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สารนิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 2) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
จ าแนกตามกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพต่างกัน และ 3) เพ่ือรวบรวม
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล     หัวเรือ 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบล ครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 92 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 32 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่า : 1) การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากสองด้าน และอยู่ในระดับปานกลางสองด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมา ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย และ 
ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านบุคลากร และการบริหาร
จัดการ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพต่างกัน ต่อการ
บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยรวมและรายด้าน และ 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ ควรเพ่ิมงบประมาณใน
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลและ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และควรมีการเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่จัดขึ้น 

 
 
 
 

 



 

จ 

 
5520750532031 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION ; M.Ed. 
KEYWORDS : ADMINISTRATION/ PRE–SCHOOL CHILD CENTRE/ ADMINISRATIVE 

ORGANIZATION    
  SUPHAP HLABKAM : ADMINISTRATION OF PRE – SCHOOL CHILD CENTRE ATTACHED TO 

TAMBON HUA RUA ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN WAPI PATHUM DISTRICT, 
MAHASARAKHAM PROVINCE. ADIVISORY COMMITTEEES:  PHRAKHRUWICHITPANYAPORN, 
Ph.D., CO-ADVISOR : ANEK SILPANIMALAYA, Ph.D., 108 PP. 2015. 
 
            This thematic paper served the purposes: 1) to study administration of the 
pre-school child centre attached to Tambon Hua Rua Administrative Organization in 
Maha Sarakham’s Wapi Pathum district, 2) to compare the administration of it with 
the sample’s opinions based on their genders, educational backgrounds and statuses 
and 3) to collect suggestions for enhancing its administration. The samples comprised 
administrators, its members, child minders and its administrative committees, adding 
up to 92 individuals.  The research instrument was five rating scale questionnaires with 
thirty-two questions, possessing the reliability at 0.89. The statistics for the research 
incorporate percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test, using the 
software package to facilitate analyses.  

Outcomes of research findings: 1) Administration of pre-school child centre 
attached to Tambon Hua Rua Administrative Organization has been practised 
‘neutral’ in the overall aspect.  In terms of a single one, two aspects have been 
done ‘high’ and other two ‘neutral’. The former with the highest means count in: i) 
academic affairs and ii) curriculum activities. The latter with the lower ones take in: i) 
premises, environments and security, and ii) communities’ participation and support, 
while those with the lowest means include: personnel and management. 2) The hypothesis 
testing results have been found that  variables of their ages, educational levels and 
statuses bear no significant differences in opinions on administration of its pre-school 
child centre in both the overall aspect and a single one. 3) Suggestions for enhancing 
its administrations: First, the budget allocating for the centre should be increased. 
Secondly, community residents should be encouraged to take part in evaluation and 
developments of its instructional curricula. Finally, they should be invited to 
participation in activities held by the centre.    
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 บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 18 ได้ก าหนดสาระของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ว่าให้จัดในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย นอกจากนั้นในมาตรา 41 ได้ระบุให้องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นมีสิทธิ์จัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อมตามความเหมาะสมและ
ความต้องการภายในท้องถิ่น รวมทั้งในมาตรา 42 ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยตามพระราชบัญญัติ
การศึกษานั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องรับผิดชอบจัดการศึกษา ได้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 
นอกจากนี้ยังก าหนดไว้ในมาตรา 11 ว่าให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยให้
ด าเนินการจัดการภายในพ้ืนที่รับผิดชอบ ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหลายแห่งได้มี
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยซึ่งส่วนใหญ่ใช้ชื่อว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2542, หน้า 14) 

การจัดการศึกษาส าหรับวัยเด็กหรือปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับ
รากฐานการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เนื่องจากวัยเด็กเป็นวัยที่มี
ความส าคัญที่สุดของการวางฐานชีวิต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กล่าวถึงความส าคัญ
ของวัยเด็ก โดยรวบรวมผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในรอบยี่สิบปีที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึง
ความส าคัญของเด็กในช่วงห้าปีแรกของชีวิตว่าเป็นระยะที่ส าคัญมากต่อการวางรากฐานบุคลิกภาพของ
ชีวิตมนุษย์ ดังนั้นการจัดการศึกษาในวัยนี้จึงควรเน้นในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา เพ่ือดึงศักยภาพหรือความสามารถที่อยู่ภายในตัวเด็กซึ่งติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิดและพัฒนา
ศักยภาพนั้นให้เจริญงอกงามสมบูรณ์ต่อไปนอกจากนั้นการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยยังเป็นการ
วางรากฐานเพ่ือปูพ้ืนฐานชีวิตที่ดี เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน  ดังที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนและป้องกันปัญหาสังคมในระยะยาว
จ าเป็นต้องเริ่มพัฒนาเด็กตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิ โดยเน้นให้ครอบครัวเป็นแกนหลักในการพัฒนาและให้ชุมชน 
สังคมเป็นฐานที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาเลี้ยงดูเด็กทุกขั้นตอน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาต,ิ 2546, หน้า 11) 
 การจัดการศึกษาของท้องถิ่นนั้น มีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ท า
หน้าที่ประสานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท้องถิ่นเป็นการด าเนินงานตามแนวคิดเกี่ยวกับการ
กระจายในการจัดการพัฒนาของชาติไปยังท้องถิ่นมากขึ้น โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นและเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมภาครัฐ แต่ต้องไม่ขัดต่อมาตรา 43 มาตรา 81 ตามที่กฎหมาย
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บัญญัติ ในการจัดการศึกษาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยก าหนดให้เด็กปฐมวัย
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และลักษณะ
นิสัยให้เป็นไปถูกต้องตามหลักวิชาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและมีความ
พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรมการพัฒนาชุมชน , 2541, หน้า 20) 

ปัจจัยหลักในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพได้นั้นนอกเหนือจากสภาพแวดล้อมแล้วนั้น คือ ตัวครู  
ซึ่งมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเพียง 2 ส่วน คือคุณภาพของตัวครูเอง และคุณภาพการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของครู คุณลักษณะของความเป็นครู คือ ต้องมีความรักศรัทธาในอาชีพ เมตตาและเอาใจใส่ลูกศิษย์
เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์ หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับผู้ปกครองและชุมชนได้ดี แต่สิ่งส าคัญที่สุดคือครู
ต้องมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ความส าคัญกับ
ประโยชน์ที่จะเกิดกับลูกศิษย์เป็นอันดับแรก ในความเชื่อที่ว่า เด็กทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และ
สามารถพัฒนาตนเองได้ ตามมาตรฐานการจัดการการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 26) 
         องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  ในฐานะหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินภารกิจ
หน้าที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 ในส่วนการจัดการศึกษา การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จะเกิดผลดีหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ
ในด้านต่างๆ เช่น การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร และการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ได้ส่งเสริมและสนับสนุน
ตามอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและจัดการศึกษาในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการ
จัดการเรียนการสอน การจัดสถานที่และสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (องค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเรือ, 2556, (อัดส าเนา.) 
          ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ตามมาตรฐานการจัดการการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ได้ข้อสนเทศใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถน าไปปรับปรุงส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวเรือ 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
   1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จ าแนกตามกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ ระดับการศึกษา และ
สถานภาพต่างกัน 
  1.2.3 เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
 



 

 

3 

 
1.3 สมติฐานของการวิจัย 

จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง จ านวน 12 เรื่อง พบว่า เพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพ
ผู้ตอบแบบสอบถามตามงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐาน
ของการวิจัยดังนี้ 
  1.3.1 กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไมแ่ตกต่างกัน 

1.3.2 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไมแ่ตกต่างกัน 

1.3.3 กลุ่มตัวอย่างที่มสีถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไมแ่ตกต่างกัน 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร 
ได้แก่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 50 คน ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 15 คน 

และคณะกรรมการบริหารศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 55 คน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งหมดจ านวน 120 คน 

1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   ได้แก่  การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม ตามมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2550, หน้า 8-12) ใน 4 ด้าน คือ 
 
   1) ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ 
   2) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย  
   3) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 

   4) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน 
 1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านกอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านกุดอ้อ 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1.5.1 ผลการวิจัยจะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  
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 1.5.2 ข้อเสนอแนะจะน าไปปรับปรุงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ต่อไป 
 1.5.3 ผลการวิจัยจะเป็นสารสนเทศส าหรับน าไปเป็นแนวทางก าหนดเป็นนโยบายในการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
1.6 ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรบริหาร มาประกอบเป็น
กระบวนการบริหาร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยปัจจัยหลัก คือ 
เงิน บุคคล วัสดุสิ่งของ และวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง สถานที่ดูแลและให้
การศึกษาเด็ก อายุระหว่าง 3 – 5 ปี มีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของส่วนราชกการต่าง ๆ ที่ถ่ายโอนให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ศูนย์อบรม เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด /มัสยิด 
กรมการศาสนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมพัฒนาชุมชน และศูนย์เด็กเล็ก (เด็ก 3 ขวบ) รับถ่ายโอนจาก
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ฯลฯ  
  การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง การบริหารงานตามนโยบายการด าเนินงาน
และการปฏิบัติงานตามกระบวนการของหลักการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในที่นี้หมายถึง การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปี
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม ใน 4 ด้าน คือ 
  1) ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ หมายถึง การปฏิบัติตามมาตรฐานการด าเนินงาน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ เช่น จ านวนผู้ดูแลเด็กมีเพียงพอต่ออัตราเด็ก
เล็ก  ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน งบประมาณมีเพียงพอกับการบริหารจัดการ การจัดหา
วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอส าหรับเด็ก  มีการจัดตั้ งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รัฐบาลมีงบประมาณดูแลอย่าง
ทั่วถึง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  2) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย หมายถึง การก าหนดมาตรฐานการ
ด าเนินงานส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย เช่น บริเวณพ้ืนที่
ส าหรับการนอนมีความสะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก และอุปกรณ์เครื่องใช้เหมาะสมกับจ านวนเด็ก  สภาพ
พ้ืนที่ภายในอาคาร ไม่ลื่น และไม่ชื้นแฉะมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ  บริเวณพ้ืนที่รับประทานอาหารสะอาด 
มีอากาศถ่ายเทได้โดยสะดวก มีแสงสว่างพอเหมาะ   มีแสงสว่างเพียงพอ ในการอ่านหนังสือได้อย่างสบายตา  

อาคารควรจะตั้งอยู่ในบริเวณที่มีระดับเสียงเหมาะสม  มีรั้วกั้นบริเวณให้เป็นสัดส่วน เพ่ือความปลอดภัยของ
เด็ก  มีการจัดระบบสุขาภิบาล การระบายน้ า การระบายอากาศ และ การจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสม 

  3) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร หมายถึง การก าหนดมาตรฐานการ
ด าเนินงานส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร เช่น  เด็กเล็กมีพัฒนาการ
ด้านการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กเล็กมี
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ความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเล่น และการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค์รวมและอย่างต่อเนื่อง  จัดประสบการณ์สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือ 
เหมาะสมกับอายุ วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ  จัดประสบการณ์สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของ
เด็กวัย  จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระท าและน าเสนอความคิด 

  4) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน หมายถึง การก าหนดมาตรฐานการ
ด าเนินงานส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการมีส่วนร่วมสนับสนุนจากชุมชน เช่น จัดให้มีการประชุม
ชี้แจงให้ชุมชนทราบ ชี้น าให้เห็นประโยชน์และความจ าเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นระยะๆ  มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
แสดงความคิดเห็น การให้ข้อมูลข่าวสารกับชุมชน  จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ของศูนย์พัฒนาเด็ก  ชักชวนให้
ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารและช่วยเหลือในระหว่างด าเนินการ เป็นต้น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารงานในแต่ละท้องถิ่น มี
ผู้บริหารได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่น เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานอย่างมีอิสระในเขต
พ้ืนที่ที่ก าหนด มีอ าอาจในการบริหารการเงินการคลัง การก าหนดนโนบายของตนเองรวมทั้งมีหน้าที่
ด าเนินการกิจกรรมภายในกรอบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ เพ่ือประโยชน์ของรัฐและท้องถิ่นโดยตรง ในการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยในพื้นที่ที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาลต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 รวมทั้งฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
 บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล (2) ครูผู้ดูแลเด็ก และ (3) คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่      
1) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 2) ผู้น าทางศาสนา 3) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4) ผู้แทน
ชุมชน 5) ผู้แทนผู้ปกครอง 6) ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง สถานภาพข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ 
ประกอบด้วย  

1) เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 
เพศ คือ (1) เพศชาย และ (2) เพศหญิง 

 2) ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับงานสารนิพนธ์ฉบับนี้ 
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ (1) ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี (2) ระดับปริญญาตรี (3) ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

 3) สถานภาพ หมายถึง สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งเป็น    3 
สถานภาพ คือ (1) คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล (2) ครูผู้ดูแลเด็ก และ (3) คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  



 

 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   
การวิจัยเรื่อง การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอ

วาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการวิจัยตามล าดับดังนี้ 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

   2.3 การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.5 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
2.1.1 ความหมายของการบริหาร 
ค าว่า “การบริหาร” (Administration) ใช้ในความหมายกว้าง ๆ เช่น การบริหารราชการ 

อีกค าหนึ่ง คือ “การจัดการ” (Management) ใช้แทนกันได้กับค าว่า การบริหาร โดยมีหลายท่านได้
ระบุดังนี ้

พยอม วงศ์สารศรี (2542, หน้า 36) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการที่
ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ  ด าเนินกิจการตามขั้นตอนต่าง ๆ  โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิก
ในองค์การ การตระหนักถึง ความสามารถ ความถนัด ความต้องการและความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วยองค์การจึงจะสัมฤทธิผลตามเปูาหมายที่ก าหนด
ไว้ 

สมพงษ์ เกษมสิน (2544, หน้า 3) ได้กล่าวโดยสรุปไว้ว่า การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์
และศิลป์นาเอาทรัพยากรบริหาร มาประกอบเป็นกระบวนการบริหาร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทาให้มองเห็นลักษณะของการบริหารได้ดังนี้ การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ 
การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นส าคัญ การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบ
พ้ืนฐาน การบริหารมีลักษณะการดาเนินการที่เป็นกระบวนการ การบริหารเป็นการดาเนินงานร่วมกัน
ของกลุ่มคน การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคลและของกลุ่มคน  และการบริหารมี
ลักษณะเป็นการร่วมมือดาเนินการอย่างมีเหตุผล 

สมคิด บางโม (2545, หน้า 51) ได้สรุปว่า การบริหารหรือการจัดการ หมายถึง ศิลปะ ในการ
ใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ขององค์การและนอกองค์การ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2547, หน้า 1) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร หมายถึง การด าเนินงาน 
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ให้บรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ เงิน วัสดุสิ่งของ และวิธี
ปฏิบัติงานเป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์ (2551, หน้า 65) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร หมายถึง ศิลปะใน
การใช้บุคคลอ่ืนร่วมกับปัจจัยในการจัดการ เพ่ือให้กิจกรรมดาเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์ และ
สนองตอบความคาดหวัง และจัดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

ปีเตอร์ ดุกเกอร์ Peter F Drucker (อ้างใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542, หน้า 54) คือ 
ศิลปะในการท างานให้บรรลุเปูาหมายร่วมกับผู้อ่ืน  

แฮร์บาร์ท ไซมอน Herbert A. Simon (อ้างใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542, หน้า 54) 
กล่าวว่าคือ กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน  

เซอร์จิโอวานี Sergiovanni (อ้างใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542, หน้า 55) ได้กล่าวว่า การ
บริหาร คือ กระบวนการท างานร่วมกับผู้อ่ืนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

เชสเตอร์ บาร์นาร์ท Chester I. Barnard (อ้างใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542, หน้า 55) 
ได้กล่าวว่า การบริหาร คือ การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่รวมปฏิบัติการให้บรรลุ
เปูาหมายร่วมกัน  

แม็คฟาร์แลนด์ McFarland (อ้างใน สมคิด บางโม, 2545, หน้า 52) กล่าวว่า “การบริหาร
เป็นกระบวนการบูรณาการขั้นพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมขององค์การที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจ า” 

เทอร์รี่ Terry (อ้างใน สมาน รังสิโยกฤษฎ์, 2547, หน้า 64) ให้ความหมายว่า “การบริหาร
เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การกระตุ้น และการควบคุม ซึ่งจะ
น าไปสู่การพิจารณา จัดการกับบุคคล และทรัพยากรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์” 

เดจอง Dejon (สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์, 2551, หน้า 65) ให้ความหมายว่า “การบริหารเป็น
กระบวนที่จะท าให้วัตถุประสงค์ประสบความส าเร็จโดยผ่านทางบุคคลและการใช้ทรัพยากรอ่ืน 
กระบวนการดังกล่าวรวมถึงองค์ประกอบของการบริหารอันได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์ การ
วางแผน การจัดองค์การ การก าหนดนโยบายการบริหาร และการควบคุม” 

สรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์นาเอาทรัพยากรบริหาร มาประกอบ
เป็นกระบวนการบริหาร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยปัจจัยหลัก 
คือ เงิน บุคคล วัสดุสิ่งของ และวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเปูาหมาย 

2.2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
    1. วิลเลียม เอาชิ (William Ouchi) ได้กล่าวทฤษฎีของการบริหาร คือ ทฤษฎี Z โดย

หลังจากการศึกษาการบริหารของธุรกิจญี่ปุุน และสหรัฐอเมริกา และได้ทาการประสมประสานกัน 
โดยมีแนวคิดด้านการบริหาร ดังนี้  

1) การจ้างงานระยะยาว  
2) การตัดสินใจเป็นเอกฉันท์  
3) ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล  
4) การประเมินผลและการเลื่อนต าแหน่งแบบค่อยเป็นค่อยไป  
5) การควบคุมในตัวเองไม่เป็นทางการโดยมีการวัดผลอย่างชัดเจนและเป็นทางการ  
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6) เส้นทางอาชีพแบบเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับปานกลาง  
7) มีความเก่ียวข้องในลักษณะครอบครัว  

    2. ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมคกรีกอร์ (Douglas MC Gregor Theory X, Theory 
Y) เขาได้เสนอแนวคิดการบริหารอยู่บนพ้ืนฐานของข้อสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ต่างกัน  

       2.1 ทฤษฎี X (The Traditional View of Direction and Control) ทฤษฎีนี้เกิด
ข้อสมติฐานดังนี้ 

1. คนไม่อยากท างาน และหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ  
          2. คนไม่ทะเยอทะยาน และไม่คิดริเริ่ม ชอบให้การสั่ง  
          3. คนเห็นแกต่นเองมากกว่าองค์การ  
          4. คนมักต่อต้านการเปลี่ยนแปลง  
          5. คนมักโง่ และหลอกง่าย  

ผลการมองธรรมชาติของมนุษย์เช่นนี้ การบริหารจัดการจึงเน้นการใช้เงิน วัตถุ เป็น
เครื่องล่อใจ เน้นการควบคุม การสั่งการ เป็นต้น 

2.2 ทฤษฎี Y (The integration of Individual and Organization Goal) 
ทฤษฎีข้อนี้เกิดจากข้อสมติฐานดังนี้ 

     1. คนจะให้ความร่วมมือ สนับสนุน รับผิดชอบ ขยัน  
     2. คนไม่เกียจคร้านและไว้วางใจได้  
     3. คนมีความคิดริเริ่มท างานถ้าได้รับการจูงใจอย่างถูกต้อง  
     4. คนมักจะพัฒนาวิธีการท างาน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
ผู้บังคับบัญชาจะไม่ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวด แต่จะส่งเสริมให้รู้จักควบคุม

ตนเองหรือของกลุ่มมากขึ้น ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันจากความเชื่อที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดระบบ
การบริหารที่แตกต่างกันระหว่างระบบที่เน้นการควบคุมกับระบบที่ค่อนข้างให้อิสระภาพ  
               3. ทฤษฎีหลักการบริหารของ Fayol 

หลักการของฟาโยล์เป็นหลักการที่มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับให้เข้ากับความ
ต้องการได้ตลอดเวลามีความเข้าใจวิธีการ โดยใช้สติปัญญาประสบการณ์ การตัดสินใจมีหลักการ 14 
ประการ 

  3.1 การแบ่งงานกัน (Division of Work) มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของ
แต่ละบุคคล แบ่งงานให้ เสมอภาคด้วยความยุติธรรมให้ก าลังใจในการท างานอย่างทั่วถึง 

  3.2 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ( Authority and Responsibility) อ านาจ
การสั่งการของผู้บริหารมีความแตกต่างกันระหว่างอ านาจผู้บริหารที่อยู่ในที่ท างานกับอ านาจที่เกิด
จากบุคลิกภาพรวมถึงสติปัญญา ประสบการณ์ ความเป็นผู้น า 

  3.3 ความมีวินัย (Discipline) ให้บุคลากรได้รู้จักโครงสร้างสายงาน มีความสามัคคี 
ความมีวินัย เป็นหนึ่งเดียวเพ่ือให้องค์กรบรรลุถึงวัตถุประสงค์ 

  3.4 ความมีเอกภาพ (Unity of Command) ในการบังคับบัญชาควรถือตามค าสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชาเพียงผู้เดียวเท่านั้น 

  3.5 ความมีเอกภาพในการอ านวยการ (Unity of Direction) ในการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
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ควรมีหัวหน้าเพียงคนเดียวต่อหนึ่งกิจกรรม 
  3.6 ความสนใจของบุคคลต้องเป็นรองความสนใจของคนส่วนรวม (Subordination 

of individual interests to General Interests) ความสนใจของผู้ปฏิบัติหนึ่งคนไม่น ามาเป็นความ
สนใจของคนอ่ืนที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมมีการยอมรับข้อตกลงจากส่วนรวมให้มากท่ีสุด 

  3.7 การให้ผลตอบแทน (Remuneration) ควรเป็นธรรมและให้เกิดความพึงพอใจต่อ
บุคลากรในองค์การ 

  3.8 การรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง (Centralization) ขึ้นอยู่กับสภาพขององค์การในขณะนั้น
รวมถึงคุณลักษณะด้านคุณธรรมของผู้บริหาร 

  3.9 สายการบังคับบัญชา ( Scalar chain) เป็นการแสดงความห่างกันระหว่างผู้มี
อ านาจสูงสุดกับผู้ใต้บังคับบัญชา ถ้าไม่จ าเป็นก็ไม่ควรมี 

  3.10 ค าสั่ง (Order) ผู้รับค าสั่งจ าเป็นต้องอยู่ในบริเวณที่รับค าสั่ง และผู้ปฏิบัติต้องอยู่
ในที่มีการสั่งการ 

  3.11 ความเสมอภาค (Equity) ผู้บริหารต้องให้ความเมตตาและให้ผลตอบแทนที่เป็น
ธรรมกับทุกคน 

  3.12 ความมั่นคง (Stability of Tenure of Personnel) ในหน้าที่การงานให้
บุคลากรในองค์การได้ใช้เวลาในการท างานโดยอาศัยประสบการณ์เดิมที่เขามีดึงออกมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานจะท าให้การท างานขององค์การมั่นคงขึ้น 

  3.13 ความคิดริเริ่ม (Initiative) การคิดแตกต่างไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง แต่เป็นการ
สร้างสรรค์งานให้ส าเร็จได้เป็นการเพ่ิมความเข้มแข็งให้กับองค์การอีกทางหนึ่ง 

  3.14 ความสามัคคี (Esprit de Corpse) ต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับบุคคลในองค์การจะ
ท าให้การด าเนินงานขององค์การประสบความส าเร็จ 

   สรุปได้ว่า ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารนั้น ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การ
บริหารบุคคล การสั่งการ การประสานงาน การรายงานผล และการงบประมาณ ที่ผู้บริหารทุก ๆ 
องค์การจะต้องมีเพ่ือให้การทางานนั้นเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการทางาน 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 2.2.1 ความหมายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 นทัต อัศภาภรณ์ (2541, หน้า 45) ได้กล่าวว่า สถานเลี้ยงเด็ก มาจากภาษาอังกฤษว่า Nursery ตาม
ความหมายของพจนานุกรมออกฟอร์ต หมายถึง ห้องเฉพาะส าหรับเด็ก หรือถ้าเป็นสถานเลี้ยงเด็ก
กลางวัน ก็จะเป็นที่ส าหรับเลี้ยงเด็กเล็กที่พ่อแม่ฝากไว้สถานเลี้ยงเด็ก ดังนั้น สถานเลี้ยงเด็ก หมายถึง 
สถานที่ที่ให้การเลี้ยงดูเด็กเป็นส าคัญ 
 การจัดบริการของสถานดูแลเด็กถือเป็นการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก ตั้งแต่แรกเกิด  - 8 ปี ที่
อาจก าหนดขึ้นที่บ้าน ศูนย์บริการ สถานศึกษา หรือโรงเรียนก็ได้ โดยรูปแบบของการจัดนี้ จ าแนกได้ 
2 ลักษณะ คือ จัดที่บ้าน (Home-base pogroms) หมายถึง การจัดบริการสถานดูแลที่ท าขึ้นที่บ้าน
กับอีกลักษณะหนึ่งคือ จัดสถานที่บริการ (Center-base programs) เป็นบริการของเด็กกลุ่มใหญ่ ซึ่ง
จัดในการบริการจ าแนกตามอายุได้ 3 กลุ่ม คือ 
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 1) กลุ่มเด็กทารก(อายุ 2 ขวบแรก) 
 2) กลุ่มเด็กเล็ก (อายุ 2-4 ขวบ) 
 3) กลุ่มเด็กอนุบาลและประถมต้น (อายุ 5-8 ขวบ) 
 ด้วยลักษณะของกลุ่มเด็ก ท าให้สถานบริการและโรงเรียนมีความแตกต่างกัน เพ่ือให้
สอดคล้องกับเด็ก 8 ขวบแรก ที่มีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่ละขวบปีมีความ
แตกต่างและก้าวหน้าของพัฒนาการที่ต่างกันมาก ด้วยเหตุนี้ท าให้การดูแล การเลี้ยงดู การจั ด
ประสบการณ์การเรียนแต่ละวัยต่างกัน เป็นเหตุให้มีรูปแบบการจัดสถานบริการแตกต่างตามวัยของ
เด็กด้วย ซึ่งอาจจ าแนกเป็นกลุ่มตามอายุเด็กได้ดังนี้ 
 1) สถานเลี้ยงเด็ก เป็นสถานบริการดูแลเด็กและให้การศึกษาแก่ผู้ปกครอง จัดส าหรับ
เด็กอายุ 2 ขวบแรก 
 2) โรงเรียนเด็กเล็ก(Nursery school) รับเด็กตั้งแต่ 2 ขวบ หรือ 1 ขวบครึ่ง ถึง 3 ขวบ 
ท าหน้าที่ในด้านการดูแล ส่งเสริมพัฒนาการร่างกาย จิตใจ สังคม และภาษา 
 3) โรงเรียนอนุบาลตามความหมายในพจนานุกรม ค าว่า อนุบาลเป็นค านามเรียก
โรงเรียนที่สอนเด็กที่มีอายุระหว่าง 3 ขวบครึ่ง ถึง 7 ขวบ ว่าโรงเรียนอนุบาลเรียกครูที่สอนในโรงเรียน
ว่าครูอนุบาล เรียกนักเรียนโรงเรียนอนุบาลว่า นักเรียนอนุบาล ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลรับตั้งแต่เด็ก
อายุ 3 ขวบเป็นต้นไป 
. จินตนา หมู่ผึ้ง (2542, หน้า 45) ได้กล่าวถึง ความหมายของสถานดูแลเด็กว่า สถานรับเลี้ยง
เด็ก หมายถึง สถานที่ให้บริการรับเลี้ยงเด็กและอบรมเด็กที่มีอายุไม่เกินเจ็ดปี จ านวนตั้งแต่ 5 คนขึ้น
ไป เพ่ือให้มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กได้รับ
เลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยให้บริการในช่วงที่ผู้ปกครองไม่สามารถท าหน้าที่ดังกล่าวได้  จะเห็น
ได้ว่า สถานรับเลี้ยงเด็กมีความส าคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของ ผู้ปกครอง 
โดยการช่วยอบรมดูแลเด็ก การจัดการเรียนการสอนของเด็กในระดับปฐมวัยนี้จะไม่มีการเรียนหรือฝึก
อย่างมีระเบียบแต่จะเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นการจัดประสบการณ์ให้เด็กเพ่ือที่จะเข้าเรียน
ในชั้นประถมศึกษาต่อไป 
 สรุป  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานที่ดูแลและให้การศึกษาเด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี และ 
มีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาเด็กวัย 3-5 ขวบ ให้มีความพร้อมด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือศักยภาพในการศึกษาต่อใน
ระดับประถมศึกษา 
 2.2.2 นโยบายการจัดการศึกษา 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาและอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยสนองต่อความต้องการ
ของเด็กในแต่ละช่วงวัย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทุกๆ ด้านอย่างสมดุ,และต่อเนื่อง โดยอาศัยศักยภาพ
และความร่วมมือของฝุายต่างๆ ซึ่งนโยบายการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้บรรจุอยู่ในแผนการจัด
การศึกษา ดังนี้ 
              1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 (2555-2559)  
              การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว 



 11 

คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ก าหนดทิศทาง
และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริม
รากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มี
โอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม  รวมทั้ง
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภค
ที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและยั่งยืน  
           2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  
              หลักการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ โดยเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชนและ
ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยให้การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาบิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชนและ
เอกชน องค์การวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีสิทธิได้รับประโยชน์ ดังนี้ 
 2.1 การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษา
แก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล 
 2.2 เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ใน
ความดูแลที่ครอบครัวจัดให้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายก าหนด 
 2.3 การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่ก าหมายก าหนด 
  ซึ่งการศึกษาปฐมวัยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 18 ระบุไว้ว่า
การจัดการศึกษาปฐมวัยให้จัดในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา และมาตร 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์จัด
การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อมตามความเหมาะสมและความต้องการภายใน
ท้องถิ่น รวมทั้งมาตรา 42 ให้กระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อม ในการจัด
การศึกษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
           3) นโยบายและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) พ.ศ.2546-2550  
                 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรีได้รับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 16 มีนาคม 2542 ได้ระบุว่ารัฐยังคงให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) เพราะเป็นช่วง
วัยส าคัญ ส าหรับการพัฒนาทางสมองของบุคคล จึงได้จัดท านโยบายและแผนการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (0-5 ปี) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งแผนยุทธศาสตร์หลักเป็น
แผนชี้น า เป็นแนวคิดและทิศทางที่จะน าไปแปลงเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนต่อไป ซึ่งแผนยุทธศาสตร์
หลักมีทั้งหมด 10 แผน ซึ่งหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์หลักที่ส าคัญอันหนึ่ง คือ แผนยุทธศาสตร์หลักที่ 5 คือ
แผนการพัฒนาการมีส่วนร่วม ได้แก่ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์การวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีแนวทางในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา หน่วยงานหรือองค์การที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน จัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย สนับสนุนการขยายบทบาทของสถาบันพัฒนาเด็ก
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ปฐมวัยเป็นศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นศูนย์วิทยาการของชุมชน ใช้ประโยชน์จากสถานที่ บุคลากร สื่อ 
อุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ตามอัธยาศัย สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานส่งเสริมกิจกรรม
ส าหรับครอบครัวมากขึ้น และสร้างกระแสให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและเฝูาระวังการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนพ่อแม่ ผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีส่วนร่วมกับบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กในการดูแลเด็กในชุมชน รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในบทบาทในการจัดตั้งและขยายบริการดูแลเด็กเล็กให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึงทุกพ้ืนที ่
  4) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2558  
                รฐับาลมีนโยบาย ดังนี้ 
 นโยบายทั่วไป 

 1. การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ 
และความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคม มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
การแข่งขันของประเทศ รวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความมั่นคง
ยั่งยืนในระบบการศึกษาของไทย 
 2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความ
เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยสะดวก และสามารถพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่า
เทียม 
 3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาจะต้องให้
ความส าคัญกับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย เคารพความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ และความเชื่อ รวมทั้งรู้
คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 
 4. การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะต้องให้
ความส าคัญกับการสร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคม เป็นบุคลากรที่ได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรู้และทักษะในการสื่อสารถ่ายทอด
ความรู้ที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับ
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน 
 5. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะต้องให้ความส าคัญกับ
การบูรณาการการปฏิบัติของทุกหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคล้อง
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กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้าน
การศึกษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของสังคม 
          นโยบายเฉพาะ (ด าเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี) 
          1. การพัฒนาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
          2. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ และการด ารงความ
ต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย: 
             2.1 โครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
             2.2 มีกิจกรรมการเรียนรู้ ขยายความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา และ
การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา กับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 
             2.3 สามารถพัฒนาและเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน 
สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน การยอมรับในความแตกต่างหลากหลายในลักษณะพหุ
สังคมวัฒนธรรม และให้ความเคารพในอุดมการณ์ความเชื่อบนพ้ืนฐานของหลักสิทธิมนุษยชนและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 3. การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 4. การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
             4.1 มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูให้เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับ
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้
เอ้ือต่อการเพ่ิมโอกาสให้มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษา 
             4.2 ระบบการบริหารงานบุคคล การย้ายบรรจุ และการประเมินวิทยฐานะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพ่ิมศักยภาพในการให้การศึกษาและลดภาระ
งานที่ไม่จ าเป็นรวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
             4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ 
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
             4.4 สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพและความก้าวหน้าในหน้าที่
การงานได้อย่างเป็นระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการระบบคลังความรู้  การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 
             4.5 มีแผนงานและโครงการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ 
             ศึกษา โดยการพัฒนาระบบสวัสดิการที่มุ่งการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือที่ยั่งยืน 
และให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบ 
 5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัย 
 6. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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    7. การด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษา 
 2.2.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดมาตรา 18 เกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย ว่าให้จัดในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย นอกจากนั้นยังได้ก าหนดในมาตรา 41 ด้วย
อีกว่า องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์จัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความ
พร้อมตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น ดังนั้น การจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีดังนี้ คือ มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5ปี) ด้วยความร่วมมือ
ของชุมชน เพ่ือกระจายโอกาสการเตรียมความพร้อม และพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัยและเต็มตามศักยภาพตลอดจนเพ่ือแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครอง และเป็นพ้ืนฐานของการศึกษาระดับที่สูงขึ้นต่อไป ส าหรับเปูาหมายการจัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนั้น คือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งและบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพตามความต้องการและด้วยความร่วมมือของชุมชน ส่วนวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย 
 1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รับการดูแลที่ถูกสุขลักษณะ และได้รับการฝึกฝน
พัฒนาตามวัยและเต็มตามศักยภาพ 
 2) เพ่ือพัฒนาความพร้อมของเด็กทุกๆด้านแบบองค์รวม ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ
และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 3) เพ่ือกระตุ้นให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาความพร้อมของเด็กก่อนเข้าเรียน
ระดับประถมศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นฐานในการเลี้ยงดูและดูแลพัฒนาเด็กอย่างถูกวิธี 
 4) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชนให้
สามารถออกไปประกอบอาชีพได้โดยสะดวก และเป็นการกระจายโอกาสการพัฒนาความพร้อมให้เด็ก
ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
 5) เพ่ือแบ่งเบาภาระการอบรมเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยให้สามารถออกไป
ประกอบอาชีพได้โดยสะดวกและเป็นการกระจายโอกาสการพัฒนาความพร้อมให้เด็กทุกคนได้รับการ
พัฒนาอย่างทั่วถึง 
 6) เพ่ือให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ 
 2.2.4. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่เดิมมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่กรมการพัฒนาชุมชน 
กรมการศาสนา กรมประชาสงเคราะห์ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและกรม
อนามัย ซึ่งมีจุดประสงค์ในการก่อตั้งแตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้วเพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับดูแลเด็ก 
ก่อนวัยเรียน ให้เด็กได้รับการเตรียมความพร้อมมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์สังคม และ  
สติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัย ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ไม่มีผู้เลี้ยงดูลูกใน 
ช่วงเวลากลางวัน (กรมอนามัย, 2549, หน้า 2) 

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดตั้งและด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กพร้อมทั้งรับถ่าย
โอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและได้ตาม



 15 

มาตรฐาน มีรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ฯ โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประกอบไปด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู อย่าง
น้อยด้านละ 1 คน ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็น ประธาน และมีหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเลขานุการ ส าหรับงบประมาณในการ บริหารจัดการนั้น ได้รับการจัดสรรจาก
ภาครัฐส่วนหนึ่ง ส าหรับใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม (นม) 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ และอีกส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณที่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอง เพ่ือสนับสนุนให้การบริหารจัดการของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพได้มาตรฐานและสอดคล้อง
กับการศึกษาแห่งชาติ (กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น, ม.ป.ป., หน้า 1-7) 
 เยาวพา เดชะคุปต์ (2542, หน้า 66-68) กล่าวว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึง
เป็นการบริหารเพ่ือให้การศึกษาอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กให้ได้รับการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุลต่อเนื่องไปพร้อม ๆ กันทุกด้าน ประสบการณ์ต่างๆ ที่จัดจะ
เป็นประสบการณ์ตรงที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ ทั้งนี้ให้เด็กเกิด
การเรียนรู้และมีความสุขกับการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  โดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างบ้าน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนเพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อไป  
 ราศี ทองสวัสดิ์ (2542, หน้า 45) ได้อธิบายว่า หลักในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 1. มุ่งพัฒนาเด็กโดยองค์รวมโดยผ่านโดยผ่านการเล่น หมายถึง การจัดการให้เด็กได้รับการ
พัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา การพัฒนาเด็กเล็กจะท าได้ดีจากการเล่น  

2. ยึดปรัชญาการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
3. จดัให้สอดคล้องกับการพัฒนาการของเด็กเล็ก ได้แก่ 

             3.1 ด้านร่างกาย ไม่บังคับให้เขียนหนังสือ เพราะการเขียนหนังสือจะท าได้ดีต่อเมื่อ
กล้ามเนื้อนิ้วแข็งแรงที่สามารถจับดินสอได้ แล้วขีดเขียนไปในทิศทางที่ต้องการได้ ใช้มือและตาให้
สัมพันธ์กันได ้
        3.1.1 การออกก าลังกายจะให้เล่นกลางแจ้งอย่างอิสระ 
                 3.1.2 รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ 
             3.2 ด้านอารมณ์และจิตใจ 
                  3.2.1 กิจกรรมท่ีเหมาะสม เช่นศิลปศึกษาและการเล่นอย่างอิสระ 
                  3.2.2. จัดตารางกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย จะช่วยให้พัฒนาอารมณ์และจิตใจได้เป็น
อย่างดี 
     3.3 ด้านสังคม 
                    3.3.1. ให้โอกาสได้เล่นร่วมกันอย่างอิสระ จะช่วยให้เด็กมีโอกาสปรับตัวเข้ากับเพ่ือนๆ  
                    3.3.2 เด็กได้ท ากิจกรรมศิลปะอย่างอิสระจะช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง และ
กล้าแสดงออก และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
     3.4 ด้านสติปัญญา 
           3.4.1 ให้ความรู้ทางพ้ืนฐานของภาษา คณิตศาสตร์ จากการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
                    3.4.2 ฝึกการตอบค าถามปลายเปิดเพื่อพัฒนาความคิดของเด็ก ๆ ความแตกต่าง 
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ระหว่างบุคคลเด็กแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันไป ควรจัดกิจกรรมมุ่งเน้นกระบวนการมากกว่าการ
จ าเนื้อหาได้ และจัดกิจกรรมเป็นรายบุคคล มีการประเมินพัฒนาการโดยการสัง เกตพฤติกรรมและ
ส่งเสริมพัฒนาการที่ยังด้อยของเด็กแต่ละคน 
 เบญจา แสงมลิ (2542, หน้า 66) กล่าวว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นลักษณะของการบริหารงานที่
เกิดขึ้นจากชุมชนเป็นผู้จัดตั้ง มีคณะบุคคลเป็นผู้ดูแลในรูปของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จะเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละศูนย์และการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ด าเนินการมาโดยตลอดนั้น 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 47-48) ได้ให้แนวทางการบริหารการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา ไว้ดังนี้ 

1. ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็กโดยองค์รวมอย่างต่อเนื่อง 
2. จัดให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก 
3. ยึดเป็นศูนย์กลาง สนองความต้องการ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล

โดยครูเป็นผู้สนับสนุนการรู้ของเด็ก 
4. จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีบรรยากาศท่ีอบอุ่น 

 5. จัดกิจกรรมในรูปแบบบูรณาการ โดยค านึงถึงพัฒนาการทุกด้าน 
 6. จัดประสบการณ์ตรงให้เด็กเรียนรู้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 มีโอกาส ส ารวจ สังเกต
เล่น ค้นคว้า ทดลอง และแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

7. จัดให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของกับเด็กและกับผู้ใหญ่ 
8. จัดให้มีความสมดุล มีทั้งกิจกรรมที่เด็กริเริ่มและครูริเริ่ม 
9. จัดให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลายทั้งรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ 
10. จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความส าคัญกับกระบวนการมากกว่าผลผลิต 
11. จัดให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมท้องถิ่นและเอ้ือต่อการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
12. จัดกิจกรรมให้เด็กมีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม รักธรรมชาติและรัก

ท้องถิ่น 
13. จัดให้มีส่วนร่วมในการวางแผนลงมือปฏิบัติและบอกผลของการปฏิบัติกิจกรรมของ

ตนเองและผู้อ่ืนได ้
14. จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของ

การจัดประสบการณ์ 
15. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 

การก าหนดนโยบาย การด าเนินงานและการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการของหลักการจัดการศึกษาใน
ระดับปฐมวัยของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ใน 4 ด้าน คือ ด้านงานบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านงานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย ด้านงานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจาก
ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับกรมการปกครองได้น าหลักการบริหารโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการมา
ปรับใช้กับแนวทางการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งยึดหลักการ
บริหารงานได้แก่ งานวิชาการ งานอาคารสถานที่ งานบุคลากร งานเงินและพัสดุ งานกิจการนักเรียน 
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คณะกรรมการศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

(แต่งตั้งจากชุมชน) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

 

                                            
 

และงานความสัมพันธ์กับชุมชน 
 2.2.5 การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพของแต่ละพ้ืนที่ และเป็นไป
ตามระเบียบปฏิบัติขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ควรด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ส ารวจความต้องการของชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการส ารวจความ
ต้องการของชุมชนในประเด็นต่อไปนี้ 
  1) ความต้องการให้จัดตั้งศูนย์ 
  2) ความต้องการในการส่งเด็กเข้าเรียน 
  3) สิ่งที่ต้องการให้ศูนย์จัดบริการ 
 2. พิจารณาเลือกรูปแบบการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความเหมาะสมของแต่ละ
พ้ืนที่ เนื่องจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความหลากหลายในศักยภาพด้านทรัพยากรและ
เศรษฐกิจ การก าหนดรูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงอาจแตกต่างกันตามลักษณะสภาพ
ของชุมชนและความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล สถานที่ และเศรษฐกิจของแต่ละพ้ืนที่ 
 
 

         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         (เทศบาล/อบจังหวัด/อบต าบล) 

 
 
 
 
 
 
             กองช่าง               กองการศึกษา               กองสาธารณสุข 
 
             
                         
 
 
 
 
    

 

 
 
 

ภาพที่ 2.1 แสดงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรูปแบบที่ 1 บริหารจัดการโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ภาพที่ 2.2 แสดงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรูปแบบที่ 2 บริหารจัดการโดยผู้แทนชุมชน 
 

 3) จัดท าแผนงานและจัดท าญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น น าโครงการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบรรจุในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 4) จัดท าระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 5) จัดท าประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
2.3 การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาเด็ก 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเทศบาล หรือเมืองพัทยาก็ดี 
ล้วนแต่มีบทบาทที่ส าคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสิ้น ปัจจุบันองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้จัดตั้ง และด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมทั้งรับถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเดิม
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบใน
การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ และได้มาตรฐาน 
            กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2550, หน้า 6-7) ได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดท ามาตรฐาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล) 

 

คณะกรรมการบริหาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก 



 19 

การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถด าเนินงานเพ่ือพัฒนาเด็ก
ได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม ซึ่งจะเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป ส าหรับมาตรฐานดังกล่าว ได้รวบรวม และจัดท าขึ้นจ าแนกออกเป็น
มาตรฐานการด าเนินงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย 
 1. ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ เป็นการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ เช่น คุณสมบัติและ
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร ตลอดจนผู้ท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีมาตรฐาน 
รายละเอียด ดังนี้ 
    1.1 มาตรฐานด้านบุคลากร และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากรซึ่งท า
หน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาทิ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหารและผู้ท า
ความสะอาด เป็นต้น โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการเพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานให้
การศึกษาและพัฒนาการส าหรับเด็กได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสม  และเป็นไป
ตามความต้องการของท้องถิ่น ดังนี้ 

1.1.1 ด้านคุณสมบัติ 
    1.1.1.1 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก ่นายกเทศมนตรี นายกองค์การ 

บริหารส่วนต าบล ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงผู้บริหารการศึกษา ได้แก่
ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง หัวหน้ากองการศึกษา ควรมีคุณสมบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 
   1) มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินงานด้านการให้
การศึกษา และพัฒนาการเด็กเล็ก 
  2) มีนโยบายแผนและงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานที่ชัดเจนในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพ 
   1.1.1.2 บุคลากรซึ่งท าหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร และผู้ท าความสะอาด ควรมีคุณสมบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 
         1) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสถานภาพเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานส่วน
ท้องถิ่นหรือพนักงานจ้างที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
           (1) มีวุฒิการศึกษาไมต่่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไปสาขาวิชาเอกอนุบาล
ศึกษาหรือปฐมวัย หรือปริญญาทางการศึกษา หรือทางวิชาชีพสาขาอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ท้องถิ่นรับรอง และมีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
                             (2) มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามมาตรฐานทั่วไปที่  
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คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 
           (3) มีความรู้เรื่องโภชนาการ และอาหารเป็นอย่างดี 
           (4) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
           (5) ไม่มีประวัติการกระท าผิดต่อเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก 
           (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่
ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
             (7) แพทย์ให้การรับรองว่ามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด 
        2) ผู้ดูแลเด็ก มีวุฒิการศึกษาตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น
ก าหนด โดยมีสถานภาพเป็นพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
          (1) มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามมาตรฐานทั่วไปที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 
          (2) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
          (3) ไม่มีประวัติการกระท าผิดต่อเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก 
          (4) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่
ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
          (5) แพทย์ให้การรับรองว่ามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ 
ร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด 
          (6) มีระดับวุฒิภาวะ และบุคลิกลักษณะเหมาะสม ทั้งด้านจิตใจอารมณ์ สังคม มี
ความตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยน เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็กเล็กอย่างเหมาะสม 
    (7) เป็นบุคคลที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุม เยือกเย็น และมีความขยัน
อดทน 
    (8) มีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี 
          3) ผู้ประกอบอาหาร ควรมีคุณสมบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 
               มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ดูแลเด็ก ยกเว้น วุฒิการศึกษา ควรจบการศึกษาไม่
ต่ ากว่าภาคบังคับ และควรเป็นผู้มีความรู้เรื่องโภชนาการ และอาหารเป็นอย่างดี 
          4) ผู้ท าความสะอาด ควรมีคุณสมบัติที่ส าคัญ มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ดูแลเด็ก 
ยกเว้น วุฒิการศึกษา ควรจบการศึกษาไม่ต่ ากว่าภาคบังคับ 
  1.1.2 ด้านบทบาทหน้าที ่
    1.1.2.1 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีบทบาทหน้าที ่ดังนี้ 
    1) ส ารวจความต้องการของชุมชน ในการจัดตั้ง และด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    2) ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความพร้อมด้าน
ทรัพยากรบุคคล สถานที่ และฐานะการคลังของแต่ละท้องถิ่น 
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    3) จัดท าแผนงานโครงการ และงบประมาณในการจัดตั้ง และสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งจัดท าญัตติขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
   4) จัดท าประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   5) จัดท าระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   6) ก าหนดแผนปฏิบัติการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 
    7) ควบคุม ก ากับดูแลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ
และถูกต้องตามหลักวิชาการ 
          1.1.2.2 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบดูแลบุคลากร
และการด าเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานที่วางไว้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อเด็กมากที่สุด 
          1.1.2.3 ผู้ดูแลเด็ก ควรมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
              1) ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็กเพ่ือให้เด็กมีความเจริญเติบโตมีพัฒนาการทุก
ด้านตามวัย 
            2) ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ กล่าวคือ 
ให้เด็กได้พัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และจริยธรรมไปพร้อมๆ กัน โดยให้โอกาสเด็กเรียนรู้จาก
สิ่งของ และผู้คนที่อยู่รอบข้าง ซึ่งเด็กจะเรียนรู้โดยประสาทสัมผัสทั้งห้า การเคลื่อนไหวการเล่น และ
การลงมือกระท า ดังนั้น ผู้ดูแลเด็กจะต้องส่งเสริมให้โอกาสเด็กได้พัฒนาอย่างเต็มที่รวมทั้งการ
ปฏิสัมพันธ์กับเด็กด้วยค าพูด และกิริยาท่าทางท่ีนุ่มนวล อ่อนโยน แสดงความรักความอบอุ่นต่อเด็ก 
    3) สังเกต และบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการต่างๆ ของ
เด็ก เพ่ือจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งปกติ และผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งจะน าไปสู่การค้นหา
สาเหตุ และวิธีการแก้ไขได้ทันท่วงที 
    4) จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุก
ด้าน ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารให้สะอาด มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับพัฒนาการ
ของเด็ก 
    5) ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว 
ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่  ผู้ปกครองและสมาชิกใน
ครอบครัว เพ่ือทราบถึงพฤติกรรม พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง 
    6) มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ และอาชีพ ใฝุหาความรู้ และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ ดังนี้ 
      (1) การพัฒนาด้านความรู้ทางวิชาการ และทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่องเช่น 
การศึกษาหาความรู้ การเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมอย่างสม่ าเสมอ การติดตามความเปลี่ยนแปลงด้าน
ความรู้ และเทคโนโลยีโดยอาศัยสื่อที่หลากหลาย รวมทั้งการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
การศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกและการจัดตั้งชมรมเครือข่าย
ส าหรับผู้ดูแลเด็ก ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่ผู้ดูแลเด็ก 
                               (2) การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ เช่น การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์สังคม จิตใจ 
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และจริยธรรม โดยเน้นการพัฒนาตนเอง การรู้จักตนเอง และผู้อ่ืน การสื่อสาร และการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
    7) รู้จักใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูล ความรู้ และเครือข่ายการปฏิบัติงานเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ  จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และแหล่งข้อมูลต่างๆ  ในชุมชน ดังนี้ 
      (1) หน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชนกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ) กระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) 
กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักบริหารงานการศึกษานอก
โรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฎ) 
กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต) กระทรวงวัฒนธรรม(กรมการศาสนา) 
กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ) เป็นต้น 
     (2) องค์กรเอกชน สมาคม และมูลนิธิต่างๆ เช่น สมาคม วาย ดับเบิลยูซี 
เอ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟูากัลยานิวัฒนา  กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก มูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจน ซี ซี เอฟ ในประเทศไทย 
สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (สอดย.) องค์การยูนิเซฟ เซฟเดอะชิลเดรน ยู เอส เอ 
สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิดวงประทีป เป็นต้น 
              (3) แหล่งข้อมูลความรู้ในชุมชน เช่น สถานีอนามัย โรงพยาบาล สถานรับ
เลี้ยงเด็กในนิคมต่างๆ ส านักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) 
ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน (ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) องค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต าบล) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆ โรงเรียนประถมศึกษาในชุมชน ศูนย์สื่อประจ าหมู่บ้านของ
ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์สงเคราะห์เด็กปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน (กรุงเทพมหานคร) ข้าราชการครู หรือข้าราชการอ่ืนๆ ซึ่งเป็นผู้
ทรงความรู้ หรือที่เกษียณอายุแล้ว เป็นต้น 
         1.1.2.4 ผู้ประกอบอาหาร ควรมีบทบาทหน้าที่ในการประกอบอาหารให้ถูก
สุขลักษณะถูกอนามัย และโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย รวมทั้งการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การจัด
สถานที่เตรียมและปรุงอาหาร จัดเครื่องสุขภัณฑ์เครื่องครัวสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีการ
จัดการขยะถูกสุขลักษณะ 
         1.1.2.5 ผู้ท าความสะอาด ควรมีบทบาทหน้าที่ในการท าความสะอาด ดูแลรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งภายใน และภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
           2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย  
               ก าหนดมาตรฐานส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านอาคาร
สถานที ่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย มีมาตรฐานในรายละเอียด ดังนี้ 
    2.1 มาตรฐานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย  
  2.1.1 ด้านอาคารสถานที่ 
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   2.1.1.1 ที่ตั้ง สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งมีขนาดเหมาะสม และ
ต้องไม่อยู่ในพ้ืนที่ ซึ่งอาจเสี่ยงต่ออันตราย ได้แก่ บริเวณขนถ่ายแก๊ส น้ ามัน สารเคมี หรือสารพิษ
มลภาวะทางอากาศ แสง และเสียงที่มากเกินควร หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องมีมาตรการปูองกัน
ภาวะอุบัติภัยต่าง ๆ ตามมาตรฐานความจ าเป็น และเหมาะสม 
   2.1.1.2 จ านวนชั้นของอาคาร ตัวอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีจ านวนชั้นไม่เกิน 2 
ชั้น นับจากพ้ืน หากสูงเกินกว่า 2 ชั้น ต้องมีมาตรการปูองกันอัคคีภัย และอุบัติภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ตามความเหมาะสม และความสูงของตัวห้อง ไม่ควรน้อยกว่า 2.40 เมตร นับจากพ้ืนถึงเพดาน 
   2.1.1.3 ทางเข้า-ออก และประตูหน้าต่างทางเข้า - ออกจากตัวอาคาร ต้องมีความ
เหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายเด็กออกจากตัวอาคารได้สะดวก หากเกิดอุบัติภัยหรือเหตุร้ายแรงใดๆ ขึ้น 
โดยอย่างน้อยต้องมีทางเข้า -ออก 2 ทาง และแต่ละทางนั้น ควรมีความกว้างประมาณ 80 เซนติเมตร 
   2.1.1.4 ประตู - หน้าต่างประตู - หน้าต่าง ต้องมีความแข็งแรง อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
มีขนาด และจ านวนเหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่ของห้อง และความสูงของหน้าต่าง ควรอยู่ที่ประมาณ 80.00 
เซนติเมตร นับจากพ้ืนให้เด็กมองเห็นสิ่งแวดล้อมได้กว้างและชัดเจน นอกจากนี้ บริเวณประตู หน้าต่าง ไม่
ควรมีสิ่งกีดขวางใดๆ มาปิดกั้นช่องทางลม และแสงสว่าง 
   2.1.1.5 พ้ืนที่ใช้สอยพ้ืนที่ใช้สอย ต้องจัดให้มีบริเวณพ้ืนที่ในอาคารที่สะอาด ปลอดภัย 
และเพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรมของเด็ก เช่น การเล่น การเรียนรู้ การรับประทานอาหาร และ
การนอน โดยแยกเป็นสัดส่วนจากห้องประกอบอาหาร ห้องส้วม และที่พักของเด็กปุวย โดยเฉลี่ยประมาณ 
2.00 ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คน นอกจากนี้พื้นที่ส าหรับจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอาจจัดแยกเป็นห้องเฉพาะ หรือ
จัดรวมเป็นห้องเอนกประสงค์ที่ใช้ส าหรับจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยใช้พ้ืนที่เดียวกันแต่ต่างเวลา และอาจ
ปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ หรือย้ายเครื่องเรือนตามความเหมาะสม และข้อจ ากัดของพ้ืนที่ ดังนี้ 
     1) บริเวณพ้ืนที่ส าหรับการนอน ต้องค านึงถึงความสะอาดเป็นหลัก อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก และอุปกรณ์เครื่องใช้เหมาะสมกับจ านวนเด็ก มีพ้ืนที่เฉลี่ยประมาณ 2.00ตาราง
เมตร ต่อเด็ก 1 คน โดยมีแนวทางในการจัดด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ปลอดโปร่ง ไม่มีเสียงรบกวน และแสงสว่างไม่จ้า
เกินไป 
  (2)  อุปกรณ์เครื่องนอนต่างๆ มีความสะอาด โดยน าไปปัดฝุุน ตากแดด
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
   (3)  จัดแยกเครื่องนอน หมอน ผ้าห่ม ส าหรับเด็กแต่ละคน โดยเขียนหรือ
ปักชื่อไว้ ไม่ใช้ร่วมกัน เพ่ือปูองกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
   (4)  หมั่นตรวจตราดูแลไม่ให้มีสัตว์ หรือแมลงต่างๆ มารบกวน ในบริเวณ
พ้ืนที่ส าหรับการนอน 
      2) บริเวณพ้ืนที่ส าหรับการเล่นและพัฒนาเด็ก ควรออกแบบให้มีพ้ืนที่ส าหรับ
การเรียนรู้รวมกลุ่มและแยกกลุ่มย่อยในกิจกรรมการเรียนรู้อิสระ  การเล่นสร้างสรรค์หรือการอ่าน
หนังสือ เล่นต่อแท่งไม้ที่ต้องการมุมเงียบ และมีพ้ืนที่ส าหรับการเล่นที่เลอะหรือเปียกต้องค านึงถึง
ความปลอดภัยของเด็กเป็นหลัก โดยมีวัสดุอุปกรณ์ ที่ปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ และมีอุปกรณ์ หรือ
เครื่องเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็ก 
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      3) บริเวณพ้ืนที่รับประทานอาหาร ต้องค านึงถึงความสะอาดเป็นหลัก มีอากาศ
ถ่ายเทได้โดยสะดวก มีแสงสว่างพอเหมาะ มีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เพียงพอ และเหมาะสมกับจ านวนเด็ก ทั้งนี้ 
บริเวณห้องอาหาร โต๊ะ เก้าอ้ี ที่ใช้ส าหรับรับประทานอาหาร ต้องท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ และควร
จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้มีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก มีสภาพแข็งแรง และใช้งานได้ดี 
         4) บริเวณที่พักเด็กปุวย ต้องแยกเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตู้ยา
เครื่องเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น และเด็กต้องอยู่ในสายตาของผู้ดูแลตลอดเวลา กรณีไม่สามารถจัดห้องพัก
เด็กปุวยเป็นการเฉพาะได้ ต้องจัดให้มีที่พักเด็กปุวยแยกเป็นสัดส่วนตามความเหมาะสม 
         5) บริเวณสถานที่ประกอบอาหารหรือห้องครัว ต้องแยกห่างจากบริเวณพ้ืนที่
ส าหรับเด็กพอสมควร และมีเครื่องใช้ที่จ าเป็น รวมทั้งที่ล้าง และเก็บภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ ที่ถูก
สุขลักษณะ โดยเน้นเรื่องความสะอาด และความปลอดภัยเป็นหลัก  
                            6) บริเวณพ้ืนที่ส าหรับใช้ท าความสะอาดตัวเด็ก ต้องจัดให้มีบริเวณที่ใช้ส าหรับท า
ความสะอาดตัวเด็ก และมีอุปกรณ์ที่จ าเป็นตามสมควร อย่างน้อยต้องมีที่ล้างมือและแปรงฟัน ในขนาด
และระดับความสูงที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ในกรณีที่มีห้องอาบน้ า จะต้องมีแสงสว่างเพียงพอ มีอากาศ
ถ่ายเทได้โดยสะดวก และพ้ืนไม่ลื่น 
        7) ห้องส้วมส าหรับเด็ก ต้องจัดให้มีห้องส้วมส าหรับเด็ก โดยเฉลี่ย 1 แห่งต่อเด็ก 
10-12 คน โถส้วมมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก โดยมีฐานส้วมที่เด็กสามารถก้าวขึ้นได้ง่ายมีแสงสว่าง
เพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวกและพ้ืนไม่ลื่น หากมีประตู จะต้องไม่ใส่กลอน หรือกุญแจ และมี
ส่วนสูงที่สามารถมองเห็นเด็กได้จากภายนอก และไม่ควรไกลจากห้องพัฒนาเด็กหากห้องส้วมอยู่
ภายนอกอาคาร จะต้องไม่ตั้งอยู่ในที่ลับตาคน กรณีท่ีไม่สามารถท าห้องส้วมส าหรับเด็กเป็นการเฉพาะ
ได ้อาจดัดแปลงห้องส้วมที่มีอยู่แล้ว ให้เหมาะสม และปลอดภัยส าหรับเด็ก 
        8) ห้องเอนกประสงค์ ส าหรับใช้จัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก การรับประทานอาหาร 
หรือการนอน ค านึงถึงความสะอาด และการจัดพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม หาก
เป็นอาคารชั้นเดียวต้องมีฝูาใต้หลังคา หากเป็นอาคารที่มีมากกว่า 1 ชั้น ควรจัดให้ชั้นบนสุดมีฝูาใต้
หลังคา โดยมีความสูงจากพ้ืนถึงเพดานไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร แต่กรณีที่มีความสูงเกินกว่า 2.40 
เมตร อาจไม่มีฝูาใต้เพดานก็ได้ 
         9) บริเวณพ้ืนที่เก็บสิ่งปฏิกูล จะต้องมีพ้ืนที่เก็บสิ่งปฏิกูลทั้งภายใน และภายนอกตัว
อาคาร โดยมีจ านวนและขนาดเพียงพอ ถูกสุขลักษณะ และมีการก าจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน 1.5.10 บันได ควร
มีความกว้างแต่ละช่วง ไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ลูกตั้งของบันได สูงไม่เกิน 17.50 เซนติเมตร ลูกนอนกว้าง
ไม่น้อยกว่า 20.00 เซนติเมตร บันไดทุกขั้นมีราวและลูกกรงไม่น้อยกว่า 90.00 เซนติเมตร มีราวเตี้ย 
เหมาะส าหรับเด็กได้เกาะขึ้นบันได และระยะห่างของลูกกรง ต้องไม่เกิน 17.00 เซนติเมตร เครื่องใช้
เฟอร์นิเจอร์ควรมีระดับความสูงและขนาดที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย ให้เด็กสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
อย่างสม่ าเสมอด้วยตนเองโดยค านึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นส าคัญ 
 2.1.2 ด้านสิ่งแวดล้อม 
    2.1.1.1 ภายในอาคาร 
     1) แสงสว่าง ควรเป็นแสงสว่างจากธรรมชาติ สม่ าเสมอทั่วทั้งห้อง เอ้ืออ านวย
ต่อการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็ก เช่น มีแสงสว่างเพียงพอ ในการอ่านหนังสือได้อย่างสบายตา เป็น
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ต้น ไม่ควรให้เด็กอยู่ในห้องที่ใช้แสงสว่างจากไฟฟูาต่อเนื่องนานกว่า 2-3 ชั่วโมง เพราะจะท าให้เกิด
ภาวะเครียดและมีผลถึงฮอร์โมนการเติบโตของเด็ก  
    2) เสียง เสียงต้องอยู่ในระดับที่ไม่ดังเกินไป (ระหว่าง 60 – 80 เดซิเบล) อาคาร
ควรจะตั้งอยู่ในบริเวณท่ีมีระดับเสียงเหมาะสม 
    3) การถ่ายเทอากาศ ควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยมีพ้ืนที่ของหน้าต่าง 
ประตู และช่องลมรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ20 ของพ้ืนที่ห้อง กรณีที่เป็นห้องกระจกหรืออยู่ใน
บริเวณโรงงานที่มีมลพิษ ต้องติดเครื่องฟอกอากาศและมีเครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสม ส าหรับ
บริเวณท่ีมีเด็กอยู่ต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ 
   4) สภาพพ้ืนที่ภายในอาคาร ต้องไม่ลื่น และไม่ชื้นแฉะ ควรเป็นพ้ืนไม้ หรือปู
ด้วยวัสดุที่มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 
  2.1.2.2 ภายนอกอาคาร 
     1) รั้ว ควรมีรั้วกั้นบริเวณให้เป็นสัดส่วน เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก และควรมี
ทางเข้า – ออกไม่น้อยกว่า 2 ทาง กรณีมีทางเดียวต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร 
     2) สภาพแวดล้อมและมลภาวะ ควรมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 
และควรตั้งอยู่ห่างจากแหล่งอบายมุข ฝุุนละออง กลิ่น หรือเสียงที่รบกวน มีการจัดระบบสุขาภิบาล 
การระบายน้ า การระบายอากาศ และ การจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสม ไม่ปล่อยให้เป็นแหล่งเพาะ 
หรือแพร่เชื้อโรคโดยเฉพาะควรก าจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน 
     3) พ้ืนที่เล่นกลางแจ้ง ต้องมีพ้ืนที่เล่นกลางแจ้ง เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ตาราง
เมตร ต่อจ านวนเด็ก 1 คน โดยจัดให้มีเครื่องเล่นกลางแจ้งที่ปลอดภัย และมีพอสมควรกับจ านวนเด็ก 
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีที่เล่นกลางแจ้ง เป็นการเฉพาะ หรือในสถานที่อ่ืนๆ ได้ ก็ควรปรับใช้ใน
บริเวณที่ร่มแทน โดยมีพ้ืนที่ตามเกณฑ์ก าหนดหรืออาจจัดจะกิจกรรมกลางแจ้งส าหรับเด็กในสถานที่
อ่ืนๆ ที่เหมาะสม เช่น ในบริเวณวัด หรือในสวนสาธารณะ เป็นต้น โดยต้องให้เด็กปฐมวัยมีกิจกรรม
กลางแจ้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ในแต่ละวัน  
    4) ระเบียง ต้องมีความกว้างของระเบียงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร และหากมีที่นั่ง
ตามระเบียงด้วย ระเบียงต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.75 เมตร ขอบระเบียงต้องสูงจากที่นั่งไม่น้อยกว่า
70.00 เซนติเมตร นอกจากนี้ควรตรวจสอบสภาพความคงทน แข็งแรง และสภาพการใช้งานที่
ปลอดภัยส าหรับเด็กด้วย 
 2.1.3 ด้านความปลอดภัย 
   2.1.3.1 มาตรการป้องกันความปลอดภัย 
   1) ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย หรือเครื่องตัดไฟภายใน
บริเวณอาคาร 
   2) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย 1 เครื่อง ในแต่ละชั้นของอาคาร 
   3) ติดตั้งปลั๊กไฟให้สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถ้าติดตั้งต่ ากว่าที่ก าหนด 
จะต้องมีฝาปิดครอบ เพ่ือปูองกันไม่ให้เด็กเล่นได้ และควรหลีกเลี่ยงการใช้สายไฟต่อพ่วง 
   4) หลีกเลี่ยงเครื่องใช้ไฟฟูา และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งท าด้วยวัสดุที่แตกหักง่ายหรือ
แหลมคม หากเป็นไม ้ต้องไม่มีเสี้ยนไม ้หรือเหลี่ยมคม 
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   5) จัดให้มีตู้เก็บยา และเครื่องเวชภัณฑ์ส าหรับการปฐมพยาบาล วางไว้อยู่ในที่สูง 
สะดวกต่อการหยิบใช้ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ให้พ้นมือเด็ก 
   6) ใช้วัสดุกันลื่น ในบริเวณห้องน้ า-ห้องส้วม และเก็บสารจ าพวกเคมี หรือน้ ายา
ท าความสะอาดไว้ในที่ปลอดภัย ให้พ้นมือเด็ก 
   7) ไม่มีหลุม หรือบ่อน้ า ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กในบริเวณโดยรอบตัวอาคาร 
รวมทั้งไม่ควรปลูกต้นไม้ที่มีหนามแหลมคม 
   8) มีระบบการล๊อคประตูในการเข้า - ออกนอกบริเวณอาคาร ส าหรับเจ้าหน้าที่เปิด - 
ปิดได้ ควรมีกริ่งสัญญาณเรียกไว้ที่หน้าประตู ส าหรับห้องครัว และที่ประกอบอาหาร ควรมีประตูเปิด - 
ปิด ที่ปลอดภัย เด็กเข้าไปไม่ได้ 
   9) ติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือปูองกันพาหะน าโรค และมีมาตรการปูองกันด้านสุขอนามัย 
   10) มีตู้ หรือชั้นเก็บวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ที่แข็งแรง มั่นคงส าหรับวัสดุ
อุปกรณ ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กนั้น ควรจัดแยกให้พ้นมือเด็ก 
   11) เครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ ควรมีระดับความสูงและขนาดที่เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัยให้เด็กสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสม่ าเสมอด้วยตนเอง 
      2.1.3.2 มาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
          1) มีการฝึกซ้อมส าหรับการปูองกันอุบัติภัยอย่างสม่ าเสมอ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 
         2) มีการฝึกอบรมบุคลากร ในเนื้อหาด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการปูองกัน
อุบัติภัย และความเจ็บปุวยฉุกเฉินของเด็ก 
         3) มีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของส่วนราชการต่างๆ เช่น สถานีต ารวจหน่วย
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล ไว้เพ่ือติดต่อได้อย่างทันท่วงที กรณีเกิดเหตุการณ์คับขัน 
หรือจ าเป็นที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก และควรมีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับการปฐมพยาบาล
ติดประจ าไว้ในที่เปิดเผย 
         4) มีสมุดบันทึกข้อมูลสุขภาพ และพัฒนาการของเด็กประจ าไว้ กรณีอาจต้อง
พาเด็กไปพบแพทย์ 
 3. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
   เป็นการก าหนดมาตรฐานส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน
วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ได้แก่ คุณลักษณะของเด็กที่พึงประสงค์ 12 ประการ คุณลักษณะ
ตามวัย (ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา) การจัดประสบการณ์ ตลอดจนการจัด
กิจกรรมประจ าวันส าหรับเด็ก มีมาตรฐานในรายละเอียด ดังนี้ 

  3.1 มาตรฐานด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   การศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและ
การให้การศึกษาไปพร้อมๆ กัน เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ตามวัย และความสามารถของแต่ละบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐาน ดังนี้ 
              3.1.1 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   3.1.1.1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 
                    3.1.1.2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน 
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 สัมพันธ์กัน 
   3.1.1.3 มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
   3.1.1.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
   3.1.1.5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกก าลัง
กาย 
   3.1.1.6 ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
   3.1.1.7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
   3.1.1.8 อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
   3.1.1.9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
   3.1.1.10 มีความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
   3.1.1.11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
   3.1.1.12 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 

 3.1.2 คุณลักษณะตามวัย  
            ความสามารถตามวัยหรือพัฒนาการตามธรรมชาติ เมื่อเด็กมีอายุถึงวัยนั้นๆซึ่ง

คุณลักษณะตามวัยที่ส าคัญของเด็ก มีดังนี ้
  3.1.2.1 พัฒนาการด้านร่างกาย  
    1) อายุ 3 ปี ได้แก่ กระโดดขึ้นลงอยู่กับที่ได้ รับลูกบอลด้วยมือและล าตัวได้เดิน
ขึ้นบันไดสลับเท้าได้ เขียนรูปวงกลมตามแบบได้ ใช้กรรไกรมือเดียวได้ เป็นต้น 
    2) อายุ 4 ปี ได้แก ่กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้ รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสองเดินขึ้น-ลง
บันไดสลับเท้าได้ ตัดกระดาษเป็นเส้นตรงได้ เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้กระฉับกระเฉงไม่ชอบอยู่เฉย เป็นต้น 
  3) อายุ 5 ปี ได้แก่ กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องได้ รับลูกบอลที่
กระดอนขึ้นจากพ้ืนได้ด้วยมือทั้งสอง ขึ้น-ลงบันไดสลับเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว เขียนรูปสามเหลี่ยมตาม
แบบได ้ตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งที่ก าหนด ใช้กล้ามเนื้อเล็กได้ดี เช่น ติดกระดุม ผูกเชือกรองเท้า ฯลฯ 
     3.1.2.2 พัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 
         1) อายุ 3 ปี ได้แก่ แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก ชอบที่จะท าให้ผู้ใหญ่พอใจและ
ได้รับค าชม กลัวการพลัดพรากจากผู้เลี้ยง เป็นต้น 
        2) อายุ 4 ปี ได้แก ่แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์เริ่มรู้จักชื่น
ชมความสามารถและผลงานของตนเอง  และผู้อื่น  ชอบท้าทายผู้ใหญ่ ต้องการให้มีคนฟัง  คนสนใจ เป็นต้น 
        3) อายุ 5 ปี ได้แก ่แสดงอารมณ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสมชื่นชม
ความสามารถและผลงานของตนเอง และผู้อื่น ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางน้อยลง เป็นต้น 
      3.1.2.3 พัฒนาการด้านสังคม 
                         1) อายุ 3 ปี ได้แก่ รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง ชอบเล่นแบบคู่ขนาน (เล่น 
ของชนิดเดียวกัน แต่ต่างคนต่างเล่น) เล่นสมมติได้ รู้จักรอคอย เป็นต้น 
        2) อายุ 4 ปี ได้แก่ แต่งตัวได้ด้วยตนเอง ไปห้องส้วมได้เอง เล่นร่วมกับคนอ่ืนได้ 
รอคอยตามล าดับก่อน - หลัง แบ่งของให้คนอ่ืน เก็บของเล่นเข้าที่ได้ เป็นต้น 
                         3) อายุ 5 ปี ได้แก่ ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง เล่นหรือท างานโดยมี 
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จุดมุ่งหมาย ร่วมกับผู้อ่ืนได้ พบผู้ใหญ่รู้จักไหว้ ท าความเคารพ รู้จักขอบคุณเมื่อรับของจากผู้ใหญ่ 
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น 
      3.1.2.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา 
          1) อายุ 3 ปี ได้แก่ ส ารวจสิ่งต่างๆ ที่เหมือนกัน และต่างกันได้ บอกชื่อของ
ตนเองได้ ขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้นๆ ได้ สนใจนิทาน
และเรื่องราวต่างๆ ร้องเพลง ท่องค ากลอน ค าคล้องจองต่างๆ และแสดงท่าเลียนแบบได้รู้จักใช้ค าถาม 
“อะไร” สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่างง่ายๆ เป็นต้น 
          2) อายุ 4 ปี ได้แก่ จ าแนกสิ่งต่างๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ บอกชื่อและ
นามสกุลของตนเองได้ พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองหลังจากได้รับค าชี้แนะ  สนทนาโต้ตอบ/ เล่าเรื่องเป็น
ประโยคอย่างต่อเนื่อง  สร้างผลงานตามความคิดตนเอง   โดยมีรายละเอียดเพ่ิมขึ้นรู้จักใช้ค าถาม “ท าไม”   
เป็นต้น 
          3) อายุ 5 ปี ได้แก่ บอกความแตกต่างของกลิ่น สี เสียง รส รูปร่าง จัดหมวดหมู่
สิ่งของได ้บอกชื่อ - สกุล อายุ ตนเองได้ พยายามหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง สนทนาโต้ตอบ - เล่าเรื่องได้ สร้าง
ผลงานตามความคิดตนเอง โดยมีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น เริ่มเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม นับปากเปล่าได้ถึง 20 เป็น
ต้น 
               3.1.3  การจัดประสบการณ์  
                       การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี (ไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จัดใน
รูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น) เพ่ือให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ทักษะ 
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยมี
หลักการ และแนวทางการจัดประสบการณ์ ดังนี้ 
      3.1.3.1 หลักการจัดประสบการณ์  
            1) จัดประสบการณ์การเล่น และการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค์รวมและอย่าง
ต่อเนื่อง 
          2) เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่  
           3) จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความส าคัญทั้งกับกระบวนการและผลผลิต 
          4) จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วน
หนึ่งของการจัดประสบการณ์ 
          5) ให้ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
      3.1.3.2  แนวทางการจัดประสบการณ์ 
        1) จัดประสบการณ์สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือ เหมาะสมกับอายุ วุฒิ
ภาวะ และระดับพัฒนาการ เพ่ือให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
        2) จัดประสบการณ์สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้ คือเด็กได้ลงมือ
กระท า เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ เคลื่อนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบค้นทดลอง และคิดแก้ปัญหา
ได้ด้วยตนเอง 
                          3) จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการทั้งทักษะและสาระการ 
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 เรียนรู้ 
                           4) จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระท าและน าเสนอ 
ความคิดโดยผู้สอนเป็นผู้สนับสนุน อ านวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 
       5) จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืนกับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ บรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่าง  ๆกัน 
       6) จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
และอยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก 
       7) จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน ตลอดจน
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
      8) จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่วางแผนไว้ล่วงหน้า และแผนที่เกิดขึ้นใน
สภาพจริง โดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ 
      9)  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ ทั้งการวางแผน สนับสนุน     
สื่อการสอน การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 
     10)  จัดท าสารนิทัศน์ ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็ก เป็นรายบุคคล น ามาไตร่ตรอง และใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็ก และการวิจัยในชั้นเรียน 
 3.1.4 การจัดกิจกรรมประจ าวัน  
                            กิจกรรมส าหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี สามารถน ามาจัดเป็นกิจกรรมประจ าวันได้หลาย
รูปแบบ ซึ่งเป็นการช่วยให้ทั้งผู้สอนและเด็กทราบว่าแต่ละวันจะท ากิจกรรมอะไร เมื่อใดและอย่างไร การจัด
กิจกรรมประจ าวันมีหลักการจัดและขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน ดังนี้  
      3.1.4.1 หลักการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
       1) ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของ
เด็กในแต่ละวัน 
      2) กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด ทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่อง
นานเกินกว่า 20 นาที 
     3) กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง 
ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ 40 - 60 นาท ี 
       4) กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้องกิจกรรมที่ใช้
กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่กิจกรรมที่เด็กเป็นผู้
ริเริ่มและผู้สอนเป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช้ก าลังและไม่ใช้ก าลังจัดให้ครบทุกประเภท ทั้งนี้กิจกรรมที่
ต้องออกก าลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกก าลังมากนัก เพ่ือเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป 
          3.1.4.2 ขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน  
                             การเลือกกิจกรรมที่จะน ามาจัดในแต่ละวัน มีความครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
           1) การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ใหญ ่การเคลื่อนไหว และความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ จึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่น
อิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี 
                            2) การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
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เล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา จึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่น
เกม ต่อภาพ ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม ใช้อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน 
กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ 
          3) การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เด็กมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ ซื่อสัตย์
ประหยัด เมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ 
จึงควรจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองตามความ
ต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตลอดเวลาที่โอกาสเอ้ืออ านวย 
          4) การพัฒนาสังคมนิสัย เพ่ือให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอย่าง
เหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีนิสัยรัก
การท างาน รู้จักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน จึงควรจัดให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ เช่น รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ท าความสะอาดร่างกาย 
เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือ
ท างานเสร็จ ฯลฯ 
          5) การพัฒนาการคิด เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความคิดรวบยอด สังเกตจ าแนก 
เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ เรียงล าดับเหตุการณ์ แก้ปัญหา จึงควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนาอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ค้นคว้าจากแหล่ง ข้อมูลต่างๆ ทดลอง ศึกษานอก
สถานที่ประกอบอาหาร หรือจัดให้เด็กได้เล่นเกมการศึกษาที่เหมาะสมกับวัยอย่างหลากหลาย ฝึกการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในการท ากิจกรรมทั้งท่ีเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่ หรือรายบุคคล 
          6) การพัฒนาภาษา เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึก 
ความนึกคิด ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์ จึงควรจัดกิจกรรมทางภาษาให้มี
ความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านและบุคลากรที่
แวดล้อมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องค านึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่
เหมาะสมกับเด็กเป็นส าคัญ 
          7) การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้เด็กได้พัฒนา
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆ รอบตัวโดย
ใช้กิจกรรมศิลปะและดนตรีเป็นสื่อ ใช้การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ให้ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ 
อย่างอิสระตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก เล่นบทบาทสมมติในมุมเล่นต่างๆ เล่นน้ า เล่นทราย 
เล่นก่อสร้างสิ่งต่างๆ เช่น แท่งไม ้รูปทรงต่างๆ ฯลฯ 
 3.1.5 โภชนาการส าหรับเด็ก 
                    เด็กได้รับอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กตาม  
อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กตามพัฒนาการ ควรส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่  
 4. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน 
  เป็นการก าหนดมาตรฐานส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการมี
ส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน เช่น การประชุมชี้แจงให้ราษฎรในชุมชนทราบถึงประโยชน์และ
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ความจ าเป็นของการด าเนินงาน การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดให้มีกองทุนส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงาน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลรวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมจากชุมชน หรือ
ประชาคมในท้องถิ่น มีมาตรฐานในรายละเอียด ดังนี้ 
     4.1 มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากชุมชน  
       แนวทางการด าเนินงานด้านมาตรฐานการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ควรด าเนินการตามแนวทางต่างๆ ดังนี้ 
     4.1.1 จัดให้มีการประชุมชี้แจงให้ชุมชนทราบ ชี้น าให้เห็นประโยชน์และความจ าเป็น
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเตรียมความพร้อมของเด็ก และชักชวนให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมบริหารและช่วยเหลือในระหว่างด าเนินการ 
     4.1.2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ต้นแบบเป็นระยะๆ เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์ฯ กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ศิลปะพ้ืนบ้าน ร่วมจัดกิจกรรม
นันทนาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งจะน าไปสู่ความเข้าใจและความผูกพันที่ดีต่อกันระหว่างศูนย์ฯ 
และชุมชน 
      4.1.3 มีการประสานงานและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็น
ต้นแบบให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ รับทราบ เพ่ือที่จะมีผู้เข้ามาช่วยเหลือด้านต่างๆ ได้โดยการ
ประชาสัมพันธ์อาจท าได้หลายรูปแบบ เช่น จัดท าเอกสาร คู่มือแผ่นพับ การออกไปเยี่ยมบ้านเด็ก ฯลฯ 
   4.1.4 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น การให้ข้อมูลข่าวสารด้าน
การมีส่วนร่วมของชุมชน สถาบันต่างๆ ของชุมชน เช่น สถาบันทางศาสนา สถาบันครอบครัว เป็นต้น 
   4.1.5 จัดให้มีกองทุนส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นการระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน เพ่ือมาสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งอาจขอรับการอุดหนุนจากงบประมาณต่างๆ ของหน่วยงานดังนี้ 
          1) การสมทบหรือการอุดหนุนงบประมาณกองทุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         2) การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐบาล 
          3) การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การภาครัฐอ่ืน 
          4) การสนับสนนุงบประมาณจากภาคเอกชน องค์กรการกุศล มูลนิธิ หรือมีผู้อุทิศให้ 
       4.1.6 จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ทิศทาง และแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือและ
การสนับสนุนจากชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองของเด็กเล็กที่จะเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วม
สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 
                   4.1.7 จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต้นแบบ ในลักษณะไตรภาคี 3 ฝุาย จากภาคส่วนต่างๆ คือ ภาคประชาชน หรือผู้แทนชุมชนใน
ท้องถิ่น หน่วยงานผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งก ากับดูแลการบริหารงานเชิงนโยบายของศูนย์ฯ 
 
 



 32 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.4.1 ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 โกวิทย์ พวงงาม (2541, หน้า 66) ได้กล่าวว่า เดิมสภาต าบลได้จัดตั้งขึ้นตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ 222/2499 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2499 เรื่อง ระเบียบบริหารราชการส่วนต าบลและหมู่บ้าน โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้ราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของต าบลและหมู่บ้านทุก
อย่างเท่าที่จะเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นและราษฎรเป็นส่วนรวม ซึ่งจะเป็นแนวทางน าราษฎรไปสู่การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
  พ.ศ. 2537 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
เป็นกฎหมายที่ใช้จัดระเบียบการบริหารงานในต าบลแทนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326   ลงวันที่ 13 
ธันวาคม 2515 นับตั้งแต่ พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
2 มีนาคม 2538 ท าให้มีการปรับฐานะการบริหารงานในระดับต าบล โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมใหม่
ของสภาต าบลทั่วประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 2  รูปแบบ ดังนี้  
 1) รูปแบบ “สภาต าบล” ได้รับการยกฐานะเป็นนิติบุคคล อันได้แก่ สภาต าบลที่มีรายได้
โดยไม่รวมเงินอุดหนุนต่ ากว่า 150,000 บาท 
  2) รูปแบบ “องค์การบริหารส่วนต าบล” (อบ ต าบล) ตั้งขึ้นจากสภาต าบลที่มีรายได้ (โดยไม่รวม
เงินอุดหนุน) ในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ 150,000 บาท ได้รับการยกฐานะเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น (มาตรา 43)  
  หลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้สภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ก าหนดว่าถ้าสภาต าบลที่มี รายได้ โดยไม่รวมเงิน
อุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน อาจ
จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลได้ โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และ ให้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาในประกาศนั้นให้ระบุชื่อ และเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ด้วยองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ให้พ้นจากอ านาจแห่งสภาต าบลนับแต่วันที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบล และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และขอให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน 
สิทธิ์ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาต าบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.4.2 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลปัจจุบัน มีลักษณะโครงสร้างที่มีทั้งฝุายนิติบัญญัติ และ
ฝุายบริหาร ซึ่งเกิดขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 
(แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2546) ท าให้โครงสร้างของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และคณะ
ผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีดังนี้ 
 1) โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สมาชิกหมู่บ้านละ 2 คน อบ
ต าบลใดมี 1 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิก 6 คน อบต าบลใดมี 2 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ 3 คน 
 2) โครงสร้างคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 1 คน และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นผู้เลือกตั้งแล้วเสนอให้นายอ าเภอแต่งตั้ง 
  2.4.3 การยุบองค์การบริหารส่วนต าบล 
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                ถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีจ านวนประชากรทั้งหมดไม่ถึงสองพันคน ทั้งเป็นเหตุ 
ให้ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการบริหารงานพื้นที่นั้น ให้มีประสิทธิภาพในลักษณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลได้หรือองค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาล ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา 41 และ 42 วรรคสองและวรรคสาม 
 2.4.4 อ านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
  2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
  3)  ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนา
ต าบล และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
 2.4.5 อ านาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
  1) บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามมติ ข้อบัญญัติ และแผนพัฒนา
ต าบลและรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2) จัดท าแผนพัฒนาต าบลและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือเสนอให้สภา องค์การ
บริหารส่วนต าบล พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 3) รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ
อย่างน้อยปีละสองครั้ง 
 4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย 
 2.4.6 การหมดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  1) องค์การบริหารส่วนต าบลหมดวาระหรือยุบสภา 
  2) ตาย 
  3) ลาออกต่อนายอ าเภอ 
  4) มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น หรือ
กิจการที่ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
  5) ขาดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิก 
  6) ไม่อยู่ในหมู่บ้านที่ได้รับการเลือกตั้งติดต่อกัน 6 เดือน 
  7) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลติดต่อกัน 3 ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลสมควร 
  8) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้ออก เพราะท าตัวเสียหายหรือ ท าให้
ประชาชนเสียประโยชน์ 
  9) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้สมาชิกสภาหรือผู้บริหารออกจากต าแหน่งได้ 
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 286 
          2.4.7 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
  1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  2) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่งด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีอยู่ 
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  3) ความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลง 
  4) ลาออก 
  5) มีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  6) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้คณะผู้บริหารพ้นจากต าแหน่ง 
  7)สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติไม่รับหลักการข้อบัญญัติงบประมาณ  รายจ่าย
ประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
  8) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลงพร้อมกัน 
 2.4.8 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 ได้ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ไว้ดังนี้ 
  1) มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
  2) มีอ านาจหน้าที่ที่จะต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้  
   2.1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
   2.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   2.3 ปูองกันโรคและระวังโรคติดต่อ 
   2.4 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   2.5 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   2.6 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
   2.7 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.8 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   2.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ดังต่อไปนี้  
   1) ให้มีน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
   2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
   3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
   4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
   5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
   6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
   8) การควบคุมดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 
   9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
   11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
   12) การท่องเที่ยว 
   13) การผังเมือง 
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 2.4.9 รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต าบล) เป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่ต้องท า
หน้าที่พัฒนาพ้ืนที่ในต าบลให้เจริญ ตามรายได้และงบประมาณในต าบล นอกจากนี้ยังมีอ านาจหน้าที่
ในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน อากรฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อ่ืนที่เกิดจากการ
ฆ่าสัตว์ ซึ่งแต่เดิมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บให้ ดังนั้น จะเห็นได้ว่ารายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีหลายทาง ซึ่งแบ่งเป็นหมวดได้ดังนี้  
  1) ภาษีอากรและค่าธรรมเนียม 
   1.1 ภาษีบ ารุงท้องที ่
   1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
   1.3 ภาษีปูาย  
   1.4 อากรฆ่าสัตว์ และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากสัตว์ 
   1.5 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ล้อเลื่อน 
   1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
   1.7 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 
   1.8 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนัน 
   1.9 อากรรังนกนางแอ่น 
   1.10 ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล 
   1.11 อากรประทานบัตร ใบอนุญาตและอาชญาบัตรการประมง 
   1.12 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ 
   1.13 ค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน 
   1.14 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 
   1.15 ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
   1.16 เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 
   1.17 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
   1.18 ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  2) เงินอุดหนุนรัฐบาล 
  3) รายได้ทรัพย์สินและรายได้ประเภทอ่ืนๆ  
   3.1 รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   3.2 รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   3.3 รายไดจ้ากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   3.4 เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 
   3.5 รายได้อ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
   3.6 รายได้อ่ืนตามที่จะมีกฎหมายให้เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  4) เงินกู้ โดยมีหลักการ ดังนี้ 
   4.1 กู้จาก กระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือนิติบุคคล 
   4.2 การกู้ตาม (1) กระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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   4.3 การกู้ต้องปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
  2.4.10 แหล่งที่มาของรายได้องค์การบริหารส่วนต าบล 
   1) รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเองจากภาษีอากรต่างๆ ได้แก่ 
   1.1 ภาษีบ ารุงท้องที ่
   1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
   1.3 ภาษีปูาย 
   1.4 อากรการฆ่าสัตว์  
  2) รายได้ที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ได้รับทั้งจ านวน เมื่อมีการจัดเก็บในองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ 
   2.1 เงินอากรตามกฎหมายว่าด้วยรังนกนางแอ่น 
   2.2 ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล 
   2.3 เงินอากรประทานบัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
   2.4 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ 
   2.5 ค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน 
    3) รายได้ที่ได้รับการจัดสรรให้เมื่อมีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
   3.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน อากรเมื่อจัดเก็บได้ในจังหวัด 
จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนต าบลตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ กฎหมายว่าด้วยการนั้น 
(พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ร.บ. รถยนต์) 
   3.2 ค่าภาคหลวงแร่และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม เมื่อจัดเก็บได้ในองค์การบริหารส่วนต าบลใด
ให้จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกระทรวงมหาดไทย 
   3.3 เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ เมื่อจัดเก็บได้ในองค์การบริหารส่วน
ต าบลใดให้แบ่งให้องค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกระทรวงมหาดไทย 
  4) รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องออกข้อบัญญัติต าบลเพ่ือจัดเก็บเพ่ิมขึ้นตาม
กฎหมายนั้น เป็นรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจออกข้อบัญญัติเพ่ือเก็บภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึน อัตราที่เรียกเก็บตามบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 2.4.11 รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  11.1 เงินเดือน 
  11.2 ค่าจ้าง 
  11.3 เงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
  11.4 ค่าใช้สอย 
  11.5 ค่าวัสดุ 
  11.6 ค่าครุภัณฑ์ 
  11.7 ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง 
  11.8 ค่าสาธารณูปโภค 
  11.9 เงินอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน ๆ 
                  11.10 รายจ่ายอ่ืนใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
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  ก าหนดไว้ 
 2.4.12 การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล 
  12.1 นายอ าเภอก ากับดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
  12.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจสั่งให้ยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้หากมีการกระท าเป็น
การฝุาฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  12.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจสั่งให้ผู้บริหารทั้งคณะหรือบางคนพ้นจากต าแหน่งเมื่อเห็นว่า
มีการกระท าฝุาฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 
2.5 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย  
       2.5.1 ประวัติความเป็นมา  
       ต าบลหัวเรือ เป็นต าบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ประกอบไปด้วย 21 หมู่บ้าน ได้แก่ หมูท่ี ่1 บ้านชาดใหญ่ หมู่ที ่2 บ้านชาดใหญ่ หมู่ที ่3 บ้านชาดน้อย 
หมู่ที่ 4 บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 5 บ้านฝาง หมู่ที่ 6 บ้านกอก หมู่ที่ 7 บ้านกุดอ้อ หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว   
หมู่ที่ 9 บ้านยาง หมู่ที่ 10 บ้านโคก หมู่ที่ 11 บ้านหนองแก หมู่ที่ 12 บ้านนาฝาย หมู่ที่ 13 บ้าน
ซองแมว หมู่ที่ 14 บ้านเหล่าหุ่ง หมู่ที่ 15 บ้านดอนเม็ก หมู่ที่ 16 บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 17 บ้านดอนฝาง 
หมู่ที ่18 บ้านวังปทุม หมู่ที ่19 บ้านหนองบัวทอง หมู่ที ่20 บ้านไก่เฒา่ และหมู่ที่ 21  บ้านดอนกอก 
         2.5.2 อาณาเขตต าบล  
   ทิศเหนือ  ติดกับ ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
   ทิศใต้   ติดกับ อ าเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
   ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
   ทิศตะวันตก  ติดกบั ต าบลบ้านหวาย อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  
 2.5.3 จ านวนประชากรของต าบล จ านวนประชากรในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลต าบล 
10,496 คน และจ านวนหลังคาเรือน 2,254 หลังคาเรือน 

2.5.4 จ านวนบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเรือ มีทั้งหมด 6 แห่ง และมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ครูผู้ดูแลเด็ก และ
คณะกรรมการบริหารศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2.1  
 
ตารางที่ 2.1 จ านวนบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ทั้ง 6 แห่ง 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะผู้บริหาร อบต. ครูผู้ดูแลเด็ก 
คณะกรรมการ 
บริหารศูนย์ฯ 

รวม 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก 8 2 9 19 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวเรือ 11 4 10 24 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอก 8 2 9 19 

4. ศูนย์พ ั  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 8 2 9 19 
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(ต่อ) 
 

 
 

5. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว 8 3 9 19 
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดอ้อ 7 2 9 18 

รวม 50 15 55 120 
 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
           ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากเรื่องท่ีมีความเกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือเทศบาลต่างๆ ผู้ศึกษาขอเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหรือที่
ใกล้เคียงกับเรื่องที่ได้ศึกษาดังต่อไปนี้ 

อัครเดช วรหาญ  (2548, หน้า 91) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสามารถในการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า 
ความสามารถในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับสูง 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความคิดเห็นตรงกันว่าการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการบริหาร ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ อยู่ในระดับสูง ในส่วนของ
ผู้ปกครองเด็กเล็กเห็นว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มผู้ปกครองมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลเข้ามาด าเนินงานช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านการจัดหาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีจ านวนที่เพียงพอ
และสามารถพัฒนาสติปัญญา อารมณ์ของเด็กเล็ก ให้สามารถอยู่ร่วมกันกับสังคมได้ นอกจากนี้แล้วยังเห็น
ว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านบุคลากรและงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ 
เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ได้รับความสนใจจากผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท่าที่ควร นอกจากนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดเงินงบประมาณในการ
จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

เบญจวรรณ ศรศรี (2550, หน้า 80) ได้ศึกษา การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่า การบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ด้านการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและการ สนับสนุนจากทุกภาคส่วน และ
ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง  

การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตรทั้ง 6 ด้านจ าแนกตามต าแหน่งต าแหน่ง
พบว่าต าแหน่งแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์ฯ ในภาพรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทนงศักดิ์ ปักโคทานัง (2550, หน้า 92) ได้ศึกษา การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา ปรากฏดังนี้  
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1. ระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแกด า อ าเภอ 
แกด า จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน และ
ด้านอาคารสถานที ่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย  
          2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแกด า อ าเภอแกด า 
จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอาชีพ/ต าแหน่ง และระดับ
การศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  

3. ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแกด า  
อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม พบว่า 1) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ควร
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 2) ด้านการมีส่วนร่วม และการ
สนับสนุนจากชุมชน ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์งานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง 
          ธนพล ดอนชวนชม (2552, หน้า 89) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้  
          แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแนวทางการ
พัฒนาคือในช่วงที่มีการจัดท างบประมาณ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ดูแลเด็ก ควรมีการจัดท าโครงการเสนอขอ
งบประมาณในช่วงที่องค์การบริหารส่วนต าบลกองแขกมีการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  หรือจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี การด าเนินกิจกรรมหรือการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกองแขกควรมีการแจ้งให้ฝุายต่างๆ รวมถึงประชาชนทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือ
กิจกรรมนั้นๆ เพ่ือให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ด้านการบริหารบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการส ารวจความต้องการของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บุคลากรฝุาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือน าความต้องการมาก าหนดในการวางแผน ก าหนด
ปริมาณงานให้เหมาะสมกับอัตราก าลังที่มีอยู่ ด้านการจัดประสบการณ์ของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนร่วมในการจัดท า
หลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การฝึกอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการ
จัดท าหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับอบรมการใช้หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถเรื่องการใช้หลักสูตร ด้านการพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ จัดให้มีการประชุมทุกครั้ง เพ่ือวางแผนการรับนักเรียนเข้าเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีการส่วนร่วมการวางแผนของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
            อนุรักษ์ มาสเนตร (2552, หน้า 92) ศึกษาการด าเนินงานการบริการด้านการศึกษาตาม
มาตรฐานศูนย์เด็ก เล็กกรมอนามัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในเขตบางซื่อเป็นการศึกษาการ
ด าเนินงานการบริการด้าน การศึกษาตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กกรมอนามัย ของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ในเขตบางซื่อ เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงาน การบริการด้าน
การศึกษาตามมาตรฐานศูนย์ เด็กเล็ก กรมอนามัย ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในเขตบางซื่อ  
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ประชากรในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองเด็กของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในเขตบางซื่อ
จานวน 80 คน ผู้บริหาร 4 คน และ ครู 8 คน รวมทั้งสิ้น 92 คน ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงาน
การบริการด้านการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กกรมอนามัย ของสถาน พัฒนาเด็กปฐมวัย ในเขต
บางซื่อ มีระดับการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
บุคลากร ด้านสภาพแวดล้อมสะอาดและปลอดภัย ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านบริการอาหาร 
สะอาด ปลอดภัย ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการมีส่วนร่วมของ 
ผู้ปกครอง อยู่ในระดับ ปานกลาง  
 มนัญญา แย้มอรุณ (2552, หน้า 89) ได้ศึกษา การบริหารงานวิชาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรีตามความคิดเห็นของนายกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น นักวิชาการศึกษา และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า 1. การบริหารงานวิชาการในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรีตามความคิดเห็นของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการศึกษา และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านวัดผลและ
ประเมินพัฒนาการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านนิเทศการสอน 2. การบริหารงานวิชาการใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี  ตามความคิดเห็นของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการศึกษา และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกตามต าแหน่ง
ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันแต่เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการนิเทศการสอนเพียงด้านเดียวที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3. การบริหารงานวิชาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดราชบุรีตามความคิดเห็นของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการศึกษา และหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกตามรูปแบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบเทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 

วิรัตน์ ทองวิจิตร์ (2553, หน้า 81) ได้ศึกษาการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชน:  ศึกษากรณีเฉพาะเทศบาลต าบลเทพราช 
ผลการวิจัยพบว่า 
             1. การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความต้องการ
ของชุมชน เทศบาลต าบลเทพราช โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับดังนี้ 
ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน   
            2. การเปรียบเทียบการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามความต้องการของชุมชน เทศบาลต าบลเทพราช จ าแนกตามเพศโดยรวมและรายด้าน พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. การเปรียบเทียบการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความของ 
ชุมชน เทศบาลต าบลเทพราช จ าแนกตามอาชีพโดยรวมและรายด้าน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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            อ าพร พันธ์งาม (2553, หน้า 99) ได้ศึกษา สภาพและปัญหาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า 1. สภาพการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบัติใน
ระดับมาก ยกเว้นด้านบุคลากรและการจัดการงานระบบการประกันคุณภาพภายใน ด้านอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย งานอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
การท ารั้วกั้นบริเวณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสัดส่วน การฝึกซ้อมการใช้เครื่องมือส าหรับการปูองกัน
อุบัติภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร งานการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนและการน าผลการวิจัย
มาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน งานการก าหนด
แผนงานและแนวทางการร่วมมือเพ่ือพัฒนาวิธีการเรียนรู้ในชุมชนผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ประชาชนใช้อาคารสถานที่ในการด าเนินกิจกรรมจัดให้มี
กองทุนส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านธุรการ การเงินและพัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพียงพอในการบริหาร มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 2. นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล นักวิชาการศึกษา และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความคิดเห็นต่อสภาพ
การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกัน ยกเว้น ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการไม่แตกต่างกัน 3. องค์การบริหารส่วน
ต าบลที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง มีสภาพการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านงานวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตรแตกต่างกัน 4. ปัญหาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากรและการบริหาร
จัดการบุคลากรมีวุฒิความรู้ไม่ตรงกับสายงาน บริหารงานแบบอุปถัมภ์ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย อาคารไม่ได้มาตรฐานและตั้งในพ้ืนที่หน่วยงานอ่ืน ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร มี
ปัญหาด้านการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน สื่อ วัสดุ และหลักสูตรไม่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชนขาดการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมใน
การจัดหาทุนสนับสนุน ด้านธุรการ การเงินและพัสดุ บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุและระเบียบ
การบริหารงานการเงินและพัสดุไม่ชัดเจน 5. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการควรรับบุคลากรที่มีวุฒิ ความรู้ตรงตามสายงาน และบริหารบุคลากรตาม
ระเบียบกฎหมาย ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ควรจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
ก่อสร้างอาคาร ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ควรส่งเสริม
การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา จัดหาสื่อ วัสดุการเรียนการสอนและจัดท า
หลักสูตรที่สอดคล้อง ตรงกับความต้องการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจาก
ชุมชนควรมีการประชาสัมพันธ์ การวางแผนการปฏิบัติงานและระดมทุนสนับสนุนร่วมกัน ด้านธุรการ 
การเงินและพัสดุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรออกระเบียบการบริหารงานการเงินและพัสดุให้
ชัดเจน 
  ทัศนะ สีวะรมณ์ (2555, หน้า 97) ได้ศึกษา การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาม
นโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นในอ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร พบว่า  1.กลุ่มผู้บริหาร พบว่า
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งในด้านการก าหนดนโยบายการศึกษา ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ 
ด้านความโปร่งใส ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสานงาน ด้านการวางแผน เพราะกลุ่มผู้บริหารนั้นยังไม่

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=อำพร%20%20พันธ์งาม&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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มีความมั่นใจในเรื่องการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
โดยเฉพาะในเรื่องความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  2.ผลการศึกษาใน
กลุ่มผู้ปกครอง พบว่าทั้งในด้านบุคลากร ด้านความโปร่งใส ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้าน
การวางแผน ด้านการประสานงาน และด้านการมีส่วนร่วม ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะ
ผู้ปกครองยังไม่มีความเชื่อมั่นในครูพ่ีเลี้ยงที่ส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานของผู้บริหารเอง  แม้จะได้รับการ
สนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีด้านปฐมวัย 

พรทิพย์พา มาบุญ (2555, หน้า 89) ได้ศึกษา การศึกษาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลน้ า
พ้ี อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการศึกษาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลน้ าพ้ี อ าเภอทอง
แสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ในแต่ละด้านพบว่า ด้านการก าหนดนโยบายการศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ด้านบุคลากรพบว่า อยู่ในปานกลาง ด้านงบประมาณพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความโปร่งใสพบว่า อยู่
ในระดับปานกลาง ด้านความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพบว่า อยู่ในระดับมาก ด้านการประสานงาน
พบว่า อยู่ในระดับมาก ด้านการวางแผนพบว่า อยู่ในระดับมาก และด้านการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
สรุปว่า การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลน้ าพ้ี มีผลการบริหารอยู่ในระดับมาก 

ส่วนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะพบว่า ควรก าหนดนโยบายการศึกษาทั้งในระยะยาว 
ระยะปานกลางและระยะสั้น อีกทั้ง ควรเพ่ิมจ านวนบุคลากรหรือครูพ่ีเลี้ยงที่มีความรู้ความสามารถ 
ในการดูแลเด็กให้ประจ าห้องเรียนห้องละ 2 คน และควรสนับสนุนงบประมาณให้มากขึ้น อีกทั้ง
พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย ถูกต้อง ทันต่อเวลา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กกับผู้ปกครองและให้โอกาสทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 

 เบญจวรรณ ศรศรี (2555, หน้า 92) ได้ศึกษา การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่า การบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอวัง ทรายพูน จังหวัดพิจิตร ด้านการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และ
ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตรทั้ง 6 ด้านจ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า 
ต าแหน่งแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์ฯ ในภาพรวมแตกต่างกันอย่าง     
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตรทั้ง 6 ด้านจ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์ฯ  ในภาพรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

มาริษา พลอาษา (2556, หน้า 94)  ได้ศึกษาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน 4 ด้าน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 149 คน  ผลการวิจัยพบว่า ระดับการ
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บริหารใน 4 ด้าน คือ ด้านงานบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านงานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย ด้านงานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน อยู่ในระดับ
มาก และเมื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 4 ด้าน นั้น จ าแนกตามเพศ อายุและระดับการศึกษาของบุคลากร พบว่า เพศ อายุ 
และระดับการศึกษาของบุคลากร มีระดับการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
            จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง 12 เรื่อง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับปานกลาง และผลการเปรียบเทียบพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ ระดับ
การศึกษา และสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่แตกต่างกัน 3 เรื่อง  
แตกต่างกัน 3 เรื่อง ซ่ึงผู้วิจัยจะน าไปเป็นแนวทางในการวิจัยและอภิปรายผลต่อไป 

 
2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังกล่าว ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่น าแนวคิดแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2550, หน้า 8-12) ที่เกี่ยวกับตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
ทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ 2) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย 3) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 4) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจาก
ชุมชน มาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย จึงได้กรอบแนวคิดที่จะศึกษาวิจัยการบริหารงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยสามารถ
เขียนเป็นแผนภาพกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยได้ดังนี้ 
 

      
       ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 
(Independent Variables)      (Dependent Variables) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

 การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

1. เพศ 
2. ระดับการศึกษา 
3. สถานภาพ 

  1) ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ 
 2) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย  
 3) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
 4) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน 

 
 

ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 



 
บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม” นี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
ค้นคว้าจากหนังสือ ต ารา เอกสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 3.1.1 ประชากร 
  ได้แก่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 50 คน ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 15 คน 
และคณะกรรมการบริหารศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 55 คน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งหมด จ านวน 120 คน 
  3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  ได้แก่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซีและมอร์แกน Krejcie and Morgan          
(บุญชม ศรีสะอาด, 2543, หน้า 66) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 92 คน 
 
3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยน ามาหา
อัตราส่วนของบุคลากรในศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด (Proportional to Size) เพ่ือหากลุ่มตัวอย่าง 
ตามสูตรนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, หน้า 19) 

    
n

N
Ni

n1 
 

  เมื่อ  n1  แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง    
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   Ni  แทน  จ านวนประชากร 
   n  แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่างรวม 
   N  แทน  จ านวนประชากรทั้งหมด 
 จึงท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยดังรายละเอียดในตารางที่ 3.1 
 
ตารางที่ 3.1 การจัดหมวดหมู่ของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
คณะ

ผู้บริหาร 
อบต. 

 ครูผู้ดูแล
เด็ก 

คณะกรรม 
การบริหาร

ศูนย์ฯ 

รวม คณะ
ผู้บริหาร 
อบต. 

ครูผู้ดูแล
เด็ก 

คณะกรรม 
การบริหาร
ศูนยฯ์ 

รวม 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก 8 2 9 19 6 2 7 15 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวเรือ 11 4 10 24 8 3 7 18 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอก 8 2 9 19 6 2 7 15 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาฝาย
เหล่าหุ่ง 

 
8 

 
2 

 
9 

 
19 

 
6 

 
2 

 
7 

 
15 

5. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว 8 3 9 19 5 2 7 15 
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดอ้อ 7 2 9 18 5 2 7 14 

รวม 50 15 55 120 36 13 43 92 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด แบ่งออก 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 3 ข้อ 
ลักษณะของค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
หัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ       
2) ด้านงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 3) ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร       
4) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน จ านวน  32 ข้อ  ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ต (Likert Scales) โดยแบ่งระดับของการ
วัดออกเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, หน้า 100) ดังนี้ 
  5 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
  3 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 

 1 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด       
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ตอนที่ 3  ค าถามลักษณะปลายเปิด  (Open–ended Question) สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 4 ด้าน 

 
3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
      3.4.1 การสร้างเครื่องมือ  
     การสร้างเครื่องมือในการวิจัยได้มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
              3.4.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือน ามาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย   
              3.4.1.2 ศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 
             3.4.1.3 ก าหนดกรอบเนื้อหาของแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย 
               3.4.1.4 สร้างแบบสอบถามและก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแล้วน าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity) 
                3.4.1.5 น าแบบสอบถามที่ผู้เชี ่ยวชาญตรวจสอบแล้ว มาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้นโดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้แนะน าอีกครั้ง ก่อนน าไปตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ 

 
       3.4.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
         เมื่อสร้างแบบสอบถามเสร็จแล้ว น าไปตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ตามขั้นตอน ดังนี้ 
              3.4.2.1 การหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย 
                    1. ดร.ประพิศ โบราณมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและบริการวชิาการ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นผู้เชี่ยวชาญดา้นภาษาและสถิติ และพิจารณาความ
สอดคล้อง 

     2. นางสาวนงนุช  จุลนาค ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและ
พิจารณาความสอดคล้อง 
                     3. นางหนูเนี่ยม  สินเธาว ์ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ ต าบล
หัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างเนื้อหา และพิจารณาความ
สอดคล้อง 
            เพ่ือตรวจสอบในด้านความตรงของเนื้อหา รูปแบบของแบบสอบถาม (Format) ความ
เหมาะสมด้านภาษา (Wording) ความสมบูรณ์ของค าชี้แจง และความเหมาะสมของการใช้เวลาในการ
ตอบแบบสอบถาม เมื่อรับเครื่องมือกลับคืนจากผู้เชี่ยวชาญแล้วน าข้อแก้ไขทั้งหมดมาปรับปรุงแก้ไขให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง = 1.00 
(รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ฉ) แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้งหนึ่ง  



 47 

               3.4.2.2 การหาความเที่ยงของเนื้อหา  (Reliability) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไป
ทดลองใช้ (Try – Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามโดยการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ซึ่งต้องได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟามีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป จึงจะยอมรับว่ามีความเที่ยงโดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด , 
2546 หน้า 99) คือ 
 

    =        
 

2tS

2
iΣS1

1k
k 


 

เมื่อ   แทน    สัมประสิทธิ์ของความเที่ยง 
 k แทน    จ านวนของเครื่องมือวัด 

  S2
i
 แทน    ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 

  S2
t
 แทน    ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

3.4.2.3 การหาคุณภาพของเครื่องมือครั้งนี้สามารถหาความเที่ยงของเครื่องมือได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.89 ซึ่งเป็นค่าท่ีเชื่อถือได้ให้ดูในภาคผนวก จ 
            3.4.2.4 น าเครื่องมือที่ทดลองใช้แล้วน าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ก่อนน าเครื่องมือ
ไปเก็บรวบรวมข้อมูล 

      3.4.2.5 จัดพิมพ์เครื่องมือเป็นฉบับจริงและน าไปใช้เก็บรวมรวมข้อมูลต่อไป 
 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      การด าเนินการจัดเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 3.5.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
เรียนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการท าวิจัย 
 3.5.2 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล  
 3.5.3 ท าการแจกแบบสอบถาม โดยท าการชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตัวอย่างฟังโดยให้เวลาในการตอบแบบสอบถามและได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาท้ังหมด 
 3.5.4 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง   
  

    3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6.1   น าแบบสอบถามที่ได้รับมาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถว้นสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม 
3.6.2 น าข้อมูลที่ได้รับกลับคืนมาลงรหัส แล้วบันทึกคะแนน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป รวมทั้งใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดบั 
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การศึกษา และสถานภาพ วิเคราะห์โดยการใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
           ตอนที่ 2 การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 2) ด้านงาน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 3) ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร 4) ด้านการมีส่วน
ร่วมและการสนับสนุนจากชุมชนวิเคราะห์โดยการใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ในการอธิบายข้อมูล ซึ่งก าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการประเมิน (ธีระศักดิ์ อุ่น
อารมณ,์ 2549, หน้า 65) ดังนี้  
 ค่าเฉลี่ย    ความหมาย 

  4.51-5.00   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.51-4.50   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
2.51-3.50   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51-2.50   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 

  1.00-1.50   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาฯ (Inferential Statistic)      
  1) สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent t-test) ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 เพ่ือ

เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเพศชายกับเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ในแต่
ละด้าน 

     2) สถิติวิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way Analysis of Variance) ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 และขอ้ที ่3  คือ เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีระดับการศึกษาและสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ในแต่ละด้าน ซึ่งเป็นตัวแปรที่
มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไปที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 

 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ แล้วน าเสนอดังนี้  

  1) แยกคัดกรอง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ในแต่ละด้าน 

     2) น าข้อเสนอแนะ ตามข้อ 1 มาแจกแจงความถี่ 
       3) สรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ในแต่ละด้าน 
 

3.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
3.7.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

      1)  สถิติการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์  คือ 



 49 

   IOC    =     
N
R  

IOC หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
R หมายถึง คะแนนรวมของผู้เชี่ยวชาญ 
N หมายถึง จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

      2) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) คือ 
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เมื่อ α หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 

K หมายถึง จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 
S

2

i
 หมายถึง ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 

S
2

t
 หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 3.7.2 สถิติพื้นฐาน 
       1)  ความถี่ (Frequency) 
       2) ค่าร้อยละ (Percentage)  มีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

    P  =  100
N
f
  

 

เมื่อ P หมายถึง ร้อยละ 
f หมายถึง ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 

N หมายถึง จ านวนความถี่ทั้งหมด 
       3) ค่าเฉลี่ย (Mean = X ) มีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

    X   = 
N

X  

เมื่อ X  หมายถึง คะแนนเฉลี่ย 
X หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 

N หมายถึง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
     4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) มีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

             
1)N(N

X)(XN
S.D.

22



 
  

เมื่อ S.D. หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
X หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

N หมายถึง จ านวนคน 
X หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 

X2 หมายถงึ ผลรวมก าลังสองของคะแนนในกลุ่ม 
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           5) สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง 2 กลุ่มใช้ t-test และ 3 กลุ่มใช้ F-test  
(One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างก็ทดสอบรายคู่ตามวิธีของ เชฟเฟ (Scheffé) 

       5.1 ค่า  t-test  (Independent  sample  t-test)  มีสูตรการค านวณ ดังนี้ 
 

   t  =  

2

2
2
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S
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     เมื่อ t หมายถึง ค่าที-เทสต์ (t-test Independent) โดยที่ df = n1+n2-2 
 X 1, X 2 หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ 

2
1S , 2

2S  หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ 
N1, N2 หมายถึง จ านวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3 ตามล าดับ 

              5.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ F-test  

    F  =  
wMS
bMS

 

เมื่อ F หมายถึง ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาใน F-distribution 
MS(b) หมายถึง ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม  

(Mean Square between Group) 
MS(w) หมายถึง ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม 

(Mean Square within Group) 
 



 
บทท่ี 4 

    ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยเรื่อง “การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม” ผู้วิจัยได้ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
            4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.2 ล าดับขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล    
 
4.1 สัญลกัษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดความหมายของสัญลักษณ์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมาย
และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องไว้ ดังนี้ 
          X  แทน ค่าเฉลี่ย  (Mean) 

 S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 n   แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 t  แทน สถิติทดสอบที่ใช้พิจารณาความมนีัยส าคัญตามการแจกแจงแบบ  t  (t- distribution) 
 F  แทน สถิติทดสอบที่ใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญตามการแจกแจงแบบ F (F - distribution) 
 df  แทน   ชั้นความเป็นอิสระ  (Degree  of  Freedom) 
 SS  แทน ผลบวกก าลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลังสองของคะแนน (Mean Square) 
 Sig แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Significance)  
 *      แทน   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

4.2 ล าดับขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์หาค่าสถิติ ต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเรือ ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จ าแนกตามกลุ่มอย่างที่มีเพศ ระดับการศึกษา และ
สถานภาพต่างกัน 
    ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในการวิจัยเรื่องนี้กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การ

บริหารส่วนต าบล ครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 92 คน ซึ่งมีคุณลักษณะข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนบุคคล คือ เพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพ  ใช้การวิเคราะห์โดย ค านวณค่าร้อยละ (Percentage) 
แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏตามตารางที่ 4.1 - 4.4 

 
 

ตารางท่ี 4.1    จ านวน และร้อยละ (Percentage) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
  ชาย 
  หญิง 

60 
32 

65.22 
34.78 

เฉลี่ย 92 100.00 
 
   จากตารางที ่4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 60 คน คิดเป็น

ร้อยละ 65.22 และเพศหญิง จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 34.78 
 
ตารางที่ 4.2  จ านวน และร้อยละ (Percentage) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม

ระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน)  ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

50 
30 
12 

54.35 
32.61 
13.04 

เฉลี่ย 92 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน  50 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.35 รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 32.61 และสูง
กว่าปริญญาตรี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.3   จ านวน และร้อยละ (Percentage) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามสถานภาพ 

 
สถานภาพ จ านวน  ร้อยละ 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ครูผู้ดูแลเด็ก  
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

36 
13 
43 

39.13 
14.13 
46.74 

เฉลี่ย 92 100.00 
  
          จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 45.65 รองลงมา คือ คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 41.31 และครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.04  
 

  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
 การวิเคราะห์สภาพการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัว
เรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  ปรากฏตามตารางที่ 4.4 – 4.8 
 
ตารางที ่4.4 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายด้าน 
 

สภาพการบริหารงานศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทมุ จังหวัดมหาสารคาม 

ระดับการปฏิบัติ 
X  S.D. อันดับ แปลผล 

1. ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ 3.02 0.70 4 ปานกลาง 
2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 3.60 0.72 2 มาก 
3. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 3.64 0.71 1 มาก 
4. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน 3.14 0.64 3 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.35 0.69 - ปานกลาง 
        (n = 92) 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 

อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากสองด้าน และอยู่ในระดับปานกลางสองด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมา ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม 
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และความปลอดภัย และ ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ 

 
ตารางที ่4.5  ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้าน 
บุคลากร  และการบริหารจัดการ โดยรวมและรายข้อ 

 

ข้อ ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. อันดับ แปลผล 
1 อบต.มีแผนเปิดกรอบอัตราก าลงับุคลากรศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 2.92 0.69 6 ปานกลาง 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผู้ดูแลเด็กที่มคีวามรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงานและเพียงพอ 3.05 0.65 
 
4 

 
ปานกลาง 

3 งบประมาณมีเพียงพอกับการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 2.88 0.70 

 
8 

 
ปานกลาง 

4 มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอ
ส าหรับเด็กเล็ก 3.08 0.76 

 
3 

 
ปานกลาง 

5 มีการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.16 0.68 1 ปานกลาง 
6 คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร

จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.95 0.72 
 
7 

 
ปานกลาง 

7 มีแผนการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร อบต. 
กับบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเรื่องการ
จัดท าแผนพัฒนาทุกๆ 1 ปีและประชุมย่อยทุกๆ 
1 เดือน 3.02 0.74 

 
 
 
5 

 
 
 

ปานกลาง 
8 อบต.ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 3.10 0.68 
 
2 

 
ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.02 0.70  ปานกลาง 
          (n = 92) 

 
   จากตารางที่ 4.5  พบว่า  การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล

หัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ โดยรวม มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า มีการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รองลงมาคือ ข้อ 8 ที่ว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนข้อที่มีค่า 
เฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อ 3 ที่ว่า งบประมาณมีเพียงพอกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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 ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยรวมและรายข้อ 

 

ข้อ 
 ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม 
 และความปลอดภัย 

ระดับการปฏิบัติ 
   X   S.D. อันดับ  แปลผล 

1 บริ เวณพ้ืนที่ ส าหรับการนอนมีความสะอาด 
อากาศถ่ายเทได้สะดวก และอุปกรณ์เครื่องใช้
เหมาะสมกับจ านวนเด็ก 3.63 0.72 3 มาก 

2 
 

สภาพพ้ืนที่ภายในอาคารไม่ลื่นและไม่ชื้นแฉะมี
ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 3.58 0.66 6 มาก 

3 บริเวณพ้ืนที่รับประทานอาหารสะอาดมีอากาศ
ถ่ายเทได้โดยสะดวก มีแสงสว่างพอเหมาะ  3.60 0.74 

 
4 

 
มาก 

4 บริเวณที่พักเด็กป่วยแยกเป็นสัดส่วนและมีอุปกรณ์
ปฐมพยาบาล ตู้ยาเครื่องเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น 3.52 0.64 

 
 8 

 
มาก 

 5 มีแสงสว่างเพียงพอ ในการอ่านหนังสือได้อย่าง
สบายตา 3.68 0.81 

 
1 

 
มาก 

6 อาคารควรจะตั้ งอยู่ ในบริ เวณที่มีระดับเสียง
เหมาะสม 3.59 0.69 

 
5 

 
มาก 

7 มีรั้วกั้นบริเวณให้เป็นสัดส่วน เพ่ือความปลอดภัย
ของเด็ก 3.56 0.73 

 
7 

 
มาก 

8 มีการจัดระบบสุขาภิบาล การระบายน้ า การ
ระบายอากาศ และการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้
เหมาะสม 3.65 0.78 

 
 
2 

 
 

 มาก 
เฉลี่ย 3.60  0.72  มาก 

            (n = 92) 
 

   จากตารางที่ 4.6  พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยรวม มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า มีแสงสว่างเพียงพอ  ในการอ่านหนังสือได้อย่างสบายตา รองลงมาคือ ข้อ 8  ที่ว่า 
การจัดระบบสุขาภิบาล การระบายน้ า การระบายอากาศ และการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสม ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า  บริเวณที่พักเด็กป่วยแยกเป็นสัดส่วนและมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล  
ตู้ยาเครื่องเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น 
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ตารางที ่4.7 ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร โดยรวมและรายข้อ 

 

ข้อ ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
ระดับการปฏิบัติ 

   X    S.D.  อันดับ แปลผล 
1 เด็กมีพัฒนาการด้านการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม   3.72 
        

0.58  1     มาก 
2 เด็กมีความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหาได้

เหมาะสมกับวัย   3.68   0.72  3    มาก 
3 จัดประสบการณ์การเล่น และการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

เด็กโดยองค์รวมและอย่างต่อเนื่อง   3.60   0.70  6   มาก 
4 จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่าง

ต่อเนื่อง 
   

3.56 
   

0.64 
 

 5 
   

  มาก 
 5 ให้ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา

เด็ก   3.62   0.64  5   มาก 
6 
 

จัดประสบการณ์สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ 
คือ เหมาะสมกับอายุ วุฒิภาวะ และระดับ
พัฒนาการ   3.70   0.74  2   มาก 

7 จัดประสบการณ์สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้
ของเด็กวัย   3.66   0.77  4   มาก 

8 จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจ 
ลงมือกระท าและน าเสนอความคิด  3.58   0.78  7  มาก 

เฉลี่ย  3.64   0.71   มาก 
            (n = 92) 

 
จากตารางที่ 4.7 พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัว

เรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร โดยรวม  มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า มีเด็กเล็กมีพัฒนาการด้านการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม รองลงมาคือข้อ 6 ที่ว่า จัดประสบการณ์สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือ 
เหมาะสมกับอายุ วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อ 7 ที่ว่า  จัดการประเมิน
พัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านการมีส่วนร่วม 
และการสนับสนุนจากชุมชน โดยรวมและรายข้อ 
 

 

ข้อ ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน   
ระดับการปฏิบัติ 

  X  S.D. อันดับ แปลผล 
1 จัดให้มีการประชุมชี้แจงให้ชุมชนทราบชี้น าให้เห็น

ประโยชน์และความจ าเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   

3.24 0.63 2 ปานกลาง 
2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงาน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นระยะๆ 3.16 0.66 4 
 

ปานกลาง 
3 มี การประสานงานและประชาสั มพันธ์ การ

ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ประชาชน
ทราบ 3.08 0.72 7 

 
 

ปานกลาง 
4 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น

การให้ข้อมูลข่าวสารกับชุมชน 3.20 0.52 3 
 

ปานกลาง 
5 
 

จัดให้มีกองทุนส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็ก 
เล็กต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
3.12 

 
0.56 

 
6 

 
ปานกลาง 

6 จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.04 0.64 5 

 
ปานกลาง 

7 จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก 3.02 0.74 8 

 
ปานกลาง 

8 ชักชวนให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารและช่วยเหลือ
ในระหว่างด าเนินการ 3.26 0.65 1 

 
ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.14 0.64 - ปานกลาง 
            (n = 92) 

 
จากตารางที่ 4.8 พบว่า  การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 

อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน โดยรวม มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ข้อ 8 ที่ว่า มีชักชวนให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารและช่วยเหลือในระหว่างด าเนินการ รองลงมาคือ ข้อ 1 
ที่ว่า จัดให้มีการประชุมชี้แจงให้ชุมชนทราบชี้น าให้เห็นประโยชน์และความจ าเป็นของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อ 7 ที่ว่า จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็ก 

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
          ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า กลุ่มอย่างที่มีเพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพต่างกัน 
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มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปี
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 4.9-4. 
 
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย  (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ n 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
ชาย 
หญิง 

60 
32 

3.38 
3.32 

0.71 
0.67 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

เฉลี่ย 92 3.35 0.69 ปานกลาง 
 
  จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม 
อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน 

 
 ตารางที ่4.10 การเปรียบเทียบการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล

หัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม จ าแนกตามเพศ 
 

 

เพศ n   S.D. t Sig  

ชาย 
หญิง 

60 
32 

3.38 
3.32 

0.71 
0.67 

0.98 0.16 

 
   จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม 
ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านบุคลากร และการ
บริหารจัดการจ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
ชาย 
หญิง 

60 
32 

3.03 
3.01 

0.68 
0.72 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

เฉลี่ย 92 3.02 0.70 ปานกลาง 
 

   จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้าน
บุคลากร และการบริหารจัดการ อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน 

 
ตารางที่ 4.12 การเปรียบเทียบการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล

หัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการจ าแนก
ตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. t Sig  

ชาย 
หญิง 

60 
32 

3.03 
3.01 

0.68 
0.72 

0.85 0.24 

 
จากตารางที่ 4.12 พบว่า ประชาชนที่มเีพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านบุคลากร และ
การบริหารจัดการ ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้าน
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
ชาย 
หญิง 

60 
32 

3.62 
3.58 

0.70 
0.74 

มาก 
มาก 

เฉลี่ย 92 3.60 0.72 มาก 
 
    จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้าน
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

 
ตารางที่ 4.14 การเปรียบเทียบการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 

อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. t Sig 

ชาย 
หญิง 

60 
32 

3.62 
3.58 

0.70 
0.74 

0.76 0.32 

 
  จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  ด้าน
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และระดับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านวิชาการ และ
กิจกรรมตามหลักสูตร จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
ชาย 
หญิง 

60 
32 

3.66 
3.62 

0.72 
0.70 

มาก 
มาก 

เฉลี่ย 92 3.64 0.71 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.15  พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้าน
วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

 
ตารางที่ 4.16 การเปรียบเทียบการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล

หัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. t Sig 

ชาย 
หญิง 

60 
32 

3.66 
3.62 

0.72 
0.70 

0.16 0.72 

 
 จากตารางที่ 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้าน
วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และระดับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านการมีส่วนร่วม 
และการสนับสนุนจากชุมชน จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
ชาย 
หญิง 

60 
32 

3.16 
3.12 

0.62 
0.66 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

เฉลี่ย 92 3.14 0.64 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 4.17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้าน
การมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน 

 
ตารางที่ 4.18 การเปรียบเทียบการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล

หัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจาก
ชุมชน จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. t Sig 

ชาย 
หญิง 

60 
32 

3.16 
3.12 

0.62 
0.66 

0.14 0.78 

 
 จากตารางที่ 4.18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้าน
การมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.19  ค่าเฉลี่ย(X )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)และการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. อันดับ แปลผล 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

50 
30 
12 

3.31 
3.34 
3.40 

0.71 
0.70 
0.66 

3 
2 
1 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

เฉลี่ย 92 3.35 0.69 - ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา อยู่ใน
ระดับปานกลางทั้งสามระดับ ล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงไปต่ า คือ สูงกว่าปริญญาตรี, ปริญญาตรี, และต่ า
กว่าปริญญาตรี 

 
ตารางที่ 4.20 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 0.32 2 0.16 0.66 0.81 
ภายในกลุ่ม 21.36 89 0.24   

เฉลี่ย 21.68 91    
 
 จากตารางที่ 4.20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.21   ค่าเฉลี่ย(X )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านบุคลากร และ
การบริหารจัดการ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. อันดับ แปลผล 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

50 
30 
12 

3.57 
3.59 
3.70 

0.54 
0.53 
0.52 

3 
2 
1 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

เฉลี่ย 92 3.02 0.70 - ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.21 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาตามระดับการศึกษา อยู่ในระดับปานกลางทั้งสามระดับ ล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงไปต่ า คือ สูง
กว่าปริญญาตรี, ปริญญาตรี, และต่ ากว่าปริญญาตรี 

 
ตารางท่ี 4.22   การวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านบุคลากร และ
การบริหารจัดการ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 0.30 2 0.15 0.83 0.30 
ภายในกลุ่ม 16.02 89 0.18   

รวม 16.32 91    
 
 จากตารางที่ 4.22 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.23   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)และการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. อันดับ แปลผล 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

50 
30 
12 

3.57 
3.61 
3.62 

0.70 
0.72 
0.74 

3 
2 
1 

มาก 
มาก 
มาก 

เฉลี่ย 92 3.60 0.72 - มาก 
 
 จากตารางที่ 4.23 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา อยู่ในระดับมากทั้งสามระดับ ล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงไปต่ า คือ 
สูงกว่าปริญญาตรี, ปริญญาตรี, และต่ ากว่าปริญญาตรี 

 
ตารางที่ 4.24    การวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล

หัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 0.36 2 0.18 0.75 0.42 
ภายในกลุ่ม 21.36 89 0.24   

     เฉลี่ย 21.72 91    
 
 จากตารางที่ 4.24 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังห วัด
มหาสารคาม ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.25   ค่าเฉลี่ย (X )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)และระดับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้าน
วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. อันดับ แปลผล 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

50 
30 
12 

3.60 
3.65 
3.67 

0.68 
0.72 
0.73 

3 
2 
1 

มาก 
มาก 
มาก 

เฉลี่ย 92 3.64 0.71 - มาก 
 
 จากตารางที่ 4.25 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาตามระดับการศึกษา อยู่ในระดับมากทั้งสามระดับ ล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงไปต่ า คือ สูงกว่า
ปริญญาตรี, ปริญญาตรี, และต่ ากว่าปริญญาตรี 

 
ตารางที ่4.26   การวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 0.30 2 0.15 0.79 0.34 
ภายในกลุ่ม 16.91 89 0.19   

เฉลี่ย 17.21 91    
 
จากตารางที่ 4.26 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.27   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และระดับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านการมีส่วนร่วม 
และการสนับสนุนจากชุมชน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. อันดับ แปลผล 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

50 
30 
12 

3.11 
3.15 
3.16 

0.63 
0.64 
0.65 

3 
2 
1 

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง 

เฉลี่ย 92 3.14 0.64 - ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.27 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน หลักสูตร โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ตามระดับการศึกษา อยู่ในระดับมากทั้งสามระดับ ล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงไปต่ า คือ สูงกว่าปริญญาตรี, 
ปริญญาตรี, และต่ ากว่าปริญญาตรี 

 
ตารางที่ 4.28   การวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านการมีส่วนร่วม และการ
สนับสนุนจากชุมชน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 0.28 2 0.14 0.77 0.30 
ภายในกลุ่ม 16.02 89 0.18   

เฉลี่ย 16.30 91    
 
 จากตารางที่ 4.28 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.29   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม 
จ าแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ n 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. อันดับ แปลผล 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ครูผู้ดูแลเด็ก  
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

36 
13 
43 

3.34 
3.33 
3.38 

0.70 
0.68 
0.69 

2 
3 
1 

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง 

เฉลี่ย 92 3.35 0.69 - ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 4.29 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามสถานภาพ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งสามสถานภาพ ล าดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากสูงไปต่ า คือ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล และครูผู้ดูแลเด็ก 

 
ตารางที่ 4.30   การวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล

หัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม จ าแนกตามสถานภาพ 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 0.40 2 0.20 0.83 0.16 
ภายในกลุ่ม 21.36 89 0.24   

เฉลี่ย 21.76 91    
 
 จากตารางที่ 4.30 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.31   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านบุคลากร 
และการบริหารจัดการ จ าแนกตามสถานภาพ 
 

 

สถานภาพ n 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. อันดับ แปลผล 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ครูผู้ดูแลเด็ก  
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

36 
13 
43 

3.02 
3.01 
3.04 

0.69 
0.70 
0.71 

2 
3 
1 

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง 

เฉลี่ย 92 3.02 0.70 - ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.31 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาตามสถานภาพ อยู่ในระดับปานกลางทั้งสามสถานภาพ ล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงไปต่ า คือ 
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล และครูผู้ดูแลเด็ก 

 
ตารางท่ี 4.32   การวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านบุคลากร และ
การบริหารจัดการ จ าแนกตามสถานภาพ 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 0.24 2 0.12 0.66 0.41 
ภายในกลุ่ม 16.02 89 0.18   

เฉลี่ย 16.26 91    
 

 จากตารางที่ 4.32 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.33   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย จ าแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ n 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. อันดับ แปลผล 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ครูผู้ดูแลเด็ก  
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

36 
13 
43 

3.63 
3.59 
3.58 

0.71 
0.73 
0.72 

1 
2 
3 

มาก 
มาก 
มาก 

เฉลี่ย 92 3.60 0.72 - มาก 
 
 จากตารางที่ 4.33 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาตามสถานภาพ อยู่ในระดับมากทั้งสามสถานภาพ ล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงไปต่ า 
คือ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
ตารางที่ 4.34  การวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัย จ าแนกตามสถานภาพ 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

 ระหว่างกลุ่ม 0.32 2 0.16 0.80 0.22 
ภายในกลุ่ม 17.80 89 0.20   

เฉลี่ย 18.12 91    
 
 จากตารางที่ 4.34 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.35   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และระดับการบริหารงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ า เภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร จ าแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ n 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. อันดับ แปลผล 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 36 3.61 0.68 3 มาก 
ครูผู้ดูแลเด็ก  13 13 0.72 2 มาก 

   คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 43 3.66 0.73 1 มาก 
เฉลี่ย 92 3.64 0.71 - มาก 

 
จากตารางที่ 4.35 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จั งหวัด
มหาสารคาม ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาตามสถานภาพ อยู่ในระดับมากทั้งสามสถานภาพ  ล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงไปต่ า คือ 
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
ตารางท่ี 4.36   การวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านวิชาการ และ
กิจกรรมตามหลักสูตร จ าแนกตามสถานภาพ 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 0.40 2 0.20 0.90 0.15 
ภายในกลุ่ม 19.58 89 0.22   

เฉลี่ย 19.98 91    
 

 จากตารางที่ 4.36 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ไมแ่ตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.37  ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน จ าแนกตาม
สถานภาพ 

 

สถานภาพ n 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. อันดับ แปลผล 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ครูผู้ดูแลเด็ก  
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

36 
13 
43 

3.18 
3.09 
3.15 

0.67 
0.63 
0.62 

1 
3 
2 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

เฉลี่ย 92 3.14 0.64 - ปานกลาง 
 
  จากตารางที่ 4.37 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาตามสถานภาพ อยู่ในระดับปานกลางทั้งสามสถานภาพ ล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูง
ไปต่ า คือ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแล
เด็ก  

 
 ตารางท่ี 4.38 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านการมีส่วนร่วม และการ
สนับสนุนจากชุมชน จ าแนกตามสถานภาพ 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม     0.44 2 0.22 0.78 0.36 
ภายในกลุ่ม 24.92 89 0.28   

เฉลี่ย 25.36 91    
 
จากตารางที่ 4.38 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มสีถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้าน
การมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน ไม่แตกต่างกัน  
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

ผู้วิจัยได้ตั้งค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended Questions) ส าหรับให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้เสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย ปรากฏตามตารางที่ 4.39 

 
ตารางท่ี 4.39  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  
 

ข้อ ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ ความถี่ 
1 
2 

ควรเพ่ิมงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ควรเปิดกรอบอัตราก าลังบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

30 
18 

ข้อ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ความถี่ 
1 
2 

อาคารเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ปลอดภัยเท่าที่ควร 
ควรปรับปรุง พัฒนาห้องสมุดให้เป็นสถานที่ที่สามารถสร้างองค์ความรู้และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ 

24 
5 

ข้อ ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ความถี่ 
1 
 
2 

ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลและพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน 
ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ 
เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ 

26 
 

15 

ข้อ ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน   ความถี่ 
1 
2 

ควรเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดขึ้น 
ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ปกครองเข้ามีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือสรรหา
บุคลากรเพ่ือเข้าท างานในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

25 
 

13 
  
         จากตารางที่ 4.39 พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม มีดังนี ้

ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ ได้แก่ ควรเพ่ิมงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และควรเปิดกรอบอัตราก าลังบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ได้แก่ อาคารเรียนภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ปลอดภัยเท่าที่ควร และปรับปรุง พัฒนาห้องสมุดให้เป็นสถานที่ที่
สามารถสร้างองค์ความรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
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          ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ได้แก ่ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน
สามารถเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการ 

ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน ได้แก่ ควรมีการเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดขึ้น และควรเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ปกครองเข้ามีส่วนร่วมในการ
คัดเลือกหรือสรรหาบุคลากรเพ่ือเข้าท างานในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
           โดยสรุป ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ล าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อยสามอันดับคือ 
ควรเพ่ิมงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และควรเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง  ๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดขึ้น 
 
 
 



 
บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง “การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม” มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม จ าแนกตามกลุ่มอย่างที่มีเพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพต่างกัน และ 3) เพ่ือ
รวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัว
เรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  ครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 92 คน ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซีและมอร์แกน Krejcie and Morgan การสุ่มตัวอย่างแบบแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามประมาณ
ค่าห้าระดับ จ านวน 32 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าที (t-test) และ F-test (One-way ANOVA) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอสรุปผล อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะดังนี้ 

  5.1 สรุปผล 
  5.2 อภิปรายผล 
  5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผล 
ผลการวิจัยการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอ

วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
  5.1.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   

พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 92 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
65.22 มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.35 และมีสถานภาพเป็นคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คิดเป็นร้อยละ 45.65 
                5.1.2  ผลการวิเคราะห์การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
 พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากสองด้าน และอยู่ในระดับปานกลางสองด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมา ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม และความ



 
76 

 

ปลอดภัย และด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้าน
บุคลากร และการบริหารจัดการ 
            เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 1) ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านบุคลากร และการ
บริหารจัดการ โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า มี
การจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อ 3 ที่ว่า งบประมาณมี
เพียงพอกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 2) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ   
ข้อ 5 ที่ว่า มีแสงสว่างเพียงพอ ในการอ่านหนังสือได้อย่างสบายตา  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ  ข้อ 
4 ที่ว่า  บริเวณท่ีพักเด็กป่วยแยกเป็นสัดส่วนและมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตู้ยาเครื่องเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น 

 3) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร โดยรวม  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า มีเด็กเล็กมี
พัฒนาการด้านการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ขอ้ 7 ที่ว่า  จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 

 4)  ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน พบว่า  การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านการมีส่วนร่วม และการ
สนับสนุนจากชุมชน โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 8 ที่ว่า 
มีชักชวนให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารและช่วยเหลือในระหว่างด าเนินการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
ข้อ 7 ที่ว่า  จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก 

5.1.3  ผลการเปรียบเทียบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จ าแนกตามกลุ่มอย่างที่มีเพศ ระดับการศึกษา และ
สถานภาพต่างกัน ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 กลุ่มอย่างที่มีเพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคามโดยรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 

5.1.4  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
 พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ล าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อยสามอันดับคือ ควร
เพ่ิมงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
ในการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และควรเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 
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ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดขึ้น 
 

5.2 อภิปรายผล 
จากการสรุปการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอ

วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ทั้งสี่ด้าน คือ 1) ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 2) ด้านงานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 3) ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร 4) ด้านการมีส่วนร่วม
และการสนับสนุนจากชุมชนสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

5.2.1 การวิเคราะห์การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
 พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ยังขาดเสถียรภาพในการ
บริหารจัดการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ตั้งอยู่ร่วมกับโรงเรียน
หรือวัดท าให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นไปตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ (2554, หน้า 10-11) ที่ให้สถานศึกษาและสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยทุกหน่วยงาน ทุกสังกัด ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน สร้างเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เติบโตและมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
เหมาะสมกับวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไป ดังนั้นจึงท าให้
ระดับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดวงเดือน จัน
ตา (2555, หน้า 96) ได้ศึกษาการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านหลวงอ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านหลวงอ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามรถน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
  1) ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รองลงมาตามล าดับ คือ อบต.ให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอ
ส าหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผู้ดูแลเด็กที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและเพียงพอมี
แผนการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร อบต.กับบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเรื่องการจัดท า
แผนพัฒนาทุกๆ 1 ปีและประชุมย่อยทุกๆ 1 เดือน อบต.มีแผนเปิดกรอบอัตราก าลังบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ งบประมาณมีเพียงพอกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือได้ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงได้มีการแต่ง
จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้งานต่างๆ สามารถด าเนินไปโดยมีการประสานงานกันอย่างดี 
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แต่จัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่เพียงพอต่อภาระงานที่รับผิดชอบจึงท าให้กระบวนการ
บริหารจัดการศูนย์ยังขาดประสิทธิภาพในบางประการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวคิดของ เบญจา แสงมลิ (2542, หน้า 66) กล่าวว่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นลักษณะของการบริหารงานที่เกิดขึ้นจากชุมชนเป็นผู้จัดตั้ง มีคณะบุคคลเป็นผู้ดูแลใน
รูปของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละ
ศูนย์และการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ด าเนินการมาโดยตลอดนั้น ดังนั้นจึงท าให้ระดับการ
บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
เบญจวรรณ ศรศรี (2550, หน้า 89) ได้ศึกษา การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับปานกลาง 

2) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ มีแสงสว่างเพียงพอ ในการอ่านหนังสือได้อย่างสบายตา  รองลงมาตามล าดับคือ การจัดระบบ
สุขาภิบาล การระบายน้ า การระบายอากาศ และการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสม บริเวณพ้ืนที่
ส าหรับการนอนมีความสะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก และอุปกรณ์เครื่องใช้เหมาะสมกับจ านวนเด็ก 
บริเวณพ้ืนที่รับประทานอาหารสะอาดมีอากาศถ่ายเทได้โดยสะดวก มีแสงสว่างพอเหมาะ อาคารควรจะ
ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีมีระดับเสียงเหมาะสม สภาพพ้ืนที่ภายในอาคารไม่ลื่นและไม่ชื้นแฉะมีความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุ มีรั้วกั้นบริเวณให้เป็นสัดส่วน เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
บริเวณที่พักเด็กป่วยแยกเป็นสัดส่วนและมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตู้ยาเครื่องเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเรือ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทีก าหนดมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งมีขนาดเหมาะสม และต้องไม่อยู่ใน
พ้ืนที่ ซึ่งอาจเสี่ยงต่ออันตราย ได้แก่ บริเวณขนถ่ายแก๊ส น้ ามัน สารเคมี หรือสารพิษมลภาวะทาง
อากาศ แสง และเสียงที่มากเกินควร หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องมีมาตรการป้องกันภาวะอุบัติภัย
ต่าง ๆ ตามมาตรฐานความจ าเป็น และเหมาะสม ดังนั้นจึงท าให้ระดับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัย  มีการปฏิบัติอยูใ่นระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของดวงเดือน จันตา  (2554, 
หน้า 96) ได้ศึกษาการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านหลวงอ าเภอจอมทอง  จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านหลวงอ าเภอจอมทอง  จังหวัด
เชียงใหม่ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย มีการปฏิบัติอยูใ่นระดับมาก 

 3) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
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มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มี
เด็กเล็กมีพัฒนาการด้านการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
รองลงมาตามล าดับคือ จัดประสบการณ์สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือ เหมาะสมกับอายุ วุฒิภาวะ 
และระดับพัฒนาการ  เด็กเล็กมีความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย จัด
ประสบการณ์สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของเด็กวัย ให้ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเด็กเล็ก จัดประสบการณ์การเล่น และการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค์รวมและอย่างต่อเนื่อง  จัด
ประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระท าและน าเสนอความคิด” และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของส านักประสานและ
พัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทีก าหนดมาตรฐานด้านวิชาการ และ
กิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดู
และการให้การศึกษาไปพร้อมๆ กัน เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ตามวัย และความสามารถของแต่ละบุคคล ดังนั้นจึงท าให้ระดับการบริหารงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านวิชาการ และ
กิจกรรมตามหลักสูตร มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทนงศักดิ์ ปักโคทานัง 
(2550, หน้า 92) ได้ศึกษาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแกด า 
อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร   
อยู่ในระดับมาก 

 4)  ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน พบว่า  การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ มีชักชวนให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารและช่วยเหลือในระหว่างด าเนินการ รองลงมาตามล าดับ
คือ จัดให้มีการประชุมชี้แจงให้ชุมชนทราบชี้น าให้เห็นประโยชน์และความจ าเป็นของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นระยะๆ จัดอบรม
ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดให้มีกองทุนส่งเสริมการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ประชาชนทราบ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การ
บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน เพราะว่าประชาชน
คิดว่ามิใช่หน้าที่ในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลยังขาดส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามาได้มีส่วนร่วมประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็ก ดังนั้นจึงท าให้ระดับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับปานกลาง  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เบญจวรรณ ศรศรี (2555, หน้า 92) ได้ศึกษา การ
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บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อ าเภอวังทรายพูน จังหวัด
พิจิตร พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ     
วังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ด้านการมีส่วนร่วมและการ สนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
อยู่ในระดับปานกลาง 

5.2.2  ผลการเปรียบเทียบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จ าแนกตามกลุ่มอย่างที่มีเพศ ระดับการศึกษา และ
สถานภาพต่างกัน ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1. เพศ พบว่า กลุ่มอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นทั้งเพศหญิง เพศชายต่อการ
บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน  ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้อธิบายได้ว่า เพศของ
กลุ่มตัวอย่างไม่ส่งผลต่อระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างมี
เพศต่างกัน ทั้งนีทุ้กเพศอาจเนื่องมาจากในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วน
ใหญ่ที่เป็นเพศหญิง และเพศชายมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกัน และทราบถึง
ระบบการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม ่าเสมอจึงท าให้กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ         
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามโดยรวม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ          
ดวงเดือน จันตา (2555, หน้า 89) ได้ศึกษาการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านหลวง
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการบริหารการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านหลวง ไม่แตกต่างกัน 
 2. ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ร่วมด้วยช่วยกัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปี
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่ผลการศึกษาเป็น
เช่นนี้อธิบายได้ว่า ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างไม่ส่งผลต่อระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม้ว่ากลุ่มอย่างมีระดับการศึกษาต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีการให้ความส าคัญและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลเด็ก มีการวางแผนเพ่ือก าหนดแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการบริหาร มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีการปฏิบัติงานร่วมกันของประธานศูนย์ฯ ผู้ดูแลเด็ก และ
ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดมุมประสบการณ์และการ
ตกแต่งห้องเรียนอย่างเหมาะสมมีการจัดแบ่งพ้ืนที่ส าหรับการจัดเก็บอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์
ต่าง ๆ เป็นสัดส่วน มีการจัดสภาพแวดล้อมในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความร่มรื่นไม่มีสิ่งรบกวน
หรือเป็นอันตรายต่อเด็ก เป็นต้น ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวมีการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน จึงท าให้กลุ่มอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามโดยรวม ไม่แตกต่าง
กัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทนงศักดิ์ ปักโคทานัง (2550, หน้า 92) ได้ศึกษา การบริหารจัดการ
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มี ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแกด า อ าเภอแกด า 
จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน 
 3.สถานภาพ พบว่า กลุ่มอย่างที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้อธิบายได้ว่า 
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างไม่ส่งผลต่อระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
แม้ว่ากลุ่มอย่างที่มสีถานภาพต่างกัน ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การบริหารงานให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีการจัดท าสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกับหลักสูตร  มีการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็กในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันเด็ก วันแม่ 
เป็นต้น ซึ่งท าให้การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กประสบความส าเร็จในที่สุด จึงท าให้กลุ่มอย่างที่มี
สถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามโดยรวม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ทนงศักดิ์ ปักโคทานัง (2550, หน้า 92) ได้ศึกษา การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้  
1. การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอ       

วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ ในระดับปานกลาง และล าดับสุดท้าย คือ ด้าน
บุคลากร และการบริหารจัดการ ซึ่งต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานบุคลากร และการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยคณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการจัดการจัดท าแผนพัฒนา
ระยะ 3 ปี ที่สอดคล้องกับนโยบายหรือวัตถุประสงค์ และต้องปฏิบัติงานตามแผนก าหนด การจัดสรร
จัดสรงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดท ากรอบอัตราก าลังเพ่ือ
บรรจุครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และการวางแผนและจัดทาแผนจัดหาพัสดุ
รายปี  

2. ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ  
ปานกลาง ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  ควรมีการปรับปรุงการ
บริหารงานด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ว่างบประมาณมี
เพียงพอกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางและเป็นล าดับ
สุดท้าย ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ 
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โดยมีการจัดท าแผนงบประมาณให้ครอบทุกหน่วยงานและเพียงพอต่อภาระงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 3. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย พบว่า การบริหารงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  ควรรักษามา
มาตรการด าเนินงานในการบริหารงานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย แต่ใน
ประเด็นที่ว่า บริเวณที่พักเด็กป่วยแยกเป็นสัดส่วนและมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตู้ยาเครื่องเวชภัณฑ์ที่
จ าเป็น มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และเป็นล าดับสุดท้าย ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องปรับปรุง
แก้ไขให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตู้ยาเครื่องเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นไว้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดอาคาร
สถานทีเ่ป็นสัดส่วน สะอาด ปลอดภัย  

        4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ควรรักษามามาตรการ
ด าเนินงานในการบริหารงานด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร แต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้อง
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนงานผลประเมินไปพัฒนาเด็ก และครูผู้ดูแลเด็ก 
จะต้องได้รับการนิเทศกากับติดตามประเมินผลตามแผนจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
เพราะว่าวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตรในประเด็นที่ว่ามีจัดการประเมินพัฒนาการให้เป็น
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง มี่ค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย 
 5. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน พบว่า  การบริหารงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับปาน ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ควรมีการ
ปรับปรุงการบริหารงานด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ว่าจัดให้มี
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงาน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลรวมถึงการเข้ามาจากชุมชนในกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือประชาคมในท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดบริการการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  

 1. ควรมีการศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  

  2. ควรมีการศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  
 3. ควรศึกษาความคิดเห็นของผู้น าชุมชนหรือผู้น าท้องถิ่นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปในอนาคต  

 4. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย 

 
                      1) ดร.ประพิศ โบราณมูล 

- เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและสถิติ และพิจารณาความสอดคล้อง 
- วุฒิการศึกษา บธ.บ., กศ.ม. (สังคมศึกษา), ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 
- ต าแหน่ง หัวหน้าฝา่ยบรหิารงานทั่วไปและบริการวชิาการ มหาวทิยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
    2) นางสาวนงนุช  จุลนาค 

- เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพิจารณาความสอดคล้อง 
- วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการบริหารการศึกษา) 

 - ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอก องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

  3) นางหนูเนี่ยม  สินเธาว์ 
- เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสรา้งเนื้อหา และพิจารณาความสอดคล้อง 
- วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาการบริหารการศึกษา) 
- ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ ต าบลหัวเรือ 

อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
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ภาคผนวก ค  
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ง  
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 

 อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
............................................................................................................................. ................................ 

ค าชี้แจง 
  1. แบบสอบถามนี้ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยเรื่อง การบริหารงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  
          2. แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3  ตอน  คือ 
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) 
              ตอนที่ 2 การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  
               ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  
           3. ขอความกรุณาให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงและตอบให้ครบทุกข้อ 
ค าตอบของท่านจะไม่มีผลใด ๆ ต่อตัวท่านหากแต่เพ่ือประโยชน์ต่อการน าผลการศึกษาวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ต่อไป 

 
 
  

 ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือ 
 

                                              นางสาวสภุาพ หลาบค า 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา การบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
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 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง (   ) ที่ก าหนดให้ตรงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวท่านมากที่สุด     

 
1. เพศ 

 (     )  ชาย    (     )  หญิง              
   

        2. ระดับการศึกษา  
  (     )  ต่ ากว่าปริญญาตรี 
   (     )  ปริญญาตรี 

  (     )  สูงกว่าปริญญาตรี 
 
3. สถานภาพ      

  (     )  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (     )  ครูผู้ดูแลเด็ก  

  (     )  คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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          ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  
  ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความต้องการที่ตรงกับสภาพความเป็น
จริงเพียงค าตอบเดียวและกรุณาตอบให้ครบทุกข้อ โดยก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 หมายเลข  5  หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
 หมายเลข  4  หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติใจอยู่ในระดับมาก 
 หมายเลข  3  หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
 หมายเลข  2  หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
 หมายเลข  1  หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  

อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

ระดับการปฏิบัติ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด   
(1) 

1.ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ      
1. อบต.มีแผนเปิดกรอบอัตราก าลังบุคลากร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผู้ดูแลเด็กที่มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานและเพียงพอ 

     

3. งบประมาณมีเพียงพอกับการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     

4. มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
เพียงพอส าหรับเด็กเล็ก 

     

5. มีการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

     

6. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     

7. มีแผนการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 
อบต.กับบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเรื่อง
การจัดท าแผนพัฒนาทุกๆ  
1 ปีและประชุมย่อยทุกๆ 1 เดือน 

     

8. อบต.ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

ระดับการปฏิบัติ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด   
(1) 

2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย 

     

1. บริเวณพ้ืนที่ส าหรับการนอนมีความสะอาด 
อากาศถ่ายเทได้สะดวก และอุปกรณ์เครื่องใช้
เหมาะสมกับจ านวนเด็ก 

     

2. สภาพพ้ืนที่ภายในอาคารไม่ลื่นและไม่ชื้น
แฉะมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 

     

3. บริเวณพ้ืนที่รับประทานอาหารสะอาดมี
อากาศถ่ายเทได้โดยสะดวก มีแสงสว่างพอเหมาะ  

     

4. บริเวณที่พักเด็กป่วยแยกเป็นสัดส่วนและมี
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตู้ยาเครื่องเวชภัณฑ์ที่
จ าเป็น 

     

5. มีแสงสว่างเพียงพอ ในการอ่านหนังสือได้อย่าง
สบายตา 

     

6. อาคารควรจะตั้งอยู่ในบริเวณที่มีระดับเสียง
เหมาะสม 

     

7. มีรั้วกั้นบริเวณให้เป็นสัดส่วน เพ่ือความปลอดภัย
ของเด็ก 

     

8. มีการจัดระบบสุขาภิบาล การระบายน้ า 
การระบายอากาศ และการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้
เหมาะสม 

     

3. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร      
1. เด็กมีพัฒนาการด้านการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

     

2. เด็กมีความสามารถในการคิด และการ
แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 

     

3. จัดประสบการณ์การเล่น และการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค์รวมและอย่างต่อเนื่อง 
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การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

ระดับการปฏิบัติ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด   
(1) 

5.ให้ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเด็กเล็ก 

     

6. จัดประสบการณ์สอดคล้องกับจิตวิทยา
พัฒนาการ คือ เหมาะสมกับอายุ วุฒิภาวะ และ
ระดับพัฒนาการ 

     

7. จัดประสบการณ์สอดคล้องกับลักษณะการ
เรียนรู้ของเด็กวัย 

     

8. จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน 
ตัดสินใจ ลงมือกระท าและน าเสนอความคิด 

     

4. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุน
จากชุมชน 

     

1. จัดให้มีการประชุมชี้แจงให้ชุมชนทราบ
ชี้น าให้เห็นประโยชน์และความจ าเป็นของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

     

2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นระยะๆ 

     

3. มีการประสานงานและประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ประชาชน
ทราบ 

     

4. มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงความ
คิดเห็นการให้ข้อมูลข่าวสารกับชุมชน 

     

5. จัดให้มีกองทุนส่งเสริมการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

     

6. จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     

7. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก 

     

8. ชักชวนให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารและ
ช่วยเหลือในระหว่างด าเนินการ 

     

 
 



 

101 
 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  

ค าชี้แจง : เพ่ือให้การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอความกรุณาได้เขียนข้อเสนอแนะ
ตามความคิดเห็นของท่านในที่ก าหนดไว้ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 
 

1. ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………............................……………………………………………………………………………………………………… 
 
          2. ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..................................………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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     ภาคผนวก  จ 

ตารางแสดง ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
                Scale          Scale        Corrected 
                Mean         Variance       Item-            Alpha 
                if Item         if Item        Total             if Item 
                Deleted        Deleted     Correlation        Deleted 
ข้อ 1           60.2000       142.2345        .4781           .89175 
ข้อ 2           60.3667       134.7920        .8712           .89116 
ข้อ 3           60.2333       136.8747        .8278           .89125 
ข้อ 4           60.5333       137.3609        .6175           .89158 
ข้อ 5           60.3000       136.7690        .7743           .89131 
ข้อ 6           60.6667       134.7126        .8242           .89222 
ข้อ 7           60.5333       135.3609        .7682           .89311 
ข้อ 8           60.4333       141.5644        .4910           8.9175 
ข้อ 9           60.4333       135.9092        .6542           .89153 
ข้อ 10         60.3667       139.4126        .8120           8.9132 
ข้อ 11         59.9000       140.7828        .6349           .89152 
ข้อ 12         60.3333       135.6782        .8732           .89117 
ข้อ 13         60.2667       137.0299        .7286           .89138 
ข้อ 14         60.4000       138.8690        .7337           .89238 
ข้อ 15         60.2000       135.2690        .7961           .89127 
ข้อ 16         60.4667       131.7057        .8718           .89513 
ข้อ 17         60.5333       132.5333        .7799           .89230 
ข้อ 18         60.7000       134.2172        .6610           .89355 
ข้อ 19         60.4333       141.5644        .4910           .89175 
ข้อ 20         60.4333       135.9092        .6542           .89153 
ข้อ 21         60.5333       132.5333        .7799           .89230 
ข้อ 22         60.7000       134.2172        .6610           .89355 
ข้อ 23         60.2000       135.2690        .7961           .89127 
ข้อ 24         60.4667       131.7057        .8718           .89513 
ข้อ 25         60.5333       132.5333        .7799           .89230 
ข้อ 26         60.7000       134.2172        .6610           .89355 
ข้อ 27         60.4333       141.5644        .4910           .89175 
ข้อ 28         60.4333       135.9092        .6542           .89153 
ข้อ 29         60.5333       132.5333        .7799           .89230 
ข้อ 30         60.7000       134.2172        .6610           .89355 
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ข้อ 31         60.5333       137.3609        .6175           .89158 
ข้อ 32         60.3000       136.7690        .7743           .89131 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 32 
Alpha =    .89142 
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     ภาคผนวก  ฉ 

แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
เรื่อง การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  

อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
ขอความกรุณาผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Item 

Objective Congruence Index = IOC) และช่วยพิจารณาให้ครบทุกข้อด้วย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 

ข้อ 
การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม  
จังหวัดมหาสารคาม 

การพิจารณา ค่า 
IOC 

N

R  

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที่ 
3 

 1.ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ     
1. อบต.มีแผนเปิดกรอบอัตราก าลงับุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก +1 +1 +1 1 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผู้ดูแลเด็กท่ีมีความรู้ความสามารถใน

การปฏิบัติงานและเพียงพอ 
+1 +1 +1 1 

3. งบประมาณมีเพียงพอกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

+1 +1 +1 1 

4. มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอส าหรับเด็ก
เล็ก 

+1 +1 +1 1 

5. มีการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก +1 +1 +1 1 
6. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
+1 +1 +1 1 

7. มีแผนการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร อบต.กับ
บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเรื่องการจัดท าแผนพัฒนา
ทุกๆ 1 ปีและประชุมย่อยทุกๆ 1 เดือน 

+1 +1 +1 1 

8. อบต.ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก +1 +1 +1 1 
 2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย     

9. บริเวณพ้ืนที่ส าหรับการนอนมีความสะอาด อากาศถ่ายเท
ได้สะดวก และอุปกรณ์เครื่องใช้เหมาะสมกับจ านวนเด็ก 

+1 +1 +1 1 

10.  สภาพพ้ืนที่ภายในอาคารไม่ลื่นและไม่ชื้นแฉะมีความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 

+1 +1 +1 1 

11 บริเวณพ้ืนที่รับประทานอาหารสะอาดมีอากาศถ่ายเทได้
โดยสะดวก มีแสงสว่างพอเหมาะ  

+1 +1 +1 1 

 
 
 
 

     



 

107 
 

ข้อ 
การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม  
จังหวัดมหาสารคาม 

การพิจารณา ค่า 
IOC 

N

R  

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

12 บริเวณที่พักเด็กป่วยแยกเป็นสัดส่วนและมีอุปกรณ์ปฐม
พยาบาล ตู้ยาเครื่องเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น 

+1 +1 +1 1 

13 มีแสงสว่างเพียงพอ ในการอ่านหนังสือได้อย่างสบายตา +1 +1 +1 1 
14 อาคารควรจะตั้งอยู่ในบริเวณท่ีมีระดับเสียงเหมาะสม +1 +1 +1 1 
15 มีรั้วกั้นบริเวณให้เป็นสัดส่วน เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก +1 +1 +1 1 
16 มีการจัดระบบสุขาภิบาล การระบายน้ า การระบายอากาศ และ

การจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสม 
+1 +1 +1 1 

 3. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร     
17 เด็กมีพัฒนาการด้านการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
+1 +1 +1 1 

18 เด็กมีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย +1 +1 +1 1 
19 จัดประสบการณ์การเล่น และการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กโดย

องค์รวมและอย่างต่อเนื่อง 
+1 +1 +1 1 

20 จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง  

+1 +1 +1 1 

21 ให้ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนรว่มในการพัฒนาเด็กเล็ก +1 +1 +1 1 
22 จัดประสบการณ์สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือ 

เหมาะสมกับอายุ วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ  
+1 +1 +1 1 

23 จัดประสบการณ์สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของเด็กวัย +1 +1 +1 1 
24 จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือ

กระท าและน าเสนอความคิด 
+1 +1 +1 1 

 4. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน     
25 จัดให้มีการประชุมชี้แจงให้ชุมชนทราบชี้น าให้เห็น

ประโยชน์และความจ าเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
+1 +1 +1 1 

26 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นระยะๆ 

+1 +1 +1 1 

27 มีการประสานงานและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ประชาชนทราบ 

+1 +1 +1 1 
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ข้อ 

การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม  

จังหวัดมหาสารคาม 

การพิจารณา ค่า 
IOC 

N

R  

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

28 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นการให้
ข้อมูลข่าวสารกับชุมชน 

+1 +1 +1 1 

29 จัดให้มีกองทุนส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

+1 +1 +1 1 

30 จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

+1 +1 +1 1 

31 จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก 

+1 +1 +1 1 

32 ชักชวนให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารและช่วยเหลือใน
ระหว่างด าเนินการ 

+1 +1 +1 1 
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ภาคผนวก ช  
ตารางแสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซีแ่ละมอร์แกน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

110 
 

 
ตารางแสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน  

(Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan) 
ขนาด
ประชากร  

ขนาด
ตัวอย่าง  

ขนาด
ประชากร  

ขนาด
ตัวอย่าง  

ขนาด
ประชากร  

ขนาด
ตัวอย่าง  

ขนาด
ประชากร  

ขนาด
ตัวอย่าง  

ขนาด
ประชากร  

ขนาด
ตัวอย่าง  

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

10 
14 
19 
24 
28 
32 
36 
40 
44 
48 
52 
56 
59 
63 
66 
70 
73 
76 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 

80 
86 
92 
97 
103 
108 
113 
118 
123 
127 
132 
136 
140 
144 
148 
152 
155 
159 

280 
290 
300 
320 
340 
360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
500 
550 
600 
650 
700 
750 

162 
165 
169 
175 
181 
186 
191 
196 
201 
205 
210 
214 
217 
226 
234 
242 
248 
254 

800 
850 
900 
950 

1,000 
1,100 
1,200 
1,300 
1,400 
1,500 
1,600 
1,700 
1,800 
1,900 
2,000 
2,200 
2,400 
2,600 

260 
265 
269 
274 
278 
285 
291 
297 
302 
306 
310 
313 
317 
320 
322 
327 
331 
335 

2,800  
3,000  
3,500  
4,000  
4,500  
5,000  
6,000  
7,000  
8,000  
9,000  
10,000  
15,000  
20,000  
30,000  
40,000  
50,000  
75,000  
100,000  

338 
341 
346 
351 
354 
357 
361 
364 
367 
368 
370 
375 
377 
379 
380 
381 
382 
384 

 

(ที่มา : Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan. 1970 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) 
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ชื่อ – สกุล           นางสาวสุภาพ  หลาบค า 
วัน/เดือน/ปีเกิด           8 มกราคม 2514 
สถานทีเ่กิด           66 หมู่ 5 ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม  
                                                           จังหวัดมหาสารคาม 44120 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน          66 หมู่ 5 ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม  
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ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2537 – 2540        อนุปริญญาศิลปศาสตร์(อ.ศศ.) วิชาเอก การจัดการ 
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