
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร 
จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แล้วเรียงลําดับความถี่ (Frequency) 
และนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเพศ อายุ และอาชีพ 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
 ชาย 79 39.90 
 หญิง 119 60.10 

รวม 198 100.00 
อายุ   
 ตํ่ากว่า 30 ปี 39 19.70 
 30-40 ปี 81 40.90 
 มากกว่า 40 ปีขึ้นไป 78 39.40 

รวม 198 100.00 
อาชีพ   
 ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 28 14.10 
 พนักงานส่วนท้องถิ่น 52 26.30 
 ข้าราชการเกษียณ 48 24.20 
 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/เกษตรกร 70 35.40 

รวม 198 100.00 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จํานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.10 และเพศชาย จํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.90 มีอายุระหว่าง 30-40 ปี จํานวน 81 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.90 รองลงมามีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป จํานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 39.40 และมีอายุ
ตํ่ากว่า 30 ปี  จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.70 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/เกษตรกร จํานวน 70 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.40 รองลงมามีอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26.30 
มีอาชีพข้าราชการเกษียณ จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.20 และมีอาชีพข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
ของรัฐ จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.10 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการบรหิารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน (n = 198) 
 

การบรหิารจัดการศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 
ระดับความคิดเหน็ 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
1. ด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 4.42 0.45 มาก 5 
2. ด้านการบรหิารจัดการบุคลากร 4.46 0.57 มาก 2 
3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก 4.44 0.42 มาก 3 
4. ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก 4.43 0.52 มาก 4 
5. ด้านการสรา้งเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 4.46 0.49 มาก 1 

เฉลี่ย 4.44 0.33 มาก - 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอ
จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.44, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ( = 4.46, 
S.D. = 0.49) ด้านการบริหารจัดการบุคลากร ( = 4.46, S.D. = 0.57) ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ของศูนย์เด็กเล็ก ( = 4.44, S.D. = 0.42) ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก ( = 4.43, 
S.D. = 0.52) และด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ( = 4.42, S.D. = 0.45) 
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ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
โดยรวมและรายข้อ (n = 198) 

 

ด้านการบริหารงานอยา่งเป็นระบบ 
ระดับความคิดเหน็ 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
1. มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของศูนย์ฯ  4.41 0.59 มาก 7 
2. มีการดําเนินงานตามแผน โดยกําหนดกิจกรรม

ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 4.45 0.52 
 

มาก 
 
3 

3. มีแผนพัฒนาตามกรอบนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือนโยบายของรัฐ  4.39 0.62 

 
มาก 

 
9 

4. มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการและระบบ
สารสนเทศ  4.43 0.58 

 
มาก 

 
5 

5. มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุก
ระดับเป็นลายลักษณ์อักษร 4.42 0.61 

 
มาก 

 
6 

6. มีการจัดทําหลักสูตร รวมท้ังมีการนิเทศ กํากับ
ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร 4.44 0.57 

 
มาก 

 
4 

7. คณะกรรมการบริหาร โดยมีผู้แทนจากชุมชนเข้า
ร่วมเป็นกรรมการ  4.30 0.75 

 
มาก 

 
10 

8. ศูน ย์มี การประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงานศูนย์เด็กเล็กโดยหน่วยงานท่ีกํากับดูแล
ศูนย์เด็กเล็ก 4.47 0.59 

 
 

มาก 

 
 
2 

9. มีการนําผลการประเมินไปพิจารณาประกอบ การ
จัดทํา/ปรับปรุงแผนพัฒนาให้บรรลุผลตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดต้ัง
สถานศึกษา 4.39 0.58 

 
 
 

มาก 

 
 
 
8 

10. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเก่ียวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์ 4.48 0.58 

 
มาก 

 
1 

เฉลี่ย 4.42 0.45 มาก - 
 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร 

จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.42, S.D. = 0.45) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ 
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์ ( = 4.48, 
S.D. = 0.58) รองลงมา ได้แก่ ศูนย์มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานศูนย์เด็กเล็กโดยหน่วยงาน
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ที่กํากับดูแลศูนย์เด็กเล็ก ( = 4.47, S.D. = 0.59) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหาร โดยมีผู้แทนจากชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ (  = 4.30, S.D. = 0.75) ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านการบริหารจัดการบุคลากร
โดยรวมและรายข้อ (n = 198) 

 

ด้านการบริหารจัดการบคุลากร 
ระดับความคิดเหน็ 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
1. บุคลากรมีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงตามสาย

งานที่รับผิดชอบ 4.48 0.67 
 

มาก 
 
2 

2. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมการดูแลเด็กปฐมวัย
อย่างต่อเน่ือง 4.53 0.65 

 
มากที่สุด 

 
1 

3. บุคลากรได้รับการอบรมด้านการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอย่างต่อเน่ือง 4.47 0.63 

 
มาก 

 
3 

4. ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงของศูนย์ฯ ได้รับสวัสดิการ 
ด้านการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจําปี
การประกันสังคม 4.42 0.66 

 
 

มาก 

 
 
4 

5. อัตราส่วนของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต่อจํานวนเด็กเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กําหนด 4.40 0.69 

 
 

มาก 

 
 
5 

เฉลี่ย 4.46 0.57 มาก - 
 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร 

จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการบริหารจัดการบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (  = 4.46, S.D. = 0.57) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
ได้แก่ บุคลากรได้รับการฝึกอบรมการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างต่อเน่ือง ( = 4.53, S.D. = 0.65) รองลงมา 
ได้แก่ บุคลากรมีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงตามสายงานที่รับผิดชอบ (  = 4.48, S.D. = 0.67) และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ อัตราส่วนของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อจํานวน
เด็กเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด (  = 4.40, S.D. = 0.69) ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 



 69

ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์
เด็กเล็ก โดยรวมและรายข้อ (n = 198) 

 

ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศนูย์เด็กเล็ก 
ระดับความคิดเหน็ 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
1. อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กมีความสะอาดร่มรื่น แข็ งแรง 
ปลอดภัย  4.36 0.77 

 
 

มาก 

 
 

10 
2. มีการจัดพ้ืนที่สนามเด็กเล่น และเคร่ืองเล่น 

หลากหลายเพียงพอ เหมาะสมตามวัย  4.43 0.67 
 

มาก 
 
6 

3. เครื่องเล่นได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยแข็งแรง 
อยู่ในสภาพที่ดี และมีการตรวจสอบ/ซ่อมบํารุง
เป็นระยะ 4.48 0.66 

 
 

มาก 

 
 
3 

4. มีการจัดการขยะถูกสุขลักษณะ 4.47 0.64 มาก 4 
5. มีการจัดมุมการเรียนรู้ หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์

สําหรับผู้ปกครอง  4.52 0.63 
 

มากที่สุด 
 
1 

6. มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มี
กลิ่นอับ 4.39 0.70 

 
มาก 

 
8 

7. ทางเดินและพ้ืนที่จัดกิจกรรมปลอดภัยไม่มีสิง่
กีดขวาง ปูพ้ืนด้วยวัสดุที่ปลอดภัย และมี
อุปกรณ์ห่อหุ้มเหลี่ยมมุม 4.38 0.68 

 
 

มาก 

 
 
9 

8. จัดพ้ืนที่ภายในห้องเรียนให้มีมุมเสริมทักษะ/มุม
เสริมประสบการณ์สําหรับเด็ก พร้อมวัสดุ
อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 4.44 0.59 

 
 

มาก 

 
 
5 

9. มีเครื่องใช้ส่วนตัวสําหรับเด็ก เช่น หวี แก้วนํ้า 
แปรงสี ฟัน  ผ้าเช็ดตัวประจําตัวเด็กทุกคน
สะอาด ปลอดภัย 4.48 0.52 

 
 

มาก 

 
 
2 

10. ห้องนํ้า ห้องส้วมสะอาด ไม่ลื่น มีแสงสว่าง
เพียงพอ  4.40 0.63 

 
มาก 

 
7 

เฉลี่ย 4.44 0.42 มาก - 
 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอ

จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.44, 
S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีการจัดมุมการเรียนรู้ หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์สําหรับผู้ปกครอง (  = 4.52, S.D. = 
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0.63) รองลงมา ได้แก่ มีเครื่องใช้ส่วนตัวสําหรับเด็ก เช่น หวี แก้วนํ้า แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัวประจําตัวเด็ก
ทุกคนสะอาด ปลอดภัย (  = 4.48, S.D. = 0.52) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ อาคารสถานท่ี
และสภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสะอาดร่มรื่น แข็งแรง ปลอดภัย (  = 4.36, S.D. = 
0.77)  ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านมาตรการด้านความปลอดภัย
ของศูนย์เด็กเล็ก โดยรวมและรายข้อ (n = 198) 

 

ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก 
ระดับความคิดเหน็ 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
1. มีการกําหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในการ

ดูแลเด็ก เช่น ความปลอดภัยของอาคาร ความ
ปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ความ
ปลอดภัยด้านอาหาร  4.44 0.58 

 
 
 

มาก 

 
 
 
3 

2. มีการจัดทําแผนและซักซ้อมป้องกันการเกิด
อุบัติภัยและภัยธรรมชาติ 4.43 0.62 

 
มาก 

 
4 

3. มีการสํารวจและค้นหาจุดที่ อาจจะก่อให้ เกิด
อันตรายท้ังภายใน และภายนอกอาคารศูนย์เด็ก
เล็กเป็นระยะเพ่ือป้องกันและแก้ไขมิ ให้ เกิด
อันตรายแก่เด็ก 4.47 0.58 

 
 
 

มาก 

 
 
 
2 

4. มีมาตรการป้องกันและกําจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ แมลง
และพาหะนําโรค 4.33 0.76 

 
มาก 

 
5 

5. มีมาตรการในการรับ/ส่งเด็ก 4.48 0.59 มาก 1 
เฉลี่ย 4.43 0.52 มาก - 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอ

จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  
= 4.43, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีมาตรการในการรับ/ส่งเด็ก (  = 4.48, S.D. = 0.59)  รองลงมา 
ได้แก่ มีการสํารวจและค้นหาจุดที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายทั้งภายใน และภายนอกอาคารศูนย์เด็กเล็กเป็น
ระยะเพื่อป้องกันและแก้ไขมิให้เกิดอันตรายแก่เด็ก  (  = 4.47, S.D. = 0.58) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ได้แก่ มีมาตรการป้องกันและกําจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ แมลงและพาหะนําโรค  (  = 4.33, S.D. = 0.76) 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วม โดยรวมและรายข้อ (n = 198) 

 

ด้านการสรา้งเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
ระดับความคิดเหน็ 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
1. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน

ชุมชน ระหว่างพ่อแม่ หัวหน้าศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็ก 
ครูพ่ีเลี้ยง เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็ก  4.43 0.58 

 
 

มาก 

 
 
4 

2. มีการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมกับชุมชนในโอกาส
สําคัญตามเทศกาลต่าง ๆ สอดคล้องกับประเพณี 
ศาสนา และวัฒนธรรมของชุมชน น้ัน ๆ 4.48 0.58 

 
 

มาก 

 
 
1 

3. มีการสร้างเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
และสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพ/
ความรู้/ของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยง พ่อแม่และ
เด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก 4.45 0.69 

 
 
 

มาก 

 
 
 
3 

4. มีการจัดศูนย์เด็กเล็กให้เป็นแหล่งความรู้บริการ
ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็ก 4.48 0.71 

 
มาก 

 
2 

เฉลี่ย 4.46 0.49 มาก - 
 
จากตารางที่ 4.7 พบว่า การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอ

จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 
4.46, S.D. = 0.49)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมกับชุมชนในโอกาสสําคัญตามเทศกาล
ต่าง ๆ สอดคล้องกับประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมของชุมชน น้ัน ๆ (  = 4.48, S.D. = 0.58) 
รองลงมา ได้แก่ มีการจัดศูนย์เด็กเล็กให้เป็นแหล่งความรู้บริการชุมชนในเร่ืองการพัฒนาเด็ก  (  = 
4.48, S.D. = 0.71)  และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
ชุมชน ระหว่างพ่อแม่ หัวหน้าศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็ก ครูพ่ีเลี้ยง เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็ก     
(  = 4.43, S.D. = 0.58) ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ตารางที่ 4.8 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน
จําแนกตามเพศ 

 

การบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 

เพศชาย 
(n = 79) 

เพศหญิง 
(n = 119) t p 

 
 

S.D. 
 

ระดับ  
 

S.D. 
 

ระดับ 
1. ด้านการบริหารงานอย่าง
เป็นระบบ 

 
4.45 

 
0.44 

 
มาก 

 
4.40 

 
0.46 

 
มาก 

 
0.82 

 
0.42 

2. ด้านการบรหิารจัดการ
บุคลากร 

 
4.55 

 
0.42 

 
มากที่สุด 

 
4.40 

 
0.65 

 
มาก 

 
2.04 

 
0.04* 

3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ของศูนย์เด็กเลก็ 

 
4.53 

 
0.31 

 
มากที่สุด 

 
4.37 

 
0.47 

 
มาก 

 
2.58 

 
0.01* 

4. ด้านมาตรการด้านความ
ปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก 

 
4.47 

 
0.51 

 
มาก 

 
4.41 

 
0.53 

 
มาก 

 
0.79 

 
0.43 

5. ด้านการสรา้งเครือข่าย
และการมีส่วนร่วม 

 
4.53 

 
0.35 

 
มากที่สุด 

 
4.41 

 
0.56 

 
มาก 

 
1.82 

 
0.07 

เฉลี่ย 4.51 0.28 มากท ี่สุด 4.40 0.36 มาก 2.25 0.03* 
 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารจัดการบุคลากร และด้านการจัดสภาพแวดล้อมของ
ศูนย์เด็กเล็ก กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จําแนกตาม
อายุ 

 

การบริหารจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

อายุ 
ตํ่ากว่า 30 ป ี

(n = 39) 
30-40 ป ี
(n = 81) 

มากกว่า 40 ปีขึ้นไป 
(n = 78) 

 S.D.  S.D.  S.D. 
1. ด้านการบรหิารงานอย่างเป็นระบบ 4.41 0.38 4.49 0.46 4.35 0.47 
2. ด้านการบรหิารจัดการบุคลากร 4.56 0.41 4.53 0.44 4.34 0.73 
3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์
เด็กเล็ก 

 
4.44 

 
0.30 

 
4.56 

 
0.33 

 
4.31 

 
0.51 

4. ด้านมาตรการด้านความปลอดภัย
ของศูนย์เด็กเล็ก 

 
4.45 

 
0.47 

 
4.46 

 
0.57 

 
4.40 

 
0.49 

5. ด้านการสรา้งเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วม 

 
4.42 

 
0.53 

 
4.52 

 
0.39 

 
4.42 

 
0.55 

รวมทุกด้าน 4.46 0.29 4.51 0.29 4.36 0.38 
 
 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งสามช่วงอายุ 
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ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จําแนกตามอายุ 

 
การบริหารจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัย 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

1. ด้านการบรหิารงานอย่าง
เป็นระบบ 

 

ระหว่างกลุ่ม 0.72 2 0.36 1.79 0.16 
ภายในกลุม่ 39.57 195 0.20 

รวม 40.29 197  
2. ด้านการบรหิารจัดการ
บุคลากร 

 

ระหว่างกลุ่ม 1.98 2 0.99 3.08 0.05* 
ภายในกลุม่ 62.67 195 0.32 

รวม 64.65 197  
3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม 
ของศูนย์เด็กเล็ก 

 

ระหว่างกลุ่ม 2.46 2 1.23 7.46 0.00* 
ภายในกลุม่ 32.23 195 0.16   

รวม 34.69 197  
4. ด้านมาตรการด้านความ
ปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก 

ระหว่างกลุ่ม 0.16 2 0.08 0.29 0.74 
ภายในกลุม่ 53.23 195 0.27   

รวม 53.39 197  
5. ด้านการสรา้งเครือข่าย
และการมีส่วนร่วม 

ระหว่างกลุ่ม 0.45 2 0.22 0.96 0.38 
ภายในกลุ่ม 46.55 195 0.23   

รวม 47.00 197    

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.86 2 0.43 3.97 0.02* 
ภายในกลุ่ม 21.22 195 0.10   

รวม 22.09 197    
  
 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารจัดการบุคลากร และด้านการจัด
สภาพแวดล้อม ของศูนย์เด็กเล็ก กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.11 
 
 

แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม 
จําแนกตามอายุเป็นรายคู่ 

 
อายุ ตํ่ากว่า 30 ปี 30 - 40 ปี มากกว่า 40 ปีขึ้นไป 

  4.46 4.51 4.36 
ตํ่ากว่า 30 ปี 4.46 - -0.05 0.09 
30 - 40 ปี 4.51 - - 0.15* 
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป 4.36 - - - 

 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า เมื่อทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม จําแนกตามอายุ
เป็นรายคู่ มีจํานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มอายุ 30-40 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมมากกว่า กลุ่มอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป 
 
ตารางที่ 4.12 
 
 

แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ
บริหารจัดการบุคลากร จําแนกตามอายุเป็นรายคู่ 

 
อายุ ตํ่ากว่า 30 ปี 30 - 40 ปี มากกว่า 40 ปีขึ้นไป 

  4.56 4.53 4.34 
ตํ่ากว่า 30 ปี 4.56 - 0.03 0.23 
30 - 40 ปี 4.53 - - 0.19* 
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป 4.34 - - - 

 

 จากตารางที่ 4.12 พบว่า เมื่อทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการบริหารจัดการ
บุคลากร จําแนกตามอายุเป็นรายคู่ มีจํานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มอายุ 30-40 ปี มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมมากกว่า กลุ่มอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.13 
 
 

แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการจัด
สภาพแวดล้อม ของศูนย์เด็กเล็ก จําแนกตามอายุเป็นรายคู่ 

 
อายุ ตํ่ากว่า 30 ปี 30 - 40 ปี มากกว่า 40 ปีขึ้นไป 

  4.44 4.56 4.31 
ตํ่ากว่า 30 ปี 4.44 - -0.12 0.13 
30 - 40 ปี 4.56 - - 0.25* 
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป 4.31 - - - 

 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า เมื่อทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการจัด
สภาพแวดล้อม จําแนกตามอายุเป็นรายคู่ มีจํานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มอายุ 30-40 ปี มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมมากกว่า กลุ่มอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จําแนก
ตามอาชีพ 

 

การบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 

อาชีพ 

ข้าราชการ/
เจ้าหน้าทีข่องรฐั 

(n = 28) 

พนักงานส่วน
ท้องถ่ิน 

(n = 52) 

ข้าราชการ
เกษียณ 

(n = 48) 

ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย/
เกษตรกร 
(n = 70) 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
1. ด้านการบรหิารงานอย่าง
เป็นระบบ 

 
4.44 

 
0.38 

 
4.51 

 
0.49 

 
4.34 

 
0.45 

 
4.39 

 
0.44 

2. ด้านการบรหิารจัดการ
บุคลากร 

 
4.56 

 
0.43 

 
4.61 

 
0.42 

 
4.29 

 
0.76 

 
4.43 

 
0.55 

3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ของศูนย์เด็กเลก็ 

 
4.44 

 
0.25 

 
4.62 

 
0.31 

 
4.32 

 
0.59 

 
4.38 

 
0.37 

4. ด้านมาตรการด้านความ
ปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก 

 
4.46 

 
0.42 

 
4.45 

 
0.62 

 
4.38 

 
0.53 

 
4.45 

 
0.47 

5. ด้านการสรา้งเครือข่าย
และการมีส่วนร่วม 

 
4.46 

 
0.34 

 
4.56 

 
0.40 

 
4.39 

 
0.46 

 
4.43 

 
0.60 

รวมทุกด้าน 4.47 0.22 4.55 0.31 4.34 0.36 4.42 0.35 
 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งสี่อาชีพ 
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ตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จําแนกตาม
อาชีพ 

 
การบริหารจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัย 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

1. ด้านการบรหิารงานอย่าง
เป็นระบบ 

 

ระหว่างกลุ่ม 0.81 3 0.27 1.33 0.26 
ภายในกลุม่ 39.48 194 0.20 

รวม 40.29 197  
2. ด้านการบรหิารจัดการ
บุคลากร 

 

ระหว่างกลุ่ม 2.92 3 0.97 3.06 0.03* 
ภายในกลุม่ 61.73 194 0.32 

รวม 64.65 197  
3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม 
ของศูนย์เด็กเล็ก 

 

ระหว่างกลุ่ม 2.60 3 0.86 5.24 0.00* 
ภายในกลุม่ 32.09 194 0.16   

รวม 34.69 197  
4. ด้านมาตรการด้านความ
ปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก 

ระหว่างกลุ่ม 0.15 3 0.05 0.19 0.90 
ภายในกลุม่ 53.24 194 0.27   

รวม 53.39 197  
5. ด้านการสรา้งเครือข่าย
และการมีส่วนร่วม 

ระหว่างกลุ่ม 0.83 3 0.28 1.16 0.32 
ภายในกลุ่ม 46.18 194 0.24   

รวม 47.01 197    

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 1.13 3 0.38 3.49 0.02* 
ภายในกลุ่ม 20.96 194 0.11   

รวม 22.09 197    
  
 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารจัดการบุคลากร และด้านการจัด
สภาพแวดล้อม ของศูนย์เด็กเล็ก กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.16 
 
 

แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม 
จําแนกตามอายุเป็นรายคู่ 

 

อาชีพ 
ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

ข้าราชการ
เกษียณ 

ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย/
เกษตรกร 

  4.47 4.55 4.34 4.42 
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 4.47 - -0.08 0.13 0.06 
พนักงานส่วนท้องถิ่น 4.55 - - 0.21* 0.13 
ข้าราชการเกษียณ 4.34 - - - -0.07 
ธุรกิจส่วนตัว/คา้ขาย/เกษตรกร 4.42 - - - - 

  
 จากตารางที่ 4.16 พบว่า เมื่อทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม จําแนกตาม
อาชีพเป็นรายคู่ มีจํานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมมากกว่า กลุ่มอาชีพข้าราชการเกษียณ 
 
ตารางที่ 4.17 
 
 

แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ
บริหารจัดการบุคลากร จําแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ 

 

อาชีพ 
ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

ข้าราชการ
เกษียณ 

ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย/
เกษตรกร 

  4.56 4.61 4.29 4.43 
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 4.56 - -0.04 0.28 0.13 
พนักงานส่วนท้องถิ่น 4.61 - - 0.32* 0.18 
ข้าราชการเกษียณ 4.29 - - - -0.14 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/เกษตรกร 4.43 - - - - 

 
 จากตารางที่ 4.17 พบว่า เมื่อทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการบริหารจัดการ
บุคลากร จําแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ มีจํานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น มีความ
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คิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมมากกว่า กลุ่มอาชีพ
ข้าราชการเกษียณ 
 
ตารางที่ 4.18 
 
 

แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการจัด
สภาพแวดล้อม ของศูนย์เด็กเล็ก จําแนกตามอายุเป็นรายคู่ 

 

อาชีพ 
ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

ข้าราชการ
เกษียณ 

ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย/
เกษตรกร 

  4.44 4.61 4.32 4.38 
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 4.44 - -0.17 0.12 0.06 
พนักงานส่วนท้องถิ่น 4.61 - - 0.30* 0.24* 
ข้าราชการเกษียณ 4.32 - - - -0.06 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/เกษตรกร 4.38 - - - - 

 
 

 จากตารางที่ 4.18 พบว่า เมื่อทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการจัด
สภาพแวดล้อม จําแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ มีจํานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่นมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมมากกว่า กลุ่ม
อาชีพข้าราชการเกษียณ และอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/เกษตรกร 
 

ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด  
 1. ด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ  พบว่า  ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเพียงพอและเหมาะสม  ควรมีการจัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาการ
ที่ครบถ้วนของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ควรมีสื่อการสอนท่ีทันสมัยและ
เพียงพอกับความต้องการของเด็ก 
 2. ด้านการบริหารจัดการบุคลากร  พบว่า  ควรให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กได้รับ
การพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างสม่ําเสมอ  คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ควรมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็กอย่างต่อเน่ือง  ควรมีการเพ่ิมจํานวนผู้ดูแลเด็กให้มากขึ้น เพ่ือจะได้ดูแล
เด็กได้อย่างทั่วถึง 
 3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก  พบว่า  ควรจัดสรรงบประมาณในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สวยงาม  ควรสร้างสนามเด็กเล่นใหม่และเพ่ิมเครื่องเล่น 
 4. ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก  พบว่า  ควรมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
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ความเรียบร้อยของอาคารเรียนและเครื่องเล่นสนามอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือป้องกันอันตราย 
 5. ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม  พบว่า  ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นประจํา  ควรจัดทํากิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
 

 
 



 
บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร 
จังหวัดร้อยเอ็ด” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ของบุคลากรจําแนกตาม เพศ 
อายุ และอาชีพ และ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 61 คน และคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 234 คน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวนรวมทั้งสิ้น 
295 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และใช้วิธีการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 198 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และแบบสอบถามปลายเปิด 
(Open-ended) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean = ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ 
การทดสอบสองกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกันโดยใช้ t-test (Independent Samples) และการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ F-test ซึ่งมีลําดับขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

 5.3 สรุปผล 
 5.4 อภิปรายผล 
 5.5 ข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผล 
 การวิจัยการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 

5.1.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จํานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 60.10 

มีอายุระหว่าง 30-40 ปี จํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.90 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/เกษตรกร 
จํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35.40  

5.1.2 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจัง
หาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ด้านการบริหารจัดการบุคลากร ด้าน
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การจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก และด้านการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ 

เมื่อแยกออกเป็นรายด้านพบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปน้ี 
 1) ด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ พบว่า การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของศูนย์ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร โดยมีผู้แทนจาก
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ  
 2) ด้านการบริหารจัดการบุคลากร พบว่า การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ บุคลากรได้รับการฝึกอบรมการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างต่อเน่ือง และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ อัตราส่วนของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อจํานวนเด็ก
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 3) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก พบว่า การบริหารจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด มีการจัดมุมการเรียนรู้ หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์สําหรับผู้ปกครอง 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความสะอาดร่มรื่น แข็งแรง ปลอดภัย  
 4) ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก พบว่า การบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีมาตรการในการรับ/ส่งเด็ก และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่ มีมาตรการป้องกันและกําจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ แมลงและพาหะนําโรค  
 5) ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม พบว่า การบริหารจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมกับชุมชนในโอกาสสําคัญ
ตามเทศกาลต่าง ๆ สอดคล้องกับประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมของชุมชน น้ัน ๆ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน ระหว่างพ่อแม่ หัวหน้า
ศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็ก ครูพ่ีเลี้ยง เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็ก  

5.1.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 

สมมติฐานที่ 1 บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารจัดการบุคลากร และด้าน
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การจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน  

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารจัดการบุคลากร และ
ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ของศูนย์เด็กเล็ก กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน   

สมมติฐานที่ 3 บุคลากรที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน  

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารจัดการบุคลากร และ
ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ของศูนย์เด็กเล็ก กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 

5.3.4 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ลําดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย สามลําดับแรก คือ ควรให้การ
สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างสมํ่าเสมอ ควรให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นประจํา และควรมีการจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

 
5.2 อภิปรายผล 

จากการวิจัยการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร 
จังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นที่น่าสนใจและสามารถนํามาอภิปรายผลเพ่ิมเติม ดังน้ี 

5.2.1 การวิเคราะห์การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9) บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ มีอํานาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาได้ทุกระดับ และมาตรา 30(1) บัญญัติ
ให้ดําเนินการถ่ายโอนภารกิจที่เป็นบริการสาธารณะที่ซ้ําซ้อนระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใน 4 ปี และให้เสร็จสิ้นภายใน 10 ปี ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ ตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กําหนดให้มีการถ่ายโอนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ของรัฐต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา และกระทรวงศึกษาธิการได้มีกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลทุกแห่งเร่งดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากขึ้น ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทํา
มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถดําเนินงาน
พัฒนาเด็กได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือปฏิบัติในการ
ดําเนินงานเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนะ สีวะรมณ์ (2553, บทคัดย่อ) ได้ทํา
การวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามนโยบายการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นในอําเภอ
โพทะเล จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามนโยบายการกระจาย
อํานาจสู่ท้องถิ่นในอําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วม  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า มีการจัดต้ังกลุ่มเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับอําเภอ
พร้อมมีหน่วยงานทอ้งถิ่นอําเภอ ร่วมรับฟังปัญหาของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กพร้อมทั้งจัดโครงการ
ศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชน เช่น ร่วมกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา และประเพณีต่าง ๆ ของท้องถิ่น ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ ศรศรี (2553, 
หน้า 59) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การพิจารณาคัดเลือกการและแต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีความเหมาะสม และได้รับการยอมรับจากชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกําหนดนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานอย่างชัดเจน การจัดต้ังการย้ายและการยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดเวทีประชาคม 
เพ่ือสํารวจความต้องการของชุมชน อัตรากําลังผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามสัดส่วนของ 
ครูต่อนักเรียน อย่างมีความเหมาะสมและพอเพียง จัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานมีความเหมาะสมและ
เป็นไปตามแผนการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานอย่างครอบคลุมตามภารกิจงานอย่างครบถ้วน และการรับนักเรียนบรรลุเป้าหมายตาม
แผนการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังที่ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552, หน้า 2) กล่าวว่า “การ
บริหาร คือ กระบวนการของการวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการ และการควบคุมกําลังความสามารถ
ของสมาชิกขององค์การและทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือความสําเร็จในเป้าหมายขององค์การท่ีกําหนดไว้ โดย
อาศัยบุคคลและทรัพยากรทางการบริหาร” 
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 5.2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
 1) บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จากผลการวิจัยบุคลากรเพศชายมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
มากกว่าเพศหญิง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ เพศชายมีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยมากกว่าเพศหญิง การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยคือความพยายามที่จะดําเนินงาน
เก่ียวกับเรื่องของการจัดการศึกษาปฐมวัย อันได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ครู หลักสูตรเด็กนักเรียนอนุบาล  วัสดุ
อุปกรณ์ทางการศึกษาปฐมวัยต่างๆ  เพ่ือให้การดําเนินงานทุกอย่างเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีผลผลิตคือผู้เรียนที่เป็นเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
ที่สุด เป็นคนดีเก่งมีความสุขสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วารุณี สกุลภารักษ์ (2560, หน้า ก-ข) ได้ทําการวิจัยเร่ือง การบริหารจัด
การศึกษาที่ดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาที่ดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
เพศ พบว่า ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีการบริหารจัดการการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ไม่แตกต่างกัน  
 2) บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ  บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการงานการศึกษาปฐมวัย 
แตกต่างกันไปตามความเข้าใจ แต่มีจุดมุ่งหมายและนโยบายของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยยึดตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 จึงส่งผลให้บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วารุณี สกุลภารักษ์ (2560, หน้า ก-ข) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การบริหาร
จัดการศึกษาที่ดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาที่ดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามอายุ พบว่าในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีการบริหารจัดการการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ไม่แตกต่างกัน  

 3) บุคลากรที่มีอาชีพต่างกัน มีคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า บุคลากรที่มีอาชีพที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นครูผู้ดูแลเด็ก และ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่างต้องทําหน้าที่ของตน ซึ่งครูผู้ดูและเด็กมีหน้าที่จัดประสบการณ์ 
และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ให้เด็กเล็กมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
ส่วนคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีหน้าที่ กําหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในด้านต่าง ๆ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก นโยบายและแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงทําให้มีความคิดเห็น
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แตกต่างกัน ดังที่ ธงชัย สันติวงษ์ (2550, หน้า 18) ให้ความหมายของ การบริหาร ว่า การบริหาร คือ 
งานของหัวหน้าหรือผู้นําที่จะต้องกระทํา เพ่ือให้กลุ่มต่างๆ ที่มีคนหมู่มากมาอยู่รวมกัน และร่วมกัน
ทํางานเพ่ือวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้จนสําเร็จผลโดยได้ประสิทธิภาพ 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะนําไปใช ้
 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเก่ียวกับทิศ 
ทางการพัฒนา แนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 2) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กควรมีการประชุมวางแผนร่วมกัน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก 
 3) ควรเปิดโอกาส และส่งเสริมให้ชุมชน ผู้มีส่วนร่วมต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในรูปแบบของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนงานบริการต่าง ๆ  

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 1) ควรทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  
 2) ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ่ืนๆ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
 

 

1) พระครูสังฆรักษ์ไชยรัตน์  ชยตรโน (ขันโท), ดร. 
 การศึกษา   : ศน.บ. (สังคม), ศน.ม. (การบริหารการศึกษา), ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
 ตําแหน่ง : อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
    
2) ดร.กุศล  ศรีสารคาม  
 การศึกษา  : กศ .บ . (คณิตศาสตร์), กศ .ม . (การวัดผลการศึกษา), ปร.ด. (การบริหาร

การศึกษา) 
 ตําแหน่ง : ครู คศ.3 (4) ครูวิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการร้อยเอ็ด 
    
3) นางสาวอรกรานต์  สืบสนุทร 
 การศึกษา :   (การบริหารการศึกษา) 
 ตําแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง  การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

คําชี้แจง    
 แบบสอบถามชุดน้ี เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด  
  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
  ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ของศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ในการตอบแบบสอบถามขอได้โปรดตอบตามความเป็นจริง ตอบทุกตอน ทุกข้อ เพ่ือความ
สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม จะเก็บเป็นความลับและใช้
เฉพาะขอบเขตทางวิชาการ เพ่ือการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีเท่าน้ัน จะไม่มผีลกระทบหรือก่อให้เกิดผล
เสียหายใดๆ ต่อตําแหน่งหน้าที่การงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ศึกษาค้นคว้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามครั้งน้ีครบถ้วนสมบูรณ ์
 
 

นางธนาภา  แสนเสนยา 
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ตอนท่ี 1  
ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริง เก่ียวกับตัวท่านใน
ปัจจุบัน 
  
 1. เพศ 

  ชาย 
  หญิง 
 

 2. อายุ 
  ตํ่ากว่า 30 ปี 
  30-40 ปี 
  มากกว่า 40 ปีขึ้นไป 
 

 3. อาชีพ 
   ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   พนักงานส่วนท้องถิ่น 

  ข้าราชการเกษียณ 
  ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/เกษตรกร 
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ตอนท่ี 2  
แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
คําชี้แจง แบบสอบถามน้ีเป็นข้อคําถามรายข้อโปรดทําเครื่องหมาย () ลงในระดับการบริหารจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ตรงกับความคิดเห็น
ของท่านโดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
  

ข้อ การบริหารจัดการ 
ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ด้านการบรหิารงานอย่างเป็นระบบ 
1 มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของศูนย์ฯ       
2 มีการดําเนินงานตามแผน โดยกําหนดกิจกรรม

ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
     

3 มีแผนพัฒนาตามกรอบนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือนโยบายของรัฐ  

     

4 มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการและ
ระบบสารสนเทศ  

     

5 มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากร
ทุกระดับเป็นลายลักษณ์อักษร 

     

6 มีการจัดทําหลักสูตร รวมทั้งมีการนิเทศ 
กํากับติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร 

     

7 คณะกรรมการบริหาร โดยมีผู้แทนจากชุมชน
เข้าร่วมเป็นกรรมการ  

     

8 ศูนย์มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงานศูนย์เด็กเล็กโดยหน่วยงานที่กํากับ
ดูแลศูนย์เด็กเล็ก 

     

9 มีการนําผลการประเมินไปพิจารณาประกอบ 
การจัดทํา/ปรับปรุงแผนพัฒนาให้บรรลุผล
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์การจัดต้ังสถานศึกษา 
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ข้อ การบริหารจัดการ 
ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
10 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเก่ียวกับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของศูนย์ 

     

2. ด้านการบรหิารจัดการบุคลากร 
11 บุคลากรมีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรง

ตามสายงานที่รับผิดชอบ 
     

12 บุคลากรได้รับการฝึกอบรมการดูแลเด็ก
ปฐมวัยอย่างต่อเน่ือง 

     

13 บุคลากรได้รับการอบรมด้านการพัฒนา
เด็กปฐมวัยอย่างต่อเน่ือง 

     

14 ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงของศูนย์ฯ ได้รับ
สวัสดิการ ด้านการรักษาพยาบาล การตรวจ
สุขภาพประจําปีการประกันสังคม 

     

15 อัตราส่วนของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อจํานวนเด็กเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

     

3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก 
16 อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมบริเวณ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสะอาดร่มรื่น 
แข็งแรง ปลอดภัย  

     

17 มีการจัดพ้ืนที่สนามเด็กเล่น และเครื่องเล่น 
หลากหลายเพียงพอ เหมาะสมตามวัย  

     

18 เครื่องเล่นได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย
แข็ งแรง  อ ยู่ ในสภาพที่ ดี  และมี ก าร
ตรวจสอบ/ซ่อมบํารุงเป็นระยะ 

     

19 มีการจัดการขยะถูกสุขลักษณะ      
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ข้อ การบริหารจัดการ 
ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
20 มีการจัดมุมการเรียนรู้ หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์

สําหรับผู้ปกครอง  
     

21 มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก 
ไม่มีกลิ่นอับ 

     

22 ทางเดินและพ้ืนที่จัดกิจกรรมปลอดภัยไม่มี
สิ่งกีดขวาง ปูพ้ืนด้วยวัสดุที่ปลอดภัย และ
มีอุปกรณ์ห่อหุ้มเหลี่ยมมมุ 

     

23 จัดพ้ืนที่ภายในห้องเรียนให้มีมุมเสริมทักษะ/
มุมเสริมประสบการณ์สําหรับเด็ก พร้อม
วัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

     

24 มีเครื่องใช้ส่วนตัวสําหรับเด็ก เช่น หวี แก้วนํ้า 
แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัวประจําตัวเด็กทุกคน
สะอาด ปลอดภัย 

     

25 ห้องนํ้า ห้องส้วมสะอาด ไม่ลื่น มีแสงสว่าง
เพียงพอ  

     

4. ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศนูย์เด็กเล็ก 
26 มีการกําหนดนโยบายด้านความปลอดภัย

ในการดูแลเด็ก เช่น ความปลอดภัยของอาคาร 
ความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ความปลอดภัยด้านอาหาร  

     

27 มีการจัดทําแผนและซักซ้อมป้องกันการ
เกิดอุบัติภัยและภัยธรรมชาติ 

     

28 มี ก ารสํ ารวจและ ค้นห าจุ ดที่ อ าจจะ
ก่อให้เกิดอันตรายท้ังภายใน และภายนอก
อาคารศูนย์เด็กเล็กเป็นระยะเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขมิให้เกิดอันตรายแก่เด็ก 

     

29 มี ม าตรการป้ อ งกันและ กํ าจั ดแหล่ ง
เพาะพันธ์ุ แมลงและพาหะนําโรค 

     

30 มีมาตรการในการรับ/ส่งเด็ก      
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ข้อ การบริหารจัดการ 
ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5. ด้านการสรา้งเครือขา่ยและการมีส่วนรว่ม 
31 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ในชุมชน ระหว่างพ่อแม่ หัวหน้าศูนย์ ครู
ผู้ดูแลเด็ก ครูพ่ีเลี้ยง เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาเด็ก  

     

32 มีการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมกับชุมชน
ในโอกาสสําคัญตามเทศกาลต่าง ๆ  สอดคล้องกับ
ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมของชุมชน น้ัน ๆ  

     

33 มีการสร้างเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชนและสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ/ความรู้/ของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ี
เลี้ยง พ่อแม่และเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก 

     

34 มีการจัดศูนย์เด็กเล็กให้เป็นแหล่งความรู้
บริการชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็ก 
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ตอนท่ี 3  
แบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

คําชี้แจง เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอจังหาร จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ขอให้ท่านโปรดให้ข้อเสนอแนะให้ครบทั้ งสี่ ด้าน เพ่ือนํา
ข้อเสนอแนะของท่านไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
 
1. ด้านการบรหิารงานอย่างเป็นระบบ 

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

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

................................................................................................................................................................ 
2. ด้านการบรหิารจัดการบุคลากร 

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

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

................................................................................................................................................................ 
3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก 

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

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

................................................................................................................................................................ 
 
4. ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศนูย์เด็กเล็ก 

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

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

................................................................................................................................................................ 
5. ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสยีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งน้ี 



                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก จ  
ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
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Reliability 
 

 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 40 100.0

Excludeda 0 .0

Total 40 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.878 34

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เครื่องมือเพื่อการวิจัย 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
 

ข้อ ประเด็นคําถาม 

คะแนนความ
คิดเหน็ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ R 

IOC 
( R/N) 

แปลผล 

1 2 3 
1. ด้านการบรหิารงานอย่างเป็นระบบ 
1 มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของศูนย์ฯ  +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
2 มีการดําเนินงานตามแผน โดยกําหนด

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย +1 +1 +1 3 1 

 
 

ใช้ได้ 
3 มีแผนพัฒนาตามกรอบนโยบายของ

หน่วยงานต้นสังกัดหรือนโยบายของรัฐ  +1 +1 +1 3 1 
 

ใช้ได้ 
4 มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการ

และระบบสารสนเทศ  +1 +1 +1 3 1 
 

ใช้ได้ 
5 มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากร

ทุกระดับเป็นลายลักษณ์อักษร +1 +1 +1 3 1 
 

ใช้ได้ 
6 มีการจัดทําหลักสูตร รวมทั้ งมีการ

นิเทศ กํากับติดตามประเมินผลการใช้
หลักสูตร +1 +1 +1 3 1 

 
 

ใช้ได้ 
7 คณะกรรมการบริหาร โดยมีผู้แทนจาก

ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ  +1 +1 +1 3 1 
 

ใช้ได้ 
8 ศูนย์มีการประเมินผลการดําเนินงาน

ต าม แ ผ น งาน ศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก โด ย
หน่วยงานที่กํากับดูแลศูนย์เด็กเล็ก +1 +1 +1 3 1 

 
 

ใช้ได้ 
9 มีการนําผลการประเมินไปพิจารณา

ประกอบ การจัดทํา/ปรับปรุงแผนพัฒนา
ให้บรรลุผลตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดต้ัง
สถานศึกษา +1 +1 +1 3 1 

 
 
 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ ประเด็นคําถาม 

คะแนนความ
คิดเหน็ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ R 

IOC 
( R/N) 

แปลผล 

+1 2 3 
10 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของศูนย์ +1 +1 +1 3 1 

 
 

ใช้ได้ 
2. ด้านการบรหิารจัดการบุคลากร 
11 บุคลากรมีคุณวุฒิและประสบการณ์

ตรงตามสายงานที่รับผิดชอบ +1 +1 +1 3 1 
 

ใช้ได้ 
12 บุคลากรได้รับการฝึกอบรมการดูแล

เด็กปฐมวัยอย่างต่อเน่ือง +1 +1 +1 3 1 
 

ใช้ได้ 
13 บุคลากรได้รับการอบรมด้านการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเน่ือง +1 +1 +1 3 1 
 

ใช้ได้ 
14 ครูผู้ ดูแลเด็ก/ครูพ่ี เลี้ยงของศูนย์ฯ 

ได้รับสวัสดิการ ด้านการรักษาพยาบาล 
การตรวจสุขภาพประจําปีการประกันสังคม +1 +1 +1 3 1 

 
 

ใช้ได้ 
15 อัตราส่วนของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยง

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อจํานวนเด็ก
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด +1 +1 +1 3 1 

 
 

ใช้ได้ 
3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก 
16 อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสะอาด
ร่มรื่น แข็งแรง ปลอดภัย  +1 +1 +1 3 1 

 
 

ใช้ได้ 
17 มีการจัดพ้ืนที่สนามเด็กเล่น และเครื่องเล่น 

หลากหลายเพียงพอ เหมาะสมตามวัย  +1 +1 +1 3 1 
 

ใช้ได้ 
18 เคร่ืองเล่นได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย

แข็งแรง อยู่ในสภาพที่ ดี และมีการ
ตรวจสอบ/ซ่อมบํารุงเป็นระยะ +1 +1 +1 3 1 

 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ ประเด็นคําถาม 

คะแนนความ
คิดเหน็ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ R 

IOC 
( R/N) 

แปลผล 

+1 2 3 
19 มีการจัดการขยะถูกสุขลักษณะ +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
20 มี การจั ดมุ มการเรี ยนรู้  หรื อบอร์ ด

ประชาสัมพันธ์สําหรับผู้ปกครอง  +1 +1 +1 3 1 
 

ใช้ได้ 
21 มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเท

สะดวก ไม่มีกลิ่นอับ +1 +1 +1 3 1 
 

ใช้ได้ 
22 ทางเดินและพ้ืนที่จัดกิจกรรมปลอดภัย

ไม่มีสิ่งกีดขวาง ปูพ้ืนด้วยวัสดุที่ปลอดภัย 
และมีอุปกรณ์ห่อหุ้มเหลี่ยมมุม +1 +1 +1 3 1 

 
 

ใช้ได้ 
23 จัดพ้ืนที่ภายในห้องเรียนให้มีมุมเสริม

ทักษะ/มุมเสริมประสบการณ์สําหรับ
เด็ก พร้อมวัสดุอุปกรณ์และสื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย +1 +1 +1 3 1 

 
 
 

ใช้ได้ 
24 มีเครื่องใช้ส่วนตัวสําหรับเด็ก เช่น หวี 

แก้วนํ้า แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัวประจําตัว
เด็กทุกคนสะอาด ปลอดภัย +1 +1 +1 3 1 

 
 

ใช้ได้ 
25 ห้องนํ้า ห้องส้วมสะอาด ไม่ลื่น มีแสง

สว่างเพียงพอ  +1 +1 +1 3 1 
 

ใช้ได้ 
4. ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก 
26 มี การกํ าหนดน โยบายด้านความ

ปลอดภัยในการดูแลเด็ก เช่น ความ
ปลอดภัยของอาคาร ความปลอดภัยใน
การจั ด กิ จกรรมการเรียนรู้  ความ
ปลอดภัยด้านอาหาร  +1 +1 +1 3 1 

 
 
 
 

ใช้ได้ 
27 มีการจัดทําแผนและซักซ้อมป้องกัน

การเกิดอุบัติภัยและภัยธรรมชาติ +1 +1 +1 3 1 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ ประเด็นคําถาม 

คะแนนความ
คิดเหน็ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ R 

IOC 
( R/N) 

แปลผล 

+1 2 3 
28 มีการสํารวจและค้นหาจุดที่อาจจะ

ก่อให้เกิดอันตรายท้ังภายใน และภายนอก
อาคารศูนย์เด็กเล็กเป็นระยะเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขมิให้เกิดอันตรายแก่เด็ก +1 +1 +1 3 1 

 
 
 

ใช้ได้ 
29 มีมาตรการป้องกันและกําจัดแหล่ ง

เพาะพันธ์ุ แมลงและพาหะนําโรค +1 +1 +1 3 1 
 

ใช้ได้ 
30 มีมาตรการในการรับ/ส่งเด็ก +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

5. ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
31 มีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้

ร่ วม กัน ใน ชุมชน  ระห ว่างพ่ อแม่ 
หัวหน้าศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็ก ครูพ่ีเลี้ยง 
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็ก  +1 +1 +1 3 1 

 
 
 

ใช้ได้ 
32 มีการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมกับ

ชุมชนในโอกาสสําคัญตามเทศกาลต่าง ๆ  
สอดคล้ องกับประเพณี  ศาสนา และ
วัฒนธรรมของชุมชนน้ัน ๆ +1 +1 +1 3 1 

 
 
 

ใช้ได้ 
33 มีการสร้างเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในชุมชนและสถาบันการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ/ความรู้/ของครูผู้ดูแล
เด็ก/ครูพ่ีเลี้ยง พ่อแม่และเด็กปฐมวัย
ในศูนย์เด็กเล็ก +1 +1 +1 3 1 

 
 
 
 

ใช้ได้ 
34 มีการจัดศูนย์เด็กเล็กให้ เป็นแหล่ง

ความรู้บริการชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็ก +1 +1 +1 3 1 
 

ใช้ได้ 
  

 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เครื่องมือเพ่ือการวิจัยของผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่าน ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช  
ตารางแสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุ่มตัวอย่าง  

(R.V.Krejcie and D.W. Morgan) 
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ตารางแสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุ่มตัวอย่าง (R.V.Krejcie and D.W. Morgan) 
 

จํานวน 
ประชากร 

จํานวน 
กลุ่มตัวอย่าง 

จํานวน 
ประชากร 

จํานวน 
กลุ่มตัวอย่าง 

จํานวน 
ประชากร 

จํานวน 
กลุ่มตัวอย่าง 

10 10 220 140 1200 291 
15 14 230 144 1300 297 
20 19 240 148 1400 302 
25 24 250 152 1500 306 
30 28 260 155 1600 310 
35 32 270 159 1700 313 
40 36 280 162 1800 317 
45 40 290 165 1900 320 
50 44 300 169 2000 322 
55 48 320 175 2200 327 
60 52 340 181 2400 331 
65 56 360 186 2600 335 
70 59 380 191 2800 338 
75 63 400 196 3000 341 
80 66 420 201 3500 346 
85 70 440 205 4000 351 
90 73 460 210 4500 354 
95 76 480 214 5000 357 
100 80 500 217 6000 361 
110 86 550 226 7000 364 
120 92 600 234 8000 367 
130 97 650 242 9000 368 
140 103 700 248 10000 370 
150 108 750 254 15000 375 
160 113 800 260 20000 377 
170 118 850 265 30000 379 
180 123 900 269 40000 380 
190 127 950 274 50000 381 
200 132 1000 278 75000 382 
210 136 1100 285 100000 384 

 

ที่มา : บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 8, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 2553), หน้า 40. 
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ประวตัิย่อของผู้วิจัย 
 

ชื่อ / ชื่อสกุล  ธนาภา  แสนเสนยา 
วัน  เดือน  ปี เกิด  6 ตุลาคม 2521 
สถานทีเ่กิด  จังหวัดสกลนคร 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน  24 หมู่ที่ 13 ตําบลดงสิงห์ อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
   
ตําแหน่งและประวัติการทํางาน   
 พ.ศ. 2555  ครูผู้ ช่วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวดง อําเภอจังหาร 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
 พ.ศ. 2557-ปจัจุบัน  ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวดง อําเภอจังหาร 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
    
ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. 2547  ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 พ.ศ. 2555  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 พ.ศ. 2561  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

 
 


	ธนาภา 1
	00-ปก
	ธนาภา 2
	ธนาภา 3
	02-บทคัดย่อ
	03-ประกาศคุณูปการ
	04-สารบัญ
	05-สารบัญตาราง
	06-สารบัญภาพ
	07-บทที่-1
	08-บทที่-2
	09-บทที่-3
	10-บทที่-4
	11-บทที่-5
	12-บรรณานุกรม
	13-ภาคผนวก
	14-ภาคผนวก-ก-รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
	15-ภาคผนวก-ข-หนังสือผู้เชี่ยวชาญ
	16-ภาคผนวก-ค-หนังสือขอเก็บรวบรวมข้อมูล
	17-ภาคผนวก-ง
	18-แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
	19-ภาคผนวก-จ
	20-ภาคผนวก-ฉ-แบบประมินIOC
	21-ภาคผนวก-ช-ตารางเครซี่และมอร์แกน
	22-ประวัติผู้วิจัย



