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This research aims To study and implementation of child development centers under the 
local governments of provinces, including Phu Luang. Child care teachers / assistant teachers in 
child care. Committee Care Center 219 samples. Child care teachers / assistant teachers in child 
care.Number 64 of 76 child development centers totaling 1140 people were selected by simple 
random sampling, by a ratio based on the size of the school. The instrument used for data 
collection questionnaires SCALE. The reliability was 0.95 in both statistics used for data analysis 
were frequency, percentage, average, standard deviation. T test (t-test and Independent samples) 
one-way analysis of variance (F-test and One way ANOVA) and the pair test the difference.  
by way of  Scheffe 

The results of the study were as follows 
1.  Implementation of the Child Development Center. Under the local government Phu 

Luang observed that the implementation of the Child Development Center. Under the local 
government Phu Luang is one of the moderate aspects: promoting early childhood development 
network. The other at a high level. 

2.  The implementation of the Child Development Center. Under the local government 
Phu Luang found that the implementation of the Child Development Center. Under the local 
government in the Phu Luang is one of many aspects of the management of child care centers. 
Other portions are moderate. 

3. The results of the comparison. The operation of child care centers under the 
jurisdiction of local governments Phu Luang Loei by sex, overall no difference. 

4. A comparison of results Operational issues of child care centers under the jurisdiction 
of local governments Phu Luang Loei sex with the implementation of the Child Development 
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Centre, the differences are statistically significant at the .05 level. Is one of the academically. and 
of course the different level of statistical significance. 01 is one aspect of management Child 
Development Center, the other side is no different. 

5. Comparison The comparison of the operation of child care centers under the 
jurisdiction of local governments Phu Luang Loei by age, overall no difference. 

6. Comparison of the results. The operational issues of child development centers under 
local government Phu Luang Loei by age, overall no difference. 
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4.3 สภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

อาํเภอ ภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ โดยภาพรวม
และรายขอ้ 79 

4.4 สภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นบุคลากร โดยภาพรวมและรายขอ้ 80 

4.5 สภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั โดย
ภาพรวมและรายขอ้ 81 

4.6 สภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตรโดยภาพรวมและ
รายขอ้ 83 

4.7 สภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน
โดยภาพ รวมและรายขอ้ 84 

4.8 สภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั โดยภาพรวม
และดา้น 86 

4.9 ปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อาํเภอภูหลวง โดยภาพรวมและรายดา้น 88 

4.10 ปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ โดยภาพรวม
และรายขอ้ 89 



ฌ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี  หนา้ 
4.11 ปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นบุคลากร โดยภาพรวมและรายขอ้ 90 
4.12 ปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั โดย
ภาพรวมและรายขอ้ 91 

4.13 ปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นวิชาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร โดยภาพรวม
และรายขอ้ 93 

4.14 ปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน 
โดยภาพรวมและรายขอ้ 95 

4.15 ปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั โดยภาพรวม
และรายขอ้ 

 
 

97 
4.16 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย จาํแนกตามเพศ โดยภาพรวมและ
รายดา้น 99 

4.17 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 1 ดา้นการบริหารจดัการ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จาํแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายขอ้ 100 

4.18 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 2 ดา้นบุคลากร จาํแนกตาม
เพศ โดยภาพรวมและรายขอ้  102 

4.19 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 3 ดา้นอาคารสถานท่ี
ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั จาํแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายขอ้  104 

 



ญ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี  หนา้ 
4.20 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 4 ดา้นวิชาการและกิจกรรม
ตามหลกัสูตร จาํแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายขอ้  106 

4.21 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 5 ดา้นการมีส่วนร่วม และ
การสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน จาํแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายขอ้  108 

4.22 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 6 ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการ
พฒันาเดก็ปฐมวยั จาํแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายขอ้  

 
 

110 
4.23 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ี โดย
ภาพรวมและรายดา้น 112 

4.24 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 1 ดา้นการบริหารจดัการ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ี โดยภาพรวมและรายขอ้  113 

4.25 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 2 ดา้นบุคลากร จาํแนกตาม
ตาํแหน่งหนา้ท่ี โดยภาพรวมและรายขอ้  115 

4.26 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 3 ดา้นอาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ี โดยภาพรวมและรายขอ้  117 

4.27 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 4 ดา้นวิชาการและกิจกรรม
ตามหลกั สูตร จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ี โดยภาพรวมและรายขอ้  119 

4.28 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 5 ดา้นการมีส่วนร่วมและ
การสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ี โดยภาพรวมและรายขอ้ 121 



ฎ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี  หนา้ 
4.29 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 6 ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการ
พฒันาเดก็ปฐมวยั จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ี โดยภาพรวมและรายขอ้  123 

4.30 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย จาํแนกตามวุฒิการศึกษา โดย
ภาพรวมและรายดา้น 125 

4.31 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 1 ดา้นการบริหารจดัการ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จาํแนกตามวฒิุการศึกษา โดยภาพรวมและรายขอ้  126 

4.32 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 2 ดา้นบุคลากร จาํแนกตาม
วฒิุการศึกษา โดยภาพรวมและรายขอ้  128 

4.33 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 3 ดา้นอาคาร สถานท่ี
ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั จาํแนกตามวฒิุการศึกษา โดยภาพรวมและรายขอ้  130 

4.34 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 4 ดา้นวิชาการและกิจกรรม
ตามหลกัสูตร จาํแนกตามวฒิุการศึกษา โดยภาพรวมและรายขอ้  132 

4.35 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 5 ดา้นการมีส่วนร่วม และ
การสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน จาํแนกตามวฒิุการศึกษา โดยภาพรวมและรายขอ้  134 

4.36 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 6 ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการ
พฒันาเดก็ปฐมวยั จาํแนกตามวฒิุการศึกษา โดยภาพรวมและรายขอ้  136 

4.37 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย จาํแนกตามอาย ุโดยภาพรวมและ
รายดา้น 138 



ฏ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี  หนา้ 
4.38 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 1 ดา้นการบริหารจดัการ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จาํแนกตามอาย ุโดยภาพรวมและรายขอ้  139 

4.39 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 2 ดา้นบุคลากร จาํแนกตาม
อาย ุโดยภาพ รวมและรายขอ้  141 

4.40 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 3 ดา้นอาคาร สถานท่ี 
ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั จาํแนกตามอาย ุโดยภาพรวมและรายขอ้  143 

4.41 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
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บทที ่1 
บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
การศึกษาเป็นกระบวนการในการพฒันาคุณภาพชีวิตของมนุษยท์ั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา 

ความรู้ คุณธรรม ให้ดาํเนินชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข สามารถพฒันาประเทศไดอ้ย่าง
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ดา้นของประเทศการเตรียมคนให้มีคุณลกัษณะ
มองกวา้ง คิดไกลใฝ่ดี การเตรียมคนให้สามารถเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วในปัจจุบนัแต่การจดัการศึกษาในปัจจุบนัยงัไม่สามารถสนองความตอ้งการในการพฒันา
บุคคล ชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติซ่ึงกาํลงัเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วไดดี้เท่าท่ีควร ดงันั้น 
การจดัการศึกษาจะตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ และถือ 
ว่าผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุดกระบวนการจดัการศึกษาตอ้งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาธรรมชาติ
และเตม็ศกัยภาพ (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 

การพฒันาคนเป็นจุดมุ่งหมายหลกัของการพฒันาโดยเฉพาะเด็กซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีสําคญั 
ในการพฒันาศกัยภาพของคน เพราะเด็กคืออนาคตของครอบครัวของชุมชนและของประเทศชาติ
ความหวงัของประเทศชาติข้ึนอยูก่บัคุณภาพของเด็กท่ีจะเจริญเติบโตเป็นผูพ้ฒันาประเทศต่อไปเด็ก
ในช่วงปฐมวยัเป็นระยะท่ีสาํคญัท่ีสุดของการพฒันาทั้งร่างกาย สติปัญญา สังคม และบุคลิกภาพ
ประสบการณ์ท่ีเดก็ไดรั้บในช่วงน้ีมีอิทธิพลมากต่อการเสริมสร้างพื้นฐานความพร้อมสาํหรับพฒันา
ขั้นต่อไป การวางรากฐานท่ีดีของชีวิตตอ้งวางท่ีตวัทรัพยากรบุคคล ท่ีส่งผลกระทบท่ีดีในระยะยาว
มากกว่าการปลูกฝังสร้างเสริมในช่วงอ่ืนของชีวิตช่วงอายท่ีุปูพื้นฐานไดดี้ท่ีสุดคือวยัตํ่ากว่า 6 ขวบ
เป็นช่วงท่ีมีการพฒันาสติปัญญาสูง การจดัการศึกษาให้เด็กในวยัน้ีจึงเป็นการเตรียมเด็กให้เป็น
ผูใ้หญ่ท่ีดีพร้อมจะเป็นพลเมืองท่ีชาติตอ้งการ แกปั้ญหาของชาติบา้นเมืองได ้ เด็กในช่วงปฐมวยั
เหมาะสมในการวางรากฐานและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพ เด็กทุกคนจะตอ้งไดรั้บ
การสนองตอบขั้นพื้นฐานเพ่ือใหก้ารพฒันาดาํเนินไปในทุกดา้นใหบ้รรลุถึงศกัยภาพของความเป็น
มนุษยโ์ดยสมบูรณ์และสามารถใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม หากมีการจดั
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กซ่ึงสามารถเรียนอะไรก็ไดเ้ม่ือมีความ
พร้อมและความสาํเร็จในชีวิตของเดก็ข้ึนอยูก่บัการเตรียมความพร้อมเป็นสาํคญั การจดัการเรียนให้
ตรงกบัสติปัญญาของเด็กจะช่วยให้เด็กท่ีเสียเปรียบดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเสริมสร้างพฒันาการ
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ดา้นลกัษณะนิสัยและสังคมนิสัย และลดการซํ้ าชั้นในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 แต่ถา้ใหเ้ด็กเรียนโดย 
ท่ียงัไม่มีความพร้อมนอกจากจะไม่ประสบผลสําเร็จแลว้อาจทาํให้เด็กเกลียดโรงเรียน กลวัครู  
เบ่ือหน่าย เฉ่ือยชา ขาดความสนใจในการเรียน ดงันั้น แบบฝึกความพร้อมเป็นส่ือท่ีครู ผูป้กครอง
นิยมใชก้นัมากเพราะเป็นการส่งเสริมพฒันาการและเตรียมความพร้อมใหก้บัเด็กโดยเฉพาะ การให้
เดก็ทาํแบบฝึกหดัจะช่วยเพิ่มแรงกระตุน้และช่วยปลูกฝังและส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้นิสัยใฝ่ศึกษา
อยา่งมีระบบและเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัใหแ้ก่ผูเ้รียน ซ่ึงจะแสดงถึงจุดเด่นจุดดอ้ยของแต่ละบุคคลใน
เน้ือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 

การจดัการศึกษาปฐมวยัเป็นการจดัการศึกษาก่อนภาคบงัคบัมีความสาํคญัอยา่งยิ่งในอนัท่ี
จะช่วย ส่งเสริมใหเ้ดก็ปฐมวยัไดรั้บการพฒันาไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวยัและ
พฒันาการ ทั้งน้ี เน่ืองจากเด็กปฐมวยั ซ่ึงหมายถึงเด็กท่ีมีอายรุะหว่าง 0 - 6 ขวบนั้นเป็นวยัท่ีกาํลงัมี
พฒันาการทุกดา้น และเจริญเติบโตในอตัราท่ีสูงสุด โดยเฉพาะในระบบประสาทและสมองโดยมี
อตัราการเจริญเติบโตถึงร้อยละ 80 ของผูใ้หญ่ เป็นระยะท่ีเกิดการเรียนรู้อยา่งเตม็ท่ี ถา้ไดรั้บการ
ส่งเสริมอยา่งถูกตอ้ง นกัจิตวิทยาและนกัการศึกษา ทัว่ไปต่างเช่ือว่า ประสบการณ์ท่ีเด็กปฐมวยัได ้
รับเป็นปัจจยัพื้นฐานของการพฒันาการทุกดา้นต่อเน่ืองไป จนกระทัง่เติบโตเป็นผูใ้หญ่การ 
วางรากฐานใหก้บัเดก็ปฐมวยั จึงเท่ากบัเป็นการเตรียมและสร้างพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพใหก้บัประเทศ 
ชาตินัน่เอง กล่าวไดว้่าจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาปฐมวยั คือ การสร้างเสริม พฒันาการทุก
ดา้นของเด็กให้เจริญเติบโตถึงขีดสูงของศกัยภาพและเตรียมความพร้อมเพ่ือการเรียนรู้ชีวิต โดย 
คุณสมบติัท่ีมุ่งสร้างเสริม คือ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่มคุณธรรม จริยธรรม วิถีชีวิตไทย 
ส่ิงแวดลอ้ม และค่านิยม รวมทั้งความเสมอภาค ดงันั้นการจดัการศึกษาปฐมวยัจึงเป็นส่ิงจาํเป็น 
เพราะเป็นการวางรากฐาน เพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์อีกทั้งยงั
มีความสาํคญัในฐานะท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ ของกระบวนการจดัการศึกษาของมนุษย ์ (กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2553) 

การจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานสาํหรับชีวิตในอนาคต ท่ี
ยงัตอ้งอาศยั การใหก้ารสนบัสนุนและความร่วมมือจากทุกฝ่าย บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งมีความรู้
ความเขา้ใจ แนวทาง การจดัการศึกษาและวิธีดาํเนินงาน รวมทั้งการประสานสัมพนัธ์กบัผูป้กครอง
ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง การพฒันาเดก็ท่ีถูกตอ้ง โดยถือวา่ความร่วมมือจากทุกฝ่าย เป็นหวัใจ
สาํคญัของการจดัการศึกษาในระดบัก่อน ประถมศึกษา เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และเพื่อเด็ก 
ไทยทุกคน (สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2547) 

รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้  
คู่คุณธรรม จดัใหมี้ กฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความ
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เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสํานึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบั
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สนบัสนุนการ
คน้ควา้วิจยัในศิลปวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพฒันา
ประเทศ พฒันาวิชาชีพครูและส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ รวมทั้งการ
จดัการศึกษาของรัฐ ใหค้าํนึงถึงการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเอกชน ตามท่ี
กฎหมาย บญัญติัและให้ความคุม้ครองการจดัการศึกษาขององคก์รวิชาชีพและเอกชนภายใตก้าร
กาํกบัดูแลของรัฐ (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 

การบริหารและการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน มีสิทธ์ิ จดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหน่ึงหรือทุกระดบัตามความพร้อม ความเหมาะสม
และความตอ้งการภายในทอ้งถ่ิน ใหก้ระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินความพร้อมใน
การจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และมีหนา้ท่ีในการประสานและส่งเสริมองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้สามารถจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบันโยบายและ ไดม้าตรฐานการศึกษา 
รวมทั้งการเสนอแนะการจดัสรรงบประมาณอุดหนุนการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 

ในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงตอ้งคาํนึงถึงการมีส่วน
ร่วมกนั ทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย อีกทั้งยงัเป็นการใชต้น้ทุนทางสังคมท่ีมีอยู่
ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การจัด 
การศึกษาในศูนยพ์ฒันา เด็กเลก็เป็นการสร้างพื้นฐานการศึกษาให้แก่เด็กเลก็ ท่ีจะทาํให้มีการสาน
เสริมการศึกษาระดบัขั้นพื้นฐาน ต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
สังคมจนเป็นท่ียอมรับในศกัยภาพของ การบริหารจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
กระบวนการบริหารแบบการมีส่วนร่วมจึงมีความ จาํเป็นอย่างยิ่งต่อการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
เพราะจะทาํใหส้ามารถขบัเคล่ือนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไปสู่ มาตรฐานการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซ่ึง
เป็นการระดมสรรพกาํลงัจากทุกภาคส่วนของสังคม ภายใตท้กัษะ การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
ของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ครู ผูดู้แลเด็ก และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ี
จะทาํใหเ้กิดความพร้อมใจท่ีจะร่วมมือในการจดัการศึกษาของ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหก้า้วหนา้ต่อไป  
(กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2551) 

การศึกษาระดบัปฐมวยัตามความหมายของกระทรวงศึกษาธิการ (2548) ระบุว่า หมายถึง
การจดัการศึกษาในลกัษณะการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมใหเ้ด็กแรกเกิด 
ถึง5 ปี ก่อนเขา้เรียนในระดบัประถมศึกษา ซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยทัว่กนัว่าเด็กเลก็ช่วงวยัน้ีเป็นระยะ
สําคญัของการพฒันาการเรียนรู้และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบุคคล ตลอดจนเพ่ือเป็นการ
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วางรากฐานดา้นการศึกษาท่ีสําคญัของมนุษยอ์นัจะส่งผลถึงชีวิตของบุคคลในอนาคต แต่จาก
สถานการณ์ปัจจุบนัจะเห็นไดว้่า การจดัการศึกษาปฐมวยัท่ีดาํเนินการโดยองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีความแตกต่างกนัในดา้นมาตรฐานการศึกษา จากการศึกษาขอ้มูลของสาํนกังานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2550) พบขอ้เทจ็จริงจากการประเมินสถานการณ์และทดสอบพฒันาการอยา่งคดั
กรองในเด็กปฐมวยั (0 - 5 ปี) ซ่ึงพบว่า โดยภาพรวมเด็กปฐมวยัมีแนวโนม้พฒันาการล่าชา้ ในดา้น
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม สติปัญญา และจริยธรรม ซ่ึงสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) 
สรุปประเดน็ปัญหาและสาเหตุของปัญหาดา้นคุณภาพผูเ้รียน ไดแ้ก่ เด็กไม่ไดรั้บการพฒันาเตม็ตาม
ศกัยภาพ เด็กไม่ไดรั้บการเตรียมความพร้อมอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพก่อนเขา้เรียนชั้น ป.1 ซ่ึงมี
สาเหตุมาจากความไม่พร้อมในการจดัการศึกษาปฐมวยั ศูนยป์ฐมวยัมีไม่ เพียงพอท่ีจะใหบ้ริการใน
การเตรียมความพร้อมและพฒันาเดก็ปฐมวยัไดอ้ยา่งทัว่ถึง ขาดหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีดูแลการพฒันา
เด็กปฐมวยัของกระทรวงศึกษาธิการ พ่อแม่ ผูป้กครองและครูขาดความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันา
เด็กตามวยัท่ีถูกตอ้งเหมาะสม และเด็กบางส่วนมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกนัทาํให้
ขาดโอกาสในการรับบริการ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 - 2559) ไดก้าํหนดวตัถุประสงคป์ระการแรกคือ พฒันา
คนอยา่งรอบดา้นและสมดุล เพื่อเป็นฐานหลกัของการพฒันา โดยมีแนวนโยบายเพ่ือดาํเนินการคือ 
การพฒันาทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตให้มีโอกาสเขา้ถึงการเรียนรู้ไดต้ั้งเป้าหมายให้เด็ก
ปฐมวยัอาย ุ0 - 5 ปี ทุกคนไดรั้บการพฒันาและเตรียมความพร้อมทุกดา้นก่อนเขา้สู่ระบบการศึกษา 
พร้อมทั้งไดว้างกรอบการดาํเนินงานการพฒันาและเตรียมความพร้อมเดก็ปฐมวยัไวด้งัน้ี 1) ส่งเสริม
และสนับสนุนการพฒันาและการเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวยัในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใหค้วามรู้ในการเล้ียงดูลูกแก่พอ่แม่ ผูป้กครอง รวมทั้งผูท่ี้เตรียมตวัเป็นพอ่แม่ 

2) ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาปฐมวยัให้มีคุณภาพครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
พฒันารากฐานพฒันาการของทุกชีวิตอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และแนว 
นโยบายเพื่อดาํเนินการของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545 - 2559) กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จึงไดก้าํหนดนโยบายการจดัการศึกษาในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2545 - 
2559 โดยมีนโยบายในดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยั คือจดัการศึกษาใหเ้ด็กปฐมวยัไดเ้ขา้รับบริการ 
ทางการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน 
องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนาสถานประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืนในทอ้งถ่ิน มี
สิทธิและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาปฐมวยั 

จากนโยบายการจดัการศึกษาในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทาํให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เทศบาล มีภารกิจหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นการ
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พฒันาเด็กและมีบทบาทสาํคญัในการบริหารจดัการเก่ียวกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ซ่ึงเป็นสถานท่ีดูแล
และใหก้ารศึกษาเด็กอายรุะหว่าง 3 - 5 ปี (เด็กปฐมวยั) และในปีการศึกษา 2544 สาํนกังานคณะ 
กรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติไดส้ัง่การใหโ้รงเรียนในสังกดังดรับเด็ก 3 ขวบเขา้เรียนกระทรวง 
มหาดไทยจึงมีมติท่ีประชุมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับผิดชอบจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ (อนุบาล 3 ขวบ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นตน้มา และนบัตั้งแต่องคก์ารบริหารส่วน
ทอ้งถ่ินอาํเภอภูหลวง ไดด้าํเนินการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ เม่ือปี พ.ศ. 2544 เป็น
ตน้มา ยงัไม่มีการศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินอาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ในเขตอาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ไดเ้ปิดสอนในระดบัปฐมวยัมีเดก็ตั้งแต่
อาย ุ3 - 5 ปี ซ่ึงเป็นช่วงท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จะเนน้การจดัการศึกษาแบบเตรียมความพร้อม เพื่อการ
พฒันาเด็กปฐมวยัให้พฒันาไดเ้ป็นไปตามศกัยภาพ ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติ 
ปัญญา เพื่อให้เด็กอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข และในขณะเดียวกนัผูป้กครองระดบัปฐมวยัน้ีก็มี
ความตอ้งการและเขา้ใจว่าการจดัการเรียนการสอนในระดบัน้ีครูผูส้อนจะตอ้งเนน้การส่งเสริมทาง
วิชาการซ่ึงประกอบดว้ย การอ่าน คดั เขียน และตอ้งการใหลู้กอ่านออกเขียนได ้เพื่อจะสอบเขา้เรียน 
ในระดบัประถมศึกษา ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนแบบน้ีเป็นการเร่งเด็กเกินกว่าระดบัพฒันาการ
ของเด็ก ทาํให้เด็กเครียด ไม่มีความสุขและเบ่ือหน่ายการเรียน อาจทาํให้ลา้ในการศึกษาระดบัท่ี
สูงข้ึน ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนแบบน้ีจะมีผลในทางลบกบัเดก็ ซ่ึงเป็นความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งใน
ขณะเดียวกนัก็มีครูผูดู้แลเด็กบางคนยงัยึดติดกบัการสอนแบบเดิมคือ เนน้ให้เด็กอ่านออกเขียนได ้
ซ่ึงมีผลในทางลบกบัเด็ก ซ่ึงการจดัการศึกษาระดับปฐมวยัจะตอ้งมีแนวทางจดัประสบการณ์ท่ี
มุ่งเนน้เดก็เป็นศูนยก์ลาง โดยจดักิจกรรมในรูปแบบบูรณาการผา่นการเล่นอยา่งหลากหลาย ช่วยให้
เดก็มีพฒันาการครบทุกดา้น เพื่อทาํความเขา้ใจกบัผูป้กครองใหมี้ความเขา้ใจตรงกนั และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

ดงันั้น ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัแนวทางพฒันาการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั
ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในเขตอาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย จึงคาดหวงัไวว้่าผลท่ีไดรั้บจากการศึกษาใน
คร้ังน้ีจะช่วยใหผู้ป้กครองมีความเขา้ใจในการจดัการศึกษาในระดบัปฐมวยัและการบริหารงานของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในเขตอาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพ
การศึกษาระดบัปฐมวยัต่อไป  
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1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยักาํหนดวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
1.2.1 เพื่อศึกษาระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เขตอาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย 
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สังกดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย 
 

1.3 สมมตฐิานของการวจิยั 
1.3.1 ผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย มีความคิดเห็นต่อสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย แตกต่างกนั 

1.3.2 ผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ีต่างกนั ทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการ
ดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย 
แตกต่างกนั 

1.3.3 ผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย แตกต่างกนั 

1.3.4 ผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ท่ีมีวุฒิการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการดาํเนินงานของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย แตกต่างกนั 

1.3.5 ผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย มีความคิดเห็นต่อปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย แตกต่างกนั 

1.3.6 ผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ีต่างกนั ทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาการ
ดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย  
แตกต่างกนั 

1.3.7 ผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย แตกต่างกนั 
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1.3.8 ผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ท่ีมีวุฒิการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาการดาํเนินงานของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย แตกต่างกนั 

 
1.4 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

การศึกษาวิจยัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาตามตามกรอบแนวคิดของมาตรฐาน
การดาํเนินศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ปีพ.ศ. 2553 ) รวม 6 ดา้น ตามแผน 
ภูมิแสดงกรอบแนวคิดในการคน้ควา้วิจยั ดงัภาพประกอบท่ี 1.1  

 
           ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที ่1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจัิย 

 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 
2. ตาํแหน่งหนา้ท่ี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ  
2.1 ครูผูดู้แลเดก็/ผูช่้วยครูผูดู้แลเดก็ 
2.2 คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

3. วฒิุการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
 3.1 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
 3.2 ปริญญาตรี ข้ึนไป 
4. อาย ุแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

 4.1 ตั้งแต่ 40 ปีลงมา 
 4.2 มากกวา่ 41 ปีข้ึนไป 

สภาพและปัญหาการดําเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย แบ่งเป็น 6 
ด้าน  
 

1. ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
2. ดา้นบุคลากร 
3. ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และความ 
ปลอดภยั 
4. ดา้นวิชาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร 
5. ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากภาค
ทุก ส่วน 

6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็ก
ปฐมวยั 
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1.5 ขอบเขตของการวจิยั 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวิจยั ดงัน้ี 
1.5.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
   ไดแ้ก่ สภาพและปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตท่ีจะศึกษาตามกรอบแนวคิดของ
มาตรฐานการดาํเนินศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2553 ) รวม 6 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1) ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 2) ดา้นบุคลากร 3) ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม 
และความปลอดภยั 4) ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 5)ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุน 
จากทุกภาคส่วน 6) ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั 

1.5.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ไดแ้ก่ ผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 5 ศูนย ์จาํนวนทั้งส้ิน 219 คน (ท่ีมา : 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย, 2557) 

1.5.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั มีดงัน้ี 
   ตวัแปรตน้ 
  1. เพศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
   1.1 ชาย 
   1.2  หญิง 
  2. ตาํแหน่งหนา้ท่ี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
    2.1  ครูผูดู้แลเดก็/ผูช่้วยครูผูดู้และเดก็ 
   2.2  คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
  3. วฒิุการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
   3.1  ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
   3.2  ปริญญาตรี ข้ึนไป 
  4. อาย ุแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
   4.1  ตั้งแต่ 40 ปีลงม 
   4.2  ตั้งแต่ 41 ปีข้ึนไป 
  ตวัแปรตาม (dependent variables) ไดแ้ก่สภาพและปัญหาการดาํเนินงานของศูนย์

พฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย โดยแบ่งเป็นดา้นได ้ 6 
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ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 2) ดา้นบุคลากร 3) ดา้นอาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 4) ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 5) ดา้นการมีส่วนร่วม 
และการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน 6) ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั 

  1. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย 

จาํนวนทั้งส้ิน 5 ศูนย ์
  2. ขอบเขตดา้นเวลา 
  การศึกษาคร้ังน้ีดาํเนินการศึกษาเร่ิมตั้งแต่ กนัยายน 2557 - กมุภาพนัธ์ 2558 

 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.6.1 ทาํให้ทราบถึงระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลยในแต่ละดา้น 
1.6.2 ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาสามารถนาํไป เป็นขอ้เสนอแนะและเป็นแนวทางในการพฒันา

และปรับปรุงการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ  

การดําเนินงาน หมายถึง การจดัประสบการณ์ในลกัษณะของการอบรมเล้ียงดูและให้การ 
ศึกษาแก่เด็กวยั 3 - 5 ปี ไดมี้พฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้
การพฒันาเด็กเป็นไปอยา่งมีคุณภาพและเหมาะสม ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ความรับผิดชอบในการบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ เพื่อใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็ สามารถดาํเนินงานใหก้ารศึกษา และพฒันาการสาํหรับเด็ก
ตามหลกัวิชาการ และเป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน แบ่งการบริหารจดัการ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น 
การบริหารงาน ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคลโดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ดาํเนินงานจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน อาํเภอ 
ภูหลวง จงัหวดัเลย ไดแ้ก่ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ปลดัเทศบาลปลดัองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลผูอ้าํนวยการกองการศึกษา หัวหนา้กองการศึกษา และนกัวิชาการศึกษา บุคลากรซ่ึงทาํหนา้ท่ี
ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ไดแ้ก่ หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ และครูผูดู้แลเดก็/ผูช่้วยครูผูดู้และเดก็ 

บุคลากร หมายถึง การท่ีบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งมีคุณสมบติั บทบาทหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ี เพื่อให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มี
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ศกัยภาพในการจดัการศึกษา อบรมเล้ียงดู และส่งเสริมพฒันาการสาํหรับเด็กเล็ก ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
และมีคุณภาพ โดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ตามมาตรฐาน
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ไดแ้ก่ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ปลดัเทศบาลปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลผูอ้าํนวยการกองการศึกษา หัวหนา้กองการศึกษา และ
นกัวิชาการศึกษา บุคลากรซ่ึงทาํหนา้ท่ีในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ไดแ้ก่ หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ และ
ผูดู้แลเดก็ 

อาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย หมายถึง การดาํเนินงานให้ศูนยพ์ฒันาเด็ก 
เลก็ มีพื้นท่ีขนาดท่ีเหมาะสม ทาํเลท่ีตั้ง จาํนวนชั้นอาคาร ตลอดจนพื้นท่ีใชส้อยอ่ืน ๆ มีสภาพแวดลอ้ม 
มลภาวะทั้งภายในภายนอกตวัอาคาร ท่ีเหมาะสม มีมาตรการป้องกนัความปลอดภยั และการเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

วิชาการ และกจิกรรมตามหลกัสูตรศูนย์พฒันาเด็กเลก็ หมายถึง การดาํเนินงานจดัการศึกษา
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในลกัษณะของการอบรมเล้ียงดูและการให้การศึกษาไปพร้อม ๆ กนัเด็กจะ
ไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวยั และความสามารถของ 
แต่ละบุคคล 

การมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน หมายถึง การดาํเนินงานตามแนวทางต่าง ๆ การจดั
ให้มีการประชุมช้ีแจงในชุมชนทราบถึงประโยชน์และความจาํเป็นของการดําเนินงานการจัด
กิจกรรมประชาสัมพนัธ์การจดัให้มีกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงานตลอดจนการ
ติดตาม และประเมินผลรวมถึงการเขา้มามีส่วนร่วมจากชุมชน หรือประชาคมในทอ้งถ่ิน 

ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึง การดาํเนินงานการส่งเสริมการสร้างเครือ 
ข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ระดบัอาํเภอ ระดบัจงัหวดั และระดบัภาค 

ระดับการดําเนินงานจัดการศึกษา หมายถึง ระดบัการจดัประสบการณ์ในลกัษณะของการ
อบรมเล้ียงดูและใหก้ารศึกษาแก่เดก็วยั 3 - 5 ปี ไดมี้พฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา เพื่อให้การพฒันาเด็กเป็นไปอยา่งมีคุณภาพและเหมาะสม ตามมาตรฐานการดาํเนิน 
งานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ หมายถึง สถานศึกษาท่ีใหก้ารอบรมเล้ียงดู จดัประสบการณ์และส่ง เสริม
พฒันาการการเรียนรู้ใหเ้ด็กเลก็มีความพร้อม ดา้นร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา มี
ฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัเลย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง ราชการส่วนทอ้งถ่ิน มีอาํนาจหนา้ท่ีในการบริหาร
จดัการ บริการสาธารณะตามกฎหมาย ในจงัหวดัเลย ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.
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2496 และพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 ไดแ้ก่ เทศบาลและ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ตําแหน่งหน้าที่ หมายถึง ผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเลย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

ครูผู้ดูแลเด็ก หมายถึง บุคลากรท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินคดัเลือกและแต่งตั้งจากผูท่ี้มี
คุณสมบติัตามหลกัเกณฑ ์เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีหลกัในการอบรมเล้ียงดู จดัประสบการณ์และส่งเสริม
พฒันาการการเรียนรู้ใหเ้ดก็เลก็มีความพร้อมดา้นร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สงัคมและสติปัญญา 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก หมายถึง บุคลากรท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินคดัเลือกและแต่งตั้งจาก
ผูท่ี้มีคุณมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผูดู้แลเด็กในการอบรมเล้ียงดู จัด
ประสบการณ์ และส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ ให้เด็กเล็กมีความพร้อมดา้นร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ 
สงัคมและสติปัญญา 

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง บุคคลท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพิจารณา
คดัเลือก และแต่งตั้งเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีในการส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็สงัคมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

วุฒิการศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษาท่ีจบการศึกษาขั้นสูงสุด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
- ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
- ปริญญาตรี ข้ึนไป 
    



 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษา สภาพและปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ในคร้ังน้ีผูว้ิจยั ไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง และนาํเสนอรายละเอียดตามลาํดบั ดงัน้ี 

2.1 หลกัการจดัการศึกษา 
2.2  แนวคิดวา่ดว้ยการปกครองทอ้งถ่ินและการกระจายอาํนาจ 
2.3  การปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
2.4  แนวคิดเก่ียวกบัการดาํเนินงานจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 
2.5 บริบทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย 
2.6  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

2.1 หลกัการจดัการศึกษา 
2.1.1 การจัดการศึกษาทัว่ไป 
การศึกษาเป็นกลไกการพฒันาคนให้เกิดคุณธรรมนําความรู้ สมานฉันท์ สันติวิธี มีวิถี

ประชาธิปไตย มีความภาคภูมิใจในความเป็นมนุษยแ์ละความเป็นคนไทยบนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีเนน้คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา มีความคิดสร้างสรรค ์รู้จกัประมาณ มีเหตุผลมี 
ภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวฒัน์ มีทกัษะในการดาํเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ เกิดการสร้างสังคมภูมิปัญญา รักษา และพฒันาทรัพยสิ์นทางปัญญา การรักษาวฒันธรรม 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้างสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้นาํไปสู่
ความสามารถในการดาํเนินชีวิตอยา่งมีคุณภาพ ศกัยภาพ และความสามารถในการแข่งขนัดว้ยความ 
สาํคญัของการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคนและพฒันาชาติ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พทุธศกัราช 2550) จึงมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการศึกษา ดงัน้ี 



13 
 

มาตรา 49 บญัญติัไวว้่า บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่นอ้ยกว่าสิบสองปี
ท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ 
หรือผูอ้ยูใ่นสภาวะยากลาํบากตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐเพื่อใหไ้ดรั้บการศึกษาโดยทดัเทียมกบั
บุคคลอ่ืน การจดัการศึกษาอบรมขององคก์รวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน 
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง และส่งเสริมท่ีเหมาะสม
จากรัฐ และมาตรา 80 บญัญติัให้รัฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นสังคมการสาธารณสุข
การศึกษา และวฒันธรรม ในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุก
รูปแบบให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจดัให้มีแผนการศึกษา
แห่งชาติกฎหมายเพ่ือพฒันาการศึกษาของชาติ จดัให้มีการพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหก้า้วหนา้ทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีจิตสาํนึกของความ
เป็นไทยมีระเบียบวินยัคาํนึงประโยชน์ส่วนร่วม และยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขซ่ึงเป็นท่ีมาของการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ (พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) ซ่ึงนาํไปสู่การเปล่ียน 
แปลงของวงการศึกษาไทยไดส้รุปสาระแนวทางการจดัการศึกษา ดงัน้ี 

หมวดท่ี 1 บททัว่ไป 
ความมุ่งหมายและหลกัการ มีเจตนารมณ์ท่ีจะให้มีการจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันา

คนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และ
วฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขในการจดัการศึกษาจะตอ้งยดึ
หลกั 3 ประการ ดงัน้ี 

1. ตอ้งจดัการศึกษาตลอดชีวิตสาํหรับประชาชน 
2. ตอ้งเปิดโอกาสใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
3. ตอ้งมีการพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ืองส่วนการจดัระบบ

โครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษา ใหย้ดึหลกั ดงัน้ี 
 3.1 มีเอกภาพดา้นนโยบาย และมีความหลากหลายดา้นปฏิบติั 
 3.2 มีการกระจายอาํนาจในการจดัการศึกษาไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษา และ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 3.3 มีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาและจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบั

และประเภทการศึกษา 
 3.4 มีการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 3.5 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา 
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 3.6 การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน 
องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอ่ืน ๆ  

หมวด 2 สิทธิและหนา้ท่ีทางการศึกษา 
1. การจดัการศึกษาตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนั ในการรับการศึกษาขั้น

พื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้ายสําหรับ
บุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้
หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองไดห้รือไม่มีผูใ้ดดูแลหรือ
ดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิและโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ 

2. บิดา มารดา หรือผูป้กครองมีหนา้ท่ีใหบุ้ตรหรือบุคคล ซ่ึงอยูใ่นความดูแลไดรั้บการศึกษา
ภาคบงัคบัตามมาตรา17 และตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนให้ไดรั้บการศึกษานอกเหนือจากการ 
ศึกษาภาคบงัคบั ตามความพร้อมของครอบครัว 

หมวด 3 ระบบการศึกษาการ มีจดัการศึกษามีสามรูปแบบดงัน้ี 
1. การศึกษาในระบบเป็นการศึกษาท่ีกาํหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลกัสูตรระยะเวลา

การศึกษาการวดัและประเมินผลซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการสาํเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 
2. การศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุน่ในการกาํหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ 

วิธีการจดัการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขสาํคญัของการ
สาํเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

3. การศึกษาตามอธัยาศยัเป็นการศึกษาท่ีให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองตามความสนใจ 
ศกัยภาพ ความพร้อม และโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดลอ้ม ส่ือหรือ
แหล่งความรู้อ่ืน ๆ สถานศึกษาอาจจดัการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือทั้งสามรูปแบบกไ็ด ้

2.1.2 การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ปัจจุบนัแนวคิดของการกระจายอาํนาจในการบริหารงานของรัฐบาลกลางมุ่งเน้นการ

กระจายอาํนาจไปยงัทอ้งถ่ินเป็นผูด้าํเนินการมากข้ึน ส่วนกลางเพียงกาํหนดนโยบายในภาพรวม
เป็นสําคัญรวมทั้ งแนวความคิดเก่ียวกับการกระจายอาํนาจในการจัดการศึกษาของชาติทั้ งน้ี  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 (2550, หนา้ 258) ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทอ้งถ่ิน ดงัน้ี มาตรา 289 บญัญติัไวว้่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยอ่มมีอาํนาจหนา้ท่ีบาํรุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินยอ่มมีสิทธิท่ีจะจดัการศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความตอ้งการ
ภายในทอ้งถ่ินนั้น และเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ โดยคาํนึงถึงความ
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สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ การจดัการศึกษาอบรมภายในทอ้งถ่ินองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งคาํนึงถึงการบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ 
วฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินดว้ย และตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (2542,  
หนา้ 2 - 22) 

มาตรา 4 บญัญติัไวว้่า สถานพฒันาเด็กเลก็ เป็นสถานศึกษาเช่นเดียวกบัโรงเรียน ศูนยก์าร
เรียน วิทยาลยั สถาบนั มหาวิทยาลยั หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชน 
ท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีหรือมีวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษา 

มาตรา 18 บญัญติัไวว้่า การจดัการศึกษาปฐมวยั ให้จดัในสถานศึกษา ดงัต่อไปน้ี สถาน
พฒันาเด็กปฐมวยั ไดแ้ก่ ศูนยเ์ด็กเล็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบนั
ศาสนาศูนยบ์ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมของเด็กพิการและเด็กซ่ึงมีความตอ้งการพิเศษหรือสถาน
พฒันาเดก็ปฐมวยัท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 

มาตรา 41 บญัญติัไวว้่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธิจดัการศึกษาระดบัใด ระดบั
หน่ึงหรือทุกระดบัตามความพร้อม ความเหมาะสมและความตอ้งการภายในทอ้งถ่ิน 

มาตรา 42 บญัญติัไวว้่า ให้กระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินความพร้อมใน
การจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และมีหนา้ท่ีประสานและส่งเสริมองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินให้สามารถจดัการศึกษา สอดคลอ้งกบันโยบายและไดม้าตรฐานการศึกษา รวมทั้ง
เสนอแนะการจดัสรรงบประมาณอุดหนุนการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

เพื่อให้สอดคลอ้งตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให ้
แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ในการกระจายอาํนาจไปสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
รัฐได้โอนภารกิจในการจัดการศึกษา ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูด้าํเนินการจัดการ
ทั้งหมดตามความพร้อม ความเหมาะสมและความตอ้งการ 

2.1.3 แนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 
2545- 2559) 

แนวนโยบายการจดัการศึกษาในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2545 - 
2559) ไดก้าํหนดให้มีวตัถุประสงคห์น่ึงคือ พฒันาคนอยา่งรอบดา้น และสมดุล เพื่อเป็นฐานหลกั
ของการพฒันา โดยมีแนวนโยบายเพื่อการดาํเนินการ คือการพฒันาคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต 
ให้มีโอกาสไดเ้ขา้ถึงการเรียนรู้ โดยตั้งเป้าหมายให้เด็กปฐมวยัอายุ 0 - 5 ปี ทุกคนตอ้งไดรั้บการ
พฒันา และเตรียมความพร้อมทุกด้านก่อนเขา้สู่วยัระบบการศึกษา พร้อมทั้ งได้วางกรอบการ
ดาํเนินงานการพฒันา และเตรียมความพร้อมเดก็ปฐมวยัไว ้ดงัน้ี 
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1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันา และการเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวยัในรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความรู้ในการเล้ียงดูลูกแก่พ่อแม่ ผูป้กครอง รวมทั้งผูท่ี้
เตรียมตวัเป็นพอ่แม่ 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาปฐมวยัใหมี้คุณภาพ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพื่อพฒันา
รากฐานพฒันาการของทุกชีวิตอย่างเหมาะสม โดยนโยบายเสริมสร้างสังคมเขม้แขง็ดา้นครอบครัว 
เดก็ เยาวชน สตรี และผูสู้งอาย ุกาํหนดดงัน้ี 

 2.1  จดัตั้งศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชน บริการต่าง ๆ ทั้งทางดา้นสุขภาพการวางแผน
และแกไ้ขปัญหาครอบครัว 

 2.2  สนบัสนุนใหมี้ศูนยเ์ล้ียงเด็กก่อนวยัเรียน ท่ีมีคุณภาพ และไดม้าตรฐานในชุมชนและ
สถานประกอบกบันโยบายดา้นการศึกษาท่ีเน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเท่ียงธรรมในการ
บริหารการจดัการศึกษาทุกประเภท ทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัปฐมวยั ถึงอุดมศึกษานอกจากน้ีรัฐจะตอ้ง
เป็นผูท่ี้มีบทบาทโดยตรง หรือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบคลุม ชุมชน
องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน 
มีส่วนในการพฒันาเด็กปฐมวยัให้ทัว่ถึงและไดม้าตรฐานเท่าเทียมกนัดงักล่าวไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาญาจักรไทย ซ่ึงกาํหนดบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและการจัด
การศึกษา ดงัน้ี 

วสัิยทศัน์ 
จดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและศกัยภาพคนในทอ้งถ่ินใหมี้คุณลกัษณะท่ีสามารถบูรณา

การวิถีชีวิตให้สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของสังคมและประเทศชาติ ตามหลกัแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ินการมีวิสัยทศัน์ด้านการศึกษา คือ “การ 
ศึกษาสร้างความสุข มุ่งคุณภาพ รักษศิ์ลปวฒันธรรม นาํเทคโนโลย ีมีภูมิทศัน์สวยงาม โดยมีนโยบาย
การจดัการศึกษา ดงัน้ี 

1. นโยบายดา้นความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่งรัดจดัการศึกษาให้
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการเขา้รับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกว่าสิบสองปี
ให้ไดอ้ย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย ส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคคลครอบครัวชุมชน 
องคก์รชุมชน เอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืนใน
ทอ้งถ่ิน มีสิทธิและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. นโยบายดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยั โดยจดัการศึกษาใหเ้ด็กปฐมวยัไดเ้ขา้รับการบริการ
ทางการศึกษาอยา่งทัว่ถึง และมีคุณภาพส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน 
เอกชน องคก์รเอกชน 
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ภารกจิการจัดการศึกษาท้องถ่ิน 
1. การจดัการศึกษาปฐมวยั เป็นการจดัการศึกษาท่ีมุ่งพฒันาความพร้อมแก่เด็กตั้งแต่แรก

เกิดถึงก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กปฐมวยัไดรั้บการพฒันาทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา เตม็ตามศกัยภาพ และมีความพร้อมในการเขา้รับการศึกษาในระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

2. การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้พฒันา และวางรากฐานชีวิต
การเตรียมความพร้อมของเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา บุคลิกภาพและสังคม ให้ผูเ้รียนได้
พฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง
ให้ สามารถคน้พบความตอ้งการ ความสนใจ ความถนัด ของตนเองดา้นวิชาการ วิชาชีพ ความ 
สามารถในการประกอบการงานอาชีพ และทกัษะทางสังคมโดยใหผู้เ้รียนมีความรู้คู่คุณธรรมและมี
ความสาํนึกในความเป็นไทย 

3.  การจดับริการให้ความรู้ดา้นอาชีพ เป็นการจดับริการและหรือส่งเสริมสนบัสนุนพฒันา 
ความรู้ทกัษะในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน รวมทั้งการรวมกลุ่มผูป้ระกอบการอาชีพเพื่อเสริม 
สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

4. การจดัการส่งเสริมกีฬา นนัทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน เป็นการส่งเสริมสนบัสนุน
การดาํเนินงานดา้นการกีฬา นนัทนาการ กิจกรรมเดก็และเยาวชน แก่เดก็และเยาวชนประชาชนทัว่ไป
อยา่งหลากหลาย 

5.  การดาํเนินงานดา้นการศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็น
การดาํเนินงานดา้นกิจกรรมส่งเสริม สนบัสนุน อนุรักษ ์ศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเนน้เอกลกัษณ์ความเป็นไทยและทอ้งถ่ิน 

วตัถุประสงค์การจัดการศึกษาท้องถ่ิน 
1.  เพื่อให้เด็กปฐมวยัไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการและเตรียมความพร้อมทางร่างกายจิตใจ 

อารมณ์ สงัคม สติปัญญา ใหมี้ความพร้อมท่ีจะเขา้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.  เพื่อให้เด็กท่ีมีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนในเขตความรับผิดชอบของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดรั้บการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานครบตามหลกัสูตรอย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกนั 

3.  เพื่อพฒันาการดาํเนินการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย วตัถุประสงค ์เป็นไปตามมาตรฐานท่ีรัฐกาํหนด และตรงตาม
ความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยมุ่งพฒันาให้เกิดความสมดุลทั้งทางดา้นปัญญา จิตใจ
ร่างกาย สังคม ระดบัความคิด ค่านิยม และพฤติกรรม ซ่ึงเนน้วิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความ
หลากหลายและใหผู้เ้รียนเป็นสาํคญั 
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4.  เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน ดาํเนินการตามความตอ้งการและคาํนึงถึงการมีส่วน
ร่วมการสนบัสนุนของบุคคล ครอบครัว ชุมชน เอกชน องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ
สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และประชาชนในทอ้งถ่ิน ในการจดัการศึกษาทุกระดบัตาม
ศกัยภาพและความสามารถของทอ้งถ่ิน 

5.  เพื่อส่งเสริมใหเ้ดก็เยาวชนและประชาชนในทอ้งถ่ินไดอ้อกกาํลงักายและฝึกฝนกีฬาร่วม
กิจกรรมนนัทนาการและกิจกรรมพฒันาเยาวชน เพื่อพฒันาให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพ ทั้งดา้นร่างกาย 
สติปัญญา จิตใจ และสงัคม โดยมีความตระหนกัในคุณค่าของการกีฬา นนัทนาการ และปรับเปล่ียน
พฤติกรรม เยาวชน ไปในแนวทางท่ีถูกตอ้ง ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 

6.  เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนในการสร้างและพฒันาอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิต
โดยเฉพาะในกลุ่มผูข้าดโอกาส ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการทุพพลภาพ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนการ
ประกอบอาชีพใหมี้งานทาํไม่เป็นภาระแก่สงัคม 

7.  เพื่อบาํรุงการศาสนาและอนุรักษ์ บาํรุงศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน มีความภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 

สรุปไดว้่า การดาํเนินงานจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมายถึง การจดัการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอธัยาศยั ท่ีมุ่งหวงัใหเ้ด็กทุกคนไดรั้บพฒันาการทางดา้น
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรม และเติบโตตามศกัยภาพเหมาะสม
ตามวยั 

2.1.4 นโยบายด้านการลงทุนเพือ่การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
มีแนวนโยบายการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ทั้งดา้นงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิ์น ในประเทศจากรัฐ บุคคล องคก์รเอกชนองคก์ร
วิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ สถาบนัสังคมอ่ืน และต่างประเทศ มาใชจ้ดัการศึกษา
และจดัสรรงบประมาณให้กบัการศึกษาในฐานะท่ีความสําคญัสูงสุดต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยมี
มาตรการสาํคญั ดงัน้ี (สาํนกังานบริหารการศึกษาทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, 2544) 

1. จดัสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัความจาํเป็นในการจดัการศึกษาสาํหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษแต่ละกลุ่ม โดยคาํนึงถึง
ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรม 

2.  สนบัสนุนงบประมาณเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการและงบลงทุนให้สถานศึกษาตาม
นโยบายแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยให้มีอิสระในการบริหาร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งน้ีใหค้าํนึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษา 
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3. สนบัสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาท่ีจดัโดยบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชนเอกชน 
องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน ตามความ
เหมาะสมและความจาํเป็น 

4. สนบัสนุนเงินอุดหนุนทัว่ไปเป็นค่าใชจ่้ายรายบุคคลท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้รียนการศึกษาภาค
บงัคบั และการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจดัโดยรัฐใหเ้ท่าเทียมกนั 

5. จดัสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูย้ืมให้แก่ผูเ้รียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายได้
นอ้ย ตามความเหมาะสมและความจาํเป็น 

6. จดัตั้งกองทุนเพื่อพฒันาการศึกษาในทอ้งถ่ิน 
7. จดัสรรงบประมาณและจดัตั้งกองทุนพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา 
8. ให้มีระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจ่าย

งบประมาณการจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัการศึกษา แนวทางการศึกษาและคุณภาพมาตร 
ฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในขององคก์รปกรองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีหน้าท่ี
ตรวจสอบภายนอก 

9. ให้ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายกาํหนด 

10.  สนบัสนุนบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ 
สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็นผู ้
จดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา บริจาคทรัพยสิ์นและทรัพยากรอ่ืน ให้สถานศึกษาสามารถ
และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใชจ่้ายทางการศึกษา ตามความเหมาะสมและความจาํเป็น 

11. ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรต่าง ๆ โดยการสนบัสนุนการอุดหนุน 
และใชม้าตรการลดหยอ่น หรือยกเวน้ภาษีตามความเหมาะสมและความจาํเป็น ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตาม 
ท่ีกฎหมายกาํหนด 

สรุปได้ว่า จากการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูว้ิจยัไดน้ํามา
อธิบายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจถึงแนวนโยบายการระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อ
การศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงเงินงบประมาณเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งหน่ึงในการ
ดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ หรือการปฏิบติังานต่าง ๆ ให้สําเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์วางไวใ้นการ
ดาํเนินงานจดัการศึกษา 
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2.2 แนวคดิว่าด้วยการปกครองท้องถิน่และการกระจายอาํนาจ 
2.2.1 ความหมายของการปกครองท้องถ่ิน 
สมคิด เลศิไพฑูรย์ (2547, หนา้ 4 - 5) ไดนิ้ยามความหมายว่า การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ

การให้คนในทอ้งถ่ินมีอิสระในการปกครองกนัเอง กล่าวอีกนัยหน่ึง คือ การปกครองตนเองโดย
ประชาชนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวมีพื้นฐานจากหลกัการกระจายอาํนาจการปกครอง (Decen-
tralization) ท่ีหมายถึง การท่ีรัฐมอบอาํนาจการปกครองให้องคก์รอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่องคก์รส่วนกลาง
จดัทาํบริการสาธารณะบางอยา่งภายใตก้ารกาํกบัดูแลของรัฐ 

โกวทิย์ พวงงาม และ อลงกรณ์ อรรคแสง (2547) มีความเห็นว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
หมายถึง องคก์รท่ีทาํหน้าท่ีบริหารงานในแต่ละทอ้งถ่ิน มีผูแ้ทนท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากประชาชนใน
ทอ้งถ่ินเป็นผูรั้บผิดชอบต่อการบริหารอย่างอิสระในเขตพ้ืนท่ีท่ีกาํหนด มีอาํนาจในการบริหาร
การเงินและการคลงั และกาํหนดนโยบายของตนเอง รวมทั้งหน้าท่ีดาํเนินกิจกรรมภายในกรอบท่ี
กฎหมายบญัญติัไวเ้พื่อประโยชน์ของรัฐและของประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยองคก์รดงักล่าวในกรณี
ประเทศไทยไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) เทศบาล, องคก์ารบริหารส่วนตาํบล, พทัยา 
และกรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 

เดเนียล วิท (Daniel Wit, 1967, pp. 101 - 103) ไดนิ้ยามความหมายว่า การปกครองทอ้งถ่ิน
หมายถึง การปกครองท่ีรัฐบาลกลางใหอ้าํนาจ หรือกระจายอาํนาจไปใหห้น่วยการปกครองทอ้งถ่ิน 
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินไดมี้อาํนาจในการปกครองร่วมกนัทั้งหมด หรือเป็นบางส่วนใน
การบริหารทอ้งถ่ิน ตามหลกัการท่ีวา่ ถา้อาํนาจการปกครองมาจากประชาชนในทอ้งถ่ินแลว้ รัฐบาล
ของทอ้งถ่ิน ก็ยอ่มเป็นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ดงันั้น การบริหารการ
ปกครองทอ้งถ่ินจึงจาํเป็นตอ้งมีองคก์รของตนเอง อนัเกิดจากการกระจายอาํนาจของรัฐบาลกลาง 
โดยให้องค์การอนัมิไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของรัฐบาลกลาง มีอาํนาจในการตดัสินใจและบริหารงาน
ภายในทอ้งถ่ินในเขตอาํนาจของตน 

แฮรีส จี. (Haris G. Montagu, 1984, p. 574) ไดนิ้ยามความหมายว่า การปกครองทอ้งถ่ิน
หมายถึง การปกครองซ่ึงหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินไดมี้การเลือกตั้งโดยอิสระเพื่อเลือกผูท่ี้มีหนา้ท่ี
บริหารการปกครองทอ้งถ่ิน มีอาํนาจอิสระพร้อมความรับผิดชอบซ่ึงตนสามารถท่ีจะใช้ไดโ้ดย
ปราศจากการควบคุมของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลางหรือภูมิภาค แต่ทั้งน้ีหน่วยการการ
ปกครองทอ้งถ่ินยงัตอ้งอยูภ่ายใตบ้ทบงัคบัวา่ดว้ยอาํนาจสูงสุดของประเทศ ไม่ไดก้ลายเป็นรัฐอิสระ
ใหม่แต่อยา่งใด 

2.2.2 ลกัษณะสําคญัของการปกครองท้องถ่ิน 
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (2547) จาํแนกลกัษณะสาํคญัของการปกครองทอ้งถ่ินไวว้่าเป็น

องค์กรท่ีจดัข้ึนโดยกฎหมายจากส่วนกลาง มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีขอบเขตการ
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ปกครองท่ีแน่นอนและมีคณะผูแ้ทนท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นเป็นผูรั้บผิดชอบ
ต่อการบริหารงานอย่างเป็นอิสระ และมีอาํนาจอิสระในดา้นการคลงั เช่น การจดัเก็บภาษีและหา
รายไดอ่ื้น ๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนดและจดัทาํงบประมาณของตนเอง รวมทั้งมีอาํนาจอิสระในการ
กาํหนดนโยบายและมีการบริหารงานของตนเอง ไม่ตอ้งขอคาํสั่งจากราชการบริหารส่วนกลาง  
ซ่ึงองค์การทอ้งถ่ินท่ีจดัตั้ งข้ึนจะมีบุคลากรของตนเองบริหารงานภายในทอ้งถ่ิน เป็นพนักงาน
ทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บเงินเดือนจากงบประมาณของทอ้งถ่ินเอง 

ชปธาน สุวรรณมงคล (2547) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะสาํคญัของการปกครองทอ้งถ่ิน ดงัน้ี  
1. เป็นนิติบุคคล นิติบุคคลเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยอาํนาจของกฎหมาย การเป็นนิติบุคคลจึง

เป็นการแสดงถึงฐานะทางกฎหมาย สาํหรับการปกครองทอ้งถ่ินเป็นนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน
โดยมีกฎหมายจดัตั้งองคก์รปกครองทอ้งถ่ินข้ึนมาเพื่อทาํหนา้ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นกฎหมายนั้น ๆ และ
สามารถก่อพนัธะทางกฎหมาย เช่น ทาํสญัญา การก่อหน้ี เป็นตน้ 

2. มีอาํนาจหน้าท่ีเฉพาะจะมีการดาํเนินการตามท่ีมีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นกาลเฉพาะให้
เป็นหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบนั้น ๆ ซ่ึงอาจจะเป็นการระบุหน้าท่ีไวโ้ดย
ชดัเจน หรืออาจเป็นการระบุใหอ้งคก์รปกครองทอ้งถ่ินสามารถริเร่ิมทาํกิจการใด ๆ ท่ีไม่มีกฎหมาย
บญัญติัหา้มไวท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บักฎหมายของแต่ละประเทศ 

3.  ผูบ้ริหารมาจากการเลือกตั้ ง โดยทัว่ไปสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหาร หรือคณะ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินจะมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน โดยสมาชิกสภาทอ้งถ่ินจะมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงจากประชาชน ส่วนผูบ้ริหาร หรือคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอาจมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชนหรืออาจมาจากการเลือกตั้งทางออ้ม โดยสภาเป็นผูเ้ลือกผูบ้ริหารหรือคณะบริหารทอ้งถ่ิน
กไ็ดต้ามท่ีกฎหมายกาํหนด 

4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัทั้งน้ีประชาชนสามารถมีส่วนร่วม
ทางการเมืองทั้งโดยตรง และโดยออ้ม เช่น การไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การสมคัรรับ
เลือกตั้ง การริเร่ิมกฎหมาย การถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีประพฤติไม่
เหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งต่อไป การใหข้อ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะต่อผูบ้ริหารหรือคณะผูบ้ริหาร หรือ
สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ในทอ้งถ่ินใดท่ีประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเขม้แข็งจะทาํให้การ
บริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมากข้ึน และมีความ
โปร่งใสในการทาํงาน ตลอดจนไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชนอยา่งเขม้แขง็ 
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5.  มีความเป็นอิสระในการบริหารงานอย่างเพียงพอ สาระสําคญัประการหน่ึงของการ
ปกครองท้องถ่ิน คือ ต้องมีความเป็นอิสระในการบริหารงานอย่างเพียงพอเพ่ือให้สามารถ
ดาํเนินงานในขอบเขตหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายและ
เป้าหมายท่ีกาํหนดความเป็นอิสระในการบริหารงานในท่ีน้ีหมายถึง อาํนาจในการตัดสินใจ
ดาํเนินการในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายตามกฎหมาย โดยท่ีรัฐบาลกลางควรมีหนา้ท่ีเพียงสนบัสนุน 
ส่งเสริมและกาํกบัดูแลองคก์รปกครองทอ้งถ่ินมากกวา่การควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 

6.  มีอาํนาจในการจัดหารายได้และใช้จ่ายรายได้อย่างอิสระตามสมควรการปกครอง
ทอ้งถ่ินท่ีบงัเกิดผลดีต่อทอ้งถ่ินโดยส่วนรวม ตอ้งมีอาํนาจในการจดัหารายไดภ้ายในทอ้งถ่ินของตน
อย่างเพียงพอต่อการบริหารงานกล่าวคือ มีแหล่งรายไดท่ี้ทอ้งถ่ินสามารถจดัเก็บเองไดน้อกเหนือ 
จากรายไดข้องทอ้งถ่ิน เพื่อแกไ้ขและสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

7.  มีการกาํกบัดูแลจากรัฐ การปกครองทอ้งถ่ิน ถือเป็นส่วนยอ่ยส่วนหน่ึงของรัฐ และจดัตั้ง
โดยรัฐมีกฎหมายรองรับ มิใช่องคก์รท่ีเป็นอิสระเด็ดขาดจากรัฐ ดงันั้น การกาํกบัดูแลจึงเป็นรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจาํเป็น เพื่อให้การใช้อาํนาจของคณะ
ผูบ้ริหารท้องถ่ินหรือผู ้บริหารท้องถ่ิน เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน และ
ประเทศชาติโดยรวมอย่างแทจ้ริง ทั้งน้ี การกาํกบัดูแลของรับตอ้งกระทาํเท่าท่ีจาํเป็นและตอ้งไม่ขดั
กบัหลกัความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน  

โกวิทย์ พวงงามและ อลงกรณ์ อรรคแสง (2547) ท่ีไดเ้สนอว่า ลกัษณะสาํคญัขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทยตอ้งมีองคป์ระกอบ 5 ประการ ดงัน้ี 

1.  เป็นองคก์รในชุมชนท่ีมีขอบเขตพ้ืนท่ีปกครองท่ีกาํหนดไวแ้น่นอน 
2.  มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล ซ่ึงจดัตั้งข้ึนโดยกฎหมาย หรือกฎหมายรับรองสถานะความ

เป็นทอ้งถ่ิน 
3.  มีอิสระในการดาํเนินกิจกรรมและสามารถใชดุ้ลยพินิจของตนเองในการวินิจฉัย และ

กาํหนดนโยบายภายใตก้ารควบคุมของรัฐ 
4.  มีการจัดองค์กรเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและฝ่ายสภาทอ้งถ่ินหรือจัดใน

รูปแบบอ่ืน 
5.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองทอ้งถ่ินโดยการเลือกตั้งคณะผูบ้ริหารและสมาชิก

สภาทอ้งถ่ิน การมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมและติดตาม ตรวจสอบการทาํงานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2.2.3 หน้าทีค่วามรับผดิชอบของการปกครองท้องถ่ิน 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบของการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
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1.  เป็นงานท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน และงานท่ีเก่ียวกบัการอาํนวยความสะดวก
ในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน เช่น พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน โบราณสถานของท้องถ่ิน ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรอ่ืน ๆ การจดัทาํถนน สะพาน สวนหยอ่ม สวนสาธารณะการกาํจดั
ขยะมูลฝอย เป็นตน้ 

2.  เป็นงานท่ีเก่ียวกบัเก่ียวการป้องกนัภยัรักษาความปลอดภยั เช่นงานดบัเพลิง งานบรรเทา
สาธารณภยัต่าง ๆ  

3.  เป็นงานท่ีเก่ียวกบัสวสัดิการสังคมงานดา้นน้ีมีความสําคญัต่อประชาชนในทอ้งถ่ินมาก 
จึงเป็นหนา้ท่ีขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินท่ีจะตอ้งจดัให้มีข้ึนหรือตอ้งรับผิดชอบร่วมมือกบัรัฐบาล
ในการแก้ไขปัญหา เช่น การจัดให้มีหน่วยบริการสาธารณสุขในทอ้งถ่ิน สถานสงเคราะห์ เด็ก 
คนชรา คนพิการ รวมทั้งงานท่ีให้ความบนัเทิงกบัประชนในชุมชน เช่น การจดัห้องสมุด สาํหรับ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

4.  เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการพาณิชยข์องทอ้งถ่ิน เช่น การจดัตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจาํนาํ) 
การจดัการตลาด การจดับริการเดินรถ เป็นตน้ งานประเภทน้ีถือเป็นกิจการท่ีใหบ้ริการแก่ประชาชน 
หากปล่อยใหเ้อกชนเขา้ดาํเนินการอาจไม่ไดรั้บผลดีเท่าท่ีควร หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินตอ้งรับมา
ดาํเนินการเอง และยงัเป็นการเพ่ิมรายไดเ้ขา้สู่หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินเพราะสามารถเรียกเก็บ
ค่าบริการเหล่าน้ีจากประชาชนได ้(John Warren, 1963, pp.184-187 อา้งถึงใน ชูวงศ ์ฉายะบุตร, 
2539 และโกวิทย ์พวงงาม, 2546) 

5.  เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง ในฐานะท่ีการปกครองทอ้งถ่ินเป็นสถานบนั
หน่ึงในระบอบประชาธิปไตย จึงมีหน้าท่ีในการให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองการใชอ้าํนาจเพ่ือใหเ้กิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง เช่น การจราจร การรักษาความสะอาด เป็นตน้ (ชาญชัย  
แสงศกัด์ิ, อา้งถึงใน ปธาน สุวรรณมงคล, 2547) 

ปธาน สุวรรณมงคล (2547) ไดจ้าํแนกบทบาทของการปกครองทอ้งถ่ินซ่ึงโดยทัว่ไปการ
ปกครองทอ้งถ่ินในประเทศต่าง ๆ จะมีบทบาทท่ีแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของสภาพแวดลอ้มทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศนั้น แต่กล่าวโดยรวมแลว้การปกครองทอ้งถ่ินจะมีบทบาท
สาํคญัดงัน้ี 

1.  บทบาทในการสนบัสนุนการพฒันาการเมือง ในฐานะท่ีการปกครองทอ้งถ่ินเป็นสถาบนั
ทางการเมืองหน่ึงจึงมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนให้เกิดการพฒันาการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดป้กครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในแต่
ละทอ้งถ่ิน และมีส่วนร่วมในการใหค้าํปรึกษา แนะนาํ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบติังานของคณะ
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ผูบ้ริหารหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ินให้ปฏิบติัหนา้ท่ีตามนโยบาย และอาํนาจหนา้ท่ี
ตามท่ีกฎหมายกาํหนดอยา่งมีความรับผดิชอบและโปร่งใส 

2.  บทบาทในการจดัให้มีบริการสาธารณะ ในฐานะท่ีเป็นองคก์รท่ีไดรั้บมอบหมายภารกิจ
จากรัฐบาลกลาง องคก์ารปกครองทอ้งถ่ินจะทาํหนา้ท่ีในการจดัให้มีและให้บริการสาธารณะท่ีจาํ 
เป็นแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน เช่น ชุมชนเมืองจะมีความตอ้งบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ไดแ้ก่ ไฟฟ้า ประปา การเคหะ การขนส่งมวลชน ในขณะท่ีชุมชนชนบทมกัมีความตอ้งการเก่ียวกบั
โครงสร้างพื้นฐานดา้นถนน แหล่งนํ้ า การส่งเสริมอาชีพและรายได ้รวมทั้งการใหบ้ริการพื้นฐานท่ี
จาํเป็นแก่ประชาชนเช่น การจดัการศึกษา การสาธารณสุข เป็นตน้ 

3.  บทบาทในการกระตุน้การพฒันาทอ้งถ่ิน การปกครองทอ้งถ่ินจะมีบทบาทสาํคญัในการ
ระดมความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชน และกระตุน้ชุมชนทอ้งถ่ินใหเ้กิดการพฒันาไปในทิศทาง
ท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ท่ีคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและประชาชนในทอ้งถ่ินร่วมกนักาํหนดโดยเฉพาะ
การกระตุน้ให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน โดยเป็นผูส้ร้างบรรยากาศให้เกิดการลงทุนจากทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชน เช่น การสร้างระบบโครงข่ายถนนท่ีเช่ือมต่อกบัทางสายหลกัมีแหล่งนํ้ า
เพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอ มีการพฒันาฝีมือแรงงานในท้องถ่ินท่ีจะรองรับการลงทุนจาก
ภายนอกได ้หรือส่งเสริมให้เกิดอาชีพท่ีทาํรายไดแ้ก่ประชาชนในชุมชน รวมทั้งการกระตุน้ใหมี้การ
นาํเอาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ทอ้งถ่ิน 

4.  บทบาทในการประสาน ดังกล่าวแลว้ว่า การปกครองทอ้งถ่ินมิได้เป็นอิสระในการ
ปกครองตนเองโดยสมบูรณ์จากรัฐ ในทางตรงกนัขา้ม การปกครองทอ้งถ่ินโดยองคก์รปกครอง
ทอ้งถ่ินจะเป็นองคก์รสาํคญัท่ีทาํหนา้ท่ีประสานระหว่างนโยบายของรัฐบาลกลางกบันโยบายของ
คณะผูบ้ริหารท่ีมีท่ีมาจากสภาพปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินเขา้ดว้ยกนัเพื่อให้
เกิดประโยชน์กบัทั้งทอ้งถ่ินและประเทศชาติโดยส่วนรวม เช่น การนาํนโยบายหน่ึงผลิตภณัฑห์น่ึง
ตาํบลของรัฐบาลมาปฏิบติัในทอ้งถ่ินของตน ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ี
ตอ้งการส่งเสริมอาชีพและรายไดข้องคนในทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

5.  บทบาทในการให้ความคุ้มครอง การปกครองท้องถ่ินจะมีบทบาทในการให้ความ
คุม้ครอง ปกป้องสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในทอ้งถ่ินดว้ย เช่น การดูแล ตรวจสอบมิให้โรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นท่ีปล่อยมลภาวะออกมาเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนการใหก้าร
ดูแลเดก็ ผูสู้งอายโุดยการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ศูนยส์งเคราะห์คนชราและผูย้ากไร้ เป็นตน้ 

2.2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจแนวคิดว่าด้วย “การกระจายอํานาจ” 
(Decentralization) เป็นแนวคิดท่ีมีการศึกษากนัมายาวนาน มีนกัวิชาการไทยไดอ้ธิบายความหมาย
ของการกระจายอาํนาจไวว้า่ เป็น “การเอาอาํนาจออกจากศูนยก์ลาง” 
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ปรัชญา เวสารัชช์ (2537) เห็นว่า การกระจายอาํนาจในมิติหน่ึง หมายถึง ความพยายามท่ี 
จะมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความสามารถดาํเนินการให้หน่วยงานระดบัล่างหรือหน่วยงานอ่ืน 
ส่วนอีกมิติหน่ึงการกระจายอาํนาจ หมายรวมถึง การมอบอาํนาจให้กบัผูรั้บมอบอาํนาจกระทาํการ
ได ้เช่น ให้อาํนาจตดัสินใจสั่งการให้อาํนาจบริหารงานบุคคลเพิ่มข้ึนให้สามารถใชจ่้ายเงินไดเ้อง
ภายในขอบเขตท่ีกวา้งขวางข้ึน โดยไดแ้บ่งการกระจายอาํนาจออกเป็นการกระจายอาํนาจ ทาง
การเมือง กบัการกระจายอาํนาจทางการบริหาร ดงัน้ี 

1.  การกระจายอาํนาจทางการเมือง หมายถึง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบและ
อาํนาจดาํเนินการในเชิงระบบ ซ่ึงกระทบโครงสร้างและอาํนาจสัมพนัธ์ของหน่วยการเมืองการ
ปกครองท่ีเป็นตวัอยา่งในประเด็นน้ี คือ การกระจายอาํนาจจากส่วนราชการต่าง ๆ ในระบบบริหาร
ราชการแผน่ดิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การกระจายอาํนาจท่ีรัฐดาํเนินการเองไปสู่องคก์รประชาชนมาก
ข้ึน เช่นนโยบายรัฐบาลซ่ึงมุ่งให้มีการเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินทุกระดบัแทนท่ีขา้ราชการซ่ึงดาํรง
ตาํแหน่งดงักล่าว หรือยกฐานะสภาตาํบลข้ึนเป็นนิติบุคคลมีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีมากข้ึนกว่าเดิม 
เป็นตน้ 

2.  การกระจายอาํนาจทางการบริหาร หมายถึง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบและ
อาํนาจดาํเนินการใหแ้ก่หน่วยงานระดบัรอง ๆ ลงไป ทั้งน้ี โดยมีจุดมุ่งหมายสาํคญัท่ีจะใหห้น่วยงาน
แต่ละระดบัมีขีดความสามารถตดัสินใจและดาํเนินการท่ีจะเป็นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น 
หน่วยงานบริการประชาชน ควรมีระดบัความสามารถและอาํนาจในการให้บริการแก่ประชาชนได้
เบด็เสร็จสมบูรณ์ดว้ยตนเองไม่จาํเป็นตอ้งขอคาํวินิจฉยั อนุมติัหรือการสนบัสนุนจากหน่วยงานหรือ
ผูบ้งัคบับญัชาจนก่อปัญหาการเสียเวลาโดยใช่เหตุ เป็นตน้ อาํนาจเชิงบริหารท่ีจดัให้มีการกระจาย
อาํนาจท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ อาํนาจการบริหารงานบุคคล อาํนาจบริหารการเงินและงบประมาณ ฯ รวมทั้ง
อาํนาจการใชดุ้ลพินิจตดัสินใจสัง่การ 

จรัส สุวรรณมาลา (2538) ไดข้ยายความวา่ การเอาอาํนาจออกจากศูนยก์ลางในท่ีน้ี หมายถึง 
อาํนาจในการตดัสินใจในเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีไม่จาํเป็นตอ้งรวมหรือกระจุกตวัอยูท่ี่ศูนยก์ลางหรือส่วน 
กลาง ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ในหลายประการ เช่น ความเขา้ใจในปัญหาท่ีดีกว่า ความรวดเร็วใน
การตดัสินใจ หรือการประหยดังบประมาณ เป็นตน้ ทั้งน้ีการเอาอาํนาจออกจากศูนยก์ลาง หรือการ
กระจายอาํนาจดงักล่าว มิไดห้มายถึง การแบ่งอาํนาจอธิปไตยแต่อยา่งใด ดงันั้น การกระจายอาํนาจ
สู่ภูมิภาคและทอ้งถ่ินจึงมิใช่การสร้างอาํนาจอธิปไตยใหม่ หากแต่เป็นการยอมรับสิทธิในการ
ปกครองตนเองของทอ้งถ่ินหรือชุมชนนั้น ๆ  

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2543 ) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า การกระจายอาํนาจ 
หมายถึง การท่ีรัฐส่วนกลางพยายามท่ีจะมอบหมายอาํนาจหน้าท่ีและความสามารถดาํเนินการให้
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หน่วยงานระดับล่าง คือ ภูมิภาคและทอ้งถ่ินมีอาํนาจดาํเนินกิจการต่าง ๆ ของรัฐรวมทั้ งอาํนาจ
ตดัสินใจวินิจฉัยสั่งการไดด้ว้ยตนเอง โดย “การกระจายอาํนาจ” ในท่ีน้ีมีความหมายทั้งมิติในทาง
บริหารและมิติในทางปกครอง ในทางการบริหาร หมายถึง การมอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบและ
อาํนาจดาํเนินการใหแ้ก่หน่วยงานระดบัรอง ๆ ลงไป หรือหน่วยงานอ่ืนมีอาํนาจตดัสินใจและดาํเนิน 
การไดเ้บ็ดเสร็จดว้ยตนเอง ส่วนในทางการปกครอง หมายถึง การโอนกิจการบริหารสาธารณะบาง 
อยา่งของรัฐหรือองคก์ารปกครองในส่วนกลางไปให้ทอ้งถ่ินหรือชุมชนเป็นผูป้ฏิบติัจดัทาํแทนโดย
อิสระ โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุม กาํกบั ดูแลของส่วนกลาง 

สยาม ดําปรีดา (2547) ไดนิ้ยามการกระจายอาํนาจ หมายถึง การบริหารจากส่วนกลางไปสู่
ทอ้งถ่ิน หรือการกระจายอาํนาจบางส่วนให้แก่หน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน เพื่อให้มีอาํนาจดาํเนิน
กิจการภายในอาณาเขตของตน ดว้ยงบประมาณและเจา้หนา้ท่ีของทอ้งถ่ินหรือองคก์ารนั้นเอง โดย
ส่วนกลางเพียงแต่ควบคุมแต่ไม่ไดเ้ขา้ไปบงัคบับญัชาสัง่การจากคาํนิยามของการกระจายอาํนาจ  

สรุปไดว้่า การกระจายอาํนาจ หมายถึง การกระจายอาํนาจหนา้ท่ีจากรัฐบาลกลางสู่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้องคก์ารดงักล่าวจดัทาํบริการสาธารณะให้แก่คนในทอ้งถ่ิน หรือให้มี
อาํนาจในการตดัสินใจบางอยา่งโดยมีอิสระตามสมควร โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในทอ้งถ่ินได้
มีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง รัฐบาลกลางเพียงควบคุมดูแลให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ดาํเนินการตามมาตรฐานท่ีตั้งไว ้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน. 
2550) ได้กาํหนดหลกัความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และเป้าหมายของการ
กระจายอาํนาจดงัท่ีบญัญติัไวใ้นหมวด 14 มาตรา 281 ถึง มาตรา 290 ไวด้งัน้ี รัฐตอ้งให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัทาํ
บริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ี การกาํหนดนโยบายการ
ปกครอง การเงิน และการคลงั และมีอาํนาจหนา้ท่ีของตนเองโดยเฉพาะกาํหนดใหมี้คณะกรรมการ
กาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจ ในรูปไตรภาคีทาํหน้าท่ีกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีและ
จดัสรรรายไดร้ะหว่างรัฐกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและระหว่างองคก์รปกครองส่วนถ่ินดว้ย
กนัเอง โดยคาํนึงถึงการกระจายอาํนาจหนา้ท่ีและรายไดเ้พิ่มใหก้บัทอ้งถ่ินเป็นสาํคญั 
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2.3 การปกครองส่วนท้องถิน่ในองค์การบริหารส่วนตาํบล 
2.3.1 การจัดการปกครองรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบล 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเกิดข้ึนคร้ังแรกตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการส่วน

ตาํบล พ.ศ.2499 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2500 หลกัการสาํคญักฎหมาย
ฉบบัน้ีคือ กาํหนดให้ตาํบลท่ีได้รับการจัดตั้ งมีฐานะเป็นหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่าง
สมบูรณ์ โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีรายได้ รายจ่าย และพนักงานตาํบลท่ีรับเงินเดือนจาก
งบประมาณของตนเองสามารถดาํเนินกิจการส่วนตาํบลไดอ้ย่างอิสระ และในปีพ.ศ.2537 ไดเ้กิด
ข้ึนมาใหม่ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.2537 (แกไ้ขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2546) เป็นกฎหมายท่ีใชจ้ดัระเบียบการบริหารงานในตาํแหน่งแทนประกาศ
คณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 326 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2515 นบัตั้งแต่พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2538 ทาํให้มีการปรับฐานะการ
บริหารงานในระดบัตาํบลโดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงรูปโฉมใหม่ของสภาตาํบลทัว่ประเทศออก 
เป็น 2 รูปแบบ (โกวิทย ์พวงงาม, อา้งถึงใน กองราชการส่วนตาํบล, 2545) ดงัน้ี 

1.  รูปแบบสภาตาํบลไดรั้บการยกฐานะเป็นนิติบุคคล ไดแ้ก่ สภาตาํบลท่ีมีรายไดโ้ดยไม่
รวมเงินอุดหนุนตํ่ากวา่ 150, 000 บาท  

2.  รูปแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตั้งข้ึนจากสภาตาํบลท่ีมีรายไดโ้ดยไม่รวมเงินอุดหนุน 
ในปีงบประมาณท่ีผา่นมาติดต่อกนัสามปีเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าปีละ 150, 000 บาท ไดรั้บการยกฐานะเป็น
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน (มาตรา 43)
พ.ศ. 2542 รัฐบาลไดมี้การเสนอขอปรับปรุงแกไ้ข พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2542 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ในประเดน็ต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

2.3.2 แนวคดิเกีย่วกบัองค์การบริหารส่วนตําบล 
พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 เป็นกฎหมายท่ีใชจ้ดั

ระเบียบการบริหารงานในตาํแหน่งแทนประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 326 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2515 
นบัตั้งแต่พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 
2 มีนาคม 2538 ทาํใหมี้การปรับฐานะการบริหารงานในระดบัตาํบล โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงรูป
โฉมใหม่ของสภาตาํบลทัว่ประเทศออกเป็น 2 รูปแบบ (กองราชการส่วนตาํบล, 2545) ดงัน้ี 

1. รูปแบบสภาตาํบลไดรั้บการยกฐานะเป็นนิติบุคคลไดแ้ก่ สภาตาํบลท่ีมีรายไดโ้ดยไม่
รวมเงินอุดหนุนตํ่ากวา่ 150, 000 บาท  

2.  รูปแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตั้งข้ึนจากสภาตาํบลท่ีมีรายไดโ้ดยไม่รวมเงินอุดหนุน 
ในปีงบประมาณท่ีผา่นมาติดต่อกนัสามปีเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าปีละ 150, 000 บาทไดรั้บการยกฐานะเป็น
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องคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน (มาตรา43) 
พ.ศ. 2542 รัฐบาลไดมี้การเสนอขอปรับปรุงแกไ้ข พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2542 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ในประเด็นต่าง ๆ ไดแ้ก่ โครงสร้างท่ีมาของสมาชิกองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล อาํนาจหน้าท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นตน้ และในปีเดียวกนัรัฐบาลไดอ้อก
กฎหมายท่ีเรียกวา่พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. 2542 ทาํใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีภารกิจเพิ่มข้ึน เป็น 31 ขอ้ จากเดิมเพียง 9 
ขอ้ (ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67) และต่อมา
ในปี พ.ศ.2544 ไดมี้การกาํหนดแผนปฏิบติัการท่ีเรียกวา่ แผนปฏิบติัการกาํหนดขั้นตอนการกระจาย
อาํนาจให้แก่องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2544 ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินและองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลจะไดรั้บมอบหนา้ท่ีและภารกิจตามแผนการถ่ายโอนอาํนาจ จากกระทรวง ทบวง 
กรมต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2545-2553 มีทั้งหมด 6 ประเภทใหญ่ ๆ (เจริญสุข ศิลาพนัธ์, 2545) คือ 

3. งานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ไดแ้ก่ งานดา้นทางบก ทางนํ้ า การขนส่งรวมทั้งสถานีขนส่ง
กิจการท่ีเป็นสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีทอ้งถ่ินมีความสามารถทาํไดเ้องหรือทาํร่วมกบัทอ้งถ่ิน
อ่ืน การผงัเมือง เป็นตน้ 

4. งานดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตไดแ้ก่ งานดา้นส่งเสริมและพฒันาอาชีพงานสวสัดิภาพ
สังคม งานนันทนาการ การสาธารณสุขชุมชน การศึกษาท่ีเป็นการศึกษาในระบบและการศึกษา 
นอกระบบ เป็นตน้ 

5. งานด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยได้แก่ งาน
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน เป็นตน้ 

6. งานดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรม และการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ งาน
ดา้นการวางแผนพฒันาจงัหวดั พฒันาการท่องเท่ียว เป็นตน้ 

7. งานดา้นบริหารจดัการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม เช่นงานการคุม้ครอง
และบาํรุงรักษาป่า การจดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพิษต่าง ๆ การดูแลรักษาท่ีสาธารณะเป็นตน้ 

8. งานดา้นศิลปวฒันธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
2.3.3 โครงสร้างและอาํนาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนตําบล 
โครงสร้างขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ถือว่าเป็นหน่วยงาน

องคก์รปกครองทอ้งถ่ินท่ีเลก็ และมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการพฒันาตาํบลการระดมความรู้และความคิดการตดัสินใจวาง 
แผนพฒันา การดําเนินงานและการระดมทุนทรัพยากร ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 285 ไดว้่างหลกัการซ่ึงถือเป็นกรอบเพื่อกาํหนดโครงสร้าง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (โกวิทย ์พวงงาม, 2544 ) โดยแบ่งโครงสร้างองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 5) 
พ.ศ. 2547 (วารสารส่งเสริมองคก์ารบริหารส่วนตาํบล, 2546) ดงัน้ี 

1. สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ประกอบดว้ย สมาชิกสภาองคก์ารบริการส่วนตาํบล ท่ีมา
จากการเลือกตั้ง หมู่บา้นละ 2 คน กรณีท่ีเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใดมี 1หมู่บา้น ให้องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลนั้นมีสมาชิกสภาได ้6 คน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลใดมี 2หมู่บา้น ให้มีสมาชิก
สภาหมู่บา้นละ 3 คน สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 1.1 เลือกประธานสภารองประธานสภาและเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 1.2  รับทราบนโยบายของนากยกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ก่อนท่ีนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล เขา้รับหนา้ท่ีและรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบายท่ีนายกองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลไดแ้ถลงไวต่้อสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นประจาํทุกปี 

 1.3  มีอาํนาจหนา้ท่ีตามมาตรา 46 ดงัน้ี 
  - ให้ความเห็นชอบแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบลเพื่อเป็นแนวทางในการ

บริหารกิจการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
  - พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนตาํบลร่างขอ้ 

บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีและร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
  - ควบคุมการปฏิบติังานของทีมบริหารของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลให้เป็น 

ไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนพฒันา อบต. ตามขอ้บญัญติั ระเบียบ และขอ้บงัคบัทางราชการ 
  - ในท่ีประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

มีสิทธิตั้งกระทูถ้ามต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือรองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอนั
เก่ียวกบังานในหนา้ท่ีได ้เสนอญตัติขอเปิดอภิปรายทัว่ไปเพื่อให้นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
แถลงขอ้เทจ็จริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเก่ียวกบัการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโดย
ไม่มีการลงมติ 

2. ทีมบริหารของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ประกอบดว้ย รองนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล ให้อาํนาจนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลในการแต่งตั้งบุคคล ซ่ึงไม่ใช่สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบล เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล เพื่อเป็นผูช่้วยเหลือในการ
บริหารงานไดไ้ม่เกิน 2 คน และเลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ให้อาํนาจนายกองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลในการแต่งตั้งบุคคลซ่ึงไม่ใช่สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ เป็นเลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ไดค้นหน่ึงเป็นผูค้อยช่วยเหลือในการบริหาร
ราชการทีมบริหารของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
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 2.1 นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล ตอ้งแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาํบล ก่อนเขา้รับหนา้ท่ี โดยไม่มีการลงมติ หากไม่สามารถดาํเนินการไดใ้ห้ทาํเป็นหนงัสือแจง้ต่อ
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุกคน และจดัทาํรายงานผลการปฏิบติังานตามนโยบายท่ีได้
แถลงไวต่้อสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นประจาํทุกปี 

 2.2 อาํนาจหนา้ท่ี ตามมาตรา 35/5 พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2546 กาํหนดไวด้งัน้ี 

  - กาํหนดนโยบายโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั และนโยบาย 

  - สัง่ อนุญาต และอนุมติัเก่ียวกบัราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
  - แต่งตั้ง และถอดถอน รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและเลขานุการนายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
  - วางระเบียบเพื่อใหง้านขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
  - รักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
  - ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีและกฎหมายอ่ืน 
 2.3  ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาม

กฎหมาย และเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและลูกจา้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 2.4  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรือผูท่ี้นายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมอบหมายมีสิทธิเขา้ประชุมสภา และมีสิทธิแถลงขอ้เท็จจริงตลอดจน
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบังานในหนา้ท่ีของตนต่อท่ีประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2.5 กรณีท่ีไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งประธาน และรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
หรือสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลถูกยบุ หากมีกรณีท่ีสาํคญัและจาํเป็นเร่งด่วนซ่ึงปล่อยใหช้า้ไปจะ
กระทบต่อประโยชน์สาํคญัของราชการหรือราษฎร นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะดาํเนินการไป
พลางก่อนเท่าท่ีจาํเป็นกไ็ด ้นอกจากน้ี ยงัมีบุคลากรท่ีปฏิบติังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ซ่ึงเป็น
ขา้ราชการประจาํท่ีคอยปฏิบติังานใหเ้ป็นตามระเบียบกฎหมายขอ้บงัคบัท่ีกาํหนด โดยสอดคลอ้งกบั
การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงเรียกว่า พนกังานส่วนตาํบลมีโครงสร้างการบริหารงาน
ตามท่ีกรมการปกครองกาํหนดไวใ้หเ้หมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ดงัน้ี (แสงจนัทร์ โสภากาล, 2544) 

  1. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานทัว่ไป 
งานธุรการ งานพิมพดี์ด งานการเจา้หน้าท่ี งานสวสัดิการ งานการประชุม งานเก่ียวกบัการตรา
ขอ้บงัคบัตาํบล งานนิติการ งานการพาณิชย ์งานรัฐพิธี งานประชาสัมพนัธ์ งานจดัทาํแผนพฒันา
ตาํบลงานจดัทาํขอ้บงัคบังบประมาณประจาํปี งานขออนุมติัดาํเนินการตามขอ้บงัคบั งานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย 
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  2. ส่วนการคลงั ทาํหน้าท่ีเก่ียวกบัการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้และการนําส่งภาษี งานเก่ียวกับการตดัโอนเงินเดือน  
งานรายงานเงินคงเหลือประจาํวนั งานอนุมติัเบิกตดัปี และขอขยายเวลาเบิกจ่าย งานการจดัทาํงบ
แสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพยสิ์น หน้ีสิน งบโครงการ เงินสะสม งานการจดัทาํบญัชีทุกประเภท 
งานทะเบียนคุมเงินรายได ้รายจ่าย งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  3. ส่วนโยธา ทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบังานสาํรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ถนน อาคารสะพาน 
แหล่งนํ้า ฯลฯ รายการประมาณการค่าใชจ่้ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานก่อสร้างและซ่อม
บาํรุงอาคาร สะพาน แหล่งนํ้า งานควบคุมการก่อสร้างงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย 

2.3.4 อาํนาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนตําบล 
อาํนาจหน้าท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบล และองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี5) พ.ศ.2546 (วารสารส่งเสริมองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล, 2546 ) ดงัน้ี 

1. มีอาํนาจหนา้ท่ีในการพฒันาตาํบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม ตามมาตรา 
66 

2. มีหนา้ท่ีตอ้งทาํในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามมาตรา 67 รวมทั้งกาํจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู ดงัน้ี 

 2.1  จดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางนํ้า และทางบก 
 2.2  รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะรวมทั้งกาํจดัขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกลู 
 2.3  ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 
 2.4  ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 2.5  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 2.6  ส่งเสริมการพฒันาสตรี เดก็ เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 
 2.7  คุม้ครอง ดูแล และบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 2.8  บาํรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
 2.9  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย โดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากร

ใหต้ามความจาํเป็นและสมควร 
3.  มีหนา้ท่ีอาจจดัทาํกิจกรรมในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามมาตรา 68 ดงัน้ี 
 3.1  ใหมี้นํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
 3.2  ใหมี้การบาํรุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวิธีอ่ืน 
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 3.3  ใหมี้และบาํรุงรักษาทางระบายนํ้า 
 3.4  ใหมี้และบาํรุงรักษา สถานท่ีประชุม การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ 
 3.5 ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจกรรมสหกรณ์ 
 3.6  ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว 
 3.7  บาํรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 3.8  การคุม้ครองดูแล และรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติั 
 3.9  หาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 3.10  ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม 
 3.11  กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย ์
 3.12  การท่องเท่ียว 
 3.13  การผงัเมือง 
4. หนา้ท่ีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐในอนัท่ีจะดาํเนินกิจ 

การใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตาํบล ตอ้งแจง้ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล ทราบล่วงหนา้
ตามสมควร หากองค์การบริหารส่วนตาํบลมีความเห็นเก่ียวกับการดาํเนินกิจการดังกล่าว ให้นํา
ความเห็นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไปประกอบการพิจารณาดาํเนินกิจการนั้นดว้ย (มาตรา 69) 

5. การปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล การจดัทาํงบประมาณ การจดัซ้ือจดัจา้ง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบติังาน และการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร (มาตรา 69/1) 

6. มีสิทธิไดรั้บทราบขอ้มูล และข่าวสารจากทางราชการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการ
ของทางราชการในตาํบล (มาตรา 70) 

7. ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาํบล เพื่อใช้บังคับในตําบลได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อ
กฎหมายหรืออาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในการน้ีจะกาํหนดค่าธรรมเนียมท่ีจะเรียก
เกบ็และกาํหนดโทษปรับแก่ผูฝ่้าฝืนดว้ยกไ็ด ้แต่มิใหก้าํหนดโทษปรับเกิน 1, 000 บาท มาตรา 71) 

8. ขอให้ขา้ราชการ พนักงานหรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินไปดาํรงตาํแหน่งหรือปฏิบติักิจการขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลเป็นการชัว่คราวได ้โดยไม่ขาดจากตน้สงักดัเดิม (มาตรา 72) 

9. ทาํกิจการนอกเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือร่วมกบัสภาตาํบลองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล หรือหน่วยงานบริหารส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อกระทาํกิจการร่วมกนัได ้(มาตรา 73) 
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

2.4.1 มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเลก็ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (2553) 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมายถึง สถานท่ีดูแลและให้การศึกษาเด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี มีฐานะ

เทียบเท่าสถานศึกษา เป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งจดัตั้งเอง และศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีถ่ายโอนให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เช่นศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั/มสัยิด กรมการศาสนา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กรมการ
พฒันาชุมชนและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (เด็ก 3 ขวบ) รับถ่ายโอนจากสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติซ่ึงต่อไปน้ี เรียกว่า ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เด็ก
เป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่า และมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาประเทศชาติในอนาคตการ 
พฒันาเด็กให้ไดรั้บความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา นบัเป็นภารกิจ
สาํคญัท่ีหน่วยงานซ่ึงรับผิดชอบจะตอ้งตระหนกั และให้ความสนใจ เพื่อให้การพฒันาเด็กเป็นไป
อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกบัวยั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในฐานะหน่วยงานซ่ึงมีภารกิจ
หนา้ท่ีรับผิดชอบดา้นการพฒันาเด็ก ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าดว้ยแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอาํนาจ ไม่วา่จะเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล เทศบาล หรือเมืองพทัยา ลว้นแต่มีบทบาทท่ีสาํคญัในการบริหารจดัการเก่ียวกบั
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัตั้ง และดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
พร้อมทั้งรับถ่ายโอนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ เดิมอยูใ่นความดูแลรับผดิชอบของส่วนราชการต่าง ๆ โดย
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการส่งเสริมและพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน 
ทุก ๆ ดา้น เพื่อใหเ้ดก็ไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ตามศกัยภาพและไดม้าตรฐาน 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัในการจดัทาํมาตรฐานการดาํเนิน 
งานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้สามารถดาํเนินงานเพ่ือพฒันาเด็กได้
อย่างมีคุณภาพ และเหมาะสม ซ่ึงจะเป็นแนวทางให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือปฏิบติัในการ
ดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ต่อไป สาํหรับมาตรฐานดงักล่าว ไดร้วบรวม และจดัทาํข้ึน จาํแนก
ออกเป็นมาตรฐานการดาํเนินงาน ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาสภาพและปัญหาการ
ดาํเนินงานจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเลย ตามมาตรฐาน
การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ทั้ง 6 
ดา้น ผูว้ิจยั ขอนาํเสนอในรายละเอียด ดงัน้ี  

1. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ี
รับผดิชอบการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ใหมี้มาตรฐานและคุณภาพตามหลกัวิชาการกฎหมาย 
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ระเบียบ และหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้งโดยความร่วมมือสนบัสนุนของประชาชนในชุมชน ทอ้งถ่ิน
นั้น ๆ แบ่งการบริหารจดัการเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงาน ดา้นการบริหารงบประมาณ และ
ดา้นการบริหารบุคคล 

 1. ด้านการบริหารงาน 
  1. การจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดประสงคจ์ะจดัตั้งศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ ตอ้งมีความพร้อมดา้นงบประมาณ อาคาร สถานท่ี และกาํหนดให้มีโครงสร้างส่วน
ราชการรวมทั้งบุคลากรท่ีรับผิดชอบ ไดแ้ก่ ส่วน/กอง/สํานักการศึกษาโดยให้ดาํเนินการตามขั้น 
ตอน ดงัน้ี 

   1.1 จดัเวทีประชาคม เพื่อสํารวจความตอ้งการของชุมชนในการจดัตั้งศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ และตอ้งมีจาํนวนเดก็เลก็อาย ุ2-5 ปี ท่ีจะเขา้รับบริการไม่นอ้ยกวา่ 20 คน 

   1.2  จดัทาํโครงการและแผนจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขอความเห็นชอบสภาทอ้งถ่ิน 
   1.3  จดัทาํประกาศจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
   1.4  จดัทาํแผนดาํเนินงานไดแ้ก่ สาํรวจสาํมะโนประชากรเด็กเลก็ อาย ุ2-5 ปี แผน

รับนกัเรียน การจดับุคลากร การจดัชั้นเรียนและการงบประมาณ เป็นตน้ 
   1.5  จดัทาํระเบียบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินว่าดว้ยการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็ 
   1.6 รายงานการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหก้รมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินทราบ

กรณีท่ีไม่มีสถานท่ีก่อสร้างเป็นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของ
กรรมสิทธ์ิอนุญาตให้ใช้สถานท่ีก่อสร้างและการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเล็กแก่องค์กน
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  2. การยา้ย/รวมศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
   2.1 จดัเวทีประชาคมเพื่อสาํรวจความตอ้งการของชุมชน 
   2.2 ใหค้ณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาํเร่ืองเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั

ตามลาํดบั เพื่อใหผู้บ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พิจารณาเสนอความเห็นชอบจากสภาทอ้งถ่ิน 
   2.3  จดัทาํแผนการยา้ย/รวมศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
   2.4  จดัทาํประกาศยา้ย/รวมศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
   2.5  รายงานการยา้ย/รวมศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใหก้รมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินทราบ 
  3. การยุบเลิกศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กศึกษา

วิเคราะห์เหตุผลความจาํเป็นในการยบุเลิกศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็และเสนอองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตน้สงักดัเพื่อดาํเนินการ ตามขั้นตอนดงัน้ี 
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   3.1 จดัเวทีประชาคม เพื่อสาํรวจความตอ้งการของชุมชน 
   3.2 นาํผลการประชาคมพิจารณาเสนอผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อ

เสนอขอความเห็นชอบจากสภาทอ้งถ่ิน 
   3.3 จดัทาํประกาศยบุเลิกศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็โดยใหมี้ผลเม่ือส้ินสุดภาคเรียน 
   3.4 รายงานการยบุเลิกศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใหก้รมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินทราบ 
  4. การให้บริการการอบรมเล้ียงดูการจดัประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาท่ีให้การอบรมเล้ียงดูจดัประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการ
เรียนรู้ใหเ้ด็กเลก็ไดรั้บการพฒันา ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคมและสติปัญญาท่ีเหมาะสม
ตามวยัตามศกัยภาพของเด็กแต่ละคน ดงันั้น ระยะเวลาการจดัการเรียนรู้และแนวทางการจดัการ
เรียนรู้ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จึงตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม เพื่อให้เด็กเล็กไดรั้บ
การศึกษาและพฒันาเป็นไปตามวยัแต่ละช่วงอาย ุสอดคลอ้งกบัสังคม วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
และหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั ใหเ้ดก็พร้อมท่ีจะเขา้รับการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป ดงัน้ี 

   1. ระยะเวลาการเรียนรู้ในรอบปีการศึกษา เร่ิมตน้ปีการศึกษาในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 
และส้ินปีการศึกษาในวนัท่ี 15 พฤษภาคม ของปีถดัไปโดยใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็เปิดภาคเรียนรวมกนั
แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 230 วนั และปิดภาคเรียนปกติในรอบปีการศึกษา ดงัน้ี 

     1.1 ภาคเรียนท่ี 1 วนัเปิดภาคเรียน วนัท่ี 16 พฤษภาคม วนัปิดภาคเรียนวนัท่ี  
11 ตุลาคม 

     1.2 ภาคเรียนท่ี 2 วนัเปิดภาคเรียน วนัท่ี 1 พฤศจิกายน วนัปิดภาคเรียนวนัท่ี  
1 เมษายน ของปีถดัไป 

   หมายเหตุ 
   1. หากวนัเปิดภาคเรียนตรงกบัวนัหยดุราชการใหเ้ปิดเรียนในวนัทาํการถดัไป 
   2. กรณีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใดประสงค์จะเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไปจากท่ี

กาํหนดไวต้ามขอ้ 1.1 สามารถดาํเนินการไดต้ามความตอ้งการของชุมชนและความพร้อมขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

   3. การกาํหนดระยะเวลาเรียนรู้ การเปิดและปิดภาคเรียนให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจดัทาํเป็นประกาศ 

  5. การใหบ้ริการส่งเสริมสนบัสนุนเดก็เลก็ ไดแ้ก่ 
   5.1  อาหารกลางวนั 
   5.2  อาหารวา่ง 
   5.3  เคร่ืองนอน 
   5.4  อาหารเสริม 
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   5.5  วสัดุ ส่ือ อุปกรณ์การศึกษา และวสัดุครุภณัฑ ์
   5.6  การตรวจสุขภาพเดก็เลก็ประจาํปีโดยบุคลากรทางการแพทย ์และสาธารณสุข 
   5.7  บริการอ่ืน ๆ ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความพร้อม เช่น เป็นศูนย ์3 วยัและ 

ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน เป็นตน้ 
  6. การใหบ้ริการอบรมเล้ียงดู จดัประสบการณ์และส่งพฒันาการเรียนรู้ใหเ้ด็กเลก็อาย ุ

2-5 ปี ท่ีมีภูมิลาํเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นหรือใกลเ้คียงไดต้ามศกัยภาพของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  7. จดัประสบการณ์ และส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ ใหเ้ด็กเลก็มีการพฒันาการครบทั้ง 
4 ดา้น (ดา้นร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สงัคม และสติปัญญา) เหมาะสมตามวยัและศกัยภาพของเดก็แต่
ละคน ตามมาตรฐานการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้น
วิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 

  8. กรณีจาํเป็นตอ้งใชศู้นยพ์ฒันาเด็กเลก็เพื่อประชุม สัมมนาฝึกอบรมจดักิจกรรมเสริม
หลกัสูตร หรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีเป็นประโยชน์ต่อราชการและชุมชน หรือเหตุจาํเป็นอ่ืนท่ีไม่อาจเปิด
เรียนไดต้ามปกติ ให้ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สั่งปิดศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไดไ้ม่เกิน 15 วนั 
หากเป็นเหตุพิเศษ ท่ีเกิดข้ึนจากภยัพิบติัสาธารณะใหผู้บ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสั่งปิดศูนย์
พฒันาเด็กเล็กไดไ้ม่เกิน 30 วนัโดยให้ทาํคาํสั่งปิดเป็นหนังสือ และตอ้งกาํหนดการเรียนชดเชยให้
ครบตามจาํนวนวนัท่ีสัง่ปิด 

  9. ในระหว่างปิดภาคเรียน หรือปิดศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตามขอ้ (8) ให้ผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีคาํสั่งให้หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ผูดู้แลเด็กหรือพนักงานจา้งอ่ืนในศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ มาปฏิบติังานเก่ียวกบัการเตรียมการดา้นวิชาการ หลกัสูตรการจดัการเรียนรู้แก่เด็กเลก็
ส่ือ นวตักรรม วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ การจดัสภาพแวดลอ้ม หรือการพฒันาศูนยใ์นดา้นต่าง ๆ หรืองาน
ดา้นการศึกษาปฐมวยัอ่ืนคณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ประกอบดว้ย บุคคลท่ีองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินพิจารณาคดัเลือกและแต่งตั้งโดยกาํหนดจาํนวนตามความเหมาะสมจากชุมชนและผู ้
ดาํรงตาํแหน่ง ดงัน้ี 

   9.1  ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการศึกษา 
   9.2 ผูน้าํทางศาสนา 
   9.3  ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   9.4  ผูแ้ทนชุมชน 
   9.5  ผูแ้ทนผูป้กครอง 
   9.6  ผูแ้ทนผูดู้แลเดก็ 
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 ให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกกรรมการ 1 คน เป็นประธาน โดยมีหัวหน้าศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโดยตาํแหน่ง และใหผู้บ้ริหารองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจากผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดาํรงตาํแหน่งเป็นท่ี
ปรึกษาของคณะกรรมการมีจาํนวนตามความเหมาะสม ใหค้ณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ มีอาํนาจ
ดงัน้ี 

 1.  กาํหนดแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ใน
ดา้นต่าง ๆ ให้ไดคุ้ณภาพและมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตามนโยบายและแผน 
พฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 2.  เสนอแนะใหข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินงาน การพฒันาคุณภาพศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
แก่ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 3.  เสนอแนะใหข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัตั้ง ยบุเลิก หรือยา้ยรวมศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
 4.  พิจารณาเสนอผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เก่ียวกับการบริการงานด้าน

บุคลากรในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
 5.  พิจารณาเสนอแผนงาน โครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพฒันาศูนยพ์ฒันา 

เดก็เลก็ ตามหลกัวิชาการ และแผนพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
 6.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูป้กครอง ชุมชนและสังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษา 
 7.  ส่งเสริมสนบัสนุนความร่วมมือการพฒันาเด็กเลก็ของบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

และระหวา่งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 8.  ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีมีกฎหมายระเบียบหรือตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยกรมส่ง 

เสริมการปกครองทอ้งถ่ิน และจงัหวดักาํหนด 
 2. ด้านการบริหารงบประมาณ 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บริหารงบประมาณศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ท่ีไดรั้บการอุดหนุน

จากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จากเงินรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเงินรายได้
ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ตามแนวทางดงัน้ี 

 1. งบประมาณท่ีไดรั้บการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ินจดัสรรเป็นเงินอุดหนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นาํไปใชจ่้ายดงัน้ี 

  1.1 อาหารเสริม (นม) 
  1.2  อาหารกลางวนั 
  1.3  ค่าตอบแทน และค่าครองชีพ 
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  1.4  เงินประกนัสงัคม ของบุคลากร 
  1.5  ค่าวสัดุการศึกษา 
  1.6  ค่าพาหนะนาํส่งเดก็ไปสถานพยาบาล 
  1.7  ทุนการศึกษาโดยดาํเนินการเบิกจ่ายรายการต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์าร

จดัสรร 
 2. งบประมาณเงินรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน วิธีการจดัหางบประมาณศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  2.1  จดัทาํแผนพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ระยะ 3 ปี เพื่อ นาํเขา้สู่แผนพฒันาการศึกษา 

และแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากสภาทอ้งถ่ิน 
  2.2  จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ 
  2.3  จดัทาํแผนจดัหาพสัดุรายปี 
  2.4  จดัทาํแผนจดัหาพสัดุ และดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง 
 3. การบริหารงานบุคคล 
 กรณีท่ีเป็นพนกังานจา้ง 
 1. การสรรหา/เลือกสรร และการปรับสถานภาพให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดาํเนิน 

การสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจา้งตามมาตรฐาน และหลกัเกณฑ์ทัว่ไปท่ีคณะ 
กรรมการกลางพนักงานส่วนทอ้งถ่ินกาํหนด โดยยึดหลกัสมรรถนะความเท่าเทียมในโอกาส และ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสาํคญัดว้ยกระบวนการท่ีไดม้าตรฐาน ยติุธรรม และโปร่งใสเพื่อรองรับ 
การตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีคณะกรรมการสรรหา/เลือกสรร และการ
ปรับสถานภาพ ประกอบดว้ย 

  1.1  ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย เป็นประธาน 
  1.2  ผูอ้าํนวยการสาํนกั/กอง/ส่วนการศึกษา เป็นกรรมการ 
  1.3  หวัหนา้สาํนกัปลดั หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  1.4  ใหน้ายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พิจารณาแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิดา้นการศึกษา 

ในคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ร่วมเป็นคณะกรรมการไดต้ามความเหมาะสม 
 2.  การพฒันาบุคลากร 
 ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัให้มีการปฐมนิเทศหัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และผู ้

ดูแลเด็ก ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ มีการอบรม และศึกษาดูงาน มีการนิเทศติดตามการดาํเนินงานใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีการส่งเสริมสนับสนุนการให้ทุนการศึกษา พฒันาความรู้ และทกัษะในการ
ปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือยกระดบัคุณภาพการศึกษา และการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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2. มาตรฐานด้านบุคลากร  
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ นายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และเลก็ อาทิเช่น หวัหนา้ศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ ผูดู้แลเด็ก ผูป้ระกอบอาหารและผูท้าํความสะอาด เป็นตน้จะตอ้งมีคุณสมบติั บทบาทหนา้ท่ี 
และความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
มีศกัยภาพในการจดัการศึกษา อบรม เล้ียงดู และส่งเสริมพฒันาการสาํหรับเด็ก ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตาม
หลกัวิชาการดว้ยความเหมาะสมอยา่งมีคุณภาพ โดยบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งมีคุณสมบติั บทบาท
หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารจดัการเพื่อให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินสามารถดาํเนินงานให้การศึกษาและพฒันาการสาํหรับเด็กไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ
ดว้ยความเหมาะสม และเป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

ด้านคุณสมบัติ 
1. ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดแ้ก่ นายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล ปลดัเทศบาล ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล รวมถึงผูบ้ริหารการศึกษาไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการ
สาํนกั ผูอ้าํนวยการกอง หวัหนา้กองการศึกษา ควรมีคุณสมบติัท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 1.1 มีความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงความสาํคญัในการดาํเนินงานดา้นการให้การ 
ศึกษา และพฒันาการเดก็เลก็ 

 1.2 มีนโยบายแผนและงบประมาณเพ่ือการดาํเนินงานท่ีชัดเจนในการส่งเสริม และ
สนบัสนุนการพฒันาศูนยเ์ดก็เลก็ใหมี้คุณภาพ 

2. บุคลากรซ่ึงทาํหนา้ท่ีในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ไดแ้ก่ หัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ผูดู้แลเด็ก 
ผูป้ระกอบอาหาร และผูท้าํความสะอาด ควรมีคุณสมบติัท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 1. หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีสถานภาพเป็นพนักงานส่วนทอ้งถ่ินหรือพนักงานจา้ง
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามมาตรฐานทัว่ไปหรือหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน
หรือพนกังานจา้งท่ีออกตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
ควรมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

  1.1 มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาข้ึนไปสาขาวิชาเอกอนุบาล
ศึกษา หรือปฐมวยั หรือปริญญาทางการศึกษา หรือทางวิชาชีพสาขาอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนทอ้งถ่ินรับรอง และมีประสบการณ์ในการทาํงานเก่ียวกบัการพฒันาเด็กปฐมวยัมา 
แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

  1.2 มีคุณสมบติัทัว่ไป และคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่งตามมาตรฐานทัว่ไปท่ีคณะกรรม 
การกลางพนกังานส่วนทอ้งถ่ินกาํหนด 
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  1.3  มีความรู้เร่ืองโภชนาการ และอาหารเป็นอยา่งดี 
  1.4  ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
  1.5  ไม่มีประวติัการกระทาํผดิต่อเดก็ หรือละเมิดสิทธิเดก็ 
  1.6  ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุกเวน้แต่ความผิดท่ี

เป็นลหุโทษ หรือความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาท 
  1.7  แพทยใ์ห้การรับรองว่ามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแขง็แรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

ไม่เป็นผูว้ิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นผูติ้ดสารเสพติด 
 2. ผูดู้แลเดก็ มีวฒิุการศึกษาตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนทอ้งถ่ินกาํหนด โดย

มีสถานภาพเป็นพนกังานจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามมาตรฐานทัว่ไป หรือหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัพนักงานจา้งท่ีออกตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 
และควรมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

  2.1 มีคุณสมบติัทัว่ไป และคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่งตามมาตรฐานทัว่ไปท่ีคณะกรรม 
การกลางพนกังานส่วนทอ้งถ่ินกาํหนด 

  2.2 ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
  2.3 ไม่มีประวติัการกระทาํผดิต่อเดก็ หรือละเมิดสิทธิเดก็ 
  2.4 ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุกเวน้แต่ความผิดท่ี

เป็นลหุโทษ หรือความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาท 
  2.5 แพทยใ์ห้การรับรองว่ามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแขง็แรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

ไม่เป็นผูว้ิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นผูติ้ดสารเสพติด 
  2.6 มีระดบัวุฒิภาวะ และบุคลิกลกัษณะเหมาะสม ทั้งดา้นจิตใจ อารมณ์สังคม มีความ

ตั้งใจปฏิบติังานดว้ยความรัก ความอ่อนโยน เอ้ือต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในการดูแลเดก็เลก็อยา่งเหมาะสม 
  2.7 เป็นบุคคลท่ีมีความรักเดก็ มีอุปนิสยัสุขมุ เยอืกเยน็ และมีความขยนัอดทน 
  2.8 มีประสบการณ์ในการทาํงานเก่ียวกบัการพฒันาเดก็ปฐมวยัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
ด้านบทบาทหน้าที ่
1. ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรมีบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 1.1 สาํรวจความตอ้งการของชุมชน ในการจดัตั้ง และดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
 1.2 กาํหนดโครงสร้างการบริหารงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตามความพร้อมดา้นทรัพยากร

บุคคล สถานท่ี และฐานะการคลงัของแต่ละทอ้งถ่ิน 
 1.3 จดัทาํแผนงานโครงการและงบประมาณในการจดัตั้งและสนบัสนุนการดาํเนินงาน

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ รวมทั้งจดัทาํญตัติขอความเห็นชอบจากสภาทอ้งถ่ิน 
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 1.4 จดัทาํประกาศจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
 1.5 จดัทาํระเบียบ หรือขอ้บงัคบัวา่ดว้ยศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
 1.6 กาํหนดแผนปฏิบติัการและงบประมาณในการส่งเสริมและพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ทุกดา้นอยา่งต่อเน่ือง 
 1.7 ควบคุม กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ และถูกตอ้ง

ตามหลกัวิชาการ 
2. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลบุคลากร และการ

ดาํเนินงานภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และแผนงานท่ีวางไวอ้ยา่งถูกตอ้งตาม
หลกัวิชาการ และดว้ยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อเดก็มากท่ีสุด 

3. ผูดู้แลเดก็ ควรมีบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 3.1 ปฏิบติัหน้าท่ีตามกิจวตัรของเด็กเพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโตมีพฒันาการทุกดา้น

ตามวยั 
 3.2 ส่งเสริมพฒันาการของเด็กในลกัษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรคก์ล่าวคือ ให้เด็กได้

พฒันาดา้นจิตใจ อารมณ์ สังคม และจริยธรรมไปพร้อม ๆ กนั โดยให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากส่ิงของ 
และผูค้นท่ีอยูร่อบขา้ง ซ่ึงเดก็จะเรียนรู้โดยประสาทสมัผสัทั้งหา้ การเคล่ือนไหวการเล่น และการลง
มือกระทาํ ดงันั้น ผูดู้แลเดก็จะตอ้งส่งเสริมใหโ้อกาสเดก็ไดพ้ฒันาอยา่งเตม็ท่ีรวมทั้งการปฏิสัมพนัธ์
กบัเดก็ดว้ยคาํพดู และกิริยาท่าทางท่ีนุ่มนวล อ่อนโยน แสดงความรักความอบอุ่นต่อเดก็ 

 3.3 สังเกต และบนัทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พฒันาการต่าง ๆ ของเด็ก เพื่อจะได้
เห็นความเปล่ียนแปลงทั้งปกติ และผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับเด็ก ซ่ึงจะนําไปสู่การคน้หาสาเหตุ และ
วิธีการแกไ้ขไดท้นัท่วงที 

 3.4 จดัส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ เหมาะสมในการพฒันาเด็กทุกดา้นทั้งภาย 
ในอาคารและภายนอกอาคารใหส้ะอาด มีความปลอดภยั และเหมาะสมกบัพฒันาการของเดก็ 

 3.5 ประสานสมัพนัธ์ระหว่างเด็กกบัพ่อแม่ ผูป้กครอง และสมาชิกในครอบครัว ตลอดจน 
เป็นส่ือกลางในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างเด็กกบัพ่อแม่ ผูป้กครองและสมาชิกในครอบครัว 
เพื่อทราบถึงพฤติกรรม พฒันาการการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว และต่อเน่ือง 

 3.6 มีการพฒันาตนเองในทางวิชาการ และอาชีพ ใฝ่หาความรู้ และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
ดงัน้ี 

    3.6.1  การพฒันาดา้นความรู้ทางวิชาการ และทกัษะอาชีพอย่างต่อเน่ือง เช่น การ 
ศึกษาหาความรู้ การเขา้รับการอบรมเพ่ิมเติมอยา่งสมํ่าเสมอ การติดตามความเปล่ียนแปลงดา้นความรู้ 
และเทคโนโลยีโดยอาศยัส่ือท่ีหลากหลาย รวมทั้งการรวมกลุ่มแลกเปล่ียนประสบการณ์การศึกษาดู
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งานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมีคุณภาพ การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกและการจดัตั้งชมรมเครือข่ายสําหรับ
ผูดู้แลเดก็ ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์โดยตรงแก่ผูดู้แลเดก็ 

   3.6.2 การพฒันาดา้นบุคลิกภาพ เช่น การพฒันาดา้นร่างกาย อารมณ์สังคม จิตใจ 
และจริยธรรม โดยเนน้การพฒันาตนเอง การรู้จกัตนเอง และผูอ่ื้น การส่ือสาร และการปรับตวัต่อการ 
เปล่ียนแปลง 

 3.7 รู้จกัใชป้ระโยชน์จากแหล่งขอ้มูล ความรู้ และเครือข่ายการปฏิบติังานเพื่อสนบัสนุน
การปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ  จากหน่วยงานภาครัฐ องคก์รเอกชน และแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ในชุมชนดงัน้ี 

   3.7.1 หน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงมหาดไทย (กรมการพฒันาชุมชนกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน) กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรมพฒันาสังคม 
และสวสัดิการ) กระทรวงแรงงาน (กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กรมพฒันาฝีมือแรงงาน) 
กระทรวงศึกษาธิการ (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกับริหารงานการศึกษานอก
โรงเรียน สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สาํนกังานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
สถาบนัแห่ง ชาติเพื่อการพฒันาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดลมหาวิทยาลยัราชภฏั) กระทรวง
สาธารณสุข (กรมอนามยั กรมสุขภาพจิต) กระทรวงวฒันธรรม (กรมการศาสนา) กระทรวงกลาโหม
(กองทพัเรือ) เป็นตน้ 

   3.7.2 องคก์รเอกชน สมาคม และมูลนิธิต่าง ๆ เช่น สมาคม YWCA มูลนิธิเด็กอ่อน 
ในสลมั ในพระอุปถมัภส์มเด็จพระเจา้พี่นางเธอเจา้ฟ้ากลัยานิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
มูลนิธิเพื่อการพฒันาเด็ก มูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจน ซี ซี เอฟ ในประเทศไทยสภาองคก์ารพฒันา 
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ (สอดย.) องคก์ารยูนิเซฟ เซฟเดอะชิลเดรน ยู เอส เอ สภาสตรีแห่งชาติใน 
พระบรมราชินูปถมัภ ์สหทยัมูลนิธิ มูลนิธิดวงประทีป เป็นตน้ 

    3.7.3  แหล่งขอ้มูลความรู้ในชุมชน เช่น สถานีอนามยั โรงพยาบาลสถานรับเล้ียง 
เด็กในนิคมต่าง ๆ สํานักงานพฒันาสังคมและสวสัดิการจงัหวดั (กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ)  
ศูนยส์งเคราะห์ราษฎรประจาํหมู่บา้น (สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน) องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
(อบต.) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต่าง ๆ โรงเรียนประถมศึกษาในชุมชน ศูนยส่ื์อประจาํหมู่บา้นของสาํนัก 
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยบ์ริการสาธารณสุข ศูนยส์งเคราะห์เด็กปฐมวยั ศูนย์
พฒันาเด็กก่อนวยัเรียนในชุมชน (กรุงเทพมหานคร) ขา้ราชการครู หรือขา้ราชการอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นผูท้รง
ความรู้ หรือท่ีเกษียณอายแุลว้ เป็นตน้ 

4. ผูป้ระกอบอาหาร ควรมีบทบาทหน้าท่ีในการประกอบอาหารให้ถูกสุขลกัษณะถูก
อนามยั และโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวยั รวมทั้งการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การจดัสถานท่ี
เตรียมและปรุงอาหาร จดัเคร่ืองสุขภณัฑเ์คร่ืองครัวสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีการจดัการ
ขยะถูกสุขลกัษณะ 
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5. ผูท้าํความสะอาด ควรมีบทบาทหนา้ท่ีในการทาํความสะอาด ดูแลรักษาความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย ทั้งภายใน และภายนอกอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

ด้านรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
1. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหาร

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ซ่ึงไดแ้ก่บุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เป็นผูแ้ต่งตั้งโดยกาํหนดจาํนวนตามความเหมาะสม โดยจะตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิทางการ
ศึกษา ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนกลุ่มองค์กรประชาคม ผูแ้ทนผูป้กครองผูแ้ทน
ผูดู้แลเดก็ อยา่งละไม่นอ้ยกวา่ 1 คน โดยมีหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทาํหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรม 
การโดยตาํแหน่ง 

2. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บริหารจดัการโดยคณะกรรมการบริหารศูนย ์มีนายกเทศมนตรี/นายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือผูท่ี้นายกเทศมนตรี/นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมอบหมาย เป็น
ประธาน ยกเวน้ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั/มสัยิดท่ีรับถ่ายโอนจากกรมการศาสนาให้เจา้
อาวาสหรือผูท่ี้ เจา้อาวาสมอบหมายเป็นประธาน 

3. การบริหารงบประมาณและการบริหารงานบุคคล เป็นหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และมาตรฐานทัว่ไปหรือหลกัเกณฑท่ี์ออก
ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และมาตรฐานดา้นบุคลากร
และการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคป์กครองส่วนทอ้งถ่ินกาํหนด 

4. ให้คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทาํหน้าท่ี
ประเมินผูดู้แลเด็กผูป้ระกอบอาหารและผูท้าํความสะอาดในดา้นความรู้ ความสามารถใหเ้ป็นไปตาม 
มาตรฐานดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กาํหนด และเสนอผลการประเมินให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกอบการพิจารณาคดัเลือกต่อไป 

ด้านการบริหารจัดการ 
พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน พทุธศกัราช 2542 ซ่ึงออกตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2540 
ไดบ้ญัญติัอาํนาจและหน้าท่ีให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกประเภทรับผิดชอบการจดับริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงรวมถึงการจดัการศึกษาดว้ย และพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษา ก็ไดบ้ญัญติัไวใ้ห้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธิจดัการศึกษาระดบัใดก็ได ้ตามความพร้อมความเหมาะสม และความตอ้งการของ 
ประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ ประกอบกบัแผนปฏิบติัการกาํหนดขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดก้าํหนดให้การศึกษาปฐมวยั หรือก่อนประถมศึกษา เป็นหนา้ท่ีซ่ึง
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องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งจดัทาํ โดยให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชนผูป้กครองไดรั้บบริการเพื่อเตรียมความ
พร้อมใหแ้ก่เดก็ปฐมวยัอยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพจึงควรกาํหนดแนวทางการบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1. นโยบาย จดัตั้งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ (อาย ุ3 - 5 ปี) ดว้ยความร่วมมือของชุมชนเพื่อกระจาย
โอกาสการเตรียมความพร้อม และพฒันาเด็กทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา
อย่างเหมาะสมตามวยั และเต็มตามศกัยภาพ ตลอดจนเพ่ือแบ่งเบาภาระของผูป้กครอง และเป็น
พื้นฐานของการศึกษาในระดบั ท่ีสูงข้ึนต่อไป 

2. เป้าหมาย องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับผิดชอบในการบริหารและจดัการศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ ให้มีคุณภาพตามหลกัวิชาการ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และดว้ยความร่วมมือของประชาชนใน
ชุมชนทอ้งถ่ินนั้น ๆ  

3. วตัถุประสงค ์
 3.1 เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กไดรั้บการดูแลท่ีถูกสุขลกัษณะ และไดรั้บการ

ฝึกฝนพฒันาตามวยัและเตม็ตามศกัยภาพ 
 3.2 เพื่อพฒันาความพร้อมของเดก็ในทุก ๆ ดา้นแบบองคร์วม ตามหลกัจิตวิทยาพฒันาการ 

และหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 
 3.3 เพื่อกระตุน้ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดั และพฒันาความพร้อมของเด็กก่อนเขา้

เรียนระดบัประถมศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นฐานในการเล้ียงดู และพฒันาเด็กได้
อยา่งถูกวิธี 

 3.4 เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนความร่วมมือระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัชุมชน 
ใหส้ามารถร่วมกนัวางแผน และดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายได ้

 3.5 เพื่อแบ่งเบาภาระการอบรมเล้ียงดูเด็กของผูป้กครองท่ีมีรายไดน้อ้ยให้สามารถออก 
ไปประกอบอาชีพไดโ้ดยสะดวก และเป็นการกระจายโอกาสในการพฒันาความพร้อมสาํหรับเด็ก
ทุกคนใหไ้ดรั้บการพฒันาอยา่งทัว่ถึง 

 3.6 เพื่อใหก้ารบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีคุณภาพ 
4. การจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กกรณีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินประสงค์จะจดัตั้งศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ ควรมี สถานท่ี อาคารและดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. สาํรวจความตอ้งการของชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดาํเนินการสาํรวจความ

ตอ้งการของชุมชนในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
  1.1 ความตอ้งการใหจ้ดัตั้งศูนย ์
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  1.2 ความตอ้งการในการส่งเด็กเขา้เรียน ควรมีเด็กท่ีรับบริการ อาย3ุ-5ปี ไม่นอ้ยกว่า 
20 คน ข้ึนไป 

  1.3 ความตอ้งการใหศู้นยจ์ดับริการ ฯลฯ 
 2. รูปแบบการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพิจารณามอบหมาย

ใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษาหรือพนกังานจา้งท่ีมีคุณสมบติัเพื่อแต่งตั้งเป็นหวัหนา้ศูนย์
และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโดยมีหัวหน้าศูนยรั์บผิดชอบการดาํเนินงาน
ภายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

 3.  จดัทาํแผนดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ และญตัติขอความเห็นชอบจากสภาทอ้งถ่ิน
ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จดัทาํแผนดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เพื่อนาํเขา้สู่แผนพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และจดัทาํญตัติเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาทอ้งถ่ินต่อไป  

 4.  จดัทาํโครงการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัทาํโครงการ
จดัตั้งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณในการดาํเนินการจากผูมี้อาํนาจอนุมติั  

 5.  จดัทาํระเบียบ/ขอ้บงัคบัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินว่าดว้ยการดาํเนินงานศูนย์
พฒันาเด็กองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจัดทาํระเบียบ หรือขอ้บังคบัขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ว่าดว้ยศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพื่อให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งถือปฏิบติัในการบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเดก็เลก็  

 6.  จดัทาํประกาศจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัทาํประกาศ
จดัตั้งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ประกาศใหส้าธารณชนทราบ (ตวัอยา่งประกาศปรากฏในภาคผนวก) 

  7.  การยบุ เลิก หรือรวมศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ เม่ือจาํนวนเด็กเลก็ท่ีรับบริการในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กมีจาํนวนน้อยไม่เพียงพอต่อ การจัดชั้นเรียนและกิจกรรมการเรียน หรือกรณีท่ีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินประสงคจ์ะรวมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตั้งแต่ 2 แห่งข้ึนไปเป็นแห่งเดียวกนั ให้
คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เป็นผูพ้ิจารณาเสนอต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้
พิจารณายบุเลิกหรือรวมศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นั้น ตามความจาํเป็น และเหมาะสม โดยผ่านความเห็น 
ชอบของสภาทอ้งถ่ิน และเม่ือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัทาํประกาศยุบเลิก หรือรวมศูนย์
พฒันาเดก็เลก็แลว้ ใหร้ายงานจงัหวดัและกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินทราบ 

5. แนวทางการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จะ 
ตอ้งคาํนึงถึงขอบข่ายของงานสายการบงัคบับญัชาและระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งพระราช 
บญัญติัการศึกษาแห่งชาติพทุธศกัราช 2542 ท่ีกาํหนดใหส้ถานศึกษาตอ้งบริหารจดัการใหมี้คุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีกาํหนด โดยจะตอ้งจดัให้มีการประเมินตนเองทุกปี เพื่อตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการจดัการการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ดงันั้น เพื่อใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเลก็สามารถใหก้าร
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ดูแล และพฒันาผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพไดม้าตรฐานควรพิจารณาจดัแบ่งงานท่ีจะตอ้งปฏิบติัใน
การบริหารจดัการศูนยฯ์ ใหค้รอบคลุมลกัษณะงาน ต่อไปน้ี 

 5.1 งานบุคลากรและการบริหารจดัการ 
 5.2 งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
 5.3 งานวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 
 5.4 งานการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน 
ทั้งน้ี หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กควรจดัให้มีผูรั้บผิดชอบงานดงักล่าวโดยแบ่งและมอบ 

หมายงานตามความถนดั ความสามารถ และลกัษณะของงานท่ีตอ้งดาํเนินการทั้ง 5 งานอยา่งไรก็ตาม 
ในการจัดแบ่งงานดังกล่าวควรคาํนึงถึงความพร้อม และศกัยภาพของแต่ละศูนย  ์ฯ ในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดเล็กอาจรวมลกัษณะงานวิชาการและงานกิจการนักเรียนเป็นงานกลุ่ม
เดียวกนั และ/หรือรวมลกัษณะงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม กบังานธุรการ การเงิน พสัดุ เป็น
กลุ่มงานเดียวกนั เป็นตน้ การบริหารงานทั้ง 5 งาน ใหมี้คุณภาพมีแนวทางการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

1. งานบุคลากรและการบริหารจดัการมีลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 
 1.1 สรรหา หรือจดัจา้งบุคลากรเพื่อปฏิบติัหน้าท่ีในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีจาํนวนตาม

ความจาํเป็นและสอดคลอ้งกบัศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่นหวัหนา้ศูนย ์ผูดู้แลเด็ก 
ผูป้ระกอบอาหาร ผูท้าํความสะอาด โดยใช้หลกัเกณฑ์การสรรหาตามมาตรฐานและหลกัเกณฑ์
ทัว่ไปท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนทอ้งถ่ินกาํหนด ยกเวน้กรณีศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์น
วดั/มสัยดิ ให้คณะกรรมการบริหารศูนยว์ดั/มสัยดิเป็นผูพ้ิจารณาสรรหาและแจง้ใหอ้งคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูจ้ดัจา้ง 

 1.2 กาํหนดจาํนวนอตัรากาํลงับุคลากร และเงินเดือน ค่าจา้งค่าตอบแทนในศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ ดงัน้ี 

  -  ผูดู้แลเด็ก จาํนวนกาํหนดเป็นสัดส่วนต่อเด็กเล็ก 1 : 20 หากมีเศษตั้งแต่ 10 คน ข้ึน
ไปใหเ้พิ่มผูดู้แลเดก็อีก 1 คน 

  -  ผูป้ระกอบอาหารกาํหนดจาํนวนไดต้ามความจาํเป็นเหมาะสมตามฐานะการคลงั
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  -  ผูท้าํความสะอาดกาํหนดจาํนวนไดต้ามขนาดของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก คือ ศูนยฯ์ 
ขนาดเลก็ (จาํนวนเดก็ไม่เกิน 200 คน) มีอตัราไม่เกิน 2 คน ศูนยฯ์ขนาดใหญ่ (จาํนวนเด็กตั้งแต่ 200 
คนข้ึนไป) มีอตัราไม่เกิน 4 คน ตามฐานะการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  -  กาํหนดอตัราเงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สิทธิหรือสวสัดิการอ่ืนท่ีพึงไดรั้บตามท่ี
มีกฎหมายบญัญติัไว ้ดงัน้ี 
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   ก) ผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาภาคบงัคบัและมธัยมศึกษาปีท่ี 6 กาํหนดอตัราเดือนละไม่
นอ้ยกว่า 4, 880 บาท หากมีประสบการณ์ในการทาํงาน เก่ียวกบัการพฒันาเด็กปฐมวยัมาแลว้ 5 ปี 
และมีหนงัสือรับรอง กาํหนดอตัราเดือนละไม่นอ้ยกวา่ 5, 530 บาท 

   ข)  ผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือผูท่ี้มีวุฒิการศึกษา
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กาํหนดอตัราเดือนละไม่นอ้ยกวา่ 5, 530 บาท 

   ค)  ผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาข้ึนไปสาขาวิชาเอกอนุบาล 
ศึกษาหรือปฐมวยั หรือปริญญาอ่ืน ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนทอ้งถ่ินรับรองกาํหนดอตัรา
เดือนละไม่นอ้ยกวา่ 7, 630 บาท 

   ง) สิทธิหรือสวสัดิการอ่ืนท่ีพึงไดรั้บตามท่ีมีกฎหมายบญัญติัไวใ้หก้าํหนดไปตาม
อตัราท่ีกฎหมายนั้นกาํหนด 

    - กาํหนดการจดัชั้นเรียนห้องละไม่เกิน 20 คน หากมีเศษเกิน10คน ให้จดัเพิ่ม
ไดอี้ก 1 หอ้ง 

 1.3 จดัทาํงบประมาณค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าจา้งาตอบแทนสวสัดิการ
อ่ืนท่ีพึงไดรั้บตามท่ีมีกฎหมายบญัญติั ตลอดจนการพฒันาบุคลากร 

 1.4 กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
 1.5 จดัทาํระเบียบ ขอ้บงัคบั และทะเบียนประวติับุคลากร 
 1.6 นิเทศ อบรม และพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

อยา่งต่อเน่ือง 
 1.7 บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดา้นอ่ืน ๆ ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งควรปฏิบติัตามมาตรฐานดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็กาํหนดไว ้

2. งานอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อมให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานด้านอาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยัของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็กาํหนดไว ้

3. งานวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตรให้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตรกาํหนดไว ้

4. งานการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน ให้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน 

5. งานธุรการ การเงิน และพสัดุ มีลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 
 5.1 งานพสัดุ เป็นการจดัทาํ จดัซ้ือ จดัหาและจาํหน่ายทะเบียนพสัดุรวมทั้งเสนอความ

ตอ้งการใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดาํเนินการ 
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 5.2  งานธุรการ และสารบรรณ ไดแ้ก่ การจดัทาํขอ้มูลสถิติ จดัทาํทะเบียนหนงัสือรับ-ส่ง 
การควบคุมและจดัเก็บเอกสาร การจดัทาํประกาศและคาํสั่ง การจดัทาํทะเบียนนักเรียน การรับ
สมคัรนกัเรียน 

 5.3  งานการเงิน ไดแ้ก่ การจดัทาํงบประมาณ การทาํบญัชีการเงินการเบิกจ่ายเงิน ซ่ึงศูนย์
พฒันาเด็กเลก็จะถือปฏิบติัเก่ียวกบัรายรับ - จ่ายตามระเบียบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. ใหส้าํนกั/กองการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานซ่ึงมีหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบในการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้เป็นไปตาม
นโยบาย ระเบียบ และมาตรฐานท่ีกาํหนด กรณีเป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินรับถ่ายโอนจากส่วนราชการต่าง ๆ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับผดิชอบในการบริหาร
และดาํเนินงานตามแนวทางท่ีกาํหนดในมาตรฐานดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็กาํหนด รวมทั้งระเบียบและหนงัสือสงัการท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. ดา้นบุคลากร 
 1. แนวคิดการบริหารงานบุคลากรไดมี้นักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านไดค้วาม 

หมายของการบริหารงานบุคลากรการบริหารบุคลากรมีคาํท่ีใชอ้ยูห่ลายคาํ เช่น การบริหารงานบุคคล 
การจดัการงานบุคคลและการบริหารงานการเจา้หนา้ท่ี เป็นตน้ ซ่ึงเป็นความหมายเดียวกนั คือ การ
บริหารบุคลากรและมีผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

 บุญช่วย ศิริเกษ (2540, หนา้ 3) หมายถึง การทาํให้งานสาํเร็จตามวตัถุประสงคโ์ดยใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดว้ยการดาํเนินการตามกระบวนการบริหารซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้ง
อาศยัอาํนาจหนา้ท่ี ภาวะผูน้าํ ทกัษะทางการบริหาร และความรู้ทางการบริหารดว้ย 

 ประพนัธ์ สุริหาร (2542, หนา้ 10) หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป
ร่วมมือดาํเนินการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างท่ีบุคคลร่วมกนั
กาํหนด โดยใชก้ระบวนการอย่างมีระบบระเบียบและใชท้รัพยากรอย่างเหมาะสมหรือกล่าวอย่าง
ง่าย ๆ กคื็อการทาํงานใหส้าํเร็จโดยอาศยัความพยายามหรือการกระทาํของคนอ่ืน 

 พเิชษฐ์ สุทธิวิวัฒน์ (2540, หนา้ 9) หมายถึง เป็นกระบวนการท่ีดาํเนินการหรือจดัการ
เก่ียวกบัตวับุคคล ท่ีจะนาํมาใชใ้นองคก์ารท่ีมีอยู่แลว้โดยใชศิ้ลปะในการท่ีจะให้ไดม้าซ่ึงผลงาน 
และบริการจากการปฏิบติังานของบุคคลเหล่านั้นมากท่ีสุด ทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ 

 สมจิต มาไข่ (2540, 10) หมายถึง เป็นการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์พื่อให้ไดค้นท่ี
เหมาะสมกบังานตามวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการของหน่วยงานจึงเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวเน่ือง
กนัเป็นลูกโซ่ ตั้งแต่การวางนโยบาย การกาํหนดแผนและความตอ้งการดา้นบุคลากร การสรรหา
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การเลือกสรร การพฒันา การกาํหนดสวสัดิการและประโยชน์เก้ือกลู การประเมินผลการปฏิบติังาน
การเล่ือนตาํแหน่ง การโอนยา้ย และการพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากร 

สรุปว่า งานบุคลากรเป็นงานสาํคญังานหน่ึง ท่ีจะทาํให้องคก์ารประสบความสาํเร็จในการ
ดาํเนินการเพราะงานบุคลากรเป็นกาํลงัสาํคญัในการบริหารงานดา้นอ่ืน ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย อยา่ง
มีประสิทธิภาพไดก้ารบริหารบุคลากร เป็นกระบวนการเก่ียวกบับุคคล เพื่อให้ไดม้าซ่ึงบุคคลดี มี
ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกบังาน เขา้มาทาํงานให้ไดผ้ลดีท่ีสุด โดยหน่วยงานสามารถดึงดูด 
ธาํรงรักษา และพฒันาใหมี้ความรู้ ความสามารถ ทั้งน้ี เพื่อใหห้น่วยงานสามารถทาํภารกิจไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามความมุ่งหมาย 

2. ความสาํคญัของการบริหารงานบุคลากร 
อาํนวย แสงสว่าง (2540, หนา้ 3-4 อา้งถึงใน พเยาว ์แสนบุราณ, 2547, หนา้ 15) ไดก้ล่าวถึง

ความสําคญัของการบริหารงานบุคคล ดงัน้ี การจดัการทรัพยากรมนุษยไ์ดรั้บการจดัอนัดบัความ 
สาํคญัให้เป็นพลงัอาํนาจใหม่ และมีเกรียติยศช่ือเสียงซ่ึงเป็นส่วนประกอบโครงสร้างองคก์ารคือ
ฝ่ายจดัการทรัพยากรมนุษยก่์อใหเ้กิดประโยชน์ท่ีองคก์ารพึงไดรั้บการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ดีทาํ
ใหเ้กิดผลดงัน้ี 

1.  ช่วยพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถในการวางแผน 
2.  ช่วยจดัสรรบุคลากรให้เหมาะสมกบัประเภทและชนิดของงานท่ีตอ้งทาํและปฏิบติังาน

ใหต้รงกบัความรู้ 
3.  ช่วยพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทาํงาน 
4.  ช่วยสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานใหแ้ก่บุคลากรทุกระดบัภายในองคก์ร 
5.  ช่วยพฒันาสงัคมภายในองคก์ารใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการทาํงาน 
เสนาะ ติเยาว์ (2543, หนา้ 15-18) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการบริหารงานบุคคลไวว้่า 

ความจาํเป็นท่ีตอ้งมีการบริหารงานบุคคลเพราะวา่ 
1. มีการแข่งขนักนมากข้ึน การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งในสงักดัเศรษฐกิจและการเมือง ทาํ

ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงบทบาทของลูกจา้งและนายจา้ง 
2. เกิดจากกฎเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของรัฐ 
3. ความซบัซอ้นทางเทคโนโลยแีละระบบการบริหารงานสมยัใหม่ 
4. พลงัของสหภาพแรงงานเม่ืออาํนาจของรัฐเขา้มาแทรกแซงกิจกรรมของธุรกิจผูใ้ชแ้รงงาน

กร็วมพลงัเพื่อต่อรองกบัฝ่ายนายจา้ง 
5. องคก์ารมีความซบัซอ้นมากข้ึน 
6. บทบาทของฝ่ายบริหารเปล่ียนไปจากเดิม 
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7.  ความรู้ทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์มีมากข้ึน 
ประชุม รอดประเสริฐ (2547, หนา้ 59 อา้งถึงใน ประสงค ์เอ่ียมเวียง, 2548, หนา้ 11) ได้

กล่าวว่า คนนับเป็นปัจจยัสําคญัและแตกต่างไปจากปัจจยัอ่ืน ๆ เพราะคนเป็นปัจจยัเดียวท่ีมีชีวิต
จิตใจมีความรู้เป็นผูส้ร้าง เป็นผูใ้ชปั้จจยัหรือทรัพยากรอ่ืน ๆ ขององคก์ารโดยในการใชท้รัพยากร
อ่ืน ๆ อาจก่อให้เกิดการสร้างสรรค ์หรือเป็นการทาํงายย่อมเป็นไปไดท้ั้งสองทาง ฉะนั้น คนใน
องคก์ารจึงเป็นไดท้ั้งผูส้ร้างองคก์ารใหก้า้วหนา้ หรืออาจเป็นผูท้าํลายองคก์าร หากคนไม่ไดรั้บการ
พฒันาอยา่งถูกตอ้ง 

กิติมา ปรีดีดิลก (2542, หนา้ 117) ไดก้ล่าวว่า การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการท่ี
สาํคญัยิง่อยา่งหน่ึงของการบริหาร เพราะเม่ือไดเ้ลือกสรรคนท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้ทาํงานแลว้
เม่ือเวลาผา่นไป บรรดาความรู้ต่าง ๆ ก็ลดนอ้ยลงไป ประกอบกบัวิทยาการต่าง ๆ เจริญข้ึน รวมทั้ง
เทคนิคการทาํงานได้เปล่ียนไป เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ
เหตุการณ์ปัจจุบนัและจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาบุคลากร 

พนัส หันนาคินทร์ (2546, หนา้ 132) ไดก้ล่าว่า การบริหารบุคลากรจะตอ้งกระทาํเป็นการ
ต่อเน่ืองอย่างไม่มีวันจบส้ิน ทั้ งน้ีก็ เพื่อเพิ่มพูนและ ปรับปรุงคุณภาพของผู ้ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ี ทั้ งน้ีเพื่อผลงานของสถาบันเองและทั้ งเพื่อสนองความต้องการของ
ผูป้ฏิบติังานท่ีปรารถนาจะไดรั้บความกา้วหน้าในการปฏิบติังานนั้น ๆ อนัถือไดว้่า เป็นความตอ้ง 
การพื้นฐานโดยทัว่ไปของมนุษยทุ์กคน 

จากความหมายขา้งตน้ดงัท่ีกล่าวมาแลว้นั้นพอสรุปไดว้่าการบริหารบุคลากรมีความสาํคญั
มาก เพราะว่าถา้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถมีทกัษะมีประสบการณ์มาก มีความชาํนาญความ
เช่ียวชาญจะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผูอ่ื้น และปฏิบัติงานในหน้าท่ีการงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุจุดประสงค ์

2. แนวคิดหลกัและกระบวนการบริหารสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
กล่าวถึง ความหมายของการบริหาร ไวด้งัน้ี 

การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทาํให้ส่ิงต่าง ๆ ไดรั้บการกระทาํจนเป็นผลสําเร็จ กล่าว 
คือ ผูบ้ริหารไม่ใช่เป็นผูป้ฏิบติั แต่เป็นผูใ้ชศิ้ลปะทาํให้ผูป้ฏิบติัทาํงานจนสําเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ี
ผูบ้ริหารตดัสินใจเลือกแลว้ (Simon) 

การบริหาร หมายถึง การทาํงานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คน ข้ึนไปท่ีร่วมปฏิบติัการให้บรรลุ 
เป้าหมายร่วมกนั (Barnard) มีประสิทธิภาพ (Sergiovanni) 
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สรุปไดว้่า การบริหาร คือ กระบวนการอย่างหน่ึงท่ีมีตั้ งแต่สองคนข้ึนไปร่วมมือกระทาํ
กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงให้บรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดข้ึน (อุทยั เลาหวิเชียร, 2549) และมีนกัวิชาการ
และนกัการศึกษาหลายท่าน ไดใ้หค้วามหมายของการบริหาร ไว ้ดงัน้ี 

บุญทัน ดอกไธสง (2537) ให้ความหมายว่า การบริหาร คือ การจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคล องคก์าร หรือประเทศหรือการจดัการ
เพื่อผลกาํไรของทุกคนในองคก์าร 

ธงชัย สันติวงษ์ (2543) กล่าวถึงลกัษณะของงานบริหารจดัการไว ้3 ดา้นคือ 
1. ในดา้นท่ีเป็นผูน้าํ หรือหวัหนา้งาน งานบริหารจดัการ หมายถึงภาระหนา้ท่ีของบุคคลใด

บุคคลหน่ึงท่ีปฏิบติัตนเป็นผูน้าํภายในองคก์าร 
2. ในดา้นของภารกิจหรือส่ิงท่ีตอ้งทาํ งานบริหารจดัการ หมายถึง การจดัระเบียบทรัพยากร

ต่าง ๆ ในองคก์าร และการประสานกิจกรรมต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 
3. ในดา้นของความรับผดิชอบ งานบริหารจดัการ หมายถึง การตอ้งทาํใหง้านต่าง ๆ สาํเร็จ

ลุล่วงไปดว้ยดีดว้ยการอาศยับุคคลต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548) กล่าวไวว้่า การบริหารจดัการ (Management administration) 

การบริหารการพฒันา (Development administration) แมก้ระทัง่การบริหารการบริการ(Service 
administration) แต่ละคาํมีความหมายคลา้ยคลึงหรือใกลเ้คียงกนัท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนมีอย่างนอ้ย  
3 ส่วน คือ หน่ึง ลว้นเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐท่ีหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ 
เจา้หน้าท่ีของรัฐ นาํมาใชใ้นการปฏิบติัราชการเพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 
สอง มีกระบวนการบริหารงานท่ีประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ การคิด (Thinking) หรือการวางแผน 
(Planning) การดาํเนินงาน(Acting) และการประเมินผล (Evaluating) และ สาม มีจุดหมายปลายทาง 
คือ การพฒันาประเทศไปในทิศทางท่ีทาํให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน รวมทั้งประเทศชาติมี
ความเจริญก้าวหน้าและมัน่คงเพิ่มข้ึน สําหรับส่วนท่ีแตกต่างกัน คือ แต่ละคาํมีจุดเน้นต่างกัน 
กล่าวคือ การบริหารจดัการเนน้เร่ืองการนาํแนวคิดการจดัการของภาคเอกชนเขา้มาใชใ้นการบริหาร
ราชการ เช่น การมุ่งหวงัผลกาํไร การแข่งขนัความรวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพนัธ์ การจูงใจ
ดว้ยค่าตอบแทน การลดขั้นตอน และการลดพิธีการเป็นตน้ ในขณะท่ีการบริหารการพฒันาให้
ความสาํคญัเร่ืองการบริหารรวมทั้งการพฒันานโยบาย แผนแผนงาน โครงการ (Policy, plan, pro 
gram, project) หรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ ส่วนการบริหารการบริการเนน้เร่ืองการอาํนวย
ความสะดวกและการใหบ้ริการแก่ประชาชน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545 : 18-19) ไดร้วบรวม ความหมายของคาํว่า“การบริหาร
จดัการ” และ “การจดัการ” ไดด้งัน้ี 
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1. คาํว่า “การบริหาร” (Administration) จะใชใ้นการบริหารระดบัสูง โดยเนน้ท่ีการกาํหนด
นโยบายท่ีสําคญัและการกาํหนดแผนของผูบ้ริหารระดับสูง เป็นคาํนิยมใช้ในการบริหารรัฐกิจ 
(Public administration) หรือใชใ้นหน่วยงานราชการ และคาํว่า “ผูบ้ริหาร” (Administrator) จะหมา 
ถึงผูบ้ริหารท่ีทาํงานอยูใ่นองคก์รของรัฐ หรือองคก์รท่ีไม่มุ่งหวงักาํไร (Schermerhorn, 1999, p. 2) 
การบริหารคือกลุ่มของกิจกรรม ประกอบดว้ย การวางแผน (Planning) การจดัองคก์ร (Organizing) 
การสั่งการ (Leading/Directing) หรือการอาํนวย และการควบคุม (Controlling) ซ่ึงจะมีความ 
สัมพนัธ์โดยตรงกบัทรัพยากรขององคก์ร (6 M’s) เพื่อนาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์และดว้ยจุดมุ่ง 
หมายสําคัญในการบรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลครบถว้น 

2. คาํว่า “การจดัการ” (Management) จะเนน้การปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย (แผนท่ี
วางไว)้ ซ่ึงนิยมใชใ้นการจดัการธุรกิจ (Business management) ส่วนคาํว่า “ผูจ้ดัการ” (Manager) จะ
หมายถึงบุคคลในองคก์รซ่ึงทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อกิจกรรมในการบริหารทรัพยากรและกิจการงาน
อ่ืน ๆ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวข้ององคก์ร การบริหารจดัการ (Management) หมายถึง 
ชุดของหนา้ท่ีต่าง ๆ (A set of functions) ท่ีกาํหนดทิศทางในการใชท้รัพยากรทั้งหลายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหบ้รรลุถึงเป้าหมายขององคก์ร 

สรุป ไดว้่า การบริหารและการบริหารจดัการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษยท่ี์เป็น
สัตวส์ังคมซ่ึงจะตอ้งอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม โดยจะตอ้งมีผูน้าํกลุ่มและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุม 
ดูแลกนัภายในกลุ่มเพื่อใหเ้กิดความสุขความสงบเรียบร้อย และบรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์ร 

มาตรฐานด้านอาคารสถานที ่ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย 
1. ดา้นอาคารสถานท่ี 
 1.1 ท่ีตั้งสถานท่ีตั้งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ควรอยูใ่นพื้นท่ีซ่ึงมีขนาดเหมาะสมและตอ้งไม่อยู่

ในพื้นท่ี ซ่ึงอาจเส่ียงต่ออนัตราย ไดแ้ก่ บริเวณขนถ่ายแก๊ส นํ้ามนั สารเคมี หรือสารพิษมลภาวะทาง
อากาศ แสง และเสียงท่ีมากเกินควร หากไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ ตอ้งมีมาตรการป้องกันภาวะ
อุบติัภยัต่าง ๆ ตามมาตรฐานความจาํเป็น และเหมาะสม 

 1.2  จาํนวนชั้นของอาคาร ตวัอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ควรมีจาํนวนชั้นไม่เกิน 2 ชั้น นบั
จากพ้ืน หากสูงเกินกว่า 2 ชั้น ตอ้งมีมาตรการป้องกนัอคัคีภยั และอุบติัภยัต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนตาม
ความเหมาะสม และความสูงของตวัหอ้ง ไม่ควรนอ้ยกวา่ 2.40 เมตร นบัจากพื้นถึงเพดาน 

 1.3  ทางเขา้-ออก และประตูหนา้ต่าง ทางเขา้ - ออกจากตวัอาคาร ตอ้งมีความเหมาะสม 
สามารถเคล่ือนยา้ยเด็กออกจาก ตวัอาคารไดส้ะดวก หากเกิดอุบติัภยัหรือเหตุร้ายแรงใด ๆ ข้ึน โดย
อยา่งนอ้ยตอ้งมี ทางเขา้-ออก 2 ทาง และแต่ละทางนั้น ควรมีความกวา้งประมาณ 80 เซนติเมตร 
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 1.4  ประตู หน้าต่าง ตอ้งมีความแข็งแรง อยู่ในสภาพใช้งานไดดี้ มีขนาดและจาํนวน
เหมาะสมกบัขนาดพ้ืนท่ีของห้อง และความสูงของหน้าต่าง ควรอยู่ท่ีประมาณ 80.00 เซนติเมตร  
นบัจากพื้นใหเ้ดก็มองเห็นส่ิงแวดลอ้มไดก้วา้งและชดัเจน นอกจากน้ี บริเวณประตู-หนา้ต่าง ไม่ควร
มีส่ิงกีดขวางใด ๆ มาปิดกั้นช่องทางลม และแสงสวา่ง 

 1.5  พื้นท่ีใช้สอย ตอ้งจัดให้มีบริเวณพ้ืนท่ีในอาคารท่ีสะอาด ปลอดภัยและเพียงพอ
เหมาะสมกบัการปฏิบติักิจกรรมของเด็ก เช่น การเล่น การเรียนรู้ การรับประทานอาหาร และการ
นอน โดยแยกเป็นสัดส่วนจากห้องประกอบอาหาร ห้องส้วม และท่ีพกัของเด็กป่วยโดยเฉล่ีย
ประมาณ 2.00 ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คน นอกจากน้ีพื้นท่ีสาํหรับจดักิจกรรมพฒันาเด็กอาจจดัแยก
เป็นห้องเฉพาะ หรือจดัรวมเป็นห้องเอนกประสงคท่ี์ใชส้ําหรับจดักิจกรรมท่ีหลากหลายโดยใช้
พื้นท่ีเดียวกนัแต่ต่างเวลา และอาจปรับเปล่ียนวสัดุอุปกรณ์ หรือยา้ยเคร่ืองเรือนตามความเหมาะสม 
และขอ้จาํกดัของพื้นท่ี ดงัน้ี 

  1. บริเวณพ้ืนท่ีสาํหรับการนอน ตอ้งคาํนึงถึงความสะอาดเป็นหลกัอากาศถ่ายเทได้
สะดวก และอุปกรณ์เคร่ืองใชเ้หมาะสมกบัจาํนวนเดก็ มีพื้นท่ีเฉล่ียประมาณ 2.00ตารางเมตร ต่อเด็ก 
1 คน โดยมีแนวทางในการจดัดาํเนินการ ดงัน้ี 

   1.1 จดัให้มีการระบายอากาศท่ีดี ปลอดโปร่ง ไม่มีเสียงรบกวนและแสงสว่างไม่ 
จา้เกินไป 

   1.2 อุปกรณ์เคร่ืองนอนต่าง ๆ มีความสะอาด โดยนาํไปปัดฝุ่ น ตากแดดอยา่งนอ้ย
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 

   1.3 จดัแยกเคร่ืองนอน หมอน ผา้ห่ม สาํหรับเด็กแต่ละคน โดยเขียนหรือปักช่ือไว ้
ไม่ใชร่้วมกนั เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรค 

   1.4 หมัน่ตรวจตราดูแลไม่ให้มีสัตว ์หรือแมลงต่าง ๆ มารบกวน ในบริเวณพื้นท่ี
สาํหรับการนอน 

  2. บริเวณพ้ืนท่ีสําหรับการเล่นและพฒันาเด็ก ควรออกแบบให้มีพื้นท่ีสําหรับการ
เรียนรู้รวมกลุ่มและแยกกลุ่มย่อยในกิจกรรมการเรียนรู้อิสระ การเล่นสร้างสรรค์หรือการอ่าน
หนงัสือ เล่นต่อแท่งไมท่ี้ตอ้งการมุมเงียบ และมีพื้นท่ีสาํหรับการเล่นท่ีเลอะหรือเปียกตอ้งคาํนึงถึง
ความปลอดภยัของเด็กเป็นหลกั โดยมีวสัดุอุปกรณ์ ท่ีป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ และมีอุปกรณ์ หรือ
เคร่ืองเล่นท่ีส่งเสริมพฒันาการ และการเรียนรู้ของเดก็ 

  3.  บริเวณพื้นท่ีรับประทานอาหาร ตอ้งคาํนึงถึงความสะอาดเป็นหลกัมีอากาศถ่ายเท
ไดโ้ดยสะดวก มีแสงสว่างพอเหมาะ มีอุปกรณ์เคร่ืองใชท่ี้เพียงพอ และเหมาะสมกบัจาํนวนเด็ก ทั้งน้ี 
บริเวณหอ้งอาหาร โตะ๊ เกา้อ้ี ท่ีใชส้าํหรับรับประทานอาหาร ตอ้งทาํความสะอาดอยา่งสมํ่าเสมอ และ
ควรจดัใหมี้วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชมี้ขนาดเหมาะสมกบัตวัเดก็ มีสภาพแขง็แรงและใชง้านไดดี้ 
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  4.  บริเวณท่ีพกัเด็กป่วย ตอ้งแยกเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตูย้าเคร่ือง
เวชภณัฑท่ี์จาํเป็น และเดก็ตอ้งอยูใ่นสายตาของผูดู้แลตลอดเวลา กรณีไม่สามารถจดัหอ้งพกัเดก็ป่วย
เป็นการเฉพาะได ้ตอ้งจดัใหมี้ท่ีพกัเดก็ป่วยแยกเป็นสดัส่วนตามความเหมาะสม 

  5. บริเวณสถานท่ีประกอบอาหารหรือห้องครัว ตอ้งแยกห่างจากบริเวณพื้นท่ีสาํหรับ
เด็กพอสมควร และมีเคร่ืองใชท่ี้จาํเป็น รวมทั้งท่ีลา้ง และเก็บภาชนะเคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ีถูกสุขลกัษณะ 
โดยเนน้เร่ืองความสะอาด และความปลอดภยัเป็นหลกั 

  6. บริเวณพื้นท่ีสําหรับใชท้าํความสะอาดตวัเด็ก ตอ้งจดัให้มีบริเวณท่ีใชส้ําหรับทาํ
ความสะอาดตวัเด็ก และมีอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นตามสมควร อย่างน้อยตอ้งมีท่ีลา้งมือและแปรงฟัน ใน
ขนาดและระดับความสูงท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวยั ในกรณีท่ีมีห้องอาบนํ้ า จะตอ้งมีแสงสว่าง
เพียงพอ มีอากาศถ่ายเทไดโ้ดยสะดวก และพ้ืนไม่ล่ืน 

  7. ห้องส้วมสําหรับเด็ก ตอ้งจดัให้มีห้องส้วมสําหรับเด็ก โดยเฉล่ีย 1แห่ง ต่อเด็ก  
10 - 12 คน โถส้วมมีขนาดเหมาะสมกบัตวัเด็ก โดยมีฐานส้วมท่ีเด็กสามารถกา้วข้ึนไดง่้ายมีแสง
สว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทไดส้ะดวกและพ้ืนไม่ล่ืน หากมีประตู จะตอ้งไม่ใส่กลอน หรือกุญแจ
และมีส่วนสูงท่ีสามารถมองเห็นเด็กไดจ้ากภายนอก และไม่ควรไกลจากห้องพฒันาเด็กหากห้อง
สว้มอยูภ่ายนอกอาคาร จะตอ้งไม่ตั้งอยูใ่นท่ีลบัตาคน กรณีท่ีไม่สามารถทาํหอ้งส้วมสาํหรับเด็กเป็น
การเฉพาะได ้อาจดดัแปลงหอ้งสว้มท่ีมีอยูแ่ลว้ ใหเ้หมาะสม และปลอดภยัสาํหรับเดก็ 

  8. ห้องเอนกประสงค ์สาํหรับใชจ้ดักิจกรรมพฒันาเด็ก การรับประทานอาหาร หรือ
การนอน คาํนึงถึงความสะอาด และการจดัพื้นท่ีใชส้อยให้เหมาะสมกบัลกัษณะของกิจกรรมหาก
เป็นอาคารชั้นเดียวตอ้งมีฝ้าใตห้ลงัคา หากเป็นอาคารท่ีมีมากกว่า 1 ชั้น ควรจดัให้ชั้นบนสุดมีฝ้าใต้
หลงัคา โดยมีความสูงจากพื้นถึงเพดานไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร แต่กรณีท่ีมีความสูงเกินกว่า 2.40 
เมตรอาจไม่มีฝ้าใตเ้พดานกไ็ด ้

  9. บริเวณพ้ืนท่ีเก็บส่ิงปฏิกูล จะตอ้งมีพื้นท่ีเก็บส่ิงปฏิกูลทั้งภายใน และภายนอกตวั
อาคาร โดยมีจาํนวนและขนาดเพียงพอ ถูกสุขลกัษณะ และมีการกาํจดัส่ิงปฏิกลูทุกวนั  

  10. บนัได ควรมีความกวา้งแต่ละช่วง ไม่นอ้ยกว่า 1.00 เมตร ลูกตั้งของบนัได สูงไม่
เกิน 17.50 เซนติเมตรลูกนอนกวา้งไม่น้อยกว่า 20.00 เซนติเมตร บนัไดทุกขั้นมีราวและลูกกรงไม่
นอ้ยกว่า 90.00 เซนติเมตร มีราวเต้ีย เหมาะสําหรับเด็กไดเ้กาะข้ึนบนัได และระยะห่างของลูกกรง 
ตอ้งไม่เกิน 17.00 เซนติเมตรเคร่ืองใช้เฟอร์นิเจอร์ควรมีระดบัความสูงและขนาดท่ีเหมาะกบัเด็ก
ปฐมวยั ให้เด็กสามารถเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสมํ่าเสมอด้วยตนเองโดยคาํนึงถึงความ
ปลอดภยัของเดก็เป็นสาํคญั 

2. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 2.1 ภายในอาคาร 
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  1.  แสงสวา่ง ควรเป็นแสงสวา่งจากธรรมชาติ สมํ่าเสมอทัว่ทั้งหอ้งเอ้ืออาํนวยต่อการ
จดักิจกรรมเพ่ือพฒันาเด็ก เช่น มีแสงสว่างเพียงพอ ในการอ่านหนงัสือไดอ้ยา่งสบายตา เป็นตน้ไม่
ควรให้เด็กอยูใ่นหอ้งท่ีใชแ้สงสว่างจากไฟฟ้าต่อเน่ืองนานกว่า 2-3 ชัว่โมงเพราะจะทาํใหเ้กิดภาวะ
เครียดและมีผลถึงฮอร์โมนการเติบโตของเดก็ (Liberman, 1991) 

  2.  เสียง ตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดงัเกินไป (ระหว่าง 60 - 80 เดซิเบล) อาคารควรจะตั้ง 
อยูใ่นบริเวณท่ีมีระดบัเสียงเหมาะสม 

  3.  การถ่ายเทอากาศ ควรมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก โดยมีพื้นท่ีของหน้าต่าง ประตู 
และช่องลมรวมกนัแลว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ20 ของพ้ืนท่ีห้อง กรณีท่ีเป็นห้องกระจกหรืออยู่ใน
บริเวณโรงงานท่ีมีมลพิษ ตอ้งติดเคร่ืองฟอกอากาศและมีเคร่ืองปรับอากาศอยา่งเหมาะสมสาํหรับ
บริเวณท่ีมีเดก็อยูต่อ้งเป็นเขตปลอดบุหร่ี 

  4.  สภาพพื้นท่ีภายในอาคาร ตอ้งไม่ล่ืน และไม่ช้ืนแฉะ ควรเป็นพื้นไม ้หรือปูดว้ย
วสัดุท่ีมีความปลอดภยัจากอุบติัเหตุ 

 2.2  ภายนอกอาคาร 
  1.  ร้ัว ควรมีร้ัวกั้นบริเวณให้เป็นสัดส่วน เพื่อความปลอดภัยของเด็กและควรมี

ทางเขา้-ออกไม่นอ้ยกวา่ 2 ทาง กรณีมีทางเดียวตอ้งมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 2.00 เมตร 
  2.  สภาพแวดลอ้มและมลภาวะควรมีสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ และ

ควรตั้งอยูห่่างจากแหล่งอบายมุข ฝุ่ นละออง กล่ิน หรือเสียงท่ีรบกวน มีการจดัระบบสุขาภิบาล การ
ระบายนํ้า การระบายอากาศ และ การจดัเกบ็ส่ิงปฏิกลูใหเ้หมาะสม ไม่ปล่อยใหเ้ป็นแหล่งเพาะ หรือ
แพร่เช้ือโรคโดยเฉพาะควรกาํจดัส่ิงปฏิกลูทุกวนั 

  3.  พื้นท่ีเล่นกลางแจง้ ตอ้งมีพื้นท่ีเล่นกลางแจง้ เฉล่ียไม่นอ้ยกว่า 2.00 ตารางเมตร  
ต่อจาํนวนเด็ก 1 คน โดยจดัให้มีเคร่ืองเล่นกลางแจง้ท่ีปลอดภยั และมีพอสมควรกับจาํนวนเด็ก  
ในกรณีท่ีไม่สามารถจดัใหมี้ท่ีเล่นกลางแจง้ เป็นการเฉพาะ หรือในสถานท่ีอ่ืน ๆ ได ้ก็ควรปรับใชใ้น 
บริเวณท่ีร่มแทน โดยมีพื้นท่ีตามเกณฑก์าํหนดหรืออาจจดัจะกิจกรรมกลางแจง้สาํหรับเด็กในสถานท่ี
อ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น ในบริเวณวดั หรือในสวนสาธารณะ เป็นตน้ โดยตอ้งใหเ้ด็กปฐมวยัมีกิจกรรม
กลางแจง้อยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง ในแต่ละวนั (Liberman, 1991) 

  4.  ระเบียงตอ้งมีความกวา้งของระเบียงไม่นอ้ยกว่า 1.50 เมตร และหากมีท่ีนัง่ตาม
ระเบียงดว้ย ระเบียงตอ้งกวา้งไม่นอ้ยกว่า 1.75 เมตร ขอบระเบียงตอ้งสูงจากท่ีนัง่ไม่นอ้ยกว่า 70.00 
เซนติเมตร นอกจากน้ีควรตรวจสอบสภาพความคงทน แข็งแรง และสภาพการใชง้านท่ีปลอดภยั
สาํหรับเดก็ดว้ย 
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3.  ดา้นความปลอดภยั 
 3.1 มาตรการป้องกนัความปลอดภยั 
  1. ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภยั หรือเคร่ืองตดัไฟภายใน

บริเวณอาคาร 
  2.  ติดตั้งเคร่ืองดบัเพลิงอยา่งนอ้ย 1 เคร่ือง ในแต่ละชั้นของอาคาร 
  3.  ติดตั้งปลัก๊ไฟให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถา้ติดตั้งตํ่ากว่าท่ี กาํหนดจะ 

ตอ้งมีฝาปิดครอบ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ดก็เล่นได ้และควรหลีกเล่ียงการใชส้ายไฟต่อพว่ง 
  4.  หลีกเล่ียงเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ซ่ึงทาํดว้ยวสัดุท่ีแตกหักง่ายหรือ

แหลมคม หากเป็นไม ้ตอ้งไม่มีเส้ียนไม ้หรือเหล่ียมคม 
  5.  จดัให้มีตูเ้ก็บยา และเคร่ืองเวชภณัฑ์สําหรับการปฐมพยาบาล วางไวอ้ยู่ในท่ีสูง 

สะดวกต่อการหยบิใช ้และเกบ็ไวใ้นท่ีปลอดภยั ใหพ้น้มือเดก็ 
  6.  ใชว้สัดุกนัล่ืน ในบริเวณห้องนํ้ า-ห้องส้วม และเก็บสารจาํพวกเคมีหรือนํ้ ายาทาํ

ความสะอาดไวใ้นท่ีปลอดภยั ใหพ้น้มือเดก็ 
  7.  ไม่มีหลุมหรือบ่อนํ้ าท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อเด็กในบริเวณโดยรอบตวัอาคาร รวม 

ทั้งไม่ควรปลูกตน้ไมท่ี้มีหนามแหลมคม 
  8.  มีระบบการลอ็คประตูในการเขา้ - ออกนอกบริเวณอาคาร สาํหรับเจา้หนา้ท่ีเปิด-

ปิดได ้ควรมีกร่ิงสัญญาณเรียกไวท่ี้หนา้ประตู สาํหรับห้องครัว และท่ีประกอบอาหาร ควรมีประตู
เปิด-ปิด ท่ีปลอดภยั เดก็เขา้ไปไม่ได ้

  9.  ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกนัพาหะนาํโรค และมีมาตรการป้องกนัดา้นสุขอนามยั 
  10.  มีตู ้หรือชั้นเก็บวสัดุอุปกรณ์ และส่ือการเรียนรู้ท่ีแข็งแรง มัน่คงสําหรับวสัดุ

อุปกรณ์ ท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อเดก็นั้น ควรจดัแยกใหพ้น้มือเดก็ 
  11.  เคร่ืองใชเ้ฟอร์นิเจอร์ ควรมีระดบัความสูงและขนาดท่ีเหมาะสมกบัเด็กปฐมวยั

ใหเ้ดก็สามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอดว้ยตนเอง 
 3.2  มาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
  1.  มีการฝึกซอ้มสาํหรับการป้องกนัอุบติัภยัอยา่งสมํ่าเสมอ ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 คร้ัง 
  2.  มีการฝึกอบรมบุคลากร ในเน้ือหาด้านการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้การป้องกัน

อุบติัภยั และความเจบ็ป่วยฉุกเฉินของเดก็ 
  3.  มีหมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉินของส่วนราชการต่าง ๆ เช่น สถานีตาํรวจหน่วยป้องกนั 

และบรรเทาสาธารณภยั โรงพยาบาล ไวเ้พื่อติดต่อไดอ้ย่างทนัท่วงที กรณีเกิดเหตุการณ์คบัขนัหรือ
จาํเป็นท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อเด็ก และควรมีอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ําหรับการปฐมพยาบาลติด
ประจาํไวใ้นท่ีเปิดเผย 
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  4. มีสมุดบนัทึกขอ้มูลสุขภาพ และพฒันาการของเด็กประจาํไว ้กรณีอาจตอ้งพาเด็ก
ไปพบแพทย ์

มาตรฐานด้านวิชาการ และกจิกรรมตามหลักสูตรการศึกษาในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ เป็นการ
จดัการศึกษาในลกัษณะของการอบรมเล้ียงดูและการให้การศึกษาไปพร้อม ๆ กนั เด็กจะไดรั้บการ
พฒันาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวยั และความสามารถของแต่ละ
บุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายซ่ึงถือเป็นมาตรฐาน ดงัน้ี 

1. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
 1.1  ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั และมีสุขนิสยัท่ีดี 
 1.2  กล้ามเน้ือใหญ่และกล้ามเน้ือเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน

สมัพนัธ์กนั 
 1.3  มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
 1.4  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 
 1.5  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักการออกกาํลงักาย 
 1.6  ช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 
 1.7  รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และความเป็นไทย 
 1.8  อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม 
 1.9  ใชภ้าษาส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 
 1.10 มีความสามารถในการคิด และการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
 1.11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
 1.12 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
2.  คุณลกัษณะตามวยั เป็นความสามารถตามวยัหรือพฒันาการตามธรรมชาติเม่ือเด็กมีอายุ

ถึงวยันั้น ๆ ซ่ึงคุณลกัษณะตามวยัท่ีสาํคญัของเดก็ มีดงัน้ี 
 2.1 พฒันาการดา้นร่างกาย 
  1. อายุ 3 ปี ไดแ้ก่ กระโดดข้ึนลงอยู่กบัท่ีได ้รับลูกบอลดว้ยมือและลาํตวัไดเ้ดินข้ึน

บนัไดสลบัเทา้ได ้เขียนรูปวงกลมตามแบบได ้ใชก้รรไกรมือเดียวได ้เป็นตน้ 
  2. อายุ 4 ปี ไดแ้ก่ กระโดดขาเดียวอยู่กบัท่ีได ้รับลูกบอลไดด้ว้ยมือทั้งสองเดิน ข้ึน 

ลงบนัไดสลบัเทา้ได ้ตดักระดาษเป็นเส้นตรงได ้เขียนรูปส่ีเหล่ียมตามแบบไดก้ระฉับกระเฉงไม่
ชอบอยูเ่ฉย เป็นตน้ 

  3. อาย ุ5 ปี ไดแ้ก่ กระโดดขาเดียวไปขา้งหนา้อยา่งต่อเน่ืองไดรับลูกบอลท่ีกระดอน
ข้ึนจากพื้นไดด้ว้ยมือทั้งสอง ข้ึน-ลงบนัไดสลบัเทา้ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว เขียนรูปสามเหล่ียมตามแบบ
ได ้ตดักระดาษตามแนวเสน้โคง้ท่ีกาํหนด ใชก้ลา้มเน้ือเลก็ไดดี้ เช่น ติดกระดุมผกูเชือกรองเทา้ ฯลฯ 
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 2.2 พฒันาการดา้นอารมณ์ และจิตใจ 
  1. อายุ 3 ปี ไดแ้ก่ แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก ชอบท่ีจะทาํให้ผูใ้หญ่พอใจและได ้

รับคาํชม กลวัการพลดัพรากจากผูเ้ล้ียง เป็นตน้ 
  2.  อายุ 4 ปีได้แก่แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์เร่ิมรู้จัก 

ช่ืนชมความสามารถและผลงานของตนเอง และผูอ่ื้น ชอบทา้ทายผูใ้หญ่ ตอ้งการให้มีคนฟังคน
สนใจ เป็นตน้ 

  3.  อายุ 5 ปี ไดแ้ก่ แสดงอารมณ์ไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์อย่างเหมาะสมช่ืนชม
ความสามารถและผลงานของตนเองและผูอ่ื้นยดึตนเองเป็นศูนยก์ลางนอ้ยลงเป็นตน้ 

 2.3  พฒันาการดา้นสงัคม 
  1.  อาย ุ3 ปี ไดแ้ก่ รับประทานอาหารไดด้ว้ยตนเอง ชอบเล่นแบบคู่ขนาน (เล่นของ

ชนิดเดียวกนั แต่ต่างคนต่างเล่น) เล่นสมมติได ้รู้จกัรอคอย เป็นตน้ 
  2.  อาย ุ4 ปี ไดแ้ก่ แต่งตวัไดด้ว้ยตนเอง ไปหอ้งส้วมไดเ้อง เล่นร่วมกบัคนอ่ืนได ้รอ

คอยตามลาํดบัก่อน - หลงั แบ่งของใหค้นอ่ืน เกบ็ของเล่นเขา้ท่ีได ้เป็นตน้ 
  3.  อาย ุ5 ปี ไดแ้ก่ ปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัไดด้ว้ยตนเอง เล่นหรือทาํงานโดยมีจุดมุ่ง 

หมาย ร่วมกับผูอ่ื้นได้ พบผูใ้หญ่รู้จักไหว  ้ทาํความเคารพ รู้จักขอบคุณเม่ือรับของจากผูใ้หญ่ 
รับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นตน้ 

 2.4  พฒันาการดา้นสติปัญญา 
  1. อาย ุ3 ปี ไดแ้ก่ สาํรวจส่ิงต่าง ๆ ท่ีเหมือนกนั และต่างกนัได ้บอกช่ือของตนเองได้

ขอความช่วยเหลือเม่ือมีปัญหา สนทนาโตต้อบ/เล่าเร่ืองดว้ยประโยคสั้น ๆ ได ้สนใจนิทานและ
เร่ืองราวต่าง ๆ ร้องเพลง ท่องคาํกลอน คาํคลอ้งจองต่าง ๆ และแสดงท่าเลียนแบบไดรู้้จกัใชค้าํถาม 
“อะไร” สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอยา่งง่าย ๆ เป็นตน้ 

  2. อาย ุ4 ปี ไดแ้ก่ จาํแนกส่ิงต่าง ๆ ดว้ยประสาทสัมผสัทั้ง 5 ได ้บอกช่ือและนามสกุล
ตนเองได ้พยายามแกปั้ญหาดว้ยตนเองหลงัจากไดรั้บคาํช้ีแนะ สนทนาโตต้อบ/เล่าเร่ืองเป็นประโยค
อย่างต่อเน่ือง สร้างผลงานตามความคิดตนเอง โดยมีรายละเอียดเพ่ิมข้ึนรู้จักใช้คาํถาม “ทาํไม”  
เป็นตน้ 

  3. อายุ 5 ปี ได้แก่ บอกความแตกต่างของกล่ิน สี เสียง รส รูปร่าง จดัหมวดหมู่
ส่ิงของได ้บอกช่ือ-สกลุ อาย ุตนเองได ้พยายามหาวิธีแกปั้ญหาดว้ยตนเอง สนทนาโตต้อบ-เล่าเร่ือง
ได ้สร้างผลงานตามความคิดตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มข้ึน เร่ิมเขา้ใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรม นบัปาก
เปล่าไดถึ้ง 20 เป็นตน้ 

3. การจดัประสบการณ์ การจดัประสบการณ์สาํหรับเด็กปฐมวยั อาย ุ3 - 5 ปี (ไม่จดัเป็น
รายวิชาแต่จดัในรูปของกิจกรรมบูรณาการผา่นการเล่น) เพื่อใหเ้ดก็เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิด
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ความรู้ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติ 
ปัญญา โดยมีหลกัการ และแนวทางการจดัประสบการณ์ ดงัน้ี 

 3.1 หลกัการจดัประสบการณ์ 
  1. จดัประสบการณ์การเล่น และการเรียนรู้เพื่อพฒันาเด็กโดยองค์รวมและอย่าง

ต่อเน่ือง 
  2. เนน้เด็กเป็นสาํคญั สนองความตอ้งการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล

และบริบทของสงัคมท่ีเดก็อาศยัอยู ่
  3. จดัใหเ้ดก็ไดรั้บการพฒันาโดยใหค้วามสาํคญัทั้งกบักระบวนการและผลผลิต 
  4.  จดัการประเมินพฒันาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเน่ือง และเป็นส่วนหน่ึง

ของการจดัประสบการณ์ 
  5. ใหผู้ป้กครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการพฒันาเดก็ 
 3.2 แนวทางการจดัประสบการณ์ 
  1. จดัประสบการณ์สอดคลอ้งกบัจิตวิทยาพฒันาการ คือ เหมาะสมกบัอาย ุวุฒิภาวะ 

และระดบัพฒันาการ เพื่อใหเ้ดก็ทุกคนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
  2. จดัประสบการณ์สอดคลอ้งกบัลกัษณะการเรียนรู้ของเด็กวยัน้ี คือเด็กไดล้งมือ

กระทาํ เรียนรู้ผา่นประสาทสมัผสัทั้ง 5 ได ้เคล่ือนไหว สาํรวจ เล่น สงัเกต สืบคน้ทดลอง และคิดแก ้
ปัญหาไดด้ว้ยตนเอง 

  3.  มีประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการทั้งทกัษะและสาระการเรียนรู้ 
  4. จดัประสบการณ์ให้เด็กไดริ้เร่ิมคิด วางแผน ตดัสินใจ ลงมือกระทาํและนาํเสนอ

ความคิดโดยผูส้อนเป็นผูส้นบัสนุน อาํนวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกบัเดก็ 
  5. จดัประสบการณ์ใหเ้ดก็มีปฏิสมัพนัธ์กบัเดก็อ่ืนกบัผูใ้หญ่ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ี

เอ้ือต่อการเรียนรู้ บรรยากาศท่ีอบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การทาํกิจกรรมแบบร่วมมือในลกัษณะ
ต่าง ๆ กนั 

  6.  จดัประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
และอยูใ่นวิถีชีวิตของเดก็ 

  7. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลักษณะนิสัยท่ีดีและทักษะการใช้ชีวิตประจาํวนั 
ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหน่ึงของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 

  8. จดัประสบการณ์ทั้งในลกัษณะท่ีวางแผนไวล่้วงหนา้ และแผนท่ีเกิดข้ึนในสภาพ
จริง โดยไม่ไดค้าดการณ์ไว ้
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  9. ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์ ทั้งการวางแผน สนบัสนุน 
ส่ือการสอน การเขา้ร่วมกิจกรรม และการประเมินพฒันาการ 

  10. จดัทาํสารนิทศัน์ ดว้ยการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพฒันาการและการเรียนรู้ของ
เด็ก เป็นรายบุคคล นาํมาไตร่ตรอง และใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเด็ก และการวิจยัในชั้น
เรียน 

4. การจดักิจกรรมประจาํวนั กิจกรรมสาํหรับเดก็อาย ุ3 - 5 ปี สามารถนาํมาจดัเป็นกิจกรรม
ประจาํวนัไดห้ลายรูปแบบซ่ึงเป็นการช่วยใหท้ั้งผูส้อนและเดก็ทราบว่าแต่ละวนัจะทาํกิจกรรมอะไร 
เม่ือใดและอยา่งไร การจดักิจกรรมประจาํวนัมีหลกัการจดัและขอบข่ายของกิจกรรมประจาํวนั ดงัน้ี 

 4.1 หลกัการจดักิจกรรมประจาํวนั 
  1. กาํหนดระยะเวลาในการจดักิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกบัวยัของเด็กใน

แต่ละวนั 
  2. กิจกรรมท่ีตอ้งใชค้วามคิด ทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใชเ้วลาต่อเน่ือง

นานเกินกวา่ 20 นาที 
  3. กิจกรรมท่ีเด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจง้ ฯลฯ 

ใชเ้วลาประมาณ 40-60 นาที 
  4.  กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้องกิจกรรมท่ีใช้

กลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเลก็ กิจกรรมท่ีเป็นรายบุคคล กลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่กิจกรรมท่ีเด็กเป็น
ผูริ้เร่ิมและผูส้อนเป็นผูริ้เร่ิม และกิจกรรมท่ีใช้กาํลงัและไม่ใช้กาํลงัจดัให้ครบทุกประเภท ทั้งน้ี
กิจกรรมท่ีตอ้งออกกาํลงักายควรจดัสลบักบักิจกรรมท่ีไม่ตอ้งออกกาํลงัมากนัก เพื่อเด็กจะไดไ้ม่
เหน่ือยเกินไป 

 4.2 ขอบข่ายของกิจกรรมประจาํวนั การเลือกกิจกรรมท่ีจะนาํมาจดัในแต่ละวนั มีความ
ครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 

  1. การพฒันากลา้มเน้ือใหญ่ เพื่อให้เด็กไดพ้ฒันาความแขง็แรงของกลา้มเน้ือใหญ่ 
การเคล่ือนไหว และความคล่องแคล่วในการใชอ้วยัวะต่าง ๆ จึงควรจดักิจกรรมโดยให้เด็กไดเ้ล่น
อิสระกลางแจง้ เล่นเคร่ืองเล่นสนาม เคล่ือนไหวร่างกายตามจงัหวะดนตรี 

  2. การพฒันากลา้มเน้ือเลก็ เพื่อใหเ้ด็กไดพ้ฒันาความแขง็แรงของกลา้มเน้ือเลก็ การ
ประสานสัมพนัธ์ระหว่างมือและตา จึงควรจดักิจกรรมโดยให้เด็กไดเ้ล่นเคร่ืองเล่นสัมผสั เล่นเกม 
ต่อภาพ ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยบิจบัชอ้นส้อม ใชอุ้ปกรณ์ศิลปะเช่น สีเทียน กรรไกร 
พูก่นั ดินเหนียว ฯลฯ 
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  3. การพฒันาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหเ้ด็กมีความรู้สึกท่ี
ดีต่อตนเอง และผูอ่ื้น มีความเช่ือมัน่ กลา้แสดงออก มีวินยัในตนเอง รับผิดชอบ ซ่ือสัตยป์ระหยดั 
เมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ีนับถือจึง
ควรจดักิจกรรมต่าง ๆ ผา่นการเล่นให้เด็กไดมี้โอกาสตดัสินใจเลือก ไดรั้บการตอบสนองตามความ
ตอ้งการ ไดฝึ้กปฏิบติัโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตลอดเวลาท่ีโอกาสเอ้ืออาํนวย 

  4.  การพฒันาสังคมนิสัย เพื่อให้เด็กมีลกัษณะนิสัยท่ีดี แสดงออกอยา่งเหมาะสม และ
อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการทาํกิจวตัรประจาํวนั มีนิสัยรักการทาํงาน
รู้จกัระมดัระวงัความปลอดภยัของตนเองและผูอ่ื้น จึงควรจดัให้เด็กไดป้ฏิบติักิจวตัรประจาํวนั อยา่ง
สมํ่าเสมอ เช่น รับประทานอาหาร พกัผอ่นนอนหลบั ขบัถ่าย ทาํความสะอาดร่างกายเล่นและทาํงาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น ปฏิบติัตามกฎกติกาขอ้ตกลงของส่วนรวม เกบ็ของเขา้ท่ีเม่ือเล่นหรือทาํงานเสร็จ ฯลฯ 

  5. การพฒันาการคิด เพื่อใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาความคิดรวบยอด สงัเกตจาํแนกเปรียบเทียบ 
จดัหมวดหมู่ เรียงลาํดบัเหตุการณ์ แกปั้ญหา จึงควรจดักิจกรรมใหเ้ด็กไดส้นทนาอภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพดูคุยกบัเด็ก คน้ควา้จากแหล่ง ขอ้มูลต่าง ๆ ทดลอง ศึกษานอกสถานท่ี
ประกอบอาหาร หรือจดัให้เด็กไดเ้ล่นเกมการศึกษาท่ีเหมาะสมกบัวยัอย่างหลากหลาย ฝึกการแก ้
ปัญหาในชีวิตประจาํวนัและในการทาํกิจกรรมทั้งท่ีเป็นกลุ่มยอ่ยกลุ่มใหญ่ หรือรายบุคคล 

  6. การพฒันาภาษา เพื่อให้เด็กไดมี้โอกาสใชภ้าษาส่ือสารถ่ายทอดความรู้สึก ความ
นึกคิด ความรู้ความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ ท่ีเด็กมีประสบการณ์ จึงควรจดักิจกรรมทางภาษาให้มีความ
หลากหลายในสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านและบุคลากรท่ี
แวดลอ้มตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีในการใชภ้าษา ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงหลกัการจดักิจกรรมทางภาษาท่ี
เหมาะสมกบัเดก็เป็นสาํคญั 

  7.  การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์เพื่อให้เด็กไดพ้ฒันาความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์ไดถ่้ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของส่ิงต่าง ๆ รอบตวัโดยใช้
กิจกรรมศิลปะและดนตรีเป็นส่ือ ใชก้ารเคล่ือนไหวและจงัหวะตามจินตนาการ ให้ประดิษฐ์ส่ิงต่าง 
ๆ อยา่งอิสระตามความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องเด็ก เล่นบทบาทสมมติในมุมเล่นต่าง ๆ เล่นนํ้ า เล่น
ทราย เล่นก่อสร้างส่ิงต่าง ๆ เช่น แท่งไม ้รูปทรงต่าง ๆ ฯลฯ 

5. โภชนาการสําหรับเด็ก เพื่อให้เด็กไดรั้บอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของเดก็ตามพฒันาการ ควรส่งเสริมใหเ้ดก็ไดรั้บสารอาหารครบ 5 หมู่ 

มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากชุมชน แนวทางการดาํเนินงานดา้นมาตร 
ฐานการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากชุมชนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบ ควรดาํเนินการตาม
แนวทางต่าง ๆ ดงัน้ี 
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1. จดัใหมี้การประชุมช้ีแจงใหชุ้มชนทราบ ช้ีนาํใหเ้ห็นประโยชน์และความจาํเป็นของศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ตน้แบบ ซ่ึงมุ่งเนน้การพฒันาเตรียมความพร้อมของเด็ก และชกัชวนใหชุ้มชนมีส่วน
ร่วมบริหารและช่วยเหลือในระหวา่งดาํเนินการ 

2. จดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ใหชุ้มชนทราบเก่ียวกบัการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
ตน้แบบเป็นระยะ ๆ เพื่อกระชบัความสมัพนัธ์ระหวา่งศูนยฯ์ กบัชุมชนอยา่งต่อเน่ือง การใหชุ้มชนมี
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ศิลปะพ้ืนบา้น ร่วมจดักิจกรรมนนัทนาการ ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ฯลฯ ซ่ึงจะนาํไปสู่ความเขา้ใจและความผกูพนัท่ีดีต่อกนัระหวา่งศูนยฯ์และชุมชน 

3. มีการประสานงานและประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบให้
ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ รับทราบ เพื่อท่ีจะมีผูเ้ขา้มาช่วยเหลือดา้นต่าง ๆ ไดโ้ดยการประชา-
สมัพนัธ์อาจทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น จดัทาํเอกสาร คู่มือแผน่พบั การออกไปเยีย่มบา้นเดก็ ฯลฯ 

4.  มีการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็น การให้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการมีส่วน
ร่วมของชุมชน สถาบนัต่าง ๆ ของชุมชน เช่นสถาบนัทางศาสนา สถาบนัครอบครัว เป็นตน้ 

5.  จัดให้มีกองทุนส่งเสริมการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นแบบขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นการระดมทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชน เพื่อมาสนบัสนุนการดาํเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ซ่ึงอาจขอรับการอุดหนุนจากงบประมาณต่าง ๆ ของหน่วยงานดงัน้ี 

 5.1  การสมทบหรือการอุดหนุนงบประมาณกองทุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 5.2  การสนบัสนุนงบประมาณจากภาครัฐบาล 
 5.3  การสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคก์ารภาครัฐอ่ืน 
 5.4  การสนบัสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน องคก์รการกศุล มูลนิธิหรือมีผูอุ้ทิศให ้
6.  จดัอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในทอ้งถ่ินและชุมชน เก่ียวกบัการดาํเนินงานทิศทาง 

และแนวทางการปฏิบติังานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความร่วมมือและการ
สนบัสนุนจากชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูป้กครองของเด็กเลก็ท่ีจะเขา้มามีบทบาท และมีส่วนร่วม
สนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตน้แบบ ไตรภาคี 3 ฝ่าย จากภาคส่วนต่าง ๆ คือ 
ภาคประชาชน หรือผูแ้ทนชุมชนในทอ้งถ่ิน หน่วยงานผูท้รงคุณวุฒิดา้นวิชาการ และผูแ้ทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงกาํกบัดูแลการบริหารงานเชิงนโยบายของ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

สรุปไดว้่า การดาํเนินงานดา้นมาตรฐานการมีส่วนร่วม และสนบัสนุนจากชุมชนของศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ ควรดาํเนินการตามแนวทางต่าง ๆ ดงัน้ี จดัให้มีการประชุมช้ีแจงให้ชุมชนทราบ จดั
กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ใหชุ้มชนทราบเก่ียวกบัการดาํเนินงานของศูนย ์เป็นระยะ ๆ มีการประสาน 
งานและประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงาน มีการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็น จดัให้มี
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กองทุนส่งเสริมการดาํเนินงาน จดัอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในทอ้งถ่ินและชุมชน และจดัให้มี
การติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นสถานพฒันาเด็กปฐมวยัท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานในการอบรม
เล้ียงดู จดัประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวยัอยา่งครอบคลุม กวา้งขวาง เป็น
พื้นฐานของการศึกษา เพื่อพฒันาคนอยา่งมีคุณภาพ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
รวมทั้ง หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ผูดู้แลเด็ก ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จึงตอ้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยัทั้งในระดบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ระดบัอาํเภอ ระดบัจงัหวดั ระดบัภาคโดยมีวตัถุประสงคแ์ละแนวทางการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

วตัถุประสงค ์
1.  เพื่อใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็เป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางดา้นการพฒันาเดก็ปฐมวยั 
2.  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีศกัยภาพในการ

พฒันาเดก็ 
3. เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการปฏิบติังานดา้นพฒันาเดก็ปฐมวยัระหวา่งหวัหนา้ศูนย ์

พฒันาเดก็เลก็ ผูดู้แลเดก็ ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4. เปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาเดก็ปฐมวยั 
แนวทางการปฏิบติั 
1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัประชุมหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

ผูดู้แลเดก็ ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อกาํหนดแผนความร่วมมือในการดาํเนินงานของ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

2. จดัทาํแผนงาน ปฏิทินงาน นางทางการปฏิบติังานตามกาํหนดการ 
3. ส่งแผนงาน และปฏิทินงานให้ผูบ้ริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสังกัด

พิจารณาเห็นชอบ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
5.  ดาํเนินการตามแผนงานและปฏิทินงานท่ีกาํหนดไว ้
6.  สรุปและรายงานผลการดาํเนินงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตน้สังกัดการ

ส่งเสริมสนบัสนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
สรุปไดว้่า การดาํเนินงานดา้นมาตรฐานส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ ควรดาํเนินการตามแนวทางต่าง ๆ ดงัน้ี ใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ และได้มาตรฐานในการอบรมเล้ียงดู  จัด
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ประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวยัอย่างครอบคลุม กวา้งขวาง เป็นพื้นฐาน
ของการศึกษา เพื่อพฒันาคนอยา่งมีคุณภาพ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันา
เดก็ปฐมวยั 

สรุป มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีส่วน
เก่ียวขอ้ง 6 ดา้น คือ 

1.  ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
2.  ดา้นบุคลากร 
3.  ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั 
4.  ดา้นวิชาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร 
5.  ดา้นการมีส่วนร่วม และสนบัสนุนจากชุมชน 
6.  ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั 
ในองคป์ระกอบทั้ง 6 ดา้น ลว้นเป็นส่วนสาํคญัในการดาํเนินงานจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็ ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา สภาพและปัญหาเก่ียวกบัการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ตามมาตรฐานกรมส่งเสริการปกครองทอ้งถ่ินในจงัหวดัเลย ทั้ง 6 ดา้น 

 

2.5 บริบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย 
อาํเภอภูหลวงตั้งอยูท่างทิศใตข้องจงัหวดั มีอาณาเขตติดต่อกบัอาํเภอขา้งเคียง ดงัน้ี 
ทิศเหนือ ติดต่อกบัอาํเภอวงัสะพงุ  
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอาํเภอหนองหิน  
ทิศใต ้ติดต่อกบัอาํเภอภูกระดึงและอาํเภอนํ้าหนาว (จงัหวดัเพชรบูรณ์)  
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอหล่มเก่า (จงัหวดัเพชรบูรณ์) และอาํเภอด่านซา้ย  
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แผนภูมิท่ี 2.1 แผนท่ีอาํเภอภูหลวง  
ท่ีมา : https://www.google.co.th/search?q= แผนท่ีอาํเภอภูหลวง+จงัหวดัเลย 

 
ประวติั แต่เดิมทอ้งท่ีอาํเภอภูหลวงนั้นเป็นส่วนหน่ึงของอาํเภอวงัสะพุง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 จึงไดมี้ประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยก 2 ตาํบลออกมาตั้งเป็นก่ิงอาํเภอ 
ภูหลวง ซ่ึงในภายหลงัก่ิงอาํเภอภูหลวงก็ไดย้กฐานะข้ึนเป็น อาํเภอภูหลวง ตามพระราชกฤษฎีกาลง
วนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2535 โดยมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 9 พฤษภาคม ปีเดียวกนั เป็นอาํเภอเลก็ ๆ แห่ง
หน่ึงในจงัหวดัเลย ประชากรมีอาชีพทาํนา ทาํสวนผลไม ้และพืชไร่เป็นหลกั มีแหล่งท่องเท่ียวอยู่
มากแต่ไม่เป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปนกั ทอ้งท่ีอาํเภอภูหลวงประกอบดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
5 แห่ง ไดแ้ก่ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลภูหอ ครอบคลุมพื้นท่ีตาํบลภูหอทั้งตาํบล  
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองคนั ครอบคลุมพื้นท่ีตาํบลหนองคนัทั้งตาํบล  
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยสีเสียด ครอบคลุมพื้นท่ีตาํบลหว้ยสีเสียดทั้งตาํบล  
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเลยวงัไสย ์ครอบคลุมพื้นท่ีตาํบลเลยวงัไสยท์ั้งตาํบล  
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแก่งศรีภูมิ ครอบคลุมพื้นท่ีตาํบลแก่งศรีภูมิทั้งตาํบล  
 

2.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
อรอุมา สินสู่ (2551)ไดศึ้กษาความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการดาํเนินงานของศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ผลการวิจยั พบว่า ความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการ
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ดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาํบล อาํเภอคอนสวรรค์ จงัหวดัชัยภูมิ  
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 2 
ดา้น คือ ลาํดบัท่ีหน่ึง ดา้นอาคารสถานท่ีส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ลาํดบัท่ีสอง ดา้นบุคลากร
และการบริหารจดัการ และอยู่ในระดบัมาก 2 ดา้น คือ ลาํดบัท่ีหน่ึง ดา้นวิชาการและกิจกรรมตาม
หลกัสูตร และลาํดบัท่ีสองหรือลาํดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนผล
การเปรียบเทียบความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ องคก์าร
บริหารส่วนตาํบล อาํเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ พบว่า เพศแตกต่างกนั ดา้นบุคลากรและการ
บริหารจดัการ ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร และดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจาก
ชุมชน รวม 3 ดา้นท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 อายุแตกต่างกนั ดา้นอาคาร
สถานท่ีส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ระดับ
การศึกษาแตกต่างกนั ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากชุมชนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 อาชีพแตกต่างกนั ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั และดา้นการ
มีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากชุมชน รวม 2 ดา้นท่ี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

นภัสสร สว่างโคตร (2552) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกัด
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามทศันะของบุคลากรเขตอาํเภอสมเดจ็ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผลการวิจยัมี
ดงัน้ี 1) การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามทศันะของบุคลากร
เขตอาํเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวมมีการดาํเนินงานอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบว่า ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ และดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร
กิจกรรมตามหลกัสูตร มีการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมากส่วนดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุน
จากชุมชน และดา้นอาคารสถานท่ีส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั มีการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัปาน
กลาง 2) บุคลากรท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ีและสถานภาพทางครอบครัวต่างกนั มีทศันะต่อการดาํเนินงาน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขตอาํเภอสมเด็จจงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวม
และเป็นรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 3) บุคลากรมีขอ้เสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดาํเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามทัศนะของบุคลากร  
เขตอาํเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสินธ์ุ สรุปได้ดังน้ี ควรสนับสนุนให้ผูดู้แลเด็กเขา้รับอบรมอย่าง
สมํ่าเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานให้สามารถดาํเนินงานตามมาตรฐานท่ีกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ินกาํหนด พร้อมทั้งใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาเดก็เลก็ใหม้ากข้ึน โดยมีนโยบาย
การพฒันาท่ีชดัเจนตลอดจนควรเพิม่จาํนวนบุคลากรศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใหมี้ความเหมาะสมเพียงพอ
ต่อจาํนวนเด็ก และควรติดตั้ งเคร่ืองตดัไฟและเคร่ืองดับเพลิงท่ีได้มาตรฐานไวใ้นอาคารอย่าง
เหมาะสม 
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มัณฑนา หริกจันทร์ (2552) ปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ขององคก์ารบริหารตาํบล จงัหวดัปทุมธานี ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลจงัหวดัปทุมธานีในภาพรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริหาร
และผูดู้แลเด็กมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี อยู่ในระดบัมากทุกดา้น ดา้นท่ีมีความคิดเห็น
ระดบัสูงสุด คือ มาตรฐานดา้นบุคลากร รองลงมา คือ มาตรฐานดา้นผูเ้รียน ส่วนดา้นท่ีมีความคิดเห็น 
ระดบัทา้ยสุด คือ มาตรฐานดา้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
และผูดู้แลเด็กเก่ียวกบัปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี ตามวุฒิการศึกษา ตาํแหน่งและขนาดขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล พบวา่ ผูบ้ริหารและผูดู้แลเดก็ มีความคิดเห็นต่อปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตก 
ต่างกนั แต่การเปรียบเทียบตามขนาดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล พบว่า ผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กท่ี
ปฏิบติังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาการดาํเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี ใน
ภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

วิภารัตน์ ทองวิจิตร์ (2553) ไดท้าํวิจยัเร่ือง ศึกษาการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของชุมชน : ศึกษากรณีเฉพาะเทศบาลตาํบลเทพราช 
ผลการวิจยัพบว่า 1) การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามความ
ตอ้งการของชุมชน เทศบาลตาํบลเทพราช โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงลาํดบัดงัน้ี ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ดา้นบุคลากรและการบริหาร
จดัการ ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน  
2) การเปรียบเทียบการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามความ
ตอ้งการของชุมชน เทศบาลตาํบลเทพราช จาํแนกตามเพศโดยรวมและรายดา้น พบว่าแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ยกเวน้ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากชุมชน แตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3. การเปรียบเทียบการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของชุมชน เทศบาลตาํบลเทพราช จาํแนกตามอาชีพโดยรวม
และรายดา้น พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

กมลพร เอกอมรธนกุล (2554) ศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาเบบ้ีส์ จีเนียส : กรณีศึกษา สาขาพาราไดซ์ พาร์ค ผลการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามี
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ขอ้เสนอแนะสถาบนัควรรักษาไวซ่ึ้งระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดของแต่ละดา้นและเร่งเพิ่มระดบั
ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเบบ้ีส์ จีเนียส กรณี 
ศึกษา : สาขาพาราไดซ์ พาร์ค โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นค่าใชจ่้ายในการเรียน ท่ีมีระดบัความพึงพอใจ
ตํ่ากว่าดา้นอ่ืน ๆ ควรมีการสร้างความเขา้ใจและช้ีใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของหลกัสูตรท่ีมีมาตรฐาน
เป็นสากล เม่ือผูป้กครองเขา้ใจถึงการพฒันาหลกัสูตรว่ามีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
เป็นการส่งเสริมให้เกิดความยอมรับและเกิดความพึงพอใจสูงข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบนัน้ี
กระทรวงศึกษาธิการกาํลงัเร่งส่งเสริมให้สถาบนัการศึกษาเร่งสร้างความพร้อมดา้นทกัษะภาษา 
องักฤษใหแ้ก่นกัเรียน ดว้ยหลกัสูตรท่ีเนน้ภาษาองักฤษ เพื่อรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนของ
ประเทศไทย ปี 2558 ดงันั้นจึงเป็นปัจจยัท่ีจะสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูป้กครองนกัเรียน
อนัจะนาํไปสู่การบรรลุผลสาํเร็จของสถานศึกษาเบบ้ีส์ จีเนียส กรณีศึกษา : สาขาพาราไดซ์ พาร์ค 
ในท่ีสุด 

ศิริศิลป์ บุตรจันทร์ (2554) ไดท้าํการวิจยั เร่ือง การดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ภายใตก้าํกบัการดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน: กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป้า อาํเภอ
ตระการพืชผล จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า (1) การดาํเนินการตามมาตรฐานการดาํเนิน 
งานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กภายใตก้ารกาํกบัดูแลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป้า พบว่าผลโดย
รวมอยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือมาตรฐานดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 
รองลงมา คือ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ  
มาตรฐาน ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั (2) ผลการดาํเนินงานตามมาตรฐาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ภายใตก้ารกาํกบัดูแลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป้า ผลการศึกษาพบว่า
ผลการดาํเนินงานตามมาตรฐานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือเด็ก 
เลก็ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีร่างกายเจริญเติบโตเหมาะสมตามวยัรองลงมาคือ เด็กเลก็ในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กมีสุขภาพจิตดี มีความสุข และมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ เด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีกริยา
มารยาท ท่ีดีข้ึน (3) ผลการศึกษาเปรียบเทียบการดาํเนินงานตามมาตรฐานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป้ากบัปัจจยัภูมิหลงัของบุคลากรและประชาชน 
พบวา่บุคลากรและประชาชนท่ีมีเพศ และสถานภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีความคิดเห็น
ในมาตรฐานดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กแตกต่างกนั บุคลากรและประชาชนท่ีมีอายุ
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อมาตรฐานในดา้นบุคลากรแตกต่างกนั บุคลากรและประชาชนท่ีมี
อาชีพ และสถานภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แตกต่างกนัมีความคิดเห็นในมาตรฐานดา้น
อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยัแตกต่างกนั บุคลากรและประชาชนท่ีมีสถานภาพท่ี
เก่ียวขอ้งกบัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อมาตรฐานดา้นวิชาการและกิจกรรมตาม
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หลกัสูตรแตกต่างกนั บุคลากรและประชาชนท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อมาตรฐานในดา้น
การมีส่วนร่วม การสนบัสนุนจากทุกภาคส่วนแตกต่างกนั และผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน
ตามมาตรฐานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กภายใตก้ารกาํกบัดูแลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป้ากบั
ปัจจยัภูมิหลงัของบุคลากรและประชาชน พบว่าไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (4) ขอ้แนะนาํท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีพบว่าการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ภายใต้
การกาํกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตาํบลเป้านั้นเป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม และ
สามารถดาํเนินการไดถู้กตอ้งตามมาตรฐานการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รบริหาร
ส่วนตาํบล สําหรับในดา้นบุคลากรควรนั้นควรมีการเพิ่มเงินสนับสนุนแก่ครูและผูช่้วยผูดู้แลเด็ก
เล็กเพื่อเป็นขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน และควรให้ครูและผูช่้วยผูดู้แลเด็กเล็กไดเ้ขา้รับการ
อบรมเร่ืองการดูแลสุขภาพเด็กท่ีป่วยดว้ยโรคง่าย ๆ จากหน่วยงานสาธารณสุข ถา้เป็นไปไดค้รูและ
ผูช่้วยผูดู้แลเด็กเล็กควรมีการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีและควรไดรั้บการอบรมเพิ่มเติม
ส่งเสริมความสามารถในดูแลเดก็เลก็ เพื่อการพฒันาคุณภาพเดก็เลก็ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ภายใตก้าร
กาํกบัดูแลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป้าเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
 
 



 
 

บทที ่3 
วธีิการดาํเนินการวจิัย 

 
การวิจยัเร่ืองสภาพและปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย มีขั้นตอนดาํเนินการวิจยัต่อไปน้ี 
3.1 ขั้นตอนการดาํเนินงานวิจยั 
3.2 ระเบียบวิธีวิจยั 

 
3.1 ขั้นตอนการดาํเนินงานวจิยั 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัและ เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีระบบ
และระเบียบ ผูว้ิจยัจึงกาํหนดรายละเอียนการดาํเนินการวิจยัไว ้3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 จดัเตรียมโครงการวิจยั เป็นการศึกษาปัญหา นิยามปัญหา ศึกษาเอกสาร และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวกับการบริหาร และสร้างเคร่ืองมือ พร้อมทั้งทดสอบและปรับปรุง คุณภาพของ
เคร่ืองมือ 

ขั้นตอนท่ี 2 การดาํเนินงานวิจยั เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือ ทดสอบ ปรับปรุงแกไ้ข
ขอ้บกพร่องของเคร่ืองมือ แลว้นาํเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งแลว้นาํขอ้มูลท่ี
เก็บรวบรวมได ้มาตรวจสอบความถูกตอ้งทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและแปรผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล 

ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจยั ผูว้ิจยัรวบรวมผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปขอ้คน้พบท่ี
ไดจ้ากการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ จดัทาํรายงานฉบบัสมบูรณ์  

 
3.2 ระเบียบการวจิยั 

เพื่อให้การดาํเนินการวิจยับรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัไดก้าํหนดระเบียบวิธีวิจยั
ซ่ึงประกอบดว้ยประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรการศึกษา เคร่ืองมือและ
การสร้างเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัซ่ึงมีรายละเอียด 
ดงัน้ี  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษากบัประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ี คือผูเ้ก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็ ไดแ้ก่1) ครูผูดู้แลเด็ก 2) ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 3) กรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์าร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เขตอาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ปีการศึกษา 2557 จาํนวนทั้งส้ิน 219 คน  

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คร้ังน้ีไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ครูผูดู้แลเด็ก/ผูช่้วยครูผูดู้และเด็กและ
กรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เขตอาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย  
ปีการศึกษา 2557 

ผูว้ิจยักาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางเคร็ซซ่ี และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan, 1970 : 608, อา้งถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2547, หนา้ 119) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 140 คน 

เม่ือไดก้ลุ่มตวัอยา่งแลว้จึงใชก้ารสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2545) จาํแนกตามศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ รายละเอียดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ปรากฏดงั
ตารางท่ี 3.1 

 
ตารางที ่3.1 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ สังกดัองค์การปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย จําแนกตามศูนย์พฒันาเด็กเลก็แต่ละตําบล 
 

พืน้ทีศู่นย์ 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก 

กรรมการ 
ศูนย์ 

รวม ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ช่วยครู 
ผู้ดูแลเด็ก 

กรรมการ
ศูนย์ 

รวม 

ตาํบลภูหอ 14 35 49 14 17 31 
ตาํบลหนองคนั 15 35 50 15 17 32 
ตาํบลแก่งศรีภูมิ 14 30 44 14 14 28 
ตาํบลหว้ยสีเสียด 13 30 43 13 14 27 
ตาํบลเลยวงัไสย ์ 8 25 33 8 14 22 

รวม 64 155 219 64 76 140 
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1. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบัมีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Check List) ถามเก่ียวกบั เพศ ตาํแหน่งหนา้ท่ี วฒิุการศึกษา และอาย ุ  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามสภาพและปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (2553) 
รวม 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 2) ดา้นบุคลากร 3) ดา้นอาคาร
สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั 4) ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 5) ดา้นการมี
ส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 6) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั มี
ลกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert’s 
Scales) 5 ระดบัโดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

5 หมายถึง สภาพและปัญหาการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
4  หมายถึง  สภาพและปัญหาการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก  
3 หมายถึง  สภาพและปัญหาการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง  
2 หมายถึง  สภาพและปัญหาการดาํเนินงานอยูใ่นระดบันอ้ย  
1 หมายถึง  สภาพและปัญหาการดาํเนินงานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีลาํดบัขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบประกอบดว้ย ตาํแหน่งหนา้ท่ี 

ประสบการณการทาํงานและขนาดสถานศึกษาโดยคาํถามมีลกัษณะเป็นแบบสาํรวจรายการ (Check 
List)  

1. กาํหนดสถานภาพของผูต้อบเป็น 4 สถานภาพ คือ เพศ ตาํแหน่งหนา้ท่ี ประสบการณ์
ทาํงาน และขนาดของสถานศึกษา (ตามท่ีกาํหนดในขอบเขตและกรอบแนวคิดการวิจยั)  

2. กาํหนดรายการสาํหรับตรวจสอบ (Check List) ของแต่ละสถานภาพ คือ เพศ 2 รายการ 
(ชาย และหญิง) ตาํแหน่ง 2 รายการ (ครูผูดู้แลเด็ก/ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก และคณะกรรมการศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็) วุฒิการศึกษา 2 รายการ (ตํ่ากว่าปริญญาตรี และ ปริญญาตรีข้ึนไป) อาย ุ3 รายการ (ระหว่าง 
20- 30 ปี, ระหวา่ง 31 - 40 ปี และตั้งแต่ 41 ปี ข้ึนไป)  

ตอนที่ 2 การสร้างแบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามสภาพและปัญหาการดาํเนินงาน 
ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
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1. การสร้างขอ้คาํถาม 
 1.1 ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฏี เอกสาร ตาํรา บทความทางวิชาการและผลงานวิจยัท่ี

เก่ียวกบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
 1.2 สร้างเคร่ืองมือโดยใหส้อดคลอ้งและครอบคลุมตามนิยามศพัท ์ 
 1.3 นาํแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้เสนอเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจ 

สอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ และรับการเสนอแนะแกไ้ขปรับปรุงใหถู้กตอ้ง 
2.  การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
 2.1 เสนอแบบสอบถามฉบบัร่างให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่านตรวจสอบ เพื่อพิจารณา

ประเมินค่า ความตรวจเชิงเน้ือหา 
 2.2 หาดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์ตามท่ีระบุในนิยามศพัท์

ของตวัแปรตาม 
 2.3 เลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ 2554) แลว้จดัทาํแบบ 

สอบถาม 
3. การตรวจสอบความเท่ียง 
 3.1 นําแบบสอบถามท่ีแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 30 คน เพื่อหาความเท่ียง (Reliability) โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอร์นบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) สภาพและปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ โดยแยก 
เป็นรายดา้น 

 3.2 นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการหาคุณภาพมาจดัพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์ แลว้นาํไปใชก้าร
เกบ็ขอ้มูลต่อไป 

ลาํดับขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามแบบตรวจสอบประมาณค่าและการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถาม 
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1. การสร้างคาํถาม 1.1 ศึกษา เอกสาร 
1.2 กาํหนดกรอบประเดน็คาํถามแต่ละดา้น 
1.3 ร่างขอ้คาํถามตามกรอบท่ีกาํหนด 
1.4 ตรวจสอบความถูกตอ้งโดยผูว้ิจยัและอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 
2. การตรวจสอบความตรง
เชิงเน้ือหา 

2.1 ให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่านตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
ประเดน็คาํถามกบักรอบเน้ือหาตามนิยามของคาํศพัท ์

2.2 คาํนวณค่าความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยการหา
ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยามศพัท ์(Index of 
Item Objective Congruenec : IOC)  

2.3 เลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ไม่ตํ่ากวา่ 0.50 ข้ึนไป 
2.4 ตรวจสอบความถูกตอ้ง แลว้จดัพิมพ ์

 
3. ตรวจสอบค่าความเท่ียง 1) นาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(try-out) กบัประชากร

ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  
2) คาํนวณค่าความเท่ียงโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 

คอร์นบาค  
3) ตรวจสอบและปรับปรุงการใชค้าํพดูให้ชดัเจน (กรณีท่ีค่าความ

เท่ียงตํ่า)  
 

แผนภูมิที ่3.1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
1. ขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นช้าง 

เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั ต่อ หัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย 

2. ผูว้ิจยัส่งหนงัสือจากมหาวิทยาลยัมกุฏราชวิทยาลยัไปศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์าร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวิจยั 
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3. ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยประสานงานกบัหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ เพื่อแจก
แบบสอบถาม ให้กบัผูป้กครองท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง และให้ผูป้กครองฝากแบบสอบถามมากบั
นกัเรียน ส่งคืนครูประจาํชั้นและ หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็รวบรวมส่งผูว้ิจยั 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์แลว้นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลทาง

สถิติ ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป โดยดาํเนินการดงัน้ี  
1. วิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นแบบสาํรวจรายการ(Check List) โดย

หาความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
2. วิเคราะห์ระดับสภาพและระดับปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกัด

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptve Statistics) 
โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายขอ้ รายดา้น
และโดยรวมและแปลความหมายค่าเฉล่ีย ดงัน้ี (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2544, หนา้ 257)  

4.51-5.00  หมายถึง  สภาพและปัญหาการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
3.51-4.50  หมายถึง  สภาพและปัญหาการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก 
2.51-3.50  หมายถึง  สภาพและปัญหาการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.51-2.50  หมายถึง  สภาพและปัญหาการดาํเนินงานอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00-1.50  หมายถึง  สภาพและปัญหาการดาํเนินงานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  

3. เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย จาํแนกตามตามเพศ ตาํแหน่งหนา้ท่ี วุฒิการศึกษา 
และอายซ่ึุงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test)  

5. สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใชส้าํหรับการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
1. สถิติบรรยายขอ้มูล 
 1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)  
 1.2  ค่าเฉล่ีย ( )  
 1.3  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
2. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ 
 2.1 การทดสอบที (t-test)  
    



 
 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ขอ้มูล สภาพและปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ผูว้ิจยัเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงัน้ี 
4.1  สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
4.2  ระดบัสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
4.3  ระดบัปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
4.4  ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
4.5  ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
 
เพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนัในการแปลความหมายขอ้มูล จึงกาํหนดสัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการ

เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
X  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
n แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
SS แทน ผลบวกกาํลงัสองของคะแนน 
df แทน ขั้นของความอิสระ 
MS แทน ผลบวกค่าเฉล่ียกาํลงัสอง 
F แทน ค่าท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวิกฤตในการแจกแจงแบบ F 
t แทน ค่าสถิติท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวิกฤตในการแจกแจงแบบ t 
* แทน ความมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
** แทน ความมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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4.1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็น
ครูผูดู้แลเด็ก/ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก และคณะกรรมการศูนย์ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 140 คน รับคืน 100 
เปอร์เซ็นต ์ผลการวิเคราะห์ปรากฏ ดงัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 
1. เพศ   

1.1 ชาย 64 45.7 
1.2 หญิง 76 54.3 

2. ตาํแหน่งหนา้ท่ี   
2.1 ครูผูดู้แลเดก็/ผูช่้วยครูผูดู้แลเดก็ 42 30.0 
2.2 คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 98 70.0 

3. วฒิุการศึกษา   
3.1 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 81 57.9 
3.2 ปริญญาตรีข้ึนไป 59 42.1 

4. อาย ุ   
4.1 ตั้งแต่ 40 ปีลงมา 67 47.9 
4.2 มากกวา่ 41 ปีข้ึนไป 73 52.1 

 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นเพศหญิง จาํนวน 
76 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 และเพศชาย จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 มีตาํแหน่งหนา้ท่ีเป็น
คณะกรรมการศูนยใ์นศูนยพ์ฒันา เด็กเล็ก จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 รองลงมาคือ ครู/ 
ผูดู้แลเด็ก จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 81 คน คิด
เป็นร้อยละ 57.9 รองลงมาเป็นระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป จาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 42.1 
อาย ุตั้งแต่ 41 ปีข้ึนไป จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 รองลงมามีอายตุั้งแต่ 40 ปีลงมา จาํนวน 
67 คน คิดเป็นร้อยละ 47.9  
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4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย  
 
ตารางที ่4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง โดยภาพรวมและรายด้าน 
 

สภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
ระดับสภาพ 

X  S.D. แปลผล 
1. ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 4.05 0.54 มาก 
2. ดา้นบุคลากร 3.95 0.66 มาก 
3. ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 3.92 0.60 มาก 
4. ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 4.01 0.66 มาก 
5. ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน 3.98 0.52 มาก 
6. ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั 4.04 0.55 มาก 

รวม 4.04 0.31 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า สภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.04,  S.D. = 0.31) เม่ือ
พิจารณารายดา้น มีดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือดา้นท่ี 1 ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.05, S.D. = 0.54) รองลงมาคือดา้นท่ี 6 ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็ก
ปฐมวยัอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 4.04, S.D. = 0.55) ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือดา้นท่ี 3 ดา้น
อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.92, S.D. = 0.60) 
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ตารางที ่4.3 สภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอําเภอ 
ภูหลวง จังหวดัเลย ด้านการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ด้านการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ X  S.D. แปลผล 
1. ครูผูดู้แลเด็กปฏิบติัตามระเบียบว่าดว้ยการดาํเนินงานศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ 
2. ครูผูดู้แลเด็กจดัทาํแผนพฒันา 3 ปี/ แผนปฏิบติัการประจาํปี/

โครงการการดาํเนินงาน 
3. ครูผูดู้แลเดก็มีบทบาทในการพฒันา ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
4. ครูผูดู้แลเด็กไดจ้ดัทาํโครงการเสนอเพ่ือขอรับการสนบัสนุน

งบประมาณการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จากองค์กร
ปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน 

5. ครูผูดู้แลเด็กเขา้ใจในการไดรั้บจดัสรรงบประมาณเพียงพอ
ในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

6. ครูผูดู้แลเดก็ไดมี้การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตามระเบียบ
ดว้ยความโปร่งใส 

7. ครูผูดู้แลเดก็มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตามตาํแหน่ง 
8. ครูผูดู้แลเดก็ไดรั้บค่าตอบแทนสิทธิสวสัดิการตามระเบียบ 
9. ครูผูดู้แลเดก็มีการประเมินผลการปฏิบติังาน 
10. ครูผูดู้แลเด็กมีการพฒันาความรู้ การฝึกอบรม สัมมนา การ 

ศึกษาเพิ่มเติม 
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รวม 4.05 0.54 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า สภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นการบริหารจดัการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 
4.05, S.D. = 0.54) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือขอ้ท่ี 
3 การดาํเนินงานครูผูดู้แลเด็กมีบทบาทในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ( X = 4.30,  S.D. = 0.67) 
รองลงมา คือขอ้ท่ี 2 ครูผูดู้แลเด็กจดัทาํแผนพฒันา 3 ปี/แผนปฏิบติัการประจาํปี/โครงการ ( X = 4.20,  
S.D. = 0.64) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือขอ้ท่ี 8 ครูผูดู้แลเด็กมีการพฒันาความรู้ การฝึกอบรม สัมมนา 
การศึกษาเพิ่มเติม ( X = 4.01,  S.D. = 0.85) และขอ้ท่ี10 ครูผูดู้แลเด็กมีการพฒันาความรู้ การฝึก 
อบรม สมัมนา การศึกษาเพิ่มเติม( X = 4.01,  S.D. = 0.70) 
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ตารางที ่4.4 สภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาํเภอ
ภูหลวง จังหวดัเลย ด้านบุคลากร โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ด้านบุคลากร X  S.D. แปลผล 
1. บุคลากรมีการประชุมร่วมกนั เพื่อพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
2. บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบและเหมาะสมกบั 

ตาํแหน่ง 
3. บุคลากรทุ่มเทและเสียสละในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
4. บุคลากรร่วมมือกนัจดักิจกรรม เพื่อพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
5. บุคลากรร่วมมือกนัพฒันาสภาพแวดลอ้มภายในศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็ 
6. หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ มีการนิเทศ ส่งเสริมสนบัสนุนการ

จดัประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผูดู้แลเดก็ 
7. หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ครูผูดู้แลเด็กมีประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังานตามภารกิจและหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 
8. บุคลากรท่ีรับผิดชอบด้านธุรการ/การเงิน/พสัดุ ของศูนย์

พฒันาเด็กเล็กปฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบของทางราชการและ
หนงัสือสัง่การ 

9. ผูป้ระกอบอาหารประกอบอาหารถูกสุขลกัษณะและตามหลกั
โภชนาการ 

10. ภารโรง/ยามรักษาความปลอดภยั ทาํหนา้ท่ีรักษาความสะอาด 
ดูแลซ่อมแซมและรักษาทรัพยสิ์น ดูแลรักษาความปลอดภยั
ทรัพยสิ์นของบุคลากร 

4.04 
 

4.19 
4.23 
4.19 

 
3.95 

 
3.90 

 
3.99 

 
 

4.05 
 

4.02 
 
 

3.86 

0.77 
 

0.68 
0.65 
0.71 

 
0.61 

 
0.66 

 
0.84 

 
 

0.92 
 

0.86 
 
 

1.01 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
รวม 3.95 0.66 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า สภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นบุคลากร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.95,  S.D. = 
0.66) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือขอ้ท่ี 3 บุคลากร
ทุ่มเทและเสียสละในการปฏิบติัหนา้ท่ี ( X = 4.23,  S.D. = 0.63) รองลงมา คือขอ้ท่ี 2 บุคลากรปฏิบติั
หนา้ท่ีตามความรับผดิชอบและเหมาะสมกบัตาํแหน่ง และบุคลากรร่วมมือกนัจดักิจกรรม เพื่อพฒันา
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ( X = 4.19,  S.D. = 0.68) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือขอ้ 10 ภารโรง/ยามรักษาความ
ปลอดภยั ทาํหนา้ท่ีรักษาความสะอาด ดูแล ซ่อมแซมและรักษาทรัพยสิ์น ดูแลรักษาความปลอดภยั
ทรัพยสิ์นของ บุคลากร ( X = 3.86,  S.D. = 1.01) 



81 
 

ตารางที ่4.5 สภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาํเภอ
ภูหลวง จังหวัดเลย ด้านอาคาร สถานที่ ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย โดยภาพรวม
และรายข้อ 

 

ด้านอาคาร สถานที ่ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั X  S.D. แปลผล 

1. สถานท่ีตั้ งศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีขนาดเหมาะสมไม่อยู่ใน
พื้นท่ีเส่ียงต่ออนัตราย 

2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีอาคารเรียนอยู่ในสภาพแข็งแรงมัน่คง
ปลอดภยั 

3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัส่ิงแวดลอ้มภายในอาคารมีแสง
สวา่งเสียง และการถ่ายเทอากาศท่ีเอ้ือต่อการพฒันาเดก็ 

4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีพื้นท่ีในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาเด็ก
อยา่งเหมาะสม 

5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีห้องนํ้ าห้องสุขาเพียงพอสะอาดถูกสุข 
อนามยัแลtปลอดภยั 

6. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กจัดสภาพส่ิงแวดล้อมภายนอกอาคารมี  
ร้ัวกั้ นเป็นสัดส่วนสนามเด็กเล่นพื้นท่ีกลางแจ้งมีความ
ปลอดภยั 

7. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีท่ีเก็บส่ิงปฏิกูลทั้งภายในและภายนอก
อาคารเพียงพอ และถูกสุขลกัษณะ 

8. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีสถานท่ีประกอบอาหาร และสถานท่ีรับ 
ประทานอาหารท่ีสะอาดเป็นระเบียบถูกสุขอนามยั 

9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดัให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภยัโดย
การติดตั้งระบบ และอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภยั 

10. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถาน 
การณ์ฉุกเฉิน 
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จากตารางท่ี 4.5 พบว่า สภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั โดยภาพ 
รวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.10, S.D. = 2.24) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือขอ้ท่ี 3 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการจดัส่ิงแวดลอ้มภายในอาคารมีแสงสว่างเสียง
และการถ่ายเทอากาศท่ีเอ้ือต่อการพฒันาเด็ก( X  = 4.14, S.D. = 0.66) และขอ้ท่ี 4 ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็มีพื้นท่ีในการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาเด็กอยา่งเหมาะสม ( X  = 4.14, S.D. = 0.69) รองลงมา คือ
ขอ้ท่ี 5 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีหอ้งนํ้ าหอ้งสุขาเพียงพอสะอาดถูกสุขอนามยัแลปลอดภยั ( X  = 4.12, 
S.D. = 0.70) และขอ้ท่ีมีระดบัตํ่าท่ีสุด คือขอ้ท่ี 9 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดัให้มีมาตรการเพ่ือความ
ปลอดภยัโดยการติดตั้งระบบ และอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภยั ( X  = 3.8, S.D. = 0.82) 
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ตารางที่ 4.6 สภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาํเภอ
ภูหลวง จังหวดัเลย ด้านวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสูตรโดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ด้านวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสูตร X  S.D. แปลผล 
1. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการศึกษาวิเคราะห์หลกัสูตรปฐมวยัเพื่อ

จดัทาํหลกัสูตรศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
2. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการบูรณาการหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั

ใหส้อดคลอ้งกบัสงัคมวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการพฒันาและออกแบบการจดัประสบ 

การณ์โดยเนน้เดก็เป็นสาํคญั 
4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อพฒันา

เดก็ดา้นร่างกายอารมณ์จิตใจสงัคมและสติปัญญา 
5. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการผลิตส่ือและใช้ส่ือการเรียนรู้ได้

เหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้ 
6. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการพฒันาและออกแบบการจดัประสบ 

การณ์โดยเนน้เดก็เป็นสาํคญั 
7. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการจดัทาํวิจยัในชั้นเรียนเพื่อนาํผลการ 

วิจยัมาแกปั้ญหาและพฒันาเดก็ 
8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการนิเทศการศึกษาช่วยเหลือแนะนํา

อยา่งสมํ่าเสมอ เป็นระบบ 
9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการดูแลดา้นโภชนาการอาหารครบ 5 

หมู่ และนํ้าด่ืมสะอาด 
10. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการประเมินคุณภาพภายใน 
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จากตารางท่ี 4.6 พบว่า สภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ( X  = 4.01, S.D. = 0.66) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัสูงท่ีสุด คือขอ้ท่ี3 ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กมีการพฒันาและออกแบบการจดัประสบการณ์โดยเน้นเด็กเป็นสําคญั ( X  = 4.56,  
S.D. = 4.34) รองลงมา คือขอ้ท่ี 6 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการพฒันาและออกแบบการจดัประสบการณ์ 
โดยเนน้เด็กเป็นสาํคญั ( X  = 4.20,  S.D. = 0.69) และขอ้ท่ีมีเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือขอ้ท่ี 8 ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็มีการนิเทศการศึกษาช่วยเหลือแนะนาํอยา่งสมํ่าเสมอเป็นระบบ ( X  = 3.934,  S.D. = 0.59) 
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ตารางที ่4.7 สภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาํเภอ
ภูหลวง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยภาพ 
รวมและรายข้อ 

 

ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน X  S.D. แปลผล 

1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไดรั้บคาํแนะนาํปรึกษาในการจดัทาํหลกั 
สูตรจากหลายภาคส่วน 

2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การจดัทาํโครงการพฒันาดา้นต่าง ๆ  

3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การพฒันาปรับปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 

4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การเฝ้าระวงัดูแลความปลอดภยัและทรัพยสิ์น 

5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การระดมทรัพยากรสนับสนุนการพฒันางานวิชาการงาน
อาคารสถานท่ีงบงานบุคลากร และความสมัพนัธ์กบัชุมชน 

6. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้
เพื่อพฒันาเดก็ปฐมวยั 

7. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้
แหล่งเรียนรู้จากทุกภาคส่วน 

8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการพบปะเพื่อรับฟังและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการศึกษาจากทุกภาคส่วน 

9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนับสนุนให้การบริการสาธารณะแก่
ชุมชน 

10. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวยั 
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จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ระดับสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาค
ส่วน โดยภาพรวมและรายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.98,  S.D. = 0.52 ) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า
ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือขอ้ท่ี2 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไดรั้บความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการจดัทาํโครงการพฒันาดา้นต่าง ๆ ( X = 4.04 S.D. = 0.72) รองลงมา คือขอ้ท่ี 1 ศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ไดรั้บคาํแนะนาํปรึกษาในการจดัทาํหลกัสูตรจากหลายภาคส่วน ( X = 4.03 S.D. = 
0.70) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือขอ้ท่ี 9 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สนบัสนุนให้การบริการสาธารณะแก่
ชุมชน ( X = 3.86 S.D. = 0.63) 
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ตารางที่ 4.8 สภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาํเภอ
  ภูหลวง จังหวดัเลย ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั โดยภาพรวมและด้าน 
 

ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั X  S.D. แปลผล 
1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางดา้นการ

พฒันาเดก็ปฐมวยั 
2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมสนับสนุนจดัประชุม

เพื่อสร้างเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัทาํแผนความร่วมมือเพื่อสร้าง

เครือข่ายการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ร่วมกนั 
4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน

เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการประสานความร่วมมือกบัทุกองคก์ร

ท่ีเก่ียวขอ้งในการสร้างเครือข่าย 
6. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการดาํเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบติั

การและปฏิทินงาน 
7. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใชกิ้จกรรมเครือข่ายเพื่อการพฒันาศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ร่วมกนั 
8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการดาํเนินการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

งานพฒันาเครือข่าย 
9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัตั้งชมรมและคณะกรรมการใน

การปฏิบติังานของเครือข่าย 
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมินผลการดําเนินงานของ

เครือข่ายและนําผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนา
เครือข่าย 
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จากตารางท่ี 4.8 พบว่า สภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั โดยภาพรวม
และรายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.04,  S.D. = 0.55) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่าทุกขอ้อยูใ่นระดบั
มาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือขอ้10 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการประเมินผลการดาํเนินงานของ 
เครือข่ายและนาํผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาเครือข่าย ( X = 4.13,  S.D. = 0.74) รองลงมา 
คือขอ้ 6 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการดาํเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบติัการ และปฏิทินงาน ( X = 4.06,  
S.D. = 0.65) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือขอ้8 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการดาํเนินการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์งานพฒันาเครือข่าย ( X  = 3.96,  S.D. = 0.67)  
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4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย  
 
ตารางที ่4.9 ปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อาํเภอภูหลวง โดยภาพรวมและรายด้าน 
 

ปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
ระดับปัญหา 

X  S.D. แปลผล 
1. ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2.54 0.57 ปานกลาง 
2. ดา้นบุคลากร 2.88 0.61 ปานกลาง 
3. ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 2.96 0.66 ปานกลาง 
4. ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 2.86 0.58 ปานกลาง 
5. ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน 2.57 0.53 ปานกลาง 
6. ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั 2.73 0.63 ปานกลาง 

รวม 2.75 0.34 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์รปกครอง
ส่วน ทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.75, S.D. = 0.34) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือดา้นท่ี 3 ดา้นอาคาร
สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ( X  = 2.96,  S.D. = 0.66) รองลงมาคือ ดา้นท่ี 2 ดา้นบุคลากร 
( X  = 2.88,  S.D. = 0.61) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสูดคือดา้นท่ี1 ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ ( X  = 2.54,  S.D. = 0.57)  
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ตารางที ่4.10 ปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก โดยภาพรวม
และรายข้อ 

 

ด้านการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ X  S.D. แปลผล 
1. ครูผูดู้แลเด็กปฏิบติัตามระเบียบว่าดว้ยการดาํเนินงานศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ 
2. ครูผูดู้แลเด็กจดัทาํแผนพฒันา 3 ปี/แผนปฏิบติัการประจาํปี/

โครงการการดาํเนินงาน 
3. ครูผูดู้แลเดก็มีบทบาทในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
4. ครูผูดู้แลเด็กไดจ้ดัทาํโครงการเสนอเพ่ือขอรับการสนบัสนุน 

งบประมาณการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จากองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

5. ครูผูดู้แลเด็กเขา้ใจในการไดรั้บจดัสรรงบประมาณเพียงพอ
ในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

6. ครูผู ้ดูแลเด็กได้มีการเบิกจ่าย  งบประมาณเป็นไปตาม
ระเบียบดว้ยความโปร่งใส 

7. ครูผูดู้แลเดก็มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตามตาํแหน่ง 
8. ครูผูดู้แลเดก็ไดรั้บค่าตอบแทนสิทธิสวสัดิการตามระเบียบ 
9. ครูผูดู้แลเดก็มีการประเมินผลการปฏิบติังาน 
10. ครูผูดู้แลเด็กมีการพฒันาความรู้ การฝึกอบรม สัมมนาการ 

ศึกษาเพิ่มเติม 
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ปานกลาง 

รวม 2.54 0.57 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ โดยภาพรวม อยู่
ในระดบัปานกลาง ( X = 2.54, S.D. = 0.57 ) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
คือขอ้ท่ี 6 ครูผูดู้แลเด็กไดมี้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบดว้ยความโปร่งใส อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( X = 2.96, S.D. = 0.89) รองลงมา คือขอ้ท่ี 7 ครูผูดู้แลเด็กมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสม ตามตาํแหน่งอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.94, S.D. = 0.86) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือขอ้
ท่ี 1 ครูผูดู้แลเดก็ปฏิบติัตามระเบียบว่าดว้ยการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ อยูใ่นระดบันอ้ย ( X = 
2.26, S.D. = 0.82) 
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ตารางที ่4.11 ปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย ด้านบุคลากร โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ด้านบุคลากร X  S.D. แปลผล 
1. บุคลากรมีการประชุมร่วมกนั เพื่อพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
2. บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบและเหมาะสมกบั  

ตาํแหน่ง 
3. บุคลากรทุ่มเทและเสียสละในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
4. บุคลากรร่วมมือกนัจดักิจกรรม เพื่อพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
5. บุคลากรร่วมมือกนัพฒันาสภาพแวดลอ้มภายในศูนยพ์ฒันา 

เดก็เลก็ 
6. หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ มีการนิเทศ ส่งเสริมสนบัสนุนการ

จดัประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผูดู้แลเดก็ 
7. หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ครูผูดู้แลเด็กมีประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังานตามภารกิจและหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 
8. บุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นธุรการ/การเงิน/พสัดุ ของศูนยพ์ฒันา 

เดก็เลก็ปฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบของทางราชการหนงัสือสัง่การ 
9. ผูป้ระกอบอาหาร ประกอบอาหารถูกสุขลักษณะตามหลัก

โภชนาการ 
10. ภารโรง/ยามรักษาความปลอดภยั ทาํหนา้ท่ีรักษาความสะอาด 

ดูแลซ่อมแซมและรักษาทรัพยสิ์น ดูแลรักษาความปลอดภยั
ทรัพยสิ์นของบุคลากร 

2.77 
 

2.75 
2.76 
2.76 

 
2.20 

 
2.36 

 
2.63 

 
2.90 

 
2.92 

 
 

2.99 

0.75 
 

0.74 
0.77 
0.88 

 
0.74 

 
0.75 

 
0.78 

 
0.78 

 
0.81 

 
 

0.85 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
นอ้ย 

 
นอ้ย 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
 

ปานกลาง 
รวม 2.88 0.61 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นบุคลากรโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.88, 
S.D. = 0.6) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือขอ้ท่ี 10 ภารโรง/ยามรักษาความ
ปลอดภยั ทาํหน้าท่ีรักษาความสะอาด ดูแลซ่อมแซมและรักษาทรัพยสิ์น ดูแลรักษาความปลอดภยั
ทรัพยสิ์นของบุคลากรอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.99, S.D. = 0.85) รองลงมา คือขอ้ท่ี 9 ผูป้ระกอบ
อาหาร ประกอบอาหารถูสุขลกัษณะและตามหลกัโถชนาการอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 2.92,  
S.D. = 0.81) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือขอ้ท่ี 5 บุคลากรร่วมมือกนัพฒันาสภาพแวดลอ้มภายใน
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อยูใ่นระดบันอ้ย ( X = 2.20, S.D. = 0.74) 
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ตารางที ่4.12 ปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านอาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย โดย
ภาพรวมและรายข้อ 

 

ด้านอาคาร สถานที ่ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั X  S.D. แปลผล 
1. สถานท่ีตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีขนาดเหมาะสมไม่อยู่ในพื้นท่ี

เส่ียงต่ออนัตราย 
2. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีอาคารเรียนอยู่ในสภาพแข็งแรงมั่นคง 

ปลอดภยั 
3. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการจดัส่ิงแวดลอ้มภายในอาคารมีแสงสว่าง

เสียงและการถ่ายเทอากาศท่ีเอ้ือต่อการพฒันาเดก็ 
4. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีพื้นท่ีในการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาเด็กอยา่ง

เหมาะสม 
5. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีห้องนํ้ าห้องสุขาเพียงพอสะอาดถูกสุข 

อนามยั และปลอดภยั 
6. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จดัสภาพส่ิงแวดลอ้มภายนอกอาคารมีร้ัวกั้น

เป็นสดัส่วนสนามเดก็เล่นพื้นท่ีกลางแจง้มีความปลอดภยั 
7. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีท่ีเก็บส่ิงปฏิกูลทั้ งภายในและภายนอก

อาคารเพียงพอและถูกสุขลกัษณะ 
8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีสถานท่ีประกอบอาหาร และสถานท่ีรับ 

ประทานอาหารท่ีสะอาดเป็นระเบียบถูกสุขอนามยั 
9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดัให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภยัโดยการ

ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภยั  
10. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถาน 

การณ์ฉุกเฉิน 

 
2.86 

 
2.87 

 
2.81 

 
2.88 

 
3.03 

 
2.21 

 
2.37 

 
2.61 

 
2.84 

 
3.07 

 
0.86 

 
0.72 

 
0.79 

 
0.85 

 
0.83 

 
0.72 

 
0.73 

 
0.74 

 
0.90 

 
0.86 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
นอ้ย 

 
นอ้ย 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

รวม 2.96 0.66 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ในภาพ 
รวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 2.96, S.D. = 0.66 ) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุด คือขอ้ท่ี 10 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( X  = 3.07, S.D. = 0.63) รองลงมา คือขอ้ท่ี 5 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีหอ้งนํ้ าหอ้งสุขา
เพียงพอสะอาดถูกสุขอนามยัและปลอดภยั อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.03, S.D. = 0.63) ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือขอ้ท่ี6 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจัดสภาพส่ิงแวดลอ้มภายนอกอาคารมีร้ัวกั้นเป็น
สดัส่วนสนามเดก็เล่นพื้นท่ีกลางแจง้มีความปลอดภยั อยูใ่นระดบันอ้ย ( X  = 2.21, S.D. = 0.63) 
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ตารางที ่4.13 ปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อาํเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านวิชาการและกจิกรรมตามหลกัสูตร โดยภาพรวม และ 
รายข้อ 

 

ด้านวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสูตร X  S.D. แปลผล 
1. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการศึกษาวิเคราะห์หลกัสูตรปฐมวยัเพื่อ 

จดัทาํหลกัสูตรศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบูรณาการหลักสูตรการศึกษา 

ปฐมวยัให้สอดคล้องกับสังคมวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการพฒันาและออกแบบการจดัประสบ 
การณ์โดยเนน้เดก็เป็นสาํคญั 

4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อพฒันา
เดก็ ดา้นร่างกายอารมณ์จิตใจสงัคมและสติปัญญา 

5. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการผลิตส่ือและใช้ส่ือการเรียนรู้ได้
เหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้ 

6. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการพฒันาและออกแบบการจดั ประสบ 
การณ์โดยเนน้เดก็เป็นสาํคญั 

7. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการจัดทาํวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือนําผล 
การวิจยัมาแกปั้ญหาและพฒันาเดก็ 

8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการนิเทศการศึกษาช่วยเหลือแนะนํา
อยา่งสมํ่าเสมอเป็นระบบ 

9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการดูแลดา้นโภชนาการอาหารครบ 5 
หมู่ และนํ้าด่ืมสะอาด 

10. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการประเมินคุณภาพภายใน 

2.98 
 

2.91 
 

2.75 
 

2.76 
 

2.79 
 

2.83 
 

2.23 
 

2.41 
 

2.67 
 

2.75 

0.80 
 

0.80 
 

0.84 
 

0.74 
 

0.72 
 

0.77 
 

0.63 
 

0.71 
 

0.78 
 

0.71 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

นอ้ย 
 

นอ้ย 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

รวม 2.86 0.58 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง ( X  = 2.86, S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีสูงท่ีสุด คือขอ้ 
ท่ี 1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการศึกษาวิเคราะห์หลกัสูตรปฐมวยัเพื่อจดัทาํหลกัสูตรศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  
( X  = 2.98, S.D. = 0.80) รองลงมา คือขอ้ท่ี 2 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการบูรณาการหลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยัใหส้อดคลอ้งกบัสังคมวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ( X  = 2.91, S.D. = 0.80) และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือขอ้ 7 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการจดัทาํวิจยัในชั้นเรียนเพื่อนาํผลการวิจยัมาแกปั้ญหา
และพฒันาเดก็ อยูใ่นระดบันอ้ย ( X  = 2.23, S.D. = 0.63) 
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ตารางที ่4.14 ปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อาํเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดย
ภาพรวมและรายข้อ 

 

ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน X  S.D. แปลผล 
1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไดรั้บคาํแนะนาํปรึกษาในการจดัทาํหลกั 

สูตรจากหลายภาคส่วน 
2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน

การจดัทาํโครงการพฒันาดา้นต่าง ๆ  
3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน

การพฒันาปรับปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน

การเฝ้าระวงัดูแลความปลอดภยัและทรัพยสิ์น 
5. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ

ระดมทรัพยากรสนบัสนุนการพฒันางานวิชาการงานอาคาร
สถานท่ีงบงานบุคลากรและความสมัพนัธ์กบัชุมชน 

6. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้
เพื่อพฒันาเดก็ปฐมวยั 

7. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้
แหล่งเรียนรู้จากทุกภาคส่วน 

8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการพบปะเพื่อรับฟังและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการศึกษาจากทุกภาคส่วน 

9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสนับสนุนให้การบริการสาธารณะแก่
ชุมชน 

10. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินคุณภาพการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวยั 

2.78 
 

2.85 
 

2.86 
 

2.89 
 

2.93 
 
 

2.91 
 

2.88 
 

2.86 
 

2.26 
 

2.36 

0.75 
 

0.83 
 

0.85 
 

0.85 
 

0.79 
 
 

0.82 
 

0.85 
 

0.91 
 

0.68 
 

0.68 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

นอ้ย 
 

นอ้ย 

รวม 2.57 0.53 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลยดา้นการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 2.57, S.D. = 0.53) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุด คือขอ้ท่ี 5 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากร
สนบัสนุนการพฒันางานวิชาการงานอาคารสถานท่ีงบงานบุคลากรและความสัมพนัธ์กบัชุมชน อยู่
ในระดบัปานกลาง ( X  = 2.93, S.D. = 0.79) รองลงมา คือขอ้ท่ี 6 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาใหค้วามรู้เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 2.91, S.D. = 0.82) 
และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือขอ้ท่ี 9 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สนบัสนุนใหก้ารบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
อยูใ่นระดบันอ้ย ( X  = 2.26, S.D. = 0.63) 
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ตารางที ่4.15 ปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวัย โดยภาพรวม
และรายข้อ 

 

ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั X  S.D. แปลผล 
1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางดา้นการ 

พฒันาเดก็ปฐมวยั 
2. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมสนับสนุนจดัประชุม

เพื่อสร้างเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัทาํแผนความร่วมมือเพื่อสร้าง

เครือข่ายการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ร่วมกนั 
4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการดาํเนินงาน 

เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการประสานความร่วมมือกบัทุกองคก์ร

ท่ีเก่ียวขอ้งในการสร้างเครือข่าย 
6. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการดาํเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบติั

การ และปฏิทินงาน 
7. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใชกิ้จกรรมเครือข่ายเพ่ือการพฒันาศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ร่วมกนั 
8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการดาํเนินการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

งานพฒันาเครือข่าย 
9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัตั้งชมรมและคณะกรรมการใน

การปฏิบติังานของเครือข่าย 
10. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการประเมินผลการดําเนินงานของ

เครือข่าย และนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันา
เครือข่าย 

 
2.59 

 
2.81 

 
2.76 

 
2.88 

 
3.00 

 
2.96 

 
2.93 

 
2.89 

 
2.95 

 
 

2.89 

 
0.79 

 
0.88 

 
0.84 

 
0.79 

 
0.84 

 
0.80 

 
0.89 

 
0.82 

 
0.79 

 
 

0.91 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
 

ปานกลาง 
รวม 2.73 0.63 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลยดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั โดยภาพรวมอยู ่
ในระดบัปานกลาง ( X  = 2.73, S.D. = 0.63) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือขอ้ท่ี 5 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการประสานความร่วมมือกบัทุกองคก์รท่ีเก่ียว 
ขอ้งในการสร้างเครือข่าย ( X  = 3.00, S.D. = 0.63) รองลงมา คือขอ้ท่ี6 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการ
ดาํเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบติัการและปฏิทินงาน ( X  = 2.96, S.D. = 0.80) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่า 
ท่ีสุด คือขอ้ท่ี 1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางดา้นการพฒันาเด็กปฐมวยั ( X  = 
2.59, S.D. = 0.63) 
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4.4 ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเดก็เลก็ สังกดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย  

เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย จาํแนกตามตามเพศ ตาํแหน่งหนา้ท่ี วุฒิการศึกษา และอาย ุ
ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) 

4.4.1 ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย จําแนกตามเพศ 
  

ตารางที ่4.16 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้าน 

 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ชาย หญงิ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ 3.96 0.49 4.13 0.57 -1.78 0.07 
2. ดา้นบุคลากร 3.96 0.65 3.94 0.68 0.17 0.09 
3. ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและ 

ความปลอดภยั 4.40 0.57 3.83 0.61 1.99 0.04 
4. ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 4.12 0.51 3.92 0.75 1.83 0.06 
5. ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุน

จากทุกภาคส่วน 4.06 0.44 3.92 0.58 1.58 0.11 
6. ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็ก

ปฐมวยั 4.03 0.57 4.05 0.54 -0.29 0.76 
รวม 4.04 0.27 4.04 0.34 0.03 0.97 

 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพการดาํเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย โดยภาพรวม 
ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่ามีดา้นท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .05 อยู ่1 ดา้น 
คือท่ีดา้น 3 ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ส่วนดา้นนอกนั้นไม่แตกต่าง 
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ตารางที ่4.17 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย ด้านที ่1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็ก
เลก็ จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ชาย หญงิ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ครูผูดู้แลเด็กปฏิบัติตามระเบียบว่า

ดว้ยการดาํเนินงานศูนย ์ พฒันาเด็ก
เลก็  3.95 0.57 4.24 0.74 -2.49** 0.01 

2. ครูผูดู้แลเด็กจดัทาํแผนพฒันา 3 ปี/ 
แผนปฏิบัติการประจําปี/โครงการ 
การดาํเนินงาน 4.14 0.56 4.25 0.71 -0.99 0.32 

3. ครูผูดู้แลเด็กมีบทบาทในการพฒันา
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 4.25 0.69 4.34 0.66 -0.80 0.28 

4. ครูผูดู้แลเด็กไดจ้ดัทาํโครงการเสนอ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
การดําเนินงานศูนย์ พฒันาเด็กเล็ก
จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4.11 0.77 4.16 0.71 -0.38 0.70 

5. ครูผู ้ดูแลเด็กเข้าใจในการได้รับจัด 
สรรงบประมาณเพียงพอในการบริหาร 
จดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 4.19 0.75 4.07 0.69 0.99 0.32 

6. ครูผู ้ดู แลเด็กได้มีการเ บิกจ่ ายงบ 
ประมาณเป็นไปตามระเบียบดว้ยความ 
โปร่งใส 4.20 0.69 4.18 0.72 0.15 0.87 

7. ครูผูดู้แลเด็กมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมตาม ตาํแหน่ง 4.16 0.64 4.18 0.77 -0.22 0.82 

8. ครูผูดู้แลเด็กได้รับค่าตอบแทนสิทธิ
สวสัดิการตามระเบียบ 4.08 0.74 3.95 0.93 0.90 0.36 

9. ครูผู ้ดูแลเด็กมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 4.03 0.68 4.12 0.90 -0.63 0.53 
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ตารางที ่4.17 (ต่อ)  
 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ชาย หญงิ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
10. ครูผูดู้แลเด็กมีการพฒันาความรู้ การ

ฝึกอบรม สมัมนาการศึกษาเพิ่มเติม 3.98 0.67 4.03 0.73 -0.35 0.72 
รวม 3.96 0.49 4.13 0.57 -1.78 0.07 

 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 1 ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
ท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์ร ปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
มีขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .01 อยู ่1 ขอ้ คือขอ้ท่ี 1 ครูผูดู้แลเด็กปฏิบติัตามระเบียบว่าดว้ย
การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ส่วนขอ้นอกนั้นไม่แตกต่าง 
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ตารางที ่4.18 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 2 ด้านบุคลากร จําแนกตามเพศ โดย
ภาพรวมและรายข้อ  

 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ชาย หญงิ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. บุคลากรมีการประชุมร่วมกัน เพื่อ

พฒันาศูนยพ์ฒันา เดก็เลก็ 4.03 0.81 4.04 0.73 -0.06 0.95 
2. บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผดิ 

ชอบและเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 4.22 0.65 4.16 0.71 0.52 0.60 
3. บุคลากรทุ่มเทและเสียสละในการ 

ปฏิบติัหนา้ท่ี 4.19 0.61 4.26 0.68 -0.68 0.49 
4. บุคลากรร่วมมือกันจดักิจกรรม เพื่อ

พฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 4.08 0.78 4.29 0.64 -1.74 0.08 
5. บุคลากรร่วมมือกันพัฒนาสภาพ 

แวดลอ้มภายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 3.89 0.53 4.00 0.67 -1.04 0.29 
6. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีการ

นิ เทศส่ง เส ริมสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผูดู้แล
เดก็ 4.02 0.51 3.80 0.74 1.92* 0.05 

7. หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กครูผูดู้แล
เด็กมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
ตามภารกิจและหนา้ท่ี ท่ีรับผดิชอบ 4.00 0.89 3.99 0.80 0.09 0.92 

8. บุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นธุรการ/การ 
เ งิน/พัสดุ  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบของทาง
ราชการและหนงัสือสัง่การ 3.89 0.91 4.18 0.92 -1.89 0.06 

9. ผูป้ระกอบอาหาร ประกอบอาหารถูก
สุขลกัษณะและตามหลกัโถชนาการ 3.95 0.84 4.08 0.87 -0.86 0.39 
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ตารางที ่4.18 (ต่อ)  
 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ชาย หญงิ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
10. ภารโรง/ยามรักษาความปลอดภยั ทาํ

หน้าท่ีรักษาความสะอาด ดูแลซ่อม 
แซมและรักษาทรัพยสิ์น ดูแลรักษา
ความปลอดภยัทรัพยสิ์นของบุคลากร 3.89 0.87 3.84 1.12 0.28 0.77 

รวม 3.96 0.65 4.13 0.57 1.71 0.86 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 2 ดา้นบุคลากร ท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง 
จงัหวดัเลย โดยภาพรวมและรายขอ้ ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีขอ้แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 อยู ่ 1 ขอ้ คือขอ้ท่ี 6 หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ มีการนิเทศ 
ส่งเสริมสนบัสนุน การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผูดู้แลเดก็ ส่วนขอ้นอกนั้นไม่แตกต่าง 
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ตารางที ่4.19 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 3 ด้านอาคารสถานที่ส่ิงแวดล้อม และ
ความปลอดภัย จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ชาย หญงิ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. สถานท่ีตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีขนาด

เหมาะสมไม่อยู่ ในพื้ น ท่ี เ ส่ียงต่อ 
อนัตราย 3.98 0.78 3.95 0.71 0.29 0.77 

2. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีอาคารเรียนอยูใ่น 
สภาพแขง็แรงมัน่คงปลอดภยั 3.97 0.66 3.99 0.64 -0.16 0.87 

3. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการจัดส่ิงแวด 
ล้อมภายในอาคารมีแสงสว่างเสียง
และการถ่ายเทอากาศท่ีเอ้ือต่อการ
พฒันาเดก็ 4.11 0.66 4.17 0.66 -0.54 0.58 

4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีพื้นท่ีในการจัด
กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ พัฒ น า เ ด็ ก อ ย่ า ง
เหมาะสม 4.14 0.66 4.14 0.72 -0.03 0.97 

5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีห้องนํ้ าห้องสุขา
เพียงพอสะอาดถูกสุขอนามัยและ
ปลอดภยั 4.16 0.67 4.09 0.73 0.53 0.59 

6. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กจัดสภาพส่ิงแวด 
ล้อมภายนอกอาคารมีร้ัวกั้นเป็นสัด 
ส่วนสนามเด็กเล่นพื้นท่ีกลางแจ้งมี
ความปลอดภยั 3.92 0.48 3.95 0.71 -0.24 0.80 

7. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีท่ีเก็บส่ิงปฏิกูล 
ทั้งภายในและภายนอกอาคารเพียงพอ
และถูกสุขลกัษณะ 3.92 0.51 3.93 0.68 -0.11 0.90 

8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีสถานท่ีประกอบ
อาหารและสถานท่ีรับประทานอาหาร
ท่ีสะอาดเป็นระเบียบถูกสุขอนามยั 4.02 0.80 3.97 0.76 0.31 0.75 
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ตารางที ่4.19 (ต่อ)  
 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ชาย หญงิ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดัให้มีมาตรการ

เพื่อความปลอดภัยโดยการติดตั้ ง
ระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความ
ปลอดภยั 3.91 0.72 3.83 0.90 0.55 0.58 

10. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีมาตรการเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 4.09 0.83 3.72 0.88 2.52** 0.01 

รวม 4.03 0.57 3.83 0.61 1.19 0.04 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 3 ดา้นบุคลากร ท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง 
จงัหวดัเลยดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความ ปลอดภยั โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยั 
สาํคญัท่ี .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีขอ้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 อยู ่
1 ขอ้ คือขอ้ท่ี 10 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนขอ้
นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.20 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 4 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลัก 
สูตร จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ชาย หญงิ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการศึกษาวิเคราะห์

หลักสูตรปฐมวยัเพื่อจัดทาํหลักสูตร
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 4.00 0.79 3.88 0.79 0.87 0.38 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบูรณาการ
หลั ก สู ต ร ก า ร ศึ กษ าปฐม วั ย ใ ห ้
สอดคลอ้งกบัสงัคมวฒันธรรม และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 4.02 0.74 4.05 0.76 -0.28 0.77 

3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการพฒันา และ
ออกแบบการจัดประสบการณ์โดย
เนน้เดก็เป็นสาํคญั 4.20 0.62 4.86 5.86 -0.88 0.37 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการกิจกรรมท่ี
หลากหลายเพื่อพฒันาเด็กดา้นร่างกาย
อารมณ์จิตใจสงัคมและสติปัญญา 4.13 0.74 4.24 0.72 -0.89 0.37 

5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการผลิตส่ือและ
ใช้ส่ือการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับกิจ 
กรรมการเรียนรู้ 4.06 0.77 4.24 0.67 -1.42 0.15 

6. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการพฒันาและ
ออกแบบการจัดประสบการณ์โดย
เนน้เดก็เป็นสาํคญั 4.14 0.73 4.25 0.65 -.93 0.35 

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทําวิจัย 
ในชั้นเรียนเพื่อนําผลการวิจัยมาแก ้
ปัญหาและพฒันาเดก็ 3.73 0.57 3.92 0.60 -1.86 0.06 

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการนิเทศการ 
ศึกษาช่วยเหลือแนะนาํอยา่งสมํ่าเสมอ
เป็นระบบ 3.94 0.56 3.92 0.62 0.16 0.87 
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ตารางที ่4.20 (ต่อ)  
 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ชาย หญงิ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดูแลด้าน

โภชนาการอาหารครบ 5 หมู่และนํ้ า
ด่ืมสะอาด 4.09 0.79 4.08 0.70 0.11 0.90 

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมิน
คุณภาพภายใน 4.25 0.64 3.96 0.94 2.08 0.03 

รวม 4.03 0.57 3.83 0.61 1.83 0.06 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 4 ดา้นบุคลากร ท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง 
จงัหวดัเลย ดา้นบุคลากร ทั้งโดยภาพรวมและรายขอ้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .05  
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ตารางที ่4.21 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 5 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ชาย หญงิ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้รับคาํแนะนํา

ปรึกษาในการจัดทําหลักสูตรจาก
หลายภาคส่วน 4.20 0.59 3.88 0.76 2.73** 0.00 

2. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดรั้บความร่วม มือ
จากทุกภาคส่วนในการจดัทาํโครงการ
พฒันาดา้นต่าง ๆ  4.14 0.66 3.96 0.77 1.46 0.14 

3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการพัฒนาปรับ 
ปรุงอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดลอ้ม 4.13 0.74 3.83 0.90 2.09* 0.03 

4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวงัดูแล
ความปลอดภยัและทรัพยสิ์น 4.02 0.65 4.01 0.82 0.01 0.98 

5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากร 
สนบัสนุนการพฒันางานวิชาการงาน
อาคารสถานท่ีงบงานบุคลากรและ
ความสมัพนัธ์กบัชุมชน 3.91 0.68 3.88 0.79 0.19 0.84 

6. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการเชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้เพื่อพฒันาเด็ก
ปฐมวยั 4.16 0.64 3.87 0.78 2.33* 0.02 

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับ 
สนุนให้เด็กไดเ้รียนรู้แหล่งเรียนรู้จาก
ทุกภาคส่วน 4.02 0.70 3.99 0.68 0.24 0.80 
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ตารางที ่4.21 (ต่อ)  
 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ชาย หญงิ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการพบปะเพ่ือรับ

ฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียว 
กบัการจดัการศึกษาจากทุกภาคส่วน 4.00 0.75 4.03 0.74 -0.20 0.83 

9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสนับสนุนให้การ
บริการสาธารณะแก่ชุมชน 3.78 0.62 3.93 0.61 -1.44 0.15 

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมิน
คุณภาพการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของเดก็ปฐมวยั 3.92 0.59 3.96 0.66 -1.35 0.72 

รวม 4.06 0.44 3.92 0.58 1.83 0.11 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
 จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ผูเ้ก่ียวขอ้งกับการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกัด

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 5 ดา้นการมีส่วนร่วมและการ
สนบัสนุนจากทุกภาคส่วน ท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า มีขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .05 อยู ่2 ขอ้ คือขอ้ที 3 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
ไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพฒันาปรับปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม และขอ้ท่ี 
6 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั มีขอ้ท่ีแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .0 อยู ่ขอ้ 1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไดรั้บคาํแนะนาํปรึกษาในการจดัทาํหลกัสูตร
จากหลายภาคส่วน ส่วนขอ้นอกนั้นไม่แตกต่าง 
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ตารางที ่4.22 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็ก
ปฐมวยั จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ชาย หญงิ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลก 

เปล่ียนเรียนรู้ทางดา้นการพฒันาเด็ก
ปฐมวยั 4.06 0.81 3.96 0.70 0.79 0.42 

2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริม
สนับสนุนจัดประชุมเพื่อสร้างเครือ 
ข่ายศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 4.11 0.73 3.93 0.82 1.31 0.19 

3. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการจัดทาํแผน
ความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายการ
ดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ร่วมกนั 4.00 0.73 4.05 0.81 -0.39 0.69 

4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการแต่งตั้งคณะ 
กรรมการดําเนินงานเครือข่ายศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 3.88 0.76 4.08 0.70 -1.63 0.10 

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประสาน
ความร่วมมือกบัทุกองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการสร้างเครือข่าย 4.11 0.71 4.00 0.63 0.96 0.33 

6. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการดาํเนินงาน
เ ป็นไปตามแผนปฏิบัติ การและ
ปฏิทินงาน 4.25 0.64 3.89 0.62 3.31** 0.00 

7. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใช้กิจกรรมเครือ 
ข่ายเพื่อการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
ร่วมกนั 4.13 0.78 3.87 0.71 2.01* 0.04 

8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการดาํเนินการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนา
เครือข่าย 3.94 0.73 3.99 0.62 -0.43 0.66 
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ตารางที ่4.22 (ต่อ)  
 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ชาย หญงิ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัตั้งชมรม

และคณะกรรมการในการปฏิบติังาน
ของเครือข่าย  4.05 0.65 4.04 0.66 0.06 0.94 

10. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการประเมินผล
การดาํเนินงานของเครือข่ายและนาํ
ผลการประเมินมาปรับปรุง และ
พฒันาเครือข่าย 4.00 0.75 4.24 0.72 -1.88 0.06 

รวม 4.03 0.57 4.05 0.54 -0.29 0.76 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 6 ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันา เด็ก
ปฐมวยั ท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มี
ขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .05อยู ่ 1 ขอ้คือขอ้ที 7 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ใชกิ้จกรรมเครือข่าย
เพื่อการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ร่วมกนั มีขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .01 อยู ่1 ขอ้ คือขอ้ท่ี 
6 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการดาํเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบติัการและปฏิทินงาน ส่วนขอ้นอกนั้นไม่
แตกต่าง 
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4.4.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย จําแนกตามตําแหน่งหน้าที ่
 
ตารางที ่4.23 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย จําแนกตามตําแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมและ
รายด้าน 

 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ครู/ผู้ช่วยครู คณะกรรมการ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ 4.19 0.60 4.00 0.50 1.91 0.06 
2. ดา้นบุคลากร 3.91 0.67 3.96 0.67 -0.38 0.70 
3. ดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และ

ความปลอดภยั 3.76 0.69 4.00 0.55 -2.15* 0.03 
4. ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 3.80 0.59 4.06 0.48 -2.29* 0.02 
5. ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุน 

จากทุกภาคส่วน 308 0.54 4.06 0.48 -2.63** 0.00 
6. ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเดก็ 

ปฐมวยั 4.08 0.54 4.03 0.56 0.51 0.61 
รวม 3.93 0.49 4.02 0.321 -0.74 0.45 

 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ การเปรียบเทียบระดบัสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันา เด็กเลก็

สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ี โดยภาพ 
รวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
อยู ่2 ดา้นคือ ดา้นท่ี 4 ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร และดา้นท่ี 3 ดา้นอาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 อยู ่1 ดา้นคือ ดา้น
ท่ี 5 ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน ส่วนดา้นนอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.24 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย ด้านที ่1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็ก
เลก็ จําแนกตามตําแหน่งหน้าที ่โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ครู/ผู้ช่วยครู คณะกรรมการ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ครูผูดู้แลเด็กปฏิบัติตามระเบียบว่า

ดว้ยการดาํเนินงานศูนย ์ พฒันาเด็ก
เลก็  3.95 0.57 4.14 0.56 2.93** 0.00 

2. ครูผูดู้แลเด็กจดัทาํแผนพฒันา 3 ปี/
แผนปฏิบัติการประจําปี/โครงการ 
การดาํเนินงาน 4.25 0.69 4.11 0.77 1.02 0.30 

3. ครูผูดู้แลเด็กมีบทบาทในการพฒันา
ศูนยพ์ฒันา เดก็เลก็ 4.19 0.75 4.20 0.69 0.38 0.70 

4. ครูผูดู้แลเด็กไดจ้ดัทาํโครงการเสนอ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
การดําเนินงานศูนย์ พฒันาเด็กเล็ก
จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4.16 0.64 4.08 0.74 -0.92 0.35 

5. ครูผูดู้แลเด็กเข้าใจในการได้รับจัด 
สรรงบประมาณเพียงพอในการบริหาร 
จดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 4.03 0.68 3.98 0.67 -2.35* 0.02 

6. ครูผู ้ดูแลเด็กได้มีการเบิกจ่าย  งบ 
ประมาณเป็นไปตามระเบียบด้วย
ความโปร่งใส 4.21 0.78 4.18 0.67 0.23 0.81 

7. ครูผูดู้แลเด็กมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมตามตาํแหน่ง 4.38 0.73 4.08 0.69 2.29* 0.02 

8. ครูผูดู้แลเด็กได้รับค่าตอบแทนสิทธิ
สวสัดิการตามระเบียบ 3.95 0.88 4.03 0.84 -0.49 0.62 

9. ครูผู ้ดูแลเด็กมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 4.21 0.84 4.02 0.79 1.29 0.19 
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ตารางที ่4.24 (ต่อ)  
 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ครู/ผู้ช่วยครู คณะกรรมการ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
10. ครูผูดู้แลเด็กมีการพฒันาความรู้ การ

ฝึกอบรมสมัมนาการศึกษาเพิ่มเติม 4.02 0.74 4.00 0.68 0.18 0.85 
รวม 4.19 0.60 4.00 0.50 1.79 0.06 

 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 1 ดา้นการบริหารจดัการ
ศูนยพ์ฒันา เดก็เลก็ จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ี โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ มีขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 อยู ่2 ขอ้ คือขอ้ท่ี 5 ครูผูดู้แลเด็กเขา้ใจ
ในการไดรั้บจดัสรร งบประมาณเพียงพอใน การบริหารจดัการศูนย ์พฒันาเด็กเลก็ และขอ้ท่ี 7 ครู
ผูดู้แลเด็กมีความรู้ความสามารถเหมาะสมตามตาํแหน่งขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.01 อยู ่ 1 ขอ้ คือขอ้ท่ี ขอ้ท่ี 1 ครูผูดู้แลเด็กปฏิบติัตามระเบียบว่าดว้ยการ ดาํเนินงานศูนย ์
พฒันาเดก็เลก็ ส่วนขอ้นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.25 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 2 ด้านบุคลากร จําแนกตามตําแหน่ง
หน้าที ่โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ครู/ผู้ช่วยครู คณะกรรมการ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. บุคลากรมีการประชุมร่วมกัน เพื่อ 

พฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 4.17 0.69 3.98 0.79 1.31 0.19 
2. บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิด 

ชอบ และเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 4.07 0.71 4.23 0.67 -1.29 0.19 
3. บุคลากรทุ่มเท และเสียสละในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 4.19 0.63 4.24 0.65 -0.45 0.65 
4. บุคลากรร่วมมือกันจัดกิจกรรม เพื่อ

พฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 4.21 0.64 4.18 0.75 0.23 0.81 
5. บุคลากรร่วมมือกันพัฒนาสภาพ 

แวดลอ้มภายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 4.12 0.70 3.88 0.56 2.15* 0.03 
6. หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ มีการนิเทศ 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประสบ 
การณ์การเรียนรู้ของครูผูดู้แล เดก็ 3.79 0.68 3.95 0.64 -1.34 0.18 

7. หัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กครูผูดู้แล
เด็กมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ตามภารกิจและหนา้ท่ี ท่ีรับผดิชอบ 4.00 0.76 3.99 0.87 0.06 0.94 

8. บุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นธุรการ/การ 
เ งิน/พัสดุ  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบของทาง 
ราชการและหนงัสือสัง่การ 4.17 0.96 4.00 0.90 0.97 0.33 

9. ผูป้ระกอบอาหาร ประกอบอาหารถูก
สุขลกัษณะและตามหลกัโถชนาการ 4.10 0.82 3.99 0.87 0.66 0.50 
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ตารางที ่4.25 (ต่อ)  
 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ครู/ผู้ช่วยครู คณะกรรมการ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
10. ภารโรง/ยามรักษาความปลอดภยั ทาํ

หน้าท่ีรักษาความสะอาด ดูแลซ่อม 
แซมและรักษาทรัพยสิ์น ดูแลรักษา
ความปลอดภยัทรัพยสิ์นของบุคลากร 3.67 1.14 3.95 0.94 -1.51 0.13 

รวม 3.91 0.67 3.96 0.67 -0.38 .701 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 2 ดา้นบุคลากร จาํแนกตาม
ตาํแหน่งหนา้ท่ี โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 อยู ่ 1 ขอ้ คือขอ้ท่ี 4 บุคลากรร่วมมือกนัจดักิจกรรม เพื่อพฒันาศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 
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ตารางที ่4.26 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 3 ด้านอาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อมและ
ความปลอดภัย จําแนกตามตําแหน่งหน้าที ่โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ครู/ผู้ช่วยครู คณะกรรมการ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. สถานท่ีตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีขนาด

เหมาะสมไม่อยู่ ในพื้ น ท่ี เ ส่ียง ต่อ
อนัตราย 3.81 0.77 4.03 0.72 -1.62 0.10 

2. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีอาคารเรียนอยูใ่น
สภาพแขง็แรงมัน่คงปลอดภยั 3.90 0.65 4.01 0.65 -0.87 0.38 

3. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการจัดส่ิงแวด 
ล้อมภายในอาคารมีแสงสว่างเสียง
และการถ่ายเทอากาศท่ีเอ้ือต่อการ
พฒันาเดก็ 4.21 0.64 4.11 0.67 0.83 0.40 

4. ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีพื้ น ท่ีในการ 
จัด กิจกรรม เพื่ อพัฒนา เด็กอย่ า ง
เหมาะสม 4.14 0.75 4.14 0.67 0.00 1.00 

5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีห้องนํ้ าห้องสุขา
เพียงพอสะอาดถูกสุขอนามัยและ
ปลอดภยั 4.14 0.68 4.11 0.71 0.23 0.81 

6. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจัดสภาพส่ิงแวด 
ลอ้มภายนอกอาคารมีร้ัวกั้นเป็นสัด 
ส่วนสนามเด็กเล่นพื้นท่ีกลางแจ้งมี
ความปลอดภยั 3.95 0.76 3.93 0.54 0.20 0.83 

7. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีท่ีเก็บส่ิงปฏิกูล
ทั้งภายใน และภายนอกอาคารเพียง 
พอ และถูกสุขลกัษณะ 3.86 0.68 3.96 0.57 -0.91 0.36 

8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีสถานท่ีประกอบ
อาหารและสถานท่ีรับประทานอาหาร
ท่ีสะอาดเป็นระเบียบถูกสุขอนามยั 3.95 0.79 4.01 0.78 -0.40 0.69 
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ตารางที ่4.26 (ต่อ)  
 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ครู/ผู้ช่วยครู คณะกรรมการ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดัให้มีมาตรการ

เพื่อความปลอดภัยโดยการติดตั้ ง
ระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความ
ปลอดภยั 3.64 0.90 3.96 0.77 -2.10* 0.03 

10. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีมาตรการเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.71 0.89 3.97 0.86 -1.58 0.11 

รวม 3.76 0.69 4.00 0.55 -2.15 0.03 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.26 พบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 3 ดา้นอาคารสถานท่ีส่ิงแวดลอ้ม
และความ ปลอดภยั จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ี โดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยั สาํคญัท่ี .05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .05 อยู ่1 คือขอ้ท่ี 9 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
จดัใหมี้มาตรการเพื่อความปลอดภยัโดยการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภยัส่วน
ขอ้นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.27 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 4 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลัก 
สูตร จําแนกตามตําแหน่งหน้าที ่โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ครู/ผู้ช่วยครู คณะกรรมการ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ศู นย์พัฒนา เ ด็ ก เ ล็ ก มี ก า ร ศึ กษา

วิเคราะห์หลกัสูตรปฐมวยัเพื่อจดัทาํ
หลกัสูตรศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 3.86 0.78 3.97 0.80 -0.76 0.44 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบูรณาการ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอด 
คล้องกับสังคมวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 4.05 0.79 4.03 0.73 0.12 0.90 

3. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการพฒันาและ
ออกแบบการจัดประสบการณ์โดย
เนน้เดก็เป็นสาํคญั 5.40 7.87 4.19 0.63 1.51 0.13 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการกิจกรรมท่ี
หลากหลายเพื่อพฒันาเด็กดา้นร่างกาย
อารมณ์จิตใจสงัคมและสติปัญญา 4.36 0.69 4.11 0.74 1.82 0.07 

5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการผลิตส่ือ และ
ใช้ส่ือการเ รียนรู้ได้เหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ 4.26 0.66 4.11 0.74 1.12 0.26 

6. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการพฒันาและ
ออกแบบการจัดประสบการณ์โดย
เนน้เดก็เป็นสาํคญั 4.24 0.57 4.18 0.73 0.42 0.67 

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทําวิจัย 
ในชั้นเรียนเพื่อนําผลการวิจัยมาแก ้
ปัญหาและพฒันาเดก็ 3.90 0.65 3.81 0.56 0.89 0.37 

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการนิเทศการ 
ศึกษาช่วยเหลือแนะนาํอยา่งสมํ่าเสมอ
เป็นระบบ 3.81 0.63 3.98 0.57 -1.55 0.12 
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ตารางที ่4.27 (ต่อ)  
 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ครู/ผู้ช่วยครู คณะกรรมการ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดูแลด้าน

โภชนาการอาหารครบ 5 หมู่และนํ้ า
ด่ืมสะอาด 4.05 0.73 4.10 0.75 -0.39 0.69 

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมิน 
คุณภาพภายใน 3.79 1.09 4.22 0.65 -2.94** 0.00 

รวม 3.82 0.83 4.09 0.55 -2.29** 0.02 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.27 พบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 4 ดา้นวิชาการและกิจกรรมตาม
หลกัสูตร จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ี โดยภาพรวมและรายขอ้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .01 อยู ่1 คือขอ้ท่ี 10
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการประเมินคุณภาพภายใน 
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ตารางที ่4.28 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 5 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน จําแนกตามตําแหน่งหน้าที ่โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ครู/ผู้ช่วยครู คณะกรรมการ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้รับคาํแนะนํา

ปรึกษาในการจัดทําหลักสูตรจาก
หลายภาคส่วน 3.71 0.74 4.16 0.65 -3.57** 0.00 

2. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการจัดทาํโครง 
การพฒันาดา้นต่าง ๆ  3.79 0.81 4.15 0.66 -2.80 0.09 

3. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการพฒันาปรับ 
ปรุงอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดลอ้ม 3.64 0.98 4.10 0.73 -3.03 0.31 

4. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวงัดูแล
ความปลอดภยัและทรัพยสิ์น 3.86 .87 4.08 0.68 -1.63 0.79 

5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากร 
สนับสนุนการพฒันางานวิชาการงาน
อาคารสถานท่ีงบงานบุคลากรและ
ความสมัพนัธ์กบัชุมชน 3.71 0.86 3.97 0.68 -1.87 0.75 

6. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการเชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้เพื่อพฒันาเด็ก
ปฐมวยั 3.67 0.81 4.14 0.65 -3.64* 0.03 

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับ 
สนุนใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้แหล่งเรียนรู้จาก
ทุกภาคส่วน 3.83 0.69 4.07 0.67 -1.89 0.06 
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ตารางที ่4.28 (ต่อ)  
 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ครู/ผู้ช่วยครู คณะกรรมการ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
8. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการพบปะเพ่ือรับ

ฟังและแลกเป ล่ียนความคิดเ ห็น
เก่ียวกบัการจดัการศึกษาจากทุกภาค
ส่วน 3.86 0.75 4.08 0.74 -1.63 0.19 

9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสนับสนุนให้การ
บริการสาธารณะแก่ชุมชน 3.86 0.60 3.87 0.63 -0.08 0.97 

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมิน
คุณภาพการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของเดก็ปฐมวยั 3.90 0.65 3.96 0.62 -0.46 0.89 

รวม 3.80 0.59 4.06 0.48 2.39** 0.01 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.28 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 5 ดา้นการมีส่วนร่วมและ
การสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ี โดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยั 
สาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีขอ้ม่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั.01 อยู ่ 1ขอ้ คือขอ้ 1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไดรั้บคาํแนะนาํปรึกษาในการจดัทาํหลกัสูตร
จากหลายภาคส่วน มีขอ้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 อยู ่ 1 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 6 ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็มีการเชิญวิทยากรภายนอกมาใหค้วามรู้เพื่อพฒันาเดก็ปฐมวยั 
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ตารางที ่4.29 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการ พฒันาเด็ก
ปฐมวยั จําแนกตามตําแหน่งหน้าที ่โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ครู/ผู้ช่วยครู คณะกรรมการ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลก 

เปล่ียนเรียนรู้ทางด้านการพฒันาเด็ก
ปฐมวยั 3.90 0.75 4.05 0.75 -1.05 0.29 

2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริม
สนับสนุนจัดประชุมเพื่อสร้างเครือ 
ข่ายศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 3.93 0.74 4.05 0.80 -0.84 0.40 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทาํแผน
ความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายการ
ดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ร่วมกนั 4.07 0.80 4.01 0.76 0.42 0.67 

4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการแต่งตั้งคณะ 
กรรมการดําเนินงานเครือข่ายศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 4.05 0.73 3.96 0.74 0.64 0.51 

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประสาน
ความร่วมมือกบัทุกองคก์รท่ีเก่ียว ขอ้ง
ในการสร้างเครือข่าย 3.95 0.66 4.09 0.67 -1.12 0.26 

6. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการดาํเนินงาน
เป็นไปตามแผนปฏิบติัการและปฏิทิน 
งาน 3.81 0.55 4.16 0.66 -3.01** 0.00 

7. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใช้กิจกรรมเครือ 
ข่ายเพ่ือการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ร่วมกนั 3.83 0.66 4.05 0.79 -1.56 0.12 

8. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการดําเนินการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนา
เครือข่าย 3.88 0.59 4.00 0.70 -0.96 0.33 
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ตารางที ่4.29 (ต่อ)  
 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ครู/ผู้ช่วยครู คณะกรรมการ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัตั้งชมรม

และคณะกรรมการในการปฏิบติังาน
ของเครือข่าย  4.07 0.67 4.03 0.64 0.33 0.73 

10. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการประเมินผล
การดาํเนินงานของเครือข่ายและนาํ
ผลการประเมินมาปรับปรุง  และ
พฒันาเครือข่าย 4.36 0.61 4.03 0.77 2.40** 0.01 

รวม 4.08 0.54 4.03 0.56 0.51 0.61 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.29 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 6 ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการ
พฒันาเด็กปฐมวยั จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ มีขอ้ม่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 อยู ่2 ขอ้ คือขอ้ 6 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มี
การดาํเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบติัการและปฏิทินงาน และขอ้ท่ี 10 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการ
ประเมินผลการดาํเนินงานของเครือข่ายและนาํผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาเครือข่าย 
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4.4.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 
ตารางที ่4.30 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวัดเลย จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและราย
ด้าน 

 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ด้านการบริหารจัดการศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ 3.96 0.51 4.18 0.55 -2.44 0.16 

2. ดา้นบุคลากร 3.94 0.68 3.95 0.65 -0.11 0.90 
3. ด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม และ 
ความปลอดภยั 4.32 2.88 3.83 0.66 1.49 0.13 

4. ดา้นวิชาการ และกิจกรรมตามหลกั สูตร 4.15 0.55 3.82 0.74 3.01** 0.00 
5. ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน 4.06 0.47 03.84 0.56 2.69** 0.00 

6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวยั 4.06 0.55 4.01 .56 0.53 0.59 

รวม 4.03 0.34 3.94 0.43 0.70 0.48 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.30 พบว่า การเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย จาํแนกตามตามวฒิุการศึกษาโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีดา้นท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 อยู ่2 ดา้น คือดา้นท่ี 4ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร และดา้นท่ี 5 ดา้นการมีส่วนร่วม
และการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน ส่วนดา้นนอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.31 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย ด้านที ่1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็ก
เลก็ จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ครูผูดู้แลเดก็ปฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ย

การดาํเนินงานศูนย ์พฒันาเดก็เลก็  3.95 0.57 4.14 0.56 -2.74** 0.00 
2. ครูผูดู้แลเด็กจดัทาํแผนพฒันา 3 ปี/

แผนปฏิบัติการประจําปี/โครงการ 
การดาํเนินงาน 4.25 0.69 4.11 0.77 -1.11 0.26 

3. ครูผูดู้แลเด็กมีบทบาทในการพฒันา
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 4.19 0.75 4.20 0.69 0.68 0.49 

4. ครูผูดู้แลเด็กไดจ้ดัทาํโครงการเสนอ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
การดาํเนินงานศูนย ์พฒันาเด็กเลก็จาก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4.16 0.64 4.08 0.74 0.92 0.35 

5. ครูผูดู้แลเด็กเข้าใจในการได้รับจัด 
สรรงบประมาณเพี ยงพอในการ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 4.03 0.68 3.98 0.67 1.94* 0.05 

6. ครูผู ้ดูแลเด็กได้มีการเบิกจ่าย  งบ 
ประมาณเป็นไปตามระเบียบด้วย
ความโปร่งใส 4.21 0.78 4.18 0.67 -0.63 0.52 

7. ครูผูดู้แลเด็กมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมตามตาํแหน่ง 4.38 0.73 4.08 0.69 -2.14* 0.03 

8. ครูผูดู้แลเด็กได้รับค่าตอบแทนสิทธิ
สวสัดิการตามระเบียบ 3.95 0.88 4.03 0.84 0.48 0.62 

9. ครูผู ้ดูแลเด็กมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 4.21 0.84 4.02 0.79 -1.34 0.18 
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ตารางที ่4.31 (ต่อ)  
 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
10. ครูผูดู้แลเด็กมีการพฒันาความรู้ การ

ฝึกอบรม สมัมนาการศึกษาเพิ่มเติม 4.02 0.74 4.00 0.68 -1.11 0.26 
รวม 4.19 0.60 4.00 0.50 -2.44 0.16 

 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.31 พบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 1 ดา้นการบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ีโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 อยู ่1 
ขอ้ คือขอ้ท่ี 1ครูผูดู้แลเดก็ปฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ยการ ดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขอ้ท่ีแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 อยู ่ 2 ขอ้ คือขอ้ท่ี 5 ครูผูดู้แลเด็กเขา้ใจในการไดรั้บจดัสร
งบประมาณเพียงพอในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ และขอ้ท่ี 7 ครูผูดู้แลเด็กมีความรู้
ความสามารถเหมาะสมตามตาํแหน่ง ส่วนขอ้นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.32 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย ด้านที่ 2 ด้านบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. บุคลากรมีการประชุมร่วมกัน เพื่อ

พฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 4.17 0.69 3.98 0.79 -1.76 0.08 
2. บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับ 

ผดิชอบและเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 4.07 0.71 4.23 0.67 0.48 0.62 
3. บุคลากรทุ่มเทและเสียสละในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 4.19 0.63 4.24 0.65 0.65 0.51 
4. บุคลากรร่วมมือกันจัดกิจกรรม เพื่อ

พฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 4.21 0.64 4.18 0.75 -0.86 0.39 
5. บุคลากรร่วมมือกันพัฒนาสภาพ  

แวดลอ้มภายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 4.12 0.70 3.88 0.56 -1.09 0.27 
6. หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ มีการนิเทศ 

ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัประสบการณ์ 
การเรียนรู้ของครูผูดู้แล เดก็ 3.79 0.68 3.95 0.64 1.06 0.29 

7. หัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กครูผูดู้แล
เด็กมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ตามภารกิจและหนา้ท่ี ท่ีรับผดิชอบ 4.00 0.76 3.99 0.87 -0.28 0.77 

8. บุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นธุรการ/การ 
เ งิน/พัสดุ  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบของทาง  
ราชการและหนงัสือสัง่การ 4.17 0.96 4.00 0.90 -0.56 0.57 

9. ผูป้ระกอบอาหาร ประกอบอาหารถูก
สุขลกัษณะและตามหลกัโถชนาการ 4.10 .82 3.99 .87 -1.34 0.18 
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ตารางที ่4.32 (ต่อ)  
 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
10. ภารโรง/ยามรักษาความปลอดภยั ทาํ

หน้าท่ีรักษาความสะอาด ดูแลซ่อม 
แซมและรักษาทรัพยสิ์น ดูแลรักษา
ความปลอดภยัทรัพยสิ์นของ บุคลากร 3.67 1.14 3.95 0.94 1.18 0.23 

รวม 3.91 0.67 3.96 0.67 -0.11 0.90 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.32 พบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 2 ดา้นบุคลากร จาํแนกตามวุฒิ
การศึกษา ทั้งโดยภาพรวมและรายขอ้ ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที ่4.33 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 3 ด้านอาคาร สถานที่ส่ิงแวดล้อมและ
ความปลอดภัย จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. สถานท่ีตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีขนาด

เหมาะสมไม่อยู่ ในพื้ น ท่ี เ ส่ี ยงต่อ
อนัตราย 3.81 0.77 4.03 0.72 1.59 0.11 

2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีอาคารเรียนอยู่ใน
สภาพ แขง็แรงมัน่คงปลอดภยั 3.90 0.65 4.01 0.65 0.19 0.84 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดส่ิงแวด 
ลอ้มภายในอาคารมีแสงสว่างเสียงและ
การถ่ายเทอากาศท่ีเอ้ือต่อการพฒันา
เดก็ 4.21 0.64 4.11 0.67 -0.92 0.35 

4. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีพื้นท่ีในการจัด
กิจกรรมเพ่ือพฒันาเดก็อยา่งเหมาะสม 4.14 0.75 4.14 0.67 0.35 0.72 

5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีห้องนํ้ าห้องสุขา
เพียงพอสะอาดถูกสุขอนามัยและ
ปลอดภยั 4.14 0.68 4.11 0.71 -0.20 0.84 

6. ศูนย์พัฒนา เด็ ก เ ล็ก จัดสภาพ ส่ิ ง 
แวดลอ้มภายนอกอาคารมีร้ัวกั้นเป็น
สดั ส่วนสนามเดก็เล่นพื้นท่ีกลาง แจง้
มีความปลอดภยั 3.95 0.76 3.93 0.54 0.33 0.73 

7. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีท่ีเก็บส่ิงปฏิกลูทั้ง
ภายในและภายนอกอาคารเพียงพอ
และถูกสุขลกัษณะ 3.86 0.68 3.96 0.57 0.22 0.82 

8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีสถานท่ีประกอบ
อาหารและสถานท่ีรับประทานอาหาร
ท่ีสะอาดเป็นระเบียบถูกสุขอนามยั 3.95 0.79 4.01 0.78 0.78 0.43 
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ตารางที ่4.33 (ต่อ)  
 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีมาตรการ 

เพื่อความปลอดภยัโดยการติดตั้งระบบ
และอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภยั 3.64 0.90 3.96 0.77 2.10* 0.03 

10. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีมาตรการเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.71 0.89 3.97 0.86 0.71 0.47 

รวม 3.76 0.69 4.00 0.55 1.49 0.13 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.33 พบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลยดา้นท่ี 3 ดา้นอาคารสถานท่ีส่ิงแวดลอ้ม
และความ ปลอดภยั จาํแนกตามวุฒิการศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่ามีขอ้ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัท่ี .05 อยู่ 1 ขอ้คือขอ้ท่ี 9 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดัให้มี
มาตรการเพื่อความปลอดภยัโดยการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภยั ส่วนขอ้
นอกนั้นไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที ่4.34 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย ด้านที่ 4 ด้านวิชาการและกจิกรรมตามหลกัสูตร 
จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ศู นย์พัฒนา เด็ ก เ ล็ ก มี ก าร ศึ กษา

วิเคราะห์หลกัสูตรปฐมวยัเพื่อจดัทาํ
หลกัสูตรศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 3.86 0.78 3.97 0.80 1.11 0.26 

2. ศูนย์พัฒนา เด็ ก เล็ ก มี การบู รณา 
การหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้
สอดคลอ้งกับสังคมวฒันธรรม และ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 4.05 0.79 4.03 0.73 0.25 0.80 

3. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการพฒันาและ
ออกแบบการจัดประสบการณ์โดย 
เนน้เดก็เป็นสาํคญั 5.40 7.87 4.19 0.63 -1.14 0.25 

4. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการกิจกรรมท่ี
หลากหลายเพ่ือพฒันาเด็กดา้นร่างกาย
อารมณ์จิตใจสงัคมและสติปัญญา 4.36 0.69 4.11 0.74 -1.41 0.16 

5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการผลิตส่ือและ
ใช้ส่ือการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับกิจ 
กรรมการเรียนรู้ 4.26 0.66 4.11 0.74 -0.88 0.37 

6. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการพฒันาและ
ออกแบบการจดัประสบการณ์โดยเนน้
เดก็เป็นสาํคญั 4.24 0.57 4.18 0.73 -0.29 0.76 

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทําวิจัย 
ในชั้นเรียนเพื่อนําผลการวิจัยมาแก ้
ปัญหาและพฒันาเดก็ 3.90 0.65 3.81 0.56 -1.06 0.29 
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ตารางที ่4.34 (ต่อ)  
 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการนิเทศการ 

ศึกษาช่วยเหลือแนะนาํอยา่งสมํ่าเสมอ
เป็นระบบ 3.81 0.63 3.98 0.57 0.22 0.82 

9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดูแลด้าน
โภชนาการอาหารครบ 5 หมู่และนํ้ าด่ืม 
สะอาด 4.05 0.73 4.10 0.75 1.39 0.16 

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมิน
คุณภาพภายใน 3.79 1.09 4.22 0.65 3.77** 0.00 

รวม 3.82 .83 4.09 0.55 3.01** 0.00 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.34 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 4 ดา้นวิชาการและกิจกรรม
ตามหลกัสูตร จาํแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีขอ้ม่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 อยู ่1 ขอ้ 
คือ ขอ้ท่ี 10 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการประเมินคุณภาพภายใน ส่วนขอ้นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.35 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 5 ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้รับคาํแนะนํา

ปรึกษาในการจัดทําหลักสูตรจาก
หลายภาคส่วน 3.71 0.74 4.16 0.65 3.42** 0.00 

2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการจัดทาํโครง 
การพฒันาดา้นต่าง ๆ  3.79 0.81 4.15 0.66 2.52** 0.01 

3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการพัฒนาปรับ 
ปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 3.64 0.98 4.10 0.73 2.67** 0.00 

4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวงัดูแล
ความปลอดภยัและทรัพยสิ์น 3.86 0.87 4.08 0.68 1.33 0.18 

5. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้รับความร่วม 
มือจากทุกภาคส่วนในการระดม
ทรัพยากรสนับสนุนการพฒันางาน
วิชาการงานอาคารสถานท่ีงบงาน
บุคลากรและความสมัพนัธ์กบัชุมชน 3.71 0.86 3.97 0.68 1.77 0.07 

6. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการเชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้เพื่อพฒันาเด็ก
ปฐมวยั 3.67 0.81 4.14 0.65 3.62** 0.00 

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับ 
สนุนใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้แหล่งเรียนรู้จาก
ทุกภาคส่วน 3.83 0.69 4.07 0.67 1.24 0.21 
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ตารางที ่4.35 (ต่อ)  
 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
8. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการพบปะเพ่ือ 

รับฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เก่ียวกบัการจดัการศึกษาจากทุกภาค
ส่วน 3.86 0.75 4.08 0.74 -0.03 0.97 

9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสนับสนุนให้การ
บริการสาธารณะแก่ชุมชน 3.86 0.60 3.87 0.63 0.81 0.41 

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมิน
คุณภาพการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของเดก็ปฐมวยั 3.90 0.65 3.96 0.62 0.71 0.47 

รวม 3.80 0.59 4.06 0.48 2.69** 0.00 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.35 พบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 5 ดา้นการมีส่วนร่วมและการ 
สนบัสนุนจากทุกภาคส่วน จาํแนกตามวุฒิการศึกษาโดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีขอ้ม่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.01 อยู่ 2 ขอ้ คือท่ี 1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บคาํแนะนาํปรึกษาในการจดัทาํหลกัสูตรจาก
หลายภาคส่วน ขอ้ท่ี 2 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจดัทาํโครงการ
พฒันาด้านต่าง ๆ ขอ้ท่ี 3 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพฒันา
ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม และขอ้ท่ี 6 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการเชิญวิทยากรภายนอก
มาใหค้วามรู้เพื่อพฒันาเดก็ปฐมวยั ส่วนขอ้นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.36 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวยั จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลก 

เปล่ียนเรียนรู้ทางดา้นการพฒันาเด็ก
ปฐมวยั 3.90 0.75 4.05 0.75 1.46 0.14 

2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริม
สนับสนุนจัดประชุมเพื่อสร้างเครือ 
ข่ายศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 3.93 0.74 4.05 0.80 0.18 0.85 

3. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการจัดทาํแผน
ความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายการ
ดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ร่วมกนั 4.07 0.80 4.01 0.76 -1.17 0.24 

4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการแต่งตั้งคณะ 
กรรมการดําเนินงานเครือข่ายศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 4.05 0.73 3.96 0.74 0.49 0.61 

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประสาน
ความร่วมมือกบัทุกองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการสร้างเครือข่าย 3.95 0.66 4.09 0.67 0.75 0.45 

6. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการดาํเนินงาน
เป็นไปตามแผนปฏิบติัการและปฏิทิน
งาน 3.81 0.55 4.16 0.66 2.49** 0.01 

7. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใช้กิจกรรมเครือ 
ข่ายเพื่อการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
ร่วมกนั 3.83 0.66 4.05 0.79 1.39 0.16 

 
 



137 
 

ตารางที ่4.36 (ต่อ)  
 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการดาํเนินการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนา
เครือข่าย 3.88 0.59 4.00 0.70 0.99 0.32 

9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัตั้งชมรม
และคณะกรรมการในการปฏิบติังาน
ของเครือข่าย  4.07 0.67 4.03 0.64 -0.12 0.90 

10. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการประเมินผล
การดาํเนินงานของเครือข่ายและนาํ
ผลการประเมินมาปรับปรุง  และ
พฒันาเครือข่าย 4.36 0.61 4.03 0.77 -1.01 0.31 

รวม 4.08 0.54 4.03 0.56 0.53 0.59 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.36 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันา
เดก็ปฐมวยั จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มี
ขอ้ม่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 อยู่ 2 ขอ้ คือท่ี 6 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการ
ดาํเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบติัการและปฏิทินงาน ส่วนขอ้นอกนั้นไม่แตกต่างกนั  
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4.4.4 ผลการเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย จําแนกตามอายุ 
  
ตารางที ่4.37 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย จําแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายด้าน 
 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

40 ปีลงมา 40 ปีขึน้ไป 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ 3.97 0.51 4.13 .056 -1.83 0.06 
2. ดา้นบุคลากร 3.91 .66 3.98 .067 -0.66 0.50 
3. ดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและ 

ความปลอดภยั 3.91 0.67 3.93 0.67 -0.19 0.84 
4. ดา้นวิชาการและกิจกรรมตาหลกัสูตร 3.89 0.58 4.12 0.71 -2.05 0.04* 
5. ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุน

จากทุกภาคส่วน 4.00 0.55 3.97 0.50 0.30 0.76 
6. ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็ก 

ปฐมวยั 4.01 0.52 4.01 0.29 -0.63 0.52 
รวม 4.01 0.29 3.94 4.07 -1.16 0.24 

 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.37 พบว่า การเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย จาํแนกตามตามอาย ุโดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีดา้นท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อยู่ 1 
ดา้น คือดา้นท่ี 4 ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ส่วนดา้นนอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.38 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย ด้านที ่1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็ก
เลก็ จําแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

40 ปีลงมา 40 ปีขึน้ไป 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ครูผูดู้แลเดก็ปฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ย

การดาํเนินงานศูนย ์พฒันาเดก็เลก็  4.09 0.57 4.13 0.56 -0.30 0.76 
2. ครูผูดู้แลเด็กจดัทาํแผนพฒันา 3 ปี/ 

แผนปฏิบัติการประจําปี/โครงการ 
การดาํเนินงาน 4.16 0.69 4.23 0.77 -0.62 0.53 

3. ครูผูดู้แลเด็กมีบทบาทในการพฒันา
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 4.18 0.75 4.41 0.69 -02.05* 0.04 

4. ครูผูดู้แลเด็กไดจ้ดัทาํโครงการเสนอ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
การดาํเนินงานศูนย ์พฒันาเด็กเลก็จาก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4.09 0.64 4.10 0.74 0.66 0.50 

5. ครูผูดู้แลเด็กเข้าใจในการได้รับจัด 
สรรงบประมาณเพี ยงพอในการ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 3.85 0.68 4.15 0.67 -0.49 0.62 

6. ครูผู ้ดูแลเด็กได้มีการเบิกจ่าย  งบ 
ประมาณเป็นไปตามระเบียบดว้ยความ 
โปร่งใส 4.18 0.78 4.21 0.67 -0.21 0.82 

7. ครูผูดู้แลเด็กมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมตามตาํแหน่ง 4.15 0.73 4.19 0.69 -0.34 0.72 

8. ครูผูดู้แลเด็กได้รับค่าตอบแทนสิทธิ 
สวสัดิการตามระเบียบ 3.96 0.88 4.05 0.84 -0.68 0.49 

9. ครูผู ้ดูแลเด็กมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 4.03 0.84 4.12 0.79 -0.67 0.50 
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ตารางที ่4.38 (ต่อ)  
 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

40 ปีลงมา 40 ปีขึน้ไป 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
10. ครูผูดู้แลเด็กมีการพฒันาความรู้ การ

ฝึกอบรมสมัมนาการศึกษาเพิ่มเติม 418 0.74 4.15 0.68 -2.56** 0.01 
รวม 4.19 0.60 4.00 0.50 -1.83 0.06 

 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.38 พบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 1 ดา้นการบริหารจดัการศูนย์
พฒันา เดก็เลก็ จาํแนกตามอาย ุโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีขอ้ท่ีแตก 
ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 อยู ่ 1 ขอ้ คือขอ้ท่ี 3 ครูผูดู้แลเด็กมีบทบาทในการพฒันา
ศูนยพ์ฒันา ขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 อยู ่1 ขอ้ คือขอ้ท่ี 10 ครูผูดู้แลเด็กมี
การพฒันาความรู้ การฝึกอบรม สมัมนาการศึกษาเพิ่มเติม ส่วนขอ้นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.39 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 2 ด้านบุคลากร จําแนกตามอายุ โดยภาพ 
รวมและรายข้อ  

 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

40 ปีลงมา 40 ปีขึน้ไป 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. บุคลากรมีการประชุมร่วมกัน เพื่อ

พฒันาศูนยพ์ฒันา เดก็เลก็ 3.93 0.82 4.14 0.71 -1.63 0.10 
2. บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิด 

ชอบและเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 4.10 0.74 4.26 0.62 -1.34 0.18 
3. บุคลากรทุ่มเทและเสียสละในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 4.27 0.64 4.19 0.65 0.69 0.48 
4. บุคลากรร่วมมือกันจัดกิจกรรม เพื่อ

พฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 4.16 0.73 4.22 0.71 -0.45 0.65 
5. บุคลากรร่วมมือกันพัฒนา  สภาพ 

แวดลอ้มภายในศูนย ์พฒันาเดก็เลก็ 3.93 0.53 3.97 0.68 -0.45 0.65 
6. หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ มีการนิเทศ  

ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัประสบการณ์ 
การเรียนรู้ของครูผูดู้แล เดก็ 3.94 0.54 3.86 0.75 0.69 0.49 

7. หัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กครูผูดู้แล
เด็กมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ตามภารกิจและหนา้ท่ี ท่ีรับผดิชอบ 3.97 0.79 4.01 0.89 -0.30 0.76 

8. บุคลากรท่ีรับผิดชอบด้านธุรการ/
การเงิน/พสัดุ ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบของทาง 
ราชการและหนงัสือสัง่การ 3.90 0.94 4.01 0.90 0.48 0.62 

9. ผูป้ระกอบอาหาร ประกอบอาหารถูก
สุขลกัษณะและตามหลกัโถชนาการ 4.06 0.86 3.99 0.85 0.50 0.61 
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ตารางที ่4.39 (ต่อ)  
 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

40 ปีลงมา 40 ปีขึน้ไป 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
10. ภารโรง/ยามรักษาความปลอดภยั ทาํ

หนา้ท่ีรักษา ความสะอาด ดูแล ซ่อม 
แซม และรักษาทรัพยสิ์น ดูแลรักษา
ความปลอดภยัทรัพยสิ์นของบุคลากร 4.09 0.95 3.84 1.06 0.34 0.72 

รวม 3.91 0.66 3.98 0.67 -0.66 0.50 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.39 พบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 2 ดา้นบุคลากร จาํแนกตามอาย ุ
ทั้งโดยภาพรวมและรายขอ้ ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที ่4.40 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 3 ด้านอาคาร สถานที่ ส่ิงแวดล้อม และ
ความปลอดภัย จําแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

40 ปีลงมา 40 ปีขึน้ไป 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. สถานท่ีตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีขนาด

เหมาะสมไม่อยู่ ในพื้ น ท่ี เ ส่ี ยงต่อ
อนัตราย 3.99 0.63 3.95 0.83 0.31 0.75 

2. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีอาคารเรียนอยูใ่น 
สภาพแขง็แรงมัน่คงปลอดภยั 4.00 0.67 3.96 0.63 0.37 0.71 

3. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการจัดส่ิงแวด 
ล้อมภายในอาคารมีแสงสว่างเสียง
และการถ่ายเทอากาศท่ีเอ้ือต่อการ
พฒันาเดก็ 4.13 0.57 4.15 0.73 -0.14 0.88 

4. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีพื้นท่ีในการจัด 
กิจกรรมเพ่ือพฒันาเดก็อยา่งเหมาะสม 4.09 0.71 4.19 0.68 -0.86 0.38 

5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีห้องนํ้ าห้องสุขา
เพียงพอสะอาดถูกสุขอนามัย และ 
ปลอดภยั 4.06 0.79 4.18 0.60 -0.99 0.32 

6. ศูนย์พัฒนา เด็ ก เล็กจัดสภาพ  ส่ิ ง 
แวดลอ้มภายนอกอาคารมีร้ัวกั้นเป็น
สัดส่วนสนามเด็กเล่นพื้นท่ีกลางแจง้มี
ความปลอดภยั 3.91 0.59 3.96 0.63 -0.46 0.64 

7. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีท่ีเก็บส่ิงปฏิกลูทั้ง
ภายในและภายนอกอาคารเพียงพอ 
และถูกสุขลกัษณะ 3.91 0.62 3.95 0.59 -0.33 0.73 

8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีสถานท่ีประกอบ
อาหารและสถานท่ีรับประทานอาหาร
ท่ีสะอาดเป็นระเบียบถูกสุขอนามยั 4.01 0.74 3.97 0.81 0.31 0.75 
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ตารางที ่4.40 (ต่อ)  
 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

40 ปีลงมา 40 ปีขึน้ไป 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดัให้มีมาตรการ

เพื่อความปลอดภัยโดยการติดตั้ ง
ระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความ
ปลอดภยั 3.87 0.79 3.86 0.85 0.01 0.98 

10. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีมาตรการเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.85 0.80 3.93 0.94 -0.54 0.58 

รวม 3.91 0.52 3.93 0.67 -1.98 0.84 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.40 พบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลยดา้นท่ี 3 ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม
และความ ปลอดภยั จาํแนกตามอาย ุโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที ่4.41 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย ด้านที่ 4 ด้านวิชาการและกจิกรรมตามหลกัสูตร 
จําแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

40 ปีลงมา 40 ปีขึน้ไป 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ศู นย์พัฒนา เ ด็ ก เ ล็ ก มี ก า ร ศึ กษา

วิเคราะห์หลกัสูตรปฐมวยัเพื่อจัดทาํ
หลกัสูตรศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 3.78 0.81 4.08 0.75 -2.30* 0.02 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบูรณาการ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอด 
คล้องกับสังคมวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 4.04 0.80 4.03 0.70 0.13 0.89 

3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการพฒันา และ
ออกแบบการจดัประสบการณ์โดยเนน้
เดก็เป็นสาํคญั 4.24 0.74 4.85 5.97 -0.83 0.40 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการกิจกรรมท่ี
หลากหลายเพื่อพฒันาเด็กดา้นร่างกาย
อารมณ์จิตใจสงัคมและสติปัญญา 4.24 0.69 4.14 0.76 0.81 0.41 

5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการผลิตส่ือ และ
ใช้ส่ือการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับกิจ 
กรรมการเรียนรู้ 4.09 0.71 4.22 0.73 -1.06 0.25 

6. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการพฒันาและ
ออกแบบการจดัประสบการณ์โดยเนน้
เดก็เป็นสาํคญั 4.25 0.70 4.15 0.68 0.88 0.38 

7. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัทาํวิจยัใน
ชั้นเรียนเพื่อนาํผลการวิจยัมาแกปั้ญหา
และพฒันาเดก็ 3.91 0.57 3.77 0.61 1.42 0.15 

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการนิเทศการ 
ศึกษาช่วยเหลือแนะนาํอยา่งสมํ่าเสมอ
เป็นระบบ 3.94 0.62 3.92 0.57 0.22 0.82 
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ตารางที ่4.41 (ต่อ)  
 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

40 ปีลงมา 40 ปีขึน้ไป 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดูแลด้าน

โภชนาการอาหารครบ 5 หมู่และนํ้าด่ืม
สะอาด 3.94 0.77 4.22 0.69 -2.24* 0.02 

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมิน
คุณภาพภายใน 4.01 0.68 4.16 0.94 -1.06 0.28 

รวม 3.89 0.58 4.122 0.71 -2.05* 0.04 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.41 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 4 ดา้นวิชาการและกิจกรรม
ตามหลกัสูตร จาํแนกตามอาย ุโดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีขอ้ม่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 อยู ่2 ขอ้ คือ 1 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการศึกษาวิเคราะห์หลกัสูตรปฐมวยัเพื่อจดัทาํหลกัสูตรศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ และ
ขอ้ท่ี 9 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการดูแลดา้นโภชนาการอาหารครบ 5 หมู่และนํ้ าด่ืมสะอาดส่วนขอ้
นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.42 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 5 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน จําแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

40 ปีลงมา 40 ปีขึน้ไป 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับคาํแนะนํา

ปรึกษาในการจัดทําหลักสูตรจาก
หลายภาคส่วน 4.03 0.71 4.03 0.70 0.02 0.98 

2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการจดัทาํโครงการ
พฒันาดา้นต่าง ๆ  4.03 0.73 4.05 0.72 -020 0.84 

3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการพัฒนาปรับ 
ปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 3.94 0.75 3.99 0.92 -0.32 0.74 

4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวงัดูแล
ความปลอดภยัและทรัพยสิ์น 4.09 0.77 3.95 0.72 1.14 0.25 

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความร่วม 
มือจากทุกภาคส่วนในการระดม
ทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนางาน
วิชาการงานอาคารสถานท่ีงบงาน
บุคลากรและความสมัพนัธ์กบัชุมชน 3.82 0.73 3.96 0.75 -1.09 0.27 

6. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการเชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้เพื่อพฒันาเด็ก
ปฐมวยั 3.96 0.66 4.04 0.80 -0.68 0.49 

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับ 
สนุนให้เด็กไดเ้รียนรู้แหล่งเรียนรู้จาก
ทุกภาคส่วน 3.97 0.60 4.03 0.76 -0.49 0.62 
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ตารางที ่4.42 (ต่อ)  
 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

40 ปีลงมา 40 ปีขึน้ไป 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการพบปะเพื่อรับ

ฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียว 
กบัการจดัการศึกษาจากทุกภาคส่วน 4.01 0.70 4.01 0.79 0.01 0.99 

9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสนับสนุนให้การ
บริการสาธารณะแก่ชุมชน 3.85 0.58 3.88 0.66 -0.24 0.80 

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมิน 
คุณภาพการจดัประสบการณ์การเรียน 
รู้ของเดก็ปฐมวยั 3.97 0.65 3.92 0.61 0.48 0.62 

รวม 4.00 0.55 3.97 0.50 0.35 0.76 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.42 พบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 5 ดา้นการมีส่วนร่วมและการ 
สนบัสนุนจากทุกภาคส่วน จาํแนกตามอาย ุทั้งโดยภาพรวมและรายขอ้ ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที ่4.43 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวยั จําแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

40 ปีลงมา 40 ปีขึน้ไป 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลก 

เปล่ียนเรียนรู้ทางด้านการพฒันาเด็ก
ปฐมวยั 3.94 0.77 4.07 0.73 -1.00 0.31 

2. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริม
สนับสนุนจัดประชุมเพื่อสร้างเครือ 
ข่ายศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 3.93 0.84 4.10 0.73 -1.28 0.20 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทําแผน
ความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายการ
ดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ร่วมกนั 3.97 0.77 4.08 0.77 -0.85 0.39 

4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการแต่งตั้งคณะ 
กรรมการดําเนินงานเครือข่ายศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 3.91 0.73 4.05 0.74 -1.15 0.25 

5. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการประสานความ
ร่วมมือกบัทุกองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งในการ
สร้างเครือข่าย 3.99 0.68 4.11 0.65 -1.09 0.27 

6. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการดําเนินงาน
เป็นไปตามแผนปฏิบติัการและปฏิทิน
งาน 3.99 0.68 4.12 0.62 -1.25 0.21 

7. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใช้กิจกรรมเครือ 
ข่ายเพื่อการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ร่วมกนั 3.96 0.70 4.01 0.80 -0.45 0.65 

8. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการดําเนินการ 
เผย แพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนา
เครือข่าย 3.87 0.67 4.05 0.66 -1.67 0.09 
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ตารางที ่4.43 (ต่อ)  
 

สภาพการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

40 ปีลงมา 40 ปีขึน้ไป 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจัดตั้ งชมรม

และคณะกรรมการในการปฏิบติังาน
ของเครือข่าย  4.01 0.68 4.07 0.63 -0.48 0.63 

10. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการประเมินผล
การดําเนินงานของเครือข่าย และ 
นําผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พฒันาเครือข่าย 4.12 0.70 4.14 0.78 -0.13 0.89 

รวม 4.01 0.52 4.07 0.58 -0.63 0.52 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.43 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันา
เดก็ปฐมวยั จาํแนกตามอาย ุทั้งโดยภาพรวมและรายขอ้ไม่แตกต่าง  
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4.5 ผลการเปรียบเทียบระดบัปัญหาการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเดก็เลก็สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย  

 4.5.1 ผลการเปรียบเทียบระดับปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย จําแนกตามเพศ 
 
ตารางที ่4.44 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้าน 
 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ชาย หญงิ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ 2.41 0.46 2.65 0.63 -3.20** 0.00 
2. ดา้นบุคลากร 2.81 0.49 2.94 0.69 -2.86** 0.00 
3. ดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและ

ความปลอดภยั 2.96 0.61 2.96 0.70 -0.79 0.42 
4. ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 2.74 0.48 2.96 0.64 -2.48** 0.01 
5. ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุน

จากทุกภาคส่วน 2.50 0.47 2.63 0.56 -3.79** 0.00 
6. ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็ก

ปฐมวยั 2.65 0.59 2.80 0.66 -1.07 0.28 
รวม 2.68 0.31 2.82 0.64 -3.35** 0.00 

 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.44 พบว่า การเปรียบเทียบระดบั ปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย จาํแนกตามเพศโดยภาพรวม พบว่า
แตกต่างกนัอยา่มีนยัสาํคญัท่ี .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
.01 อยู ่4 ดา้นคือดา้นท่ี 1 ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2.ดา้นบุคลากรส่วนดา้นนอกนั้น
ไม่แตกต่าง ดา้นท่ี 4 ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร แลดา้นท่ี 5ดา้นการมีส่วนร่วมและการ
สนบัสนุนจาก ทุกภาคส่วน 
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ตารางที ่4.45 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็ก
เลก็ จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ชาย หญงิ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ครูผูดู้แลเด็กปฏิบัติตามระเบียบว่า

ดว้ยการดาํเนินงานศูนย ์ พฒันาเด็ก
เลก็  2.05 0.65 2.45 0.91 -3.37** 0.00 

2. ครูผูดู้แลเด็กจดัทาํแผนพฒันา 3 ปี/ 
แผนปฏิบัติการประจําปี/โครงการ 
การดาํเนินงาน 2.36 0.72 2.63 0.81 -2.19* 0.03 

3. ครูผูดู้แลเดก็มีบทบาทในการพฒันา 
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2.42 0.83 2.89 0.85 -3.15** 0.00 

4. ครูผูดู้แลเด็กไดจ้ดัทาํโครงการเสนอ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
การดําเนินงานศูนย์ พฒันาเด็กเล็ก
จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2.78 0.77 2.84 0.92 -2.15* 0.03 

5. ครูผูดู้แลเดก็เขา้ใจในการไดรั้บจดัสรร 
งบประมาณเพียงพอในการบริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2.94 0.83 2.87 0.85 -0.30 0.75 

6. ครูผู ้ดูแลเด็กได้มีการเบิกจ่าย  งบ 
ประมาณเป็นไปตามระเบียบด้วย
ความโปร่งใส 2.81 0.77 3.08 0.97 -1.34 0.18 

7. ครูผูดู้แลเด็กมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมตามตาํแหน่ง 2.81 0.73 3.04 0.95 -2.29* 0.02 

8. ครูผูดู้แลเด็กได้รับค่าตอบแทนสิทธิ
สวสัดิการตามระเบียบ 2.80 0.78 2.91 0.92 -1.90* 0.05 

9. ครูผู ้ดูแลเด็กมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 2.92 0.74 2.82 0.66 0.47 0.63 
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ตารางที ่4.45 (ต่อ)  
 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ชาย หญงิ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
10. ครูผูดู้แลเด็กมีการพฒันาความรู้ การ

ฝึกอบรมสมัมนาการศึกษาเพิ่มเติม 
 

2.70 
 

0.60 
 

2.87 
 

0.71 
 

-1.23 
 

0.21 
รวม 2.42 0.46 2.65 0.63 -3.20** 0.00 

 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.45 พบว่า ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 1 ดา้นการบริหารจดัการศูนย์
พฒันา เด็กเลก็ จาํแนกตามเพศ โดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 อยู ่2 ขอ้ คือขอ้ท่ี 1
ครูผูดู้แลเด็กปฏิบติัตามระเบียบว่าดว้ยการ ดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ และขอ้ท่ี 3 ครูผูดู้แลเด็ก 
มีบทบาทในการพฒันาศูนยพ์ฒันา เด็กเลก็ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 อยู ่ 4 
ขอ้ คือขอ้ท่ี 2 ครูผูดู้แลเด็กจดัทาํแผนพฒันา 3 ปี/ แผนปฏิบติัการประจาํปี/โครงการการดาํเนินงาน
ขอ้ท่ี 3ครูผูดู้แลเด็กไดจ้ดัทาํโครงการเสนอเพ่ือขอรับการสนบัสนุนงบประมาณการดาํเนินงานศูนย ์
พฒันาเด็กเล็กจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 7 ครูผูดู้แลเด็กมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
ตาม ตาํแหน่ง 8 ครูผูดู้แลเด็กไดรั้บค่าตอบแทนสิทธิสวสัดิการตามระเบียบส่วนขอ้นอกนั้นไม่
แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.46 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 2 ด้านบุคลากร จําแนกตามเพศ โดย
ภาพรวมและรายข้อ  

 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ชาย หญงิ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. บุคลากรมีการประชุมร่วมกัน เพื่อ

พฒันาศูนยพ์ฒันา เดก็เลก็ 2.64 0.67 2.88 0.79 -2.20* 0.02 
2. บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีตามความ รับผดิ 

ชอบและ เหมาะสมกบัตาํแหน่ง 2.78 0.74 2.72 0.74 -0.42 0.67 
3. บุคลากรทุ่มเทและเสียสละในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 2.78 0.65 2.75 0.86 -0.00 0.99 
4. บุคลากรร่วมมือกันจัดกิจกรรม เพื่อ

พฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2.67 0.82 2.83 0.99 -2.05* 0.04 
5. บุคลากรร่วมมือกันพัฒนาสภาพ 

แวดลอ้มภายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2.98 0.59 2.30 0.83 -2.86** 0.00 
6. หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ มีการนิเทศ  

ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ของครูผูดู้แลเดก็ 2.22 0.57 2.47 0.87 -3.20** 0.00 

7. หัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กครูผูดู้แล
เด็กมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ตามภารกิจและหนา้ท่ี ท่ีรับผดิชอบ 2.48 0.66 2.75 0.85 -2.01* 0.04 

8. บุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นธุรการ/การ 
เ งิน/พัสดุ  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบของทาง 
ราชการและหนงัสือสัง่การ 2.81 0.73 2.97 0.83 -1.87 0.06 

9. ผูป้ระกอบอาหาร ประกอบอาหารถูก
สุขลกัษณะและตามหลกัโถชนาการ 2.78 0.82 3.04 0.79 -1.83 0.06 
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ตารางที ่4.46 (ต่อ)  
 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ชาย หญงิ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
10. ภารโรง/ยามรักษาความปลอดภยั ทาํ

หน้าท่ีรักษาความสะอาด ดูแลซ่อม 
แซมและรักษาทรัพยสิ์น ดูแลรักษา
ความปลอดภยัทรัพยสิ์นของบุคลากร 2.08 0.71 3.00 0.87 -2.11* 0.03 

รวม 2.81 0.49 2.94 0.69 -2.86 0.00 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.46 พบว่า ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 2 ดา้นบุคลากร จาํแนกตามเพศ 
โดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีขอ้ท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 อยู ่4 ขอ้ คือขอ้ท่ี 1บุคลากรมีการประชุมร่วมกนั 
เพื่อพฒันาศูนยพ์ฒันา เด็กเลก็ ขอ้ท่ี 4 บุคลากรร่วมมือกนัจดักิจกรรม เพื่อพฒันาศูนย ์พฒันาเด็กเลก็ 
ขอ้ท่ี 7 หัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ครูผูดู้แลเด็กมีประสบการณ์ใน การปฏิบติังานตามภารกิจและ
หนา้ท่ี ท่ีรับผดิชอบ และขอ้ท่ี 10 ภารโรง/ยามรักษาความปลอดภยั ทาํหนา้ท่ีรัก ความสะอาด ดูแล
ซ่อมแซมและรักษาทรัพยสิ์น ดูแลรักษาความปลอดภยัทรัพยสิ์นของบุคลากร แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 อยู ่2 ขอ้ คือขอ้ท่ี 5 บุคลากรร่วมมือกนัพฒันาสภาพแวดลอ้มภายใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ และ 6 หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ มีการนิเทศ ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัประสบ 
การณ์การเรียนรู้ของครูผูดู้แลเดก็ ส่วนขอ้นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.47 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 3 ด้านอาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อมและ
ความปลอดภัย จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ชาย หญงิ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. สถานท่ีตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีขนาด

เหมาะสมไม่อยู่ ในพื้ น ท่ี เ ส่ี ยงต่อ
อนัตราย 2.98 0.84 2.75 0.86 0-.69 0.49 

2. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีอาคารเรียนอยูใ่น 
สภาพแขง็แรงมัน่คงปลอดภยั 2.80 0.76 2.93 0.69 -0.85 0.39 

3. ศู นย์พัฒนา เด็ ก เ ล็ ก มี ก า รจัด ส่ิ ง 
แวดลอ้มภายในอาคารมีแสงสว่างเสียง
และการถ่ายเทอากาศท่ีเอ้ือต่อการ
พฒันาเดก็ 2.77 0.77 2.84 0.81 -1.30 0.19 

4. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีพื้นท่ีในการจัด
กิจกรรมเพ่ือพฒันาเดก็อยา่งเหมาะสม 2.80 0.71 2.95 0.95 -0.96 0.33 

5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีห้องนํ้ าห้องสุขา
เพียงพอสะอาดถูกสุขอนามัยและ
ปลอดภยั 3.13 0.74 3.18 0.90 -0.35 0.72 

6. ศู นย์พัฒนา เด็ ก เล็ กจัดสภาพ ส่ิ ง 
แวดลอ้มภายนอกอาคารมีร้ัวกั้นเป็น
สัดส่วนสนามเด็กเล่นพื้นท่ีกลางแจง้มี
ความปลอดภยั 1.95 0.54 2.43 0.78 -3.88** 0.00 

7. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีท่ีเกบ็ส่ิงปฏิกลูทั้ง 
ภายในและภายนอกอาคารเพียงพอ
และถูกสุขลกัษณะ 2.20 0.62 2.51 0.79 -3.13** 0.00 

8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีสถานท่ีประกอบ
อาหารและสถานท่ีรับประทานอาหาร
ท่ีสะอาดเป็นระเบียบถูกสุขอนามยั 2.50 0.69 2.70 0.78 -3.41** 0.00 
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ตารางที ่4.47 (ต่อ)  
 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ชาย หญงิ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
9. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กจัดให้มีมาตรการ

เพื่อความปลอดภยัโดยการติดตั้งระบบ
และ อุ ปกรณ์ ในการ รั กษาความ
ปลอดภยั 2.70 0.79 2.95 0.97 -1.86 0.06 

10. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีมาตรการเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 2.94 0.85 2.95 0.86 -0.54 0.58 

รวม 2.96 0.61 2.96 0.70 -0.79 0.42 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.47 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ด้านท่ี 3 ด้านอาคาร สถานท่ี
ส่ิงแวดลอ้ม และความ ปลอดภยั จาํแนกตามเพศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่า มีขอ้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 อยู ่ 3 ขอ้ คือขอ้ท่ี 6 ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กจดัสภาพส่ิงแวดลอ้มภายนอกอาคารมีร้ัวกั้นเป็นสัดส่วนสนามเด็กเล่นพื้นท่ีกลางแจง้มีความ
ปลอดภยั และขอ้ท่ี 7 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีท่ีเก็บส่ิงปฏิกลูทั้งภายในและภายนอกอาคารเพียงพอและ
ถูกสุขลกัษณะ และขอ้ 8 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีสถานท่ีประกอบอาหารและสถานท่ีรับประทาน
อาหารท่ีสะอาดเป็นระเบียบถูกสุขอนามยั ส่วนขอ้นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.48 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 4 ด้านวิชาการและกจิกรรมตามหลกัสูตร 
จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ชาย หญงิ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ศู นย์พัฒนา เ ด็ ก เ ล็ ก มี ก า ร ศึ กษา

วิเคราะห์ หลกัสูตรปฐมวยัเพื่อจดัทาํ
หลกัสูตรศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2.84 0.73 3.09 0.85 -1.67 0.09 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบูรณาการ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอด 
คล้อง กับสังคมวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 2.84 0.71 2.97 0.87 -2.60** 0.01 

3. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการพฒันาและ
ออกแบบการจัดประสบการณ์โดย 
เนน้เดก็เป็นสาํคญั 2.77 0.75 2.74 0.92 -1.18 0.24 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการกิจกรรมท่ี
หลากหลายเพื่อพฒันาเด็กดา้นร่างกาย
อารมณ์จิตใจสงัคมและสติปัญญา 2.73 0.67 2.79 0.80 -0.68 0.49 

5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการผลิตส่ือและ
ใช้ส่ือการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับกิจ 
กรรมการเรียนรู้ 2.75 0.64 2.83 0.79 -0.30 0.75 

6. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการพฒันาและ
ออกแบบการจดัประสบการณ์โดยเนน้
เดก็เป็นสาํคญั 2.94 0.73 2.74 0.80 -0.48 0.63 

7. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัทาํวิจยัใน
ชั้นเรียนเพื่อนาํผลการวิจยัมาแกปั้ญหา
และพฒันาเดก็ 2.05 0.45 2.38 0.73 -2.00* 0.04 

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการนิเทศการ 
ศึกษาช่วยเหลือแนะนาํอยา่งสมํ่าเสมอ
เป็นระบบ 2.25 0.53 2.54 0.82 -1.63 0.10 
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ตารางที ่4.48 (ต่อ)  
 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ชาย หญงิ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดูแลด้าน

โภชนาการอาหารครบ 5 หมู่และนํ้าด่ืม
สะอาด 2.63 0.78 2.71 0.78 -0.89 0.37 

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมิน
คุณภาพภายใน 2.64 0.54 2.84 0.81 -2.15* 0.03 

รวม 2.27 0.48 2.96 0.64 -2.48** 0.01 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.48 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 4 ดา้นวิชาการและกิจกรรม
ตามหลกัสูตร จาํแนกตามเพศโดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .01 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่า มีขอ้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05คือขอ้ท่ี 7 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการ
จดัทาํวิจยัในชั้นเรียนเพื่อนาํผลการวิจยัมาแกปั้ญหาและพฒันาเดก็ ขอ้ท่ี 10 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการ
ประเมินคุณภาพภายใน มีขอ้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 คือขอ้ท่ี 2 ศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็มีการบูรณาการหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัให้สอดคลอ้งกบัสังคมวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ส่วนขอ้นอกนั้นไม่แตกต่าง 
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ตารางที ่4.49 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 5 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ชาย หญงิ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับคาํแนะนํา

ปรึกษาในการจดัทาํหลกัสูตรจากหลาย 
ภาคส่วน 2.52 0.77 2.66 0.80 -3.34** 0.00 

2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการจดัทาํโครงการ
พฒันาดา้นต่าง ๆ  2.86 0.81 2.76 0.95 -1.01 0.31 

3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการพฒันาปรับปรุง
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 2.73 0.80 2.79 0.88 -1.94* 0.05 

4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวงัดูแล
ความปลอดภยัและทรัพยสิ์น 2.84 0.82 2.91 0.76 -0.04 0.96 

5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากร
สนับสนุนการพฒันางานวิชาการงาน
อาคารสถานท่ีงบงานบุคลากรและ
ความสมัพนัธ์กบัชุมชน 2.95 0.76 3.04 0.90 -0.69 0.48 

6. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการเชิญวิทยากร 
ภายนอกมาให้ความรู้เพื่อพฒันาเด็ก
ปฐมวยั 2.84 0.73 3.07 0.85 -2.11* 0.03 

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับ 
สนุนให้เด็กไดเ้รียนรู้แหล่งเรียนรู้จาก
ทุกภาคส่วน 2.87 0.82 2.98 0.95 -0.44 0.65 
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ตารางที ่4.49 (ต่อ)  
 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ชาย หญงิ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการพบปะเพื่อรับ

ฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียว 
กบัการ จดัการศึกษาจากทุกภาคส่วน 2.95 0.78 2.83 0.85 -0.84 0.40 

9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสนับสนุนให้การ
บริการสาธารณะแก่ชุมชน 3.02 0.72 2.89 0.85 -3.44** 0.00 

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมิน
คุณภาพการจัด ประสบการณ์การ
เรียนรู้ของเดก็ปฐมวยั 2.79 0.82 2.97 0.97 -2.12* 0.03 

รวม 2.50 0.47 2.63 0.56 -3.79** 0.00 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.49 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 5 ดา้นการมีส่วนร่วมและ
การ สนับสนุนจากทุกภาคส่วน จาํแนกตามเพศ โดยภาพรวม แตกต่างกนัแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัท่ี .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ม่ีขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .05 อยู ่3 คือขอ้ท่ี 
3 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพฒันาปรับปรุงอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอ้ม ขอ้ท่ี 6 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการเชิญวิทยากรภายนอกมาใหค้วามรู้เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั 

และขอ้ท่ี 10 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการจดัประสบ 
การณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั ขอ้ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัท่ี .05 อยู่ 2 ขอ้คือขอ้ท่ี1 ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กไดรั้บคาํแนะนาํปรึกษาในการจดัทาํหลกัสูตรจากหลายภาคส่วน และขอ้ท่ี 9 ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็สนบัสนุนใหก้ารบริการสาธารณะแก่ชุมชน ส่วนขอ้นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.50 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวยั จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ชาย หญงิ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลก 
เปล่ียนเรียนรู้ทางด้านการพฒันาเด็ก
ปฐมวยั 2.52 0.77 2.66 0.80 -0.04 0.96 

2. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริม
สนับสนุนจัดประชุมเพื่อสร้างเครือ 
ข่ายศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2.86 0.81 2.76 0.95 0.18 0.85 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทําแผน
ความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายการ
ดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ร่วม 
กนั 2.73 0.80 2.79 0.88 -0.32 0.74 

4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการแต่งตั้งคณะ 
กรรมการดําเนินงานเครือข่ายศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 2.84 0.82 2.91 0.76 -1.26 0.21 

5. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการประสานความ
ร่วมมือกบัทุกองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งในการ
สร้างเครือข่าย 2.95 0.76 3.04 0.90 0.40 0.68 

6. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการดําเนินงาน 
เป็นไปตามแผนปฏิบติัการและปฏิทิน
งาน 2.84 0.73 3.07 0.85 -0.44 0.65 

7. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใช้กิจกรรมเครือ 
ข่ายเพื่อการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ร่วมกนั 2.87 0.82 2.98 0.95 -0.34 0.73 

8. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการดําเนินการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนา
เครือข่าย 2.95 0.78 2.83 0.85 0.87 0.35 
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ตารางที ่4.50 (ต่อ)  
 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ชาย หญงิ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจัดตั้ งชมรม

และคณะกรรมการในการปฏิบติังาน
ของเครือข่าย  3.02 0.72 2.89 0.85 -0.63 0.52 

10. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการประเมินผล
การดาํเนินงานของเครือข่ายและนาํผล
การประเมินมาปรับปรุงและพฒันา 
เครือข่าย 2.79 0.82 2.97 0.97 -1.41 0.15 

รวม 2.50 0.47 2.63 0.56 -1.07 0.28 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.50 พบว่า ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็ก
ปฐมวยั จาํแนกตามเพศ ทั้งโดยภาพและรายขอ้รวมไม่แตกต่างกนั  
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4.5.2 ผลการเปรียบเทียบระดับปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็สังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย จําแนกตามตําแหน่งหน้าที ่

 
ตารางที ่4.51 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย จําแนกตามตําแหน่งหน้าที ่
 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ 2.82 0.74 2.42 0.44 3.86** 0.00 
2. ดา้นบุคลากร 3.09 0.79 2.79 0.49 2.75** 0.00 
3. ดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและ 

ความปลอดภยั 2.97 0.74 2.95 0.63 0.13 0.89 
4. ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 3.04 0.75 2.78 0.51 2.46** 0.01 
5. ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุน

จากทุกภาคส่วน 2.75 0.65 2.49 0.45 2.65** 0.00 
6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็ก

ปฐมวยั 2.78 0.70 2.71 0.60 0.56 0.57 
รวม 2.90 0.72 2.69 0.52 3.33** 0.00 

 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.51 พบวา่ การเปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ี โดยภาพรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .01 มีขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 อยู ่4 ดา้น
คือfดา้นท่ี 1 ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ดา้นท่ี 2 ดา้นบุคลากร ดา้นท่ี 4 ดา้นวิชาการ
และกิจกรรมตามหลกัสูตร และดา้นท่ี 5 ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากทุก ภาคส่วนส่วน
ดา้นนอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.52 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย ด้านที ่1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็ก 
เลก็ จําแนกตามตําแหน่งหน้าที ่โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ครูผูดู้แลเด็กปฏิบติัตามระเบียบว่าดว้ย

การดาํเนินงานศูนย ์พฒันาเดก็เลก็  2.71 0.97 2.07 0.67 4.49** 0.00 
2. ครูผูดู้แลเด็กจดัทาํแผนพฒันา 3 ปี/ 

แผนปฏิบติัการประจาํปี/โครงการการ 
ดาํเนินงาน 2.76 0.93 2.40 0.60 2.74** 0.00 

3. ครูผูดู้แลเด็กมีบทบาทในการพฒันา
ศูนยพ์ฒันา เดก็เลก็ 3.14 0.89 2.48 0.78 2.32 0.92 

4. 4.ครูผูดู้แลเด็กไดจ้ดัทาํโครงการเสนอ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
การดาํเนินงานศูนย ์พฒันาเด็กเลก็จาก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3.12 1.01 2.63 0.73 4.14** 0.00 

5. ครูผูดู้แลเดก็เขา้ใจในการไดรั้บจดัสรร
งบประมาณเพียงพอในการบริหารจดั 
การศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2.93 0.83 2.89 0.84 2.80 0.79 

6. ครูผู ้ดูแลเด็กได้มีการเบิกจ่าย  งบ 
ประมาณเป็นไปตามระเบียบดว้ยความ
โปร่งใส 3.19 1.15 2.86 0.74 0.26* 0.04 

7. ครูผูดู้แลเดก็มีความรู้ความสามารถ 
เหมาะสมตามตาํแหน่ง 3.12 1.06 2.86 0.76 1.72 0.10 

8. ครูผูดู้แลเดก็ไดรั้บค่าตอบแทนสิทธิ  
สวสัดิการตามระเบียบ 3.02 0.97 2.79 0.80 1.44 0.13 

9. ครูผู ้ดูแลเด็กมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 2.76 0.65 2.91 0.71 1.39 0.26 
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ตารางที ่4.52 (ต่อ)  
 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
10. ครูผูดู้แลเด็กมีการพฒันาความรู้ การ

ฝึกอบรมสมัมนาการศึกษาเพิ่มเติม 2.93 0.86 2.79 0.64 -1.17 0.28 
รวม 2.82 0.74 2.42 0.44 3.86** 0.00 

 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.52 พบว่า ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 1 ดา้นการบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าท่ีโดยภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 อยู ่
3 ขอ้ คือขอ้ท่ี 1 ครูผูดู้แลเดก็ปฏิบติัตามระเบียบว่าดว้ยการดาํเนินงานศูนย ์พฒันาเด็กเลก็ ขอ้ท่ี 2 ครู
ผูดู้แลเด็กจดัทาํแผนพฒันา 3 ปี/ แผนปฏิบติัการประจาํปี/ โครงการ การดาํเนินงาน และขอ้ท่ี 4 ครู
ผูดู้แลเด็กไดจ้ดัทาํโครงการเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดาํเนินงานศูนย ์พฒันา
เด็กเลก็จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ
ขอ้ท่ี 6 ครูผูดู้แลเด็กไดมี้การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตามระเบียบดว้ยความโปร่งใส ส่วนขอ้
นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.53 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 2 ด้านบุคลากร จําแนกตามตําแหน่ง
หน้าที ่ โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. บุคลากรมีการประชุมร่วมกัน เพื่อ

พฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2.98 0.69 2.90 2.68 2.13* 0.03 
2. บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีตามความ รับผดิ 

ชอบและเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 2.79 0.71 2.73 2.73 0.37 0.71 
3. บุคลากรทุ่มเทและเสียสละในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 2.69 0.63 2.80 2.80 -0.73 0.46 
4. บุคลากรร่วมมือกันจัดกิจกรรม เพื่อ

พฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2.93 0.64 2.68 2.68 1.51 0.13 
5. บุคลากรร่วมมือกันพัฒนาสภาพ 

แวดลอ้มภายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2.48 0.70 2.08 2.08 2.96** 0.00 
6. หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ มีการนิเทศ  

ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ของครูผูดู้แล เดก็ 2.64 0.68 2.23 2.23 2.99** 0.00 

7. หัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กครูผูดู้แล
เด็กมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ตามภารกิจและหนา้ท่ี ท่ีรับผดิชอบ 2.83 0.76 2.54 2.54 2.05* 0.04 

8. บุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นธุรการ/การ 
เ งิน/พัสดุ  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบของทาง
ราชการและหนงัสือสัง่การ 3.07 0.96 2.83 2.83 1.69 0.09 

9. ผูป้ระกอบอาหาร ประกอบอาหารถูก
สุขลกัษณะและตามหลกัโถชนาการ 3.10 0.82 2.85 2.85 1.66 0.09 
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ตารางที ่4.53 (ต่อ)  
 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
10. ภารโรง/ยามรักษาความปลอดภยั ทาํ

หน้าท่ีรักษาความสะอาด ดูแลซ่อม 
แซม และรักษาทรัพยสิ์น ดูแลรักษา
ความปลอดภยัทรัพยสิ์นของบุคลากร 3.21 1.14 2.68 2.73 2.03* 0.04 

รวม 3.09 0.79 2.99 0.49 2.75 ** 0.00 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.53 พบว่า ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 2 ดา้นบุคลากร จาํแนกตาม
ตาํแหน่งหนา้ท่ี โดยภาพรวม แตกต่างกนั มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 ไม่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า มีขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .01 อยู ่ 2 ขอ้ คือขอ้ท่ี 5 บุคลากรร่วมมือกนัพฒันา
สภาพแวดลอ้มภายในศูนย ์พฒันาเด็กเล็ก และขอ้ท่ี 6 หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีการนิเทศ 
ส่งเสริมสนับสนุน การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผูดู้แล เด็ก มีขอ้ท่ีแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัท่ี .05 อยู ่ 2 ขอ้คือขอ้ 1 บุคลากรมีการประชุมร่วมกนั เพื่อพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ และ
ขอ้ท่ี 7 หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ครูผูดู้แลเดก็มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานตามภารกิจและหนา้ 
ท่ี ท่ีรับผดิชอบส่วนขอ้นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
  



169 
 

ตารางที ่4.54 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็สังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 3 ด้านอาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อม และ
ความปลอดภัย จําแนกตามตําแหน่งหน้าที ่โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. สถานท่ีตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีขนาด 

เหมาะสมไม่อยู่ ในพื้ น ท่ี เ ส่ี ยงต่อ
อนัตราย 2.81 0.89 2.88 0.76 -0.42 0.67 

2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีอาคารเรียนอยู่ใน
สภาพแขง็แรงมัน่คงปลอดภยั 3.05 0.82 2.80 0.79 1.89 0.06 

3. ศู นย์พัฒนา เด็ ก เ ล็ ก มี ก า รจัด ส่ิ ง 
แวดล้อม ภายในอาคารมีแสงสว่าง
เสียงและการถ่ายเทอากาศท่ีเอ้ือต่อการ
พฒันาเดก็ 3.02 0.91 2.71 0.82 2.13* 0.03 

4. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีพื้นท่ีในการจัด 
กิจกรรมเพ่ือพฒันาเดก็อยา่งเหมาะสม 3.07 0.87 2.80 0.69 1.76 0.08 

5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีห้องนํ้ าห้องสุขา 
เพียงพอสะอาดถูกสุขอนามัยและ
ปลอดภยั 3.10 0.86 3.00 0.65 0.61 0.54 

6. ศู นย์พัฒนา เด็ ก เล็ กจัดสภาพ ส่ิ ง 
แวดลอ้ม ภายนอกอาคารมีร้ัวกั้นเป็น
สัดส่วนสนามเด็กเล่นพื้นท่ีกลางแจง้มี
ความปลอดภยั 2.57 0.83 2.06 0.75 4.00** 0.00 

7. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีท่ีเก็บส่ิงปฏิกลูทั้ง 
ภายในและภายนอกอาคารเพียงพอ
และถูกสุขลกัษณะ 2.74 0.83 2.21 0.51 4.08** 0.00 

8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีสถานท่ีประกอบ 
อาหารและสถานท่ีรับประทานอาหาร
ท่ีสะอาดเป็นระเบียบถูกสุขอนามยั 2.83 0.94 2.51 0.59 2.38** 0.01 
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ตารางที ่4.54 (ต่อ)  
 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
9. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กจัดให้มีมาตรการ

เพื่อความปลอดภยัโดยการติดตั้งระบบ
และ อุ ปกรณ์ ในการ รั กษาความ
ปลอดภยั 3.02 0.86 2.76 0.74 1.62 0.10 

10. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีมาตรการเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.14 0.88 3.04 0.60 0.64 0.52 

รวม 3.04 0.07 2.78 0.51 0.13 0.89 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.54 พบว่า ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 3 ดา้นอาคารสถานท่ีส่ิงแวดลอ้ม 
และความ ปลอดภยั จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า มีขอ้ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี .01 ขอ้ท่ี 6 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดัสภาพ
ส่ิงแวดลอ้มภายนอกอาคารมีร้ัวกั้นเป็นสัดส่วนสนามเด็กเล่นพื้นท่ีกลางแจง้มีความปลอดภยั ขอ้ท่ี7 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีท่ีเก็บส่ิงปฏิกลูทั้งภายในและภายนอกอาคารเพียงพอและถูกสุขลกัษณะ และ 8 
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีสถานท่ีประกอบอาหารและสถานท่ีรับประทานอาหารท่ีสะอาดเป็นระเบียบถูก
สุขอนามยั และขอ้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 อยู1่ ขอ้คือ 3 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการ
จดัส่ิงแวดลอ้มภายในอาคารมีแสงสวา่งเสียงและการถ่ายเทอากาศท่ีเอ้ือต่อการพฒันาเดก็ 
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ตารางที ่4.55 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็สังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 4 ด้านวิชาการและกจิกรรมตามหลกัสูตร 
จําแนกตามตําแหน่งหน้าที ่โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ศู นย์พัฒนา เ ด็ ก เ ล็ ก มี ก า ร ศึ กษา

วิเคราะห์หลกัสูตรปฐมวยัเพื่อจัดทาํ
หลกัสูตรศูนย ์พฒันาเดก็เลก็ 3.02 .811 2.67 0.70 2.58 0.11 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบูรณาการ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอด 
คล้องกับสังคมวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 3.00 1.05 2.79 0.70 1.40 0.08 

3. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการพฒันาและ
ออกแบบการจดัประสบการณ์โดยเนน้
เดก็เป็นสาํคญั 2.48 0.86 2.77 0.75 2.13 0.58 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการกิจกรรมท่ี
หลากหลายเพื่อพฒันาเด็กดา้นร่างกาย
อารมณ์จิตใจสงัคมและสติปัญญา 3.02 1.02 2.83 0.77 1.25 0.82 

5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการผลิตส่ือและ
ใช้ส่ือการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับกิจ 
กรรมการเรียนรู้ 3.02 0.86 2.89 0.75 .930 0.34 

6. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการพฒันาและ
ออกแบบการจดัประสบการณ์โดยเนน้
เดก็เป็นสาํคญั 3.05 0.82 2.86 0.82 1.25 0.85 

7. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัทาํวิจยัใน
ชั้นเรียนเพื่อนาํผลการวิจยัมาแกปั้ญหา
และพฒันาเดก็ 3.00 0.96 2.83 0.80 1.10** 0.01 

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการนิเทศการ 
ศึกษา ช่วยเหลือแนะนาํอยา่งสมํ่าเสมอ
เป็นระบบ 3.02 1.09 2.79 0.81 1.42 0.21 
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ตารางที ่4.55 (ต่อ)  
 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดูแลด้าน 

โภชนาการอาหารครบ5 หมู่และนํ้ าด่ืม
สะอาด 2.48 0.83 2.17 0.59 2.43 0.67 

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมิน
คุณภาพภายใน 3.10 1.00 2.32 0.58 1.276* 0.02 

รวม 2.75 0.65 2.49 0.45 2.46** 0.01 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.55 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 4 ดา้นวิชาการและกิจกรรม
ตามหลกัสูตร จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ี โดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีขอ้ม่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 อยู ่1 
ขอ้ คือ ขอ้ 7. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัทาํวิจยัในชั้นเรียนเพื่อนาํผลการวิจยัมาแกปั้ญหาและ
พฒันาเดก็ และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 อยู ่1 ขอ้คือ 10 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มี
การประเมินคุณภาพภายใน ส่วนขอ้นอกนั้นไม่แตกต่าง 
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ตารางที ่4.56 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 5 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน จําแนกตามตําแหน่งหน้าที ่โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับคาํแนะนํา

ปรึกษาในการจัดทําหลักสูตรจาก
หลายภาคส่วน 3.02 .811 2.67 0.70 2.58** 0.01 

2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการจดัทาํโครงการ
พฒันาดา้นต่าง ๆ  3.00 1.05 2.79 0.70 1.40 0.16 

3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการพฒันาปรับปรุง
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 2.48 0.86 2.77 0.75 2.13* 0.03 

4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวงัดูแล
ความปลอดภยัและทรัพยสิ์น 3.02 1.02 2.83 0.77 1.25 0.21 

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความร่วม 
มือจากทุกภาคส่วนในการระดม
ทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนางาน
วิชาการงานอาคารสถานท่ีงบงาน
บุคลากรและความสมัพนัธ์กบัชุมชน 3.02 0.86 2.89 0.75 .930 0.35 

6. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการเชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้เพื่อพฒันาเด็ก
ปฐมวยั 3.05 0.82 2.86 0.82 1.25 0.21 

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับ 
สนุนให้เด็กไดเ้รียนรู้แหล่งเรียนรู้จาก
ทุกภาคส่วน 3.00 0.96 2.83 0.80 1.10 0.27 
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ตารางที ่4.56 (ต่อ) 
 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการพบปะเพื่อรับ

ฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียว 
กบัการจดัการศึกษาจากทุกภาคส่วน 3.02 1.09 2.79 0.81 1.42 0.15 

9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสนับสนุนให้การ
บริการสาธารณะแก่ชุมชน 2.48 0.83 2.17 0.59 2.43** 0.01 

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมิน
คุณภาพการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของเดก็ปฐมวยั 3.10 1.00 2.32 0.58 1.27 0.20 

รวม 2.75 0.65 2.49 0.45 2.65** 0.00 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.56 พบว่า ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 5 ดา้นการมีส่วนร่วมและการ 
สนบัสนุนจากทุกภาคส่วน จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ี โดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีขอ้ม่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.01 อยู ่ 2 ขอ้ คือขอ้ 1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไดรั้บคาํแนะนาํปรึกษาในการจดัทาํหลกัสูตรจาก
หลายภาคส่วนและขอ้ท่ี 9 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสนับสนุนให้การบริการสาธารณะแก่ชุมชนมีขอ้
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 อยู ่1 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 3 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไดรั้บความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพฒันาปรับปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มส่วนขอ้นอกนั้นไม่
แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.57 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวยั จําแนกตามตําแหน่งหน้าที ่โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลก 

เปล่ียนเรียนรู้ทางด้านการพฒันาเด็ก
ปฐมวยั 2.57 0.85 2.60 0.77 -0.20 0.83 

2. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริม
สนับสนุนจัดประชุมเพื่อสร้างเครือ 
ข่ายศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2.88 1.04 2.78 0.81 0.64 0.52 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทําแผน
ความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายการ
ดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ร่วมกนั 2.93 0.94 2.69 0.79 1.51 0.13 

4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการแต่งตั้งคณะ 
กรรมการดําเนินงานเครือข่ายศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 2.93 0.80 2.86 0.78 0.48 0.62 

5. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการประสานความ
ร่วมมือกบัทุกองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งในการ
สร้างเครือข่าย 2.93 0.97 3.03 0.77 -0.65 0.51 

6. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการดําเนินงาน
เป็นไปตามแผนปฏิบติัการและปฏิทิน
งาน 3.07 0.92 2.92 0.75 1.02 0.30 

7. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใช้กิจกรรมเครือ 
ข่ายเพื่อการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ร่วมกนั 2.908 0.95 2.94 0.87 -0.26 0.79 

8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการดาํเนินการเผย 
แพร่ประชาสมัพนัธ์งานพฒันาเครือข่าย 2.74 0.88 2.95 0.79 -1.39 0.16 
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ตารางที ่4.57 (ต่อ)  
 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการ 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจัดตั้ งชมรม

และคณะกรรมการในการปฏิบติังาน
ของเครือข่าย  2.98 0.92 2.94 0.74 0.25 0.80 

10. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการประเมินผล
การดาํเนินงานของเครือข่ายและนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พฒันาเครือข่าย 3.00 .93 2.84 0.89 0.92 0.35 

รวม 2.91 0.56 2.69 0.30 0.56 0.57 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.57 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันา
เดก็ปฐมวยั จาํแนกตามวฒิุการศึกษาทั้งโดยรวมและรายขอ้ไม่แตกต่างกนั 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



177 
 

5.5.3 ผลการเปรียบเทียบระดับปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็สังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 
ตารางที ่4.58 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย จําแนกตามวุฒิการศึกษาโดย ภาพรวมและราย
ด้าน 

 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ 2.42 0.46 2.72 0.67 3.20** 0.00 
2. ดา้นบุคลากร 2.75 0.53 3.05 0.68 2.86** 0.00 
3. ดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และ

ความปลอดภยั 2.92 0.68 3.01 0.65 -0.79 0.42 
4. ดา้นวิชาการและกิจกรรมตาม หลกัสูตร 2.76 0.54 3.00 0.61 -2.48** 0.01 
5. ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุน

จากทุกภาคส่วน 2.43 0.46 2.76 0.56 -3.79** 0.00 
6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็ก

ปฐมวยั 2.68 0.63 2.80 0.63 -1.07 0.28 
รวม 2.68 0.55 2.89 0.63 -3.39** 0.01 

 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.58 พบวา่ การเปรียบเทียบระดบัปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย จาํแนกตามตามวุฒิการศึกษา มีโดย
ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 อยู ่4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ดา้น
บุคลากร ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน และดา้นวิชาการและกิจกรรมตาม
หลกัสูตร ส่วนดา้นนอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.59 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย ด้านที ่1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็ก
เลก็ จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ครูผูดู้แลเด็กปฏิบติัตามระเบียบว่าดว้ย

การดาํเนินงานศูนย ์พฒันาเดก็เลก็  2.71 0.97 2.07 0.67 -3.37** 0.00 
2. ครูผูดู้แลเด็กจดัทาํแผนพฒันา 3 ปี/ 

แผนปฏิบติัการประจาํปี/โครงการ การ
ดาํเนินงาน 2.76 0.93 2.40 0.60 -2.19* 0.03 

3. ครูผูดู้แลเด็กมีบทบาทในการพฒันา
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 3.14 0.89 2.48 0.78 -3.15** 0.00 

4. ครูผูดู้แลเด็กได้จดัทาํโครงการเสนอ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
การดาํเนินงานศูนย ์พฒันาเด็กเลก็จาก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3.12 1.06 2.63 0.73 -2.15* 0.03 

5. ครูผูดู้แลเดก็เขา้ใจในการไดรั้บจดัสรร 
งบประมาณเพียงพอในการบริหารจดั 
การศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 3.19 0.83 2.89 0.84 -0.30 0.75 

6. ครูผู ้ดูแลเด็กได้มีการเบิกจ่าย  งบ 
ประมาณเป็นไปตามระเบียบดว้ยความ
โปร่งใส 2.93 1.15 2.86 0.74 -1.34 0.18 

7. ครูผูดู้แลเด็กมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมตามตาํแหน่ง 3.12 0.86 2.86 .76 -2.29* 0.02 

8. ครูผูดู้แลเด็กได้รับค่าตอบแทนสิทธิ
สวสัดิการตามระเบียบ 3.02 0.97 2.79 0.80 -1.90* 0.05 

9. ครูผู ้ดูแลเด็กมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 2.76 0.65 2.91 0.71 0.47 0.63 
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ตารางที ่4.59 (ต่อ)  
 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
10. ครูผูดู้แลเด็กมีการพฒันาความรู้ การ

ฝึกอบรมสมัมนาการศึกษาเพิ่มเติม 2.93 1.01 2.79 0.64 -1.23 0.21 
รวม 2.82 .747 2.42 .442 -3.20** 0.00 

 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.59 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 1 ดา้นการบริหารจดัการ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จาํแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีขอ้ท่ี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 อยู ่4 
ขอ้ ขอ้ท่ี 2 ครูผูดู้แลเดก็จดัทาํแผนพฒันา 3 ปี/ แผนปฏิบติัการประจาํปี/โครงการ การดาํเนินงาน ขอ้
ท่ี 4 ครูผูดู้แลเด็กไดจ้ดัทาํโครงการเสนอเพ่ือขอรับ การสนบัสนุนงบประมาณการดาํเนินงานศูนย ์
พฒันาเด็กเล็กจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคือขอ้ท่ี 7 ครูผูดู้แลเด็กมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมตามตาํแหน่ง และขอ้ท่ี 8 ครูผูดู้แลเด็กไดรั้บค่าตอบแทนสิทธิสวสัดิการตามระเบียบแตก 
ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 อยู ่2 ขอ้ คือขอ้ท่ี 1ครูผูดู้แลเด็กปฏิบติัตามระเบียบว่า
ดว้ยการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขอ้ท่ี 3 ครูผูดู้แลเด็กไดจ้ดัทาํโครงการเสนอเพื่อขอรับ การ
สนบัสนุนงบประมาณการดาํเนินงานศูนย ์พฒันาเด็กเล็กจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนขอ้
นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.60 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย ด้านที่ 2 ด้านบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. บุคลากรมีการประชุมร่วมกัน เพื่อ

พฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2.98 0.89 2.68 0.66 -2.20* 0.02 
2. บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิด 

ชอบและเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 2.79 0.75 2.73 0.74 -0.42 0.67 
3. บุคลากรทุ่มเทและเสียสละในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 2.69 0.97 2.80 0.67 -0.00 0.99 
4. บุคลากรร่วมมือกันจัดกิจกรรม เพื่อ

พฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2.93 1.11 2.68 0.75 -2.05* 0.04 
5. บุคลากรร่วมมือกันพัฒนาสภาพ 

แวดลอ้มภายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2.48 0.91 2.08 0.62 -2.86** 0.00 
6. หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ มีการนิเทศ 

ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัประสบการณ์ 
การเรียนรู้ของครูผูดู้แล เดก็ 2.64 0.95 2.23 0.62 -3.20** 0.00 

7. หัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กครูผูดู้แล
เด็กมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ตามภารกิจและหนา้ท่ี ท่ีรับผดิชอบ 2.83 0.88 2.54 0.72 -2.01* 0.04 

8. บุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นธุรการ/การ 
เงิน/พสัดุของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ปฏิบติั 
หน้าท่ีตามระเบียบของทางราชการ
และหนงัสือสัง่การ 3.07 0.86 2.83 0.74 -1.87 0.06 

9. ผูป้ระกอบอาหาร ประกอบอาหารถูก
สุขลกัษณะและตามหลกัโถชนาการ 3.10 0.82 2.85 0.80 -1.83 0.06 
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ตารางที ่4.60 (ต่อ) 
 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
10. ภารโรง/ยามรักษาความปลอดภยั ทาํ

หน้าท่ีรักษาความสะอาด ดูแลซ่อม 
แซมและรักษาทรัพยสิ์น ดูแลรักษา
ความปลอดภยัทรัพยสิ์นของบุคลากร 3.21 095 2.90 0.79 -2.11* 0.03 

รวม 3.09 0.79 2.79 0.49 -2.86 0.00 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.60 พบว่า ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 2 ดา้นบุคลากร จาํแนกตามวุฒิ
การศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า มีขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 อยู ่ 2 ขอ้ คือขอ้ท่ี 5 บุคลากรร่วมมือ
กนัพฒันาสภาพแวดลอ้มภายในศูนย ์ และขอ้ท่ี 6 หัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีการนิเทศ ส่งเสริม
สนบัสนุน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 อยู่ 3 ขอ้คือขอ้ท่ี 1. บุคลากรมีการ
ประชุมร่วมกนั เพื่อพฒันาศูนยพ์ฒันา ขอ้ท่ี 7 หัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ครูผูดู้แลเด็กมีประสบ 
การณ์ใน ขอ้ท่ี4 บุคลากรร่วมมือกนัจดักิจกรรม เพื่อพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ และขอ้ท่ี 10.ภารโรง /
ยามรักษาความปลอดภยั ทาํหนา้ท่ีรักษาความสะอาด ดูแลซ่อมแซมและรักษาทรัพยสิ์น ดูแลรักษา
ความปลอดภยัทรัพยสิ์นของบุคลากรส่วนขอ้นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.61 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 3 ด้านอาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อม และ
ความปลอดภัย จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. สถานท่ีตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีขนาด

เหมาะสมไม่อยู่ ในพื้ น ท่ี เ ส่ี ยงต่อ
อนัตราย 2.81 0.91 2.88 0.84 -0.69 0.49 

2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีอาคารเรียนอยู่ใน
สภาพแขง็แรงมัน่คงปลอดภยั 3.05 0.73 2.80 0.71 -0.85 0.39 

3. ศู นย์พัฒนา เด็ ก เ ล็ ก มี ก า รจัด ส่ิ ง 
แวดลอ้มภายในอาคารมีแสงสว่างเสียง
และการถ่ายเทอากาศท่ีเอ้ือต่อการ
พฒันาเดก็ 3.02 0.89 2.71 0.73 -1.30 0.19 

4. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีพื้นท่ีในการจัด
กิจกรรมเพ่ือพฒันาเดก็อยา่งเหมาะสม 3.07 0.97 2.80 0.78 -0.96 0.33 

5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีห้องนํ้ าห้องสุขา
เพียงพอสะอาดถูกสุขอนามัยและ
ปลอดภยั 3.10 0.98 3.00 0.77 -0.35 0.72 

6. ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก จั ด ส ภ า พ
ส่ิงแวดล้อมภายนอกอาคารมีร้ัวกั้ น
เป็นสัดส่วนสนามเด็กเล่นพื้นท่ีกลาง 
แจง้มีความปลอดภยั 2.57 0.91 2.06 0.57 -3.88** 0.00 

7. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีท่ีเก็บส่ิงปฏิกลูทั้ง
ภายในและภายนอกอาคารเพียงพอ
และถูกสุขลกัษณะ 2.74 0.88 2.21 0.59 -3.13** 0.00 

8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีสถานท่ีประกอบ
อาหารและสถานท่ีรับประทานอาหาร
ท่ีสะอาดเป็นระเบียบถูกสุขอนามยั 2.83 0.88 2.51 0.66 -3.41** 0.00 
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ตารางที ่4.61 (ต่อ)  
 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
9. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กจัดให้มีมาตรการ

เพื่อความปลอดภยัโดยการติดตั้งระบบ
และ อุปกรณ์ ในการ รั กษาความ
ปลอดภยั 3.02 1.02 2.76 0.83 -1.86 0.06 

10. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีมาตรการเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.14 0.89 3.04 0.84 -0.54 0.58 

รวม 2.97 0.74 2.95 0.63 -0.79 0.42 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.61 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย ด้านท่ี 3 ด้านอาคาร สถานท่ี
ส่ิงแวดลอ้มและความ ปลอดภยั จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบว่า มีขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .01 อยู ่3 ขอ้ คือขอ้ท่ี 6 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จดั
สภาพส่ิงแวดลอ้มภายนอกอาคารมีร้ัวกั้นเป็นสัดส่วนสนามเด็กเล่นพื้นท่ีกลางแจง้มีความปลอดภยั 
ขอ้ท่ี 7 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีท่ีเก็บส่ิงปฏิกูลทั้งภายในและภายนอกอาคารเพียงพอและถูกสุขลกัษณะ 
และขอ้ท่ี 8 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีสถานท่ีประกอบอาหารและสถานท่ีรับประทานอาหารท่ีสะอาดเป็น
ระเบียบถูกสุขอนามยั ส่วนขอ้นอกนั้นไม่แตกต่าง 
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ตารางที ่4.62 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 4 ด้านวิชาการและกจิกรรมตามหลกัสูตร 
จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ศู นย์พัฒนา เ ด็ ก เ ล็ ก มี ก า ร ศึ กษา

วิเคราะห์หลกัสูตรปฐมวยัเพื่อจัดทาํ
หลกัสูตรศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 3.14 0.89 2.91 0.76 -1.67 0.09 

2. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการบูรณาการหลกั 
สูตรการศึกษาปฐมวยัใหส้อด คลอ้งกบั
สงัคมวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3.10 0.82 2.84 0.79 -2.60** 0.01 

3. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการพฒันาและ
ออกแบบการจดัประสบการณ์โดยเนน้
เดก็เป็นสาํคญั 2.81 0.91 2.72 0.82 -1.18 0.24 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการกิจกรรมท่ี
หลากหลายเพื่อพฒันาเด็กดา้นร่างกาย
อารมณ์จิตใจสงัคมและสติปัญญา 2.79 0.87 2.76 0.69 -0.68 0.49 

5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการผลิตส่ือและ
ใช้ส่ือการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับกิจ 
กรรมการเรียนรู้ 2.88 0.86 2.76 0.65 -0.30 0.75 

6. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการพฒันาและ
ออกแบบการจดัประสบการณ์โดยเนน้
เดก็เป็นสาํคญั 2.81 0.83 2.84 0.75 -0.48 0.63 

7. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัทาํวิจยัใน
ชั้นเรียนเพื่อนาํผลการวิจยัมาแกปั้ญหา
และพฒันาเดก็ 2.43 0.83 2.14 0.51 -2.00* 0.04 

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการนิเทศการ 
ศึกษาช่วยเหลือแนะนาํอยา่งสมํ่าเสมอ
เป็นระบบ 2.52 0.94 2.36 0.59 -1.63 0.10 
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ตารางที ่4.62 (ต่อ)  
 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดูแลด้าน

โภชนาการอาหารครบ 5 หมู่และนํ้าด่ืม
สะอาด 2.71 0.86 2.65 0.74 -0.89 0.37 

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมิน
คุณภาพภายใน 2.95 0.88 2.66 0.60 -2.15* 0.03 

รวม 3.04 0.70 2.78 0.51 -3.79 0.00 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.62 พบว่า ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 4 ดา้นวิชาการและกิจกรรมตาม
หลกัสูตร จาํแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีขอ้ม่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 อยู2่ ขอ้ คือ 
ขอ้ท่ี 7 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการจดัทาํวิจยัในชั้นเรียนเพื่อนาํผลการวิจยัมาแกปั้ญหาและพฒันาเด็ก
และขอ้ท่ี 10 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการประเมินคุณภาพภายใน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดับ.01อยู่ 1ขอ้ คือข้อท่ี2 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการบูรณาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัให้
สอดคลอ้งกบัสงัคมวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส่วนขอ้นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.63 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 5 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับคาํแนะนํา

ปรึกษาในการจัดทําหลักสูตรจาก
หลายภาคส่วน 3.02 0.81 2.67 0.70 -3.34** 0.00 

2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการจดัทาํโครงการ
พฒันาดา้นต่าง ๆ  3.00 1.05 2.79 0.70 -1.01 0.31 

3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการพฒันาปรับปรุง
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 3.10 1.00 2.77 0.75 -1.94* 0.05 

4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวงัดูแล
ความปลอดภยัและทรัพยสิ์น 3.02 1.02 2.83 0.77 -0.04 0.96 

5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากร
สนับสนุนการพฒันางานวิชาการงาน
อาคารสถานท่ีงบงานบุคลากรและ
ความสมัพนัธ์กบัชุมชน 3.02 0.86 2.89 0.75 -0.69 0.48 

6. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการเชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้เพื่อพฒันาเด็ก
ปฐมวยั 3.05 0.82 2.86 0.82 -2.11* 0.03 

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับ 
สนุนให้เด็กไดเ้รียนรู้แหล่งเรียนรู้จาก
ทุกภาคส่วน 3.00 0.96 2.83 0.80 -0.44 0.65 
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ตารางที ่4.63 (ต่อ)  
 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการพบปะเพื่อรับ

ฟังและแลกเป ล่ียนความคิดเ ห็น
เก่ียวกับการจดัการศึกษาจากทุกภาค
ส่วน 3.02 1.09 2.79 0.81 -0.84 0.40 

9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสนับสนุนให้การ
บริการสาธารณะแก่ชุมชน 2.48 0.83 2.17 0.59 -3.44** 0.00 

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมิน
คุณภาพการจดัประสบการณ์การเรียน 
รู้ของเดก็ปฐมวยั 2.48 0.86 2.32 0.58 -2.12* 0.03 

รวม 2.70 0.65 2.49 0.45 -3.79 0.00 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.63 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 4 ดา้นการมีส่วนร่วมและ
การ สนบัสนุนจากทุกภาคส่วน จาํแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีขอ้ม่ี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.05 อยู ่3 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพฒันา
ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ขอ้ท่ี 6 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั ขอ้ท่ี 10 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินคุณภาพการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั.01 อยู ่1 ขอ้ คือขอ้ท่ี 1 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดรั้บคาํแนะนาํปรึกษาในการจดัทาํหลกัสูตร
จากหลายภาคส่วน และขอ้ท่ี 9 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สนบัสนุนให้การบริการสาธารณะแก่ชุมชนส่วน
ขอ้นอกนั้นไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที ่4.64 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวยั จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลก 

เปล่ียนเรียนรู้ทางด้านการพฒันาเด็ก
ปฐมวยั 2.57 0.85 2.60 0.77 -0.04 0.96 

2. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริม
สนับสนุนจัดประชุมเพื่อสร้างเครือ 
ข่ายศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2.88 1.04 2.78 0.81 0.18 0.85 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทําแผน
ความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายการ
ดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ร่วมกนั 2.93 0.94 2.69 0.79 -0.32 0.74 

4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการแต่งตั้งคณะ 
กรรมการดําเนินงานเครือข่ายศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 2.93 0.80 2.86 0.78 -1.26 0.21 

5. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการประสานความ
ร่วมมือกบัทุกองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งในการ
สร้างเครือข่าย 2.93 0.97 3.03 0.77 0.40 0.68 

6. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการดําเนินงาน
เป็นไปตามแผนปฏิบติัการและปฏิทิน
งาน 3.07 0.92 2.92 0.75 -0.44 0.65 

7. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใช้กิจกรรมเครือ 
ข่ายเพื่อการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ร่วมกนั 2.90 0.95 2.94 0.87 -0.34 0.73 

8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการดาํเนินการเผย 
แพร่ประชาสมัพนัธ์งานพฒันาเครือข่าย 2.74 0.88 2.95 0.79 0.87 0.38 
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ตารางที ่4.64 (ต่อ)  
 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจัดตั้ งชมรม

และคณะกรรมการในการปฏิบติังาน
ของเครือข่าย  2.98 0.92 2.94 0.74 -0.63 0.52 

10. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการประเมินผล
การดาํเนินงานของเครือข่ายและนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พฒันาเครือข่าย 3.00 0.93 2.84 0.89 -1.41 0.15 

รวม 2.78 0.65 2.49 0.45 -1.07 0.28 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.64 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 6 ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการ
พฒันาเดก็ปฐมวยั จาํแนกตามวฒิุการศึกษา ทั้งโดยภาพรวมและรายขอ้ไม่แตกต่างกนั 
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4.5.4 ผลการเปรียบเทียบระดับปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็สังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย จําแนกตามอายุ 
 
ตารางที ่4.65 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย จําแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายด้าน 
 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

40 ปีลงมา 40 ปีขึน้ไป 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ 2.33 0.28 2.64 0.55 -1.83 0.06 
2. ดา้นบุคลากร 2.66 0.28 2.88 0.54 -0.66 0.50 
3. ดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและ 

ความปลอดภยั 2.50 0.50 2.96 0.65 -0.19 0.84 
4. ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 2.50 0.50 2.86 0.55 -2.05* 0.04 
5. ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุน

จากทุกภาคส่วน 2.33 0.28 2.57 0.50 0.30 0.76 
6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็ก

ปฐมวยั 2.33 0.57 2.79 0.53 -0.63 0.52 
รวม 2.54 0.15 2.77 0.29 -1.16 0.24 

 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.65 พบวา่ การเปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย จาํแนกตามตามอาย ุโดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีดา้นท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อยู่ 1 
ดา้น คือดา้นท่ี 4 ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ส่วนดา้นนอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.66 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย ด้านที ่1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็ก 
เลก็ จําแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

40 ปีลงมา 40 ปีขึน้ไป 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ครูผูดู้แลเด็กปฏิบติัตามระเบียบว่าดว้ย

การดาํเนินงานศูนย ์พฒันาเดก็เลก็  2.00 0.00 2.33 0.77 -0.72 0.47 
2. ครูผูดู้แลเด็กจดัทาํแผนพฒันา 3 ปี/ 

แผนปฏิบติัการประจาํปี/โครงการ การ
ดาํเนินงาน 1.67 0.57 2.50 0.66 -2.12* 0.03 

3. ครูผูดู้แลเด็กมีบทบาทในการพฒันา
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 1.33 0.57 2.83 0.82 -3.08 0.00 

4. ครูผูดู้แลเด็กได้จดัทาํโครงการเสนอ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
การดาํเนินงานศูนย ์พฒันาเด็กเลก็จาก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2.33 0.57 2.77 0.81 -0.90 0.36 

5. ครูผูดู้แลเดก็เขา้ใจในการไดรั้บจดัสรร 
งบประมาณเพียงพอในการบริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 3.33 0.57 2.88 0.78 0.99 0.32 

6. ครูผู ้ดูแลเด็กได้มีการเบิกจ่าย  งบ 
ประมาณเป็นไปตามระเบียบดว้ยความ
โปร่งใส 3.33 0.57 2.81 0.85 1.04 0.30 

7. ครูผูดู้แลเด็กมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมตามตาํแหน่ง 3.67 0.57 2.91 0.77 1.68 0.09 

8. ครูผูดู้แลเด็กได้รับค่าตอบแทนสิทธิ
สวสัดิการตามระเบียบ 2.67 0.57 2.88 0.74 -0.47 0.63 

9. ครูผู ้ดูแลเด็กมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 2.33 1.15 2.89 0.64 -1.41 0.16 
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ตารางที ่4.66 (ต่อ)  
 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

40 ปีลงมา 40 ปีขึน้ไป 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
10. ครูผูดู้แลเด็กมีการพฒันาความรู้ การ

ฝึกอบรมสมัมนาการศึกษาเพิ่มเติม 2.67 0.57 2.95 0.67 -0.71 0.47 
รวม 2.33 0.28 2.64 0.55 -1.83 0.06 

 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.66 พบว่า ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 1 ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา 
เด็กเลก็ จาํแนกตามอาย ุโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีขอ้ท่ีแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 อยู ่1 ขอ้ คือขอ้ท่ี 3 ครูผูดู้แลเดก็มีบทบาทในการพฒันาศูนย์
พฒันา ขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 อยู ่1 ขอ้ คือขอ้ท่ี 2 ครูผูดู้แลเด็กจดัทาํ
แผนพฒันา 3 ปี/ แผนปฏิบติัการประจาํปี/ โครงการ การดาํเนินงาน ส่วนขอ้นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.67 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 2 ด้านบุคลากร จําแนกตามอายุ โดยภาพ 
รวมและรายข้อ  

 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

40 ปีลงมา 40 ปีขึน้ไป 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. บุคลากรมีการประชุมร่วมกัน เพื่อ

พฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 3.00 0.00 2.86 0.71 0.34 0.73 
2. บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิด 

ชอบและเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 2.33 0.57 2.73 0.71 -0.95 0.34 
3. บุคลากรทุ่มเทและเสียสละในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 2.33 0.57 2.80 0.78 -1.01 0.31 
4. บุคลากรร่วมมือกันจัดกิจกรรม เพื่อ

พฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 3.00 0.00 2.84 0.89 0.30 0.76 
5. บุคลากรร่วมมือกันพัฒนาสภาพ 

แวดลอ้มภายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2.33 0.57 2.25 0.69 -1.43 0.15 
6. หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ มีการนิเทศ 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประสบ 
การณ์การเรียนรู้ของครูผูดู้แล เดก็ 2.00 0.00 2.44 0.71 -1.06 0.29 

7. หัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กครูผูดู้แล
เด็กมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ตามภารกิจและหนา้ท่ี ท่ีรับผดิชอบ 2.67 0.57 2.66 0.73 0.02 0.98 

8. บุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นธุรการ/การ 
เงิน/พสัดุของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ปฏิบติั 
หน้าท่ีตามระเบียบของทางราชการ
และหนงัสือสัง่การ 3.00 0.00 2.91 0.72 0.22 0.82 

9. ผูป้ระกอบอาหาร ประกอบอาหารถูก
สุขลกัษณะและตามหลกัโถชนาการ 2.33 0.57 3.02 0.82 -1.40 0.16 
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ตารางที ่4.67 (ต่อ)  
 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

40 ปีลงมา 40 ปีขึน้ไป 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
10. ภารโรง/ยามรักษาความปลอดภยั ทาํ

หน้าท่ีรักษาความสะอาด ดูแลซ่อม 
แซมและรักษาทรัพยสิ์น ดูแลรักษา
ความปลอดภยัทรัพยสิ์นของบุคลากร 1.67 0.57 2.91 0.81 -1.20 0.23 

รวม 2.66 0.28 2.88 0.54 -0.66 0.50 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.67 พบว่า ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 2 ดา้นบุคลากร จาํแนกตามอาย ุ
ทั้งโดยภาพรวมและรายขอ้ ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที ่4.68 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 3 ด้านอาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อม และ
ความปลอดภัย จําแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

40 ปีลงมา 40 ปีขึน้ไป 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. สถานท่ีตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีขนาด

เหมาะสมไม่อยู่ ในพื้ น ท่ี เ ส่ี ยงต่อ
อนัตราย 2.67 0.57 2.81 0.87 -0.28 0.77 

2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีอาคารเรียนอยู่ใน
สภาพแขง็แรงมัน่คงปลอดภยั 2.67 0.57 2.83 0.65 -0.41 0.67 

3. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการจดัส่ิงแวดลอ้ม
ภายในอาคารมีแสงสว่างเสียงและการ
ถ่ายเทอากาศท่ีเอ้ือต่อการพฒันาเดก็ 3.00 1.00 2.69 0.68 0.75 0.45 

4. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีพื้นท่ีในการจัด
กิจกรรมเพ่ือพฒันาเดก็อยา่งเหมาะสม 2.00 0.57 2.83 0.84 -1.64 0.10 

5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีห้องนํ้ าห้องสุขา
เพียงพอสะอาดถูกสุขอนามัยและ
ปลอดภยั 3.00 0.00 3.00 0.77 0.00 1.00 

6. ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก จั ด ส ภ า พ
ส่ิงแวดล้อมภายนอกอาคารมีร้ัวกั้ น
เ ป็นสัด ส่วนสนามเด็ ก เ ล่นพื้ น ท่ี
กลางแจง้มีความปลอดภยั 2.00 0.00 2.23 0.61 -0.66 0.51 

7. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีท่ีเก็บส่ิงปฏิกลูทั้ง
ภายในและภายนอกอาคารเพียงพอ
และถูกสุขลกัษณะ 2.00 0.00 2.42 0.77 -0.93 0.35 

8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีสถานท่ีประกอบ
อาหารและสถานท่ีรับประทานอาหาร
ท่ีสะอาดเป็นระเบียบถูกสุขอนามยั 1.67 1.00 2.64 0.69 -2.37* 0.02 

 
 



196 
 

ตารางที ่4.68 (ต่อ)  
 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

40 ปีลงมา 40 ปีขึน้ไป 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
9. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กจัดให้มีมาตรการ

เพื่อความปลอดภยัโดยการติดตั้งระบบ
อุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภยั 2.00 1.00 2.95 0.86 -1.86 0.06 

10. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีมาตรการเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 2.33 0.57 3.11 0.77 -1.69 0.09 

รวม 2.50 0.50 2.96 0.65 -0.19 0.84 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.68 พบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลยดา้นท่ี 3 ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม
และความ ปลอดภยั จาํแนกตามอาย ุโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีขอ้
ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .05 ขอ้ คือขอ้ท่ี 8 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีสถานท่ีประกอบอาหารและ
สถานท่ีรับประทานอาหารท่ีสะอาดเป็นระเบียบถูกสุขอนามยั ส่วนขอ้นอกนั้นไม่แตกต่าง 
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ตารางที ่4.69 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 4 ด้านวิชาการและกจิกรรมตามหลกัสูตร 
จําแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

40 ปีลงมา 40 ปีขึน้ไป 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ศู นย์พัฒนา เ ด็ ก เ ล็ ก มี ก า ร ศึ กษา

วิเคราะห์หลกัสูตรปฐมวยัเพื่อจัดทาํ
หลกัสูตรศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2.67 0.57 2.97 0.77 -0.66 0.50 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบูรณาการ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอด 
คล้องกับสังคมวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 3.67 0.57 2.92 0.82 1.54 0.12 

3. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการพฒันาและ
ออกแบบการจดัประสบการณ์โดยเนน้
เดก็เป็นสาํคญั 3.00 0.00 2.73 0.84 0.54 0.58 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการกิจกรรมท่ี
หลากหลายเพื่อพฒันาเด็กดา้นร่างกาย
อารมณ์จิตใจสงัคมและสติปัญญา 3.00 1.00 2.78 0.65 0.55 0.58 

5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการผลิตส่ือและ
ใช้ส่ือการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับกิจ 
กรรมการเรียนรู้ 2.67 0.57 2.73 0.64 -0.17 0.86 

6. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการพฒันาและ
ออกแบบการจดัประสบการณ์โดยเนน้
เดก็เป็นสาํคญั 2.67 0.57 2.78 0.72 -0.27 0.78 

7. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัทาํวิจยัใน
ชั้นเรียนเพื่อนาํผลการวิจยัมาแกปั้ญหา
และพฒันาเดก็ 2.00 0.00 2.23 0.55 -0.72 0.47 

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการนิเทศการ 
ศึกษาช่วยเหลือแนะนาํอยา่งสมํ่าเสมอ
เป็นระบบ 2.00 0.00 2.50 0.73 -1.17 0.24 
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ตารางที ่4.69 (ต่อ)  
 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

40 ปีลงมา 40 ปีขึน้ไป 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดูแลด้าน

โภชนาการอาหารครบ 5 หมู่และนํ้าด่ืม
สะอาด 1.67 0.57 2.67 0.79 -2.14* 0.03 

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมิน
คุณภาพภายใน 2.33 0.75 2.77 0.66 -1.11 0.27 

รวม 2.50 0.50 2.86 0.55 -2.05* 0.04 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.69 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 4 ดา้นวิชาการและกิจกรรม
ตามหลกัสูตร จาํแนกตามอาย ุโดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีขอ้ม่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 อยู ่1 ขอ้ คือ 9 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการดูแลดา้นโภชนาการอาหารครบ5 หมู่และนํ้ าด่ืมสะอาดส่วนขอ้นอกนั้นไม่
แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.70 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 5 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน จําแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

40 ปีลงมา 40 ปีขึน้ไป 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับคาํแนะนํา

ปรึกษาในการจัดทําหลักสูตรจาก
หลายภาคส่วน 2.67 0.57 2.80 0.64 -0.34 0.73 

2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการจดัทาํโครงการ
พฒันาดา้นต่าง ๆ  2.67 0.57 2.84 0.82 -0.36 0.71 

3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการพฒันาปรับปรุง
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 2.67 1.15 2.94 0.81 -0.55 0.58 

4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวงัดูแล
ความปลอดภยัและทรัพยสิ์น 3.00 1.00 2.92 0.78 0.16 0.86 

5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากร
สนับสนุนการพฒันางานวิชาการงาน
อาคารสถานท่ีงบงานบุคลากรและ
ความสมัพนัธ์กบัชุมชน 3.00 1.00 2.98 0.80 0.03 0.97 

6. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการเชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้เพื่อพฒันาเด็ก
ปฐมวยั 2.33 1.15 2.98 0.80 -1.34 0.18 

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับ 
สนุนให้เด็กไดเ้รียนรู้แหล่งเรียนรู้จาก
ทุกภาคส่วน 3.33 0.57 2.83 0.80 1.06 0.29 

8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการพบปะเพื่อรับ
ฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียว 
กบัการจดัการศึกษาจากทุกภาคส่วน 2.00 0.00 2.81 0.87 -1.60 0.11 
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ตารางที ่4.70 (ต่อ)  
 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

40 ปีลงมา 40 ปีขึน้ไป 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสนับสนุนให้การ

บริการสาธารณะแก่ชุมชน 2.00 0.00 2.25 0.71 -0.60 0.54 
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดโอกาสให้

ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมิน
คุณภาพการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของเดก็ปฐมวยั 2.00 0.00 2.36 0.69 -0.88 0.38 

รวม 2.33 0.28 2.57 0.50 0.30 0.76 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.70 พบว่า ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นท่ี 5 ดา้นการมีส่วนร่วมและการ 
สนบัสนุนจากทุกภาคส่วน จาํแนกตามอาย ุทั้งโดยภาพรวมและรายขอ้ ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที ่4.71 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านที่ 6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวยั จําแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

40 ปีลงมา 40 ปีขึน้ไป 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลก 

เปล่ียนเรียนรู้ทางดา้นการพฒันาเด็ก
ปฐมวยั 1.67 1.15 2.67 0.79 -2.09* 0.04 

2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริม
สนับสนุนจัดประชุมเพื่อสร้างเครือ 
ข่ายศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2.67 0.57 2.75 0.89 -0.16 0.87 

3. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการจัดทาํแผน
ความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายการ
ดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ร่วมกนั 3.00 0.00 2.66 0.64 0.91 0.36 

4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการแต่งตั้งคณะ 
กรรมการดําเนินงานเครือข่ายศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 2.67 1.15 2.92 0.71 -0.58 0.56 

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประสาน
ความร่วมมือกบัทุกองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการสร้างเครือข่าย 3.33 0.57 3.14 0.73 0.44 0.65 

6. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการดาํเนินงาน
เ ป็นไปตามแผนปฏิบัติ ก ารและ
ปฏิทินงาน 3.00 0.00 2.98 0.80 0.03 0.97 

7. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใช้กิจกรรมเครือ 
ข่ายเพื่อการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
ร่วมกนั 2.66 0.57 3.01 0.89 -.66 0.51 

8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการดาํเนินการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนา
เครือข่าย 2.67 0.57 2.92 0.82 -0.52 0.59 
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ตารางที ่4.71 (ต่อ)  
 

ปัญหาการดําเนินงาน 
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

40 ปีลงมา 40 ปีขึน้ไป 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 
9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัตั้งชมรม

และคณะกรรมการในการปฏิบติังาน
ของเครือข่าย  3.33 0.57 2.95 0.72 0.89 0.37 

10. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการประเมินผล
การดาํเนินงานของเครือข่ายและนาํ
ผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พฒันาเครือข่าย 3.00 0.00 2.92 0.74 0.18 0.85 

รวม 2.33 0.57 2.79 0.53 -0.63 0.52 
 

* p≤ .05,  ** p ≤ .01 
จากตารางท่ี 4.71 พบว่า ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็ก
ปฐมวยั จาํแนกตามอาย ุ โดยภาพรวมและรายขอ้ไม่แตกต่าง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีขอ้ม่ี
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 อยู่ 1 ขอ้ คือ 1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นแหล่ง
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางดา้นการพฒันาเดก็ปฐมวยั ส่วนขอ้นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาสภาพและปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย ผูว้ิจยัได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้ 
เสนอแนะ ตามลาํดบั ดงัน้ี 

 

5.1 สรุปผล 
5.1.1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนมาก

เป็นเพศหญิง จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 และเพศชาย จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7  
มีตาํแหน่งหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการศูนยใ์นศูนยพ์ฒันา เด็กเลก็ จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 
รองลงมาคือ ครู / ผูดู้แลเด็ก จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี 
จาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 57.9 รองลงมาเป็นระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป จาํนวน 59 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.1 อาย ุตั้งแต่ 41 ปีข้ึนไป จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 รองลงมามีอายตุั้งแต่ 
40 ปีลงมา จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 47.9 (ตารางท่ี 4.1) 

5.1.2 สภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กรปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน 
อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือดา้นท่ี 1 ดา้น
การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นท่ี 6 ดา้นส่งเสริมเครือข่าย
การพฒันาเด็กปฐมวยัอยูใ่นระดบัปานกลางดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ดา้นท่ี 3 ดา้นอาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั อยูใ่นระดบัมาก (ตารางท่ี 4.2) 

5.1.3 ปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กรปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน 
อาํเภอภูหลวง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือดา้นท่ี 3 ดา้นอาคาร
สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั รองลงมาคือดา้นท่ี 2 ดา้นบุคลากร และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่า 
ท่ีสุดคือ ดา้นท่ี 1 ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ (ตารางท่ี 4.9) 

5.1.4 การเปรียบเทียบ สภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย จาํแนกตามเพศ โดยรวมไม่แตกต่างกนั (ตารางท่ี 4.16) 
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5.1.5 การเปรียบเทียบระดับสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ี โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.01อยู่ 2 ดา้นคือ 
ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน และดา้นท่ี 3 ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม
และความปลอดภยัส่วนดา้นนอกนั้นไม่แตกต่างกนั (ตารางท่ี 4.23)  

5.1.6 การเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย จาํแนกตามตามวุฒิการศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
เม่ือ มีดา้นท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 อยู ่1 ดา้นคือ คือดา้นท่ี 4 ดา้นวิชาการ
และกิจกรรมตามหลกัสูตร และดา้นท่ี 5 ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  
(ตารางท่ี 4.30)  

5.1.7 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย จาํแนกตามอาย ุ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า มีดา้นท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 อยู่ 1 ดา้น คือดา้นท่ี 4 
ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ส่วนดา้นนอกนั้นไม่แตกต่างกนั (ตารางท่ี 4.37)  

 

5.2 อภปิรายผล  
จากขอ้คน้พบของการศึกษามีประเด็นสาํคญัท่ีผูว้ิจยัสามารถใชอ้ภิปราย เก่ียวกบัสภาพการ

ดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง มีประเด็น
สาํคญัท่ีควรนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี  

5.2.1 สภาพการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ โดยภาพรวม มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั รองลงมา
ไดแ้ก่ ดา้นดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ดา้นส่งเสริม
เครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั จากขอ้คน้พบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
มีพื้นท่ีขนาดท่ีเหมาะสม ทาํเลท่ีตั้ง จาํนวนชั้นอาคาร ตลอดจนพื้นท่ีใชส้อยอ่ืน ๆ มีสภาพแวดลอ้ม
มลภาวะทั้งภายในภายนอกตวัอาคาร ท่ีเหมาะสม มีมาตรการป้องกนัความปลอดภยั และการเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของลีเปอร์และคนอ่ืน ๆ (Leeper & other, 
1984 อา้งถึงใน 

เยาวภา เดชะคุปต์ (2542, หนา้ 133) ไดเ้สนอการจดัสภาพแวดลอ้มสาํหรับเด็กปฐมวยัไวว้่า 
การจดัสภาพแวดลอ้มสาํหรับเด็กปฐมวยั ควรมีส่วนเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก โดยเป็นการเรียนรู้
จากประสาทสมัผสัทั้งหา้และเรียนรู้จากส่ิงท่ีเป็นนามธรรมมากท่ีสุด ซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยั
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และความเหมาะสมกบัปรัชญาการศึกษาวยัน้ี อีกทั้งมีการจดับรรยากาศการเรียนรู้ทั้งในและนอก
หอ้งเรียน 

เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวยั จากงานวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญธรรม  
ศิริบุณยกาญจน์ (2542, หนา้ 57) ท่ีพบวา่การจดัประสบการณ์และการจดัสภาพแวดลอ้มอยูใ่นระดบั
มาก นอกจากน้ีบุคลากรซ่ึงทาํหนา้ท่ีในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ไดแ้ก่ หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ และ
ผูดู้แลเด็ก นั้นมีความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงความสาํคญัในการดาํเนินงานดา้นการใหก้าร 
ศึกษา และพฒันาการเด็กเลก็ มีการควบคุม กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ให้มี
คุณภาพ และถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ มีการพฒันาตนเองในทางวิชาการ และอาชีพ ใฝ่หาความรู้ 
และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ มีความรับผิดชอบในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ เพื่อให้ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ สามารถดาํเนินงานใหก้ารศึกษา และพฒันาการสาํหรับเดก็ตามหลกัวิชาการ และเป็น 
ไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อัมพรศรี เอีย่มตระกูล (2542)ได้
ศึกษาความคิดเห็นในการบริหารงานระดบัก่อนประถมศึกษา ในเขตพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออก พบว่า การบริหารงานระดบัก่อนประถมศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียง
ตามลาํดบัคะแนนเฉล่ียคืองานอาคารสถานท่ี งานบุคลากรความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
งานกิจการนกัเรียน งานธุรการและการเงิน และงานวิชาการเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นในการ
บริหารงานระดับก่อนประถมศึกษาพบว่าผูบ้ริหารโรงเรียนกับครูผูส้อนมีความคิดเห็นในการ
บริหารงานระดบัก่อนประถมศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สุวิทย์ สมบัติ (2540, หนา้ 91) ท่ีพบว่า มีคุณสมบติัท่ีดีและพร้อมในการอบรมเล้ียงดู
เด็ก เช่น คุณวุฒิ วยัวุฒิ มีจิตใจโอบออ้มอารี และพึงพอใจต่อการปฏิบติังานเจา้หนา้ท่ีภาครัฐสนับ 
สนุนดา้นงบประมาณ วิชาการ และวสัดุอุปกรณ์อยา่งสมํ่าเสมอ ผูน้าํชุมชนกรรมการพฒันาการเด็ก 
ไดรั้บการยอมรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างจากประชาชนสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สนอง  
สุดสะอาด (2540, หนา้ 98-112) ท่ีพบว่า วิธีการนิเทศใชว้ิธีการประชุมช้ีแจงมากท่ีสุด ใชส่ื้อและส่ิง 
พิมพน์อ้ยท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน (2541, หนา้ 92-
100) ท่ีพบวา่ ผลการจดัหอ้งเรียนศูนยส่ื์อและเคร่ืองเล่นต่อการพฒันาการเล่นของเดก็ กลุ่ม 4–5 ขวบ
พบว่าอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลิน้จ่ี กุมขุนทด (2545) ท่ีพบว่า พฤติกรรมการ
สอนกิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัของครูปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
พยงค์ พรหมจารย์ (2544, หนา้ 48 - 49) ท่ีพบว่า การเตรียมและปรับโครงการพฒันาเด็ก ควรคาํนึง 
ถึงความพร้อมและความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี ควรมีการประสานงานกับส่วนราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อขอรับการสนับสนุนดา้นวิชาการ งบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ดา้นการนาํ
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โครงการพฒันาเด็กไปปฏิบติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลควรสนบัสนุนงบประมาณในการปรับปรุง
อาคารสถานท่ี การจดัหาส่ือการเรียนการสอน จดัหาอาหารกลางวนั อาหารเสริม (นม) ค่าตอบแทน
ผูดู้แลเดก็ เป็นตน้  

ทั้งน้ีดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
กลุ่มผูป้กครอง ชุมชนและเครือข่าย ซ่ึงขาดทกัษะในการมีส่วนร่วมท่ีเป็นระบบมาก่อนแมส้ามารถ
สร้างการมีส่วนร่วมได ้แต่อาจไม่สามารถรักษาระดบัพฤติกรรมการปฏิบติัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 
ดว้ยปัจจยัพื้นฐานของบุคคลดา้นต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนัออกไป 

5.2.2 ปัญหาการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ โดยภาพรวม มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ รองลงมา
ไดแ้ก่ ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ดา้นส่ง 
เสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยัทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูผูส้อนปฐมวยั ขาดทกัษะ ขาดความเขา้ 
ใจในดา้นน้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน (2550, หนา้ 11)  
ไดก้าํหนดนโยบายและแผนพฒันาเด็กปฐมวยัไวว้่าประเทศไทยมีนโยบายและแผนพฒันาเด็กมา
เป็นเวลากว่า 20 ปีแต่ไม่มีผูรั้บผดิชอบในการนาํแผนไปปฏิบติัและ ปรีชา เสนารัตน์ (2532, หนา้ 
75) ไดท้าํการวิจยัพบว่า ครูผูส้อนปฐมวยัขาดทกัษะในการผลิตส่ือและงบประมาณไม่พอ ซ่ึงงาน 
วิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญธรรม ศิริบุณยกาญจน์ (2542, หนา้ 95) พบว่าเร่ืองท่ีมี
ปัญหากว่าเร่ืองอ่ืนคือ การกาํหนดแผนงาน/โครงการดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัหาส่ือประกอบการ
จดักิจกรรมและกาํหนดแนวทางในการพฒันาส่ือประกอบกิจกรรมอยา่งเหมาะสม 

5.2.3 กรรมการศูนยศู์นยพ์ฒันาเด็กเล็กและครู/ผูดู้แลเด็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเลย มีความคิดเห็นต่อสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ไม่แตกต่างกนั จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ทั้งกรรมการศูนยศู์นยพ์ฒันาเด็กเล็กและครู/ผูดู้แลเด็กไดรั้บการพฒันา
ตนเองใหมี้ความรู้ทนัเหตุการณ์อยูเ่สมอ เป็นไปตามแนวคิดของ บัวเรียน นนทะล ี(2543, หนา้ 103) 
กล่าวไวว้่า ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมีประสบการณ์การบริหารงานการศึกษาระดบัอนุบาลศึกษาและ
ครูผูส้อนส่วนมากตอ้งมีประสบการณ์ในการสอนระดบัอนุบาลศึกษา หรือเคยไดรั้บการฝึกอบรม
การจดัการสอนระดบัอนุบาลศึกษา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ไพทูรย์ ไตรปกรณ์กุศล (2542, หนา้ 
113) พบว่าการปฏิบติัตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาปฐมวยั สังกดัสํานกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดันครพนม ระหว่างผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนปฐมวยั โดยส่วนรวมและ
รายดา้นไม่แตกต่างกนัและสอดคลอ้งกบั สุนัน ขันทะสิทธ์ิ (2552, หนา้ 82) ศึกษาการศึกษาการจดั
การศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัเลยพบว่า
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หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็และผูดู้แลเด็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเลย มีความ
คิดเห็นต่อสภาพการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

5.2.4 กรรมการศูนย์ศูนย์พฒันาเด็กเล็กและครู/ผูดู้แลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ีทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการจดั
การศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวท้ั้งน้ีอาจเน่ือง 
มาจากกลุ่มผูส่้งเสริมการจดัการศึกษามีบริบทในการทาํงานแตกต่างไปจากกลุ่มผูป้ฏิบติังาน จึงทาํ
ให้มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กแตกต่างกนั กล่าวคือ กลุ่มผู ้
ส่งเสริมการจดัการศึกษา มีบทบาทหนา้ท่ีรับผิดชอบดูแลบุคลากร และการดาํเนินงานภายในศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และแผนงานท่ีวางไวอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ และดว้ย
ความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อเด็กมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มผูป้ฏิบติังาน มีหน้าท่ีปฏิบติัหน้าท่ีตาม
กิจวตัรของเด็กเพื่อใหเ้ด็กมีความเจริญเติบโตมีพฒันาการทุกดา้นตามวยัส่งเสริมพฒันาการของเด็ก
ในลกัษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค ์จดัส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ เหมาะสมในการ
พฒันาเดก็ทุกดา้นประสานสมัพนัธ์ระหวา่งเดก็กบัพอ่แม่ ผูป้กครอง และสมาชิกในครอบครัวตลอด 
จนเป็นส่ือกลางในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างเด็กกบัพ่อแม่ ผูป้กครองและสมาชิกในครอบ 
ครัว ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการดาํเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
(2553, หนา้ 4 -58) และสอดคลอ้งกบั จิราวุฒิ สีมารักษ์ (2553, หนา้ 21) บุคลากรสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเลย ท่ีมีตาํแหน่งหน้าท่ีท่ีเป็นกลุ่มผูส่้งเสริมการจดัการศึกษาและ
กลุ่มผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แตกต่างกนัอยา่ง 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

5.2.5 กรรมการศูนย์ศูนย์พฒันาเด็กเล็กและครู/ผูดู้แลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย อายุต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการจดัการศึกษาปฐมวยัใน
ศูนยพ์ฒันาเดก็ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก หวัหนา้ศูนย์
พฒันาเด็กเลก็และผูดู้แลเด็ก มีการฝึกอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มเติมความรู้ เพื่อให้ครูผูส้อนได้
พฒันาตนเองมีความรู้กา้วหน้าอยู่เสมอ จึงทาํให้มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการจดัการศึกษา
ปฐมวยัไม่แตกต่างกนั เป็นไปตามแนวคิดของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน (2550,  
หนา้ 21) ท่ีกล่าวว่า ส่งเสริมสนบัสนุนและสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัสมาคมวิชาชีพสาํหรับบุคลากร
ดา้นเด็กปฐมวยัหรือชมรมท่ีเก่ียวขอ้งไดส้นบัสนุนใหมี้ความรู้ทนัสมยัสามารถใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ 
เพิ่มประสบการณ์ในดา้นนวตักรรมสนใจส่ือต่าง ๆ ดา้นเดก็ปฐมวยั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลิน้จ่ี 
กุมขุนทด (2545, หนา้ 54) พบว่าผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนกิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จงัหวะท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของครูปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษา
จงัหวดันครราชสีมา ของผูท่ี้มีอายรุาชการนอ้ยกบัผูท่ี้มีอายรุาชการมากโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 



208 
 

5.2.6 กรรมการศูนย์ศูนย์พฒันาเด็กเล็กและครู/ผูดู้แลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย วุฒิการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการจดัการศึกษา
ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก แตกต่างกนัเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากทั้ง
หัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็และผูดู้แลเด็กไดรั้บการพฒันาตนเองให้มีความรู้ทนัเหตุการณ์อยู่เสมอ 
เป็นไปตามแนวคิดของ บัวเรียน นนทะล ี (2543, หนา้ 103) กล่าวไวว้่า ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมี
ประสบการณ์การบริหารงานการศึกษาระดบัอนุบาลศึกษาและครูผูส้อนส่วนมากตอ้งมีประสบ 
การณ์ในการสอนระดบัอนุบาลศึกษา หรือเคยไดรั้บการฝึกอบรมการจดัการสอนระดบัอนุบาล
ศึกษา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ไพทูรย์ ไตรปกรณ์กุศล (2542, หนา้ 113) พบว่าการปฏิบติัตาม
เกณฑม์าตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาปฐมวยั สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครพนม 
ระหวา่งผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนปฐมวยั โดยส่วนรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

5.2.7 กรรมการศูนย์ศูนย์พฒันาเด็กเล็กและครู/ผูดู้แลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย มีความคิดเห็นต่อปัญหาการจดัการศึกษาปฐมวยั ในศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไวซ่ึ้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อมัพรศรี เอีย่ม
ตระกูล (2542) ไดศึ้กษาความคิดเห็นในการบริหารงานระดบัก่อนประถมศึกษา ในเขตพฒันาพื้นท่ี
ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก พบว่า การบริหารงานระดบัก่อนประถมศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เรียงตามลาํดบัคะแนนเฉล่ียคืองานอาคารสถานท่ี งานบุคลากรความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียน
กบัชุมชน งานกิจการนกัเรียน งานธุรการและการเงิน และงานวิชาการเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น
ในการบริหารงานระดบัก่อนประถมศึกษาพบว่าผูบ้ริหารโรงเรียนกบัครูผูส้อนมีความคิดเห็นใน
การบริหารงานระดบัก่อนประถมศึกษา แตกต่างกนั 

5.7.8 กรรมการศูนย์ศูนย์พฒันาเด็กเล็กและครู/ผูดู้แลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ตาํแหน่งหนา้ท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการจดัการศึกษา
ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไวท้ั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุ่ม
ผูส่้งเสริมการจดัการศึกษามีบริบทในการทาํงานแตกต่างไปจากกลุ่มผูป้ฏิบติังาน จึงทาํให้มีความ
คิดเห็นต่อการดาํเนินการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั จิราวุฒิ สีมา
รักษ์ (2553, หนา้ 121) พบว่าการดาํเนินงานจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตามมาตรฐานกรมส่ง 
เสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัเลยท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีเป็นกลุ่มผูส่้งเสริมการจดัการศึกษา 
และกลุ่มผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็แตกต่างกนั 

5.7.9 กรรมการศูนย์ศูนย์พฒันาเด็กเล็กและครู/ผูดู้แลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย อายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาการจดัการศึกษาปฐมวยัใน 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไวท้ั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากหวัหนา้
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ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็และผูดู้แลเด็ก ท่ีมีประสบการณ์ทาํงานต่างกนัจะมีความรู้ ความเขา้ใจในการ
ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ ผูท่ี้มีประสบการณ์มากจะผา่นงานมามากกว่า สามารถเขา้ใจใน
บริบท ความเป็นไปในการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั จึงสามารถปฏิบติังานตามกรอบการจดัการ 
ศึกษาไดอ้ยา่งเขา้ใจ และชดัเจนในบทบาทและหนา้ท่ีของตนเองไดม้ากกว่าผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ย
กว่า ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัความคิดของ เยาวพา เดชะคุปต์ (2542, หนา้ 15) การจดัการศึกษาสาํหรับ
เดก็ปฐมวยั ครูและบุคลากรต่าง ๆ จึงความมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดั 

5.7.10 กรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและครู/ผูดู้แลเด็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย มีความคิดเห็นต่อปัญหาการจดัการศึกษาปฐมวยั ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วฒิุ
การศึกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาการจดัการศึกษาปฐมวยั ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไม่แตกต่างกนั 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ แสดงให้เห็นว่าการศึกษา มีผลต่อความคิดเห็นท่ีมีต่อแนวทาง
พฒันาการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลงานวิจยัของ อภิรดี นุ่มมีศรี (2556, หนา้ 95) ศึกษาเร่ือง แนวทางพฒันาการจดัการศึกษา
ระดบัปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตอาํเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรคพ์บว่า บุคลากรท่ีมี
การศึกษา แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อแนวทางพฒันาการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ ในเขตอาํเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค ์โดยภาพรวมแตกต่างกนั 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ยงัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

5.3.1 ควรมีการประชุมช้ีแจงให้ชุมชนทราบ ช้ีนาํให้เห็นประโยชน์และความจาํเป็นของ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ซ่ึงมุ่งเนน้การพฒันาเตรียมความพร้อมของเดก็ 

5.3.2  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กควรมีการกําหนดรูปแบบและวิธีติดตามการใช้แผนการจัด
ประสบการณ์ 

5.3.3  จดัให้มีการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในลกัษณะ
ไตรภาคี 3 ฝ่าย 

5.3.4  จดัทาํและจดัหาอุปกรณ์ เคร่ืองเล่นท่ีเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั 
5.3.5  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ควรกาํหนดแผนงาน/โครงการเพ่ือพฒันาบุคลากร 
5.3.6  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ควรกาํหนดวิธีการและเคร่ืองมือการประเมินผลการ 
5.3.7  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ควรจดัแหล่งวิชาการดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยัเพื่อใหบุ้คลากร

ท่ีเก่ียวขอ้งไดศึ้กษาหาความรู้ 
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5.3.8  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ควรมีการวางแผนการประเมินพฒันาการเดก็ปฐมวยัอยา่งมีระบบ 
5.3.9  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ควรเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนและจดัใหมี้เครือข่ายกบั

ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพฒันาเดก็ปฐมวยั 
5.3.10 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ควรจดับริเวณสถานท่ีประกอบอาหารหรือหอ้งครัว ตอ้งแยกห่าง

จากบริเวณพื้นท่ีสาํหรับเดก็พอสมควร 
  

5.4 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  
ควรมีการศึกษาวิจยัดงัน้ี  
5.4.1 ควรวิจัยเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์การจัดการศึกษาปฐมวยัในศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ 
5.4.2 ควรวิจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจของหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

ผูดู้แลเดก็ และผูป้กครองเดก็ กบัการจดัการศึกษาในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
5.4.3 ควรวิจยัเก่ียวกับความตอ้งการของผูป้กครองเด็กในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันา 

เดก็เลก็ 
5.4.4 ควรวิจยัและพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนและการสร้างเครือข่ายเพ่ือสนับสนุน

การจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
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   ดว้ยนางสาวสุนันทา สาลีอาจนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง กาํลงัทาํวิทยานิพนธ์เร่ืองสภาพและปัญหา
การดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เขตอาํเภอภูหลวง จงัหวดั
เลย โดยมี  รองศาสตราจารย ์ดร.พิมพอ์ร สดเอ่ียม เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาในการทาํวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี
นกัศึกษาจาํเป็นตอ้งตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของเคร่ืองมือเพื่อใหไ้ด้
เคร่ืองมือท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
  บณัฑิตวิทยาลยัไดพ้ิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์
เก่ียวกับการจดัการศึกษาเป็นอย่างดีจึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือดงักล่าว 
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์แก่นกัศึกษาดว้ยจกัเป็นพระคุณยิง่ 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ ศรจนัทร์) 
รักษาการผูช่้วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัมหากฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 

 



ท่ีศธ 6016 (2.3) ว 018 มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั  
 วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 
 อาํเภอเมืองเลย 42000 

10 มกราคม 2558 

 

เร่ือง ขอเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือเพื่อการวิจยั 

 

เรียน ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ ศรจนัทร์ 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  แบบสอบถามจาํนวน 1 ชุด 
  

   ดว้ยนางสาวสุนันทา สาลีอาจนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง กาํลงัทาํวิทยานิพนธ์เร่ืองสภาพและปัญหา
การดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เขตอาํเภอภูหลวง จงัหวดั
เลย โดยมี  รองศาสตราจารย ์ดร.พิมพอ์ร สดเอ่ียม เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาในการทาํวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี
นกัศึกษาจาํเป็นตอ้งตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของเคร่ืองมือเพื่อใหไ้ด้
เคร่ืองมือท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
  บณัฑิตวิทยาลยัไดพ้ิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์
เก่ียวกับการจดัการศึกษาเป็นอย่างดีจึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือดงักล่าว 
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์แก่นกัศึกษาดว้ยจกัเป็นพระคุณยิง่ 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ ศรจนัทร์) 
รักษาการผูช่้วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัมหากฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 

 



ท่ีศธ 6016 (2.3) ว 018 มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั  
 วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 
 อาํเภอเมืองเลย 42000 

10 มกราคม 2558 

 

เร่ือง ขอเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือเพื่อการวิจยั 

 

เรียน ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุขมุ  พรมเมืองคุณ 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  แบบสอบถามจาํนวน 1 ชุด 
  

   ดว้ยนางสาวสุนันทา สาลีอาจนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง กาํลงัทาํวิทยานิพนธ์เร่ืองสภาพและปัญหา
การดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เขตอาํเภอภูหลวง จงัหวดั
เลย โดยมี  รองศาสตราจารย ์ดร.พิมพอ์ร สดเอ่ียม เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาในการทาํวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี
นกัศึกษาจาํเป็นตอ้งตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของเคร่ืองมือเพื่อใหไ้ด้
เคร่ืองมือท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
  บณัฑิตวิทยาลยัไดพ้ิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์
เก่ียวกับการจดัการศึกษาเป็นอย่างดีจึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือดงักล่าว 
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์แก่นกัศึกษาดว้ยจกัเป็นพระคุณยิง่ 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ ศรจนัทร์) 
รักษาการผูช่้วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัมหากฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 

 



ท่ีศธ 6016 (2.3) ว 018 มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั  
 วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 
 อาํเภอเมืองเลย 42000 

10 มกราคม 2558 

 

เร่ือง ขอเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือเพื่อการวิจยั 

 

เรียน ดร.ดุษฎีวฒัน์  แกว้อินทร์ 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  แบบสอบถามจาํนวน 1 ชุด 
  

   ดว้ยนางสาวสุนันทา สาลีอาจนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง กาํลงัทาํวิทยานิพนธ์เร่ืองสภาพและปัญหา
การดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เขตอาํเภอภูหลวง จงัหวดั
เลย โดยมี  รองศาสตราจารย ์ดร.พิมพอ์ร สดเอ่ียม เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาในการทาํวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี
นกัศึกษาจาํเป็นตอ้งตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของเคร่ืองมือเพื่อใหไ้ด้
เคร่ืองมือท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
  บณัฑิตวิทยาลยัไดพ้ิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์
เก่ียวกับการจดัการศึกษาเป็นอย่างดีจึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือดงักล่าว 
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์แก่นกัศึกษาดว้ยจกัเป็นพระคุณยิง่ 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ ศรจนัทร์) 
รักษาการผูช่้วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัมหากฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 

 



ท่ีศธ 6016 (2.3) ว 018 มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั  
 วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 
 อาํเภอเมืองเลย 42000 

10 มกราคม 2558 

 

เร่ือง ขอเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือเพื่อการวิจยั 

 

เรียน ดร.สุภชยั  จนัปุ่ม 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  แบบสอบถามจาํนวน 1 ชุด 
  

   ดว้ยนางสาวสุนันทา สาลีอาจนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง กาํลงัทาํวิทยานิพนธ์เร่ืองสภาพและปัญหา
การดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เขตอาํเภอภูหลวง จงัหวดั
เลย โดยมี  รองศาสตราจารย ์ดร.พิมพอ์ร สดเอ่ียม เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาในการทาํวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี
นกัศึกษาจาํเป็นตอ้งตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของเคร่ืองมือเพื่อใหไ้ด้
เคร่ืองมือท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
  บณัฑิตวิทยาลยัไดพ้ิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์
เก่ียวกับการจดัการศึกษาเป็นอย่างดีจึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือดงักล่าว 
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์แก่นกัศึกษาดว้ยจกัเป็นพระคุณยิง่ 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ ศรจนัทร์) 
รักษาการผูช่้วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัมหากฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 

 



ท่ีศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว  ๐๕๐ มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
 วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง จงัหวดัเลย      
 ๔๒๐๐๐ 

๑๗  ธนัวาคม   ๒๕๕๗ 
 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมขอ้มูลในการพฒันาเคร่ืองมือวจิยั 
เรียน 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยแบบสอบถาม จาํนวน ๓๐  ฉบบั 
 
  ดว้ยนางสาวสุนนัทา สาลีอาจ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง ไดรั้บอนุมติัใหด้าํเนินการทาํวิทยานิพนธ์ เร่ืองสภาพและปัญหาการดาํเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เขตอาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย โดยมีรอง
ศาสตราจารย ์ดร.พิมพอ์ร สดเอ่ียม  และ ดร.ภารดี  คาํมา  เป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ในการน้ี  
นักศึกษามีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูล  เพื่อการทดลองใช้เคร่ืองมือวิจยั  (Try-out) โดย
ขอใหบุ้คลากรในหน่วยงานของท่านเป็นผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองดงักล่าว 
  ดังนั้น  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตศรีลา้นช้าง  จึงขอความ
อนุเคราะห์ใหน้างสาวสุนนัทา สาลีอาจ ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการทดลองใชเ้คร่ืองมือในการทาํ
วิทยานิพนธ์ จะเป็นพระคุณยิง่ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุเคราะห์ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ ศรจนัทร์) 

รักษาการผูช่้วยอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั  วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 

 
สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 
โทร.๐ ๔๒๘๑ ๔๖๑๖   โทรสาร๐ ๔๒๘๓๐๖๘๖ 



ท่ีศธ ๖๐๑๖ (๒.๓)/ว  ๐๙๘ มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
 วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง จงัหวดัเลย      
 ๔๒๐๐๐ 

๒๖  มกราคม   ๒๕๕๘ 
 
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยั 
เรียน 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยแบบสอบถาม จาํนวน ๑๐ ฉบบั 
  ดว้ยนางสาวสุนนัทา สาลีอาจ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง ไดรั้บอนุมติัใหด้าํเนินการทาํวิทยานิพนธ์ เร่ืองสภาพและปัญหาการดาํเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เขตอาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย โดยมีรอง
ศาสตราจารย ์ดร.พิมพอ์ร สดเอ่ียม  และ ดร.ภารดี  คาํมา  เป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ในการน้ี  
นักศึกษามีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูล  เพื่อการวิจยัโดยขอให้บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่านเป็นผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองดงักล่าว 
  ดังนั้น  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตศรีลา้นช้าง  จึงขอความ
อนุเคราะห์ให ้นางสาวสุนนัทา สาลีอาจ ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อการทดลองใชเ้คร่ืองมือในการทาํ
วิทยานิพนธ์  จะเป็นพระคุณยิง่ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุเคราะห์ 
 

         ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ ศรจนัทร์) 
รักษาการผูช่้วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั  วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 
 
 
สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 
โทร.๐ ๔๒๘๑ ๔๖๑๖  โทรสาร๐ ๔๒๘๓๐๖๘๖ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  

สภาพและปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
อาํเภอภูหลวง จังหวดัเลย 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
คาํช้ีแจง  

1. แบบสอบถามน้ีผูว้ิจยัจดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) เพื่อศึกษาระดบัสภาพ และ
ปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง 
จงัหวดัเลย 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลยจาํแนกตาม เพศ อายุ ตาํแหน่งหน้าท่ี และวุฒิการ 
ศึกษา 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินอาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย  

2. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 สภาพและปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินเขตอาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย 
3. กรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกขอ้และตรงกับสภาพความเป็นจริงท่านสามารถ

แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเสรีเพราะการตอบแบบสอบถามจะไม่กระทบต่อการปฏิบติังานของท่าน
แต่อยา่งใดทั้งส้ิน ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามจะนาํไปศึกษาเพื่อประโยชน์ในการวิจยัเท่านั้น ผูว้ิจยั
จะเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในภาพรวม โดยจะเกบ็ขอ้มูลรายฉบบัเป็นความลบัและ  

หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ จะไดรั้บความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ีอยา่งดียิง่ และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 
 
 
               นางสาวสุนนัทา สาลีอาจ 
        นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
    มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 
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ตอนที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คาํช้ีแจง โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงใน  ใหต้รงกบัสภาพความเป็นจริงของท่าน 

 
1. เพศ 
  ชาย 
  หญิง 
 
2. ตําแหน่งหน้าที ่
  ครู/ผูดู้แลเดก็ 
  คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเดก็ 
 
3. วุฒิการศึกษา 
  ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
  ปริญญาตรี ข้ึนไป 
 
4. อายุ 
  ตั้งแต่40 ปีลงมา 
  มากกวา่ 41 ปีข้ึนไป 
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ตอนที ่2 สภาพและปัญหาการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเดก็เลก็  
โปรดอ่านขอ้ความต่อไปน้ี แลว้พิจารณาว่าท่านมีความคิดเห็นว่าสภาพและปัญหาการดาํ 

เนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แต่ละขอ้ อยูร่ะดบัใด แลว้กาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องคาํตอบท่ีตรง
ตามสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุดเพียงขอ้ละ 1 ระดบัโดยแต่ละระดบัมีความหมายดงัน้ี 

5  หมายถึง  มีสภาพและปัญหาการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง  มีสภาพและปัญหาการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก 
3  หมายถึง  มีสภาพและปัญหาการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง  มีสภาพและการดาํเนินงานอยูใ่นระดบันอ้ย  
1  หมายถึง มีสภาพและการดาํเนินงานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ข้อ การดําเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
สภาพการดําเนินงาน ปัญหาการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
1. ครูผูดู้แลเดก็ปฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ย

การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
          

2. ครูผูดู้แลเดก็จดัทาํแผนพฒันา 3 ปี/แผน 
ปฏิบติัการประจาํปี/โครงการการ
ดาํเนินงาน 

          

3. ครูผูดู้แลเดก็มีบทบาทในการพฒันา 
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

          

4. ครูผูดู้แลเดก็ไดจ้ดัทาํโครงการเสนอ
เพื่อขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ
การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จาก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

          

5. ครูผูดู้แลเดก็เขา้ใจในการไดรั้บจดัสรร
งบประมาณเพยีงพอในการบริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

          

6. ครูผูดู้แลเดก็ไดมี้การเบิกจ่ายงบประมาณ 
เป็นไปตามระเบียบดว้ยความโปร่งใส 
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ข้อ การดําเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
สภาพการดําเนินงาน ปัญหาการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

7. ครูผูดู้แลเดก็มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมตามตาํแหน่ง 

          

8. ครูผูดู้แลเดก็ไดรั้บค่าตอบแทนสิทธิ
และสวสัดิการตามระเบียบ 

          

9. ครูผูดู้แลเดก็มีการประเมินผลการปฏิบติั 
งาน 

          

10. ครูผูดู้แลเดก็มีการพฒันาความรู้ การฝึก 
อบรม สมัมนาและการศึกษาเพิ่มเติม 

          

มาตรฐานด้านบุคลากร 
11. บุคลากรมีการประชุมร่วมกนั เพื่อ

พฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
          

12. บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีตามความ
รับผดิชอบและเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 

          

13. บุคลากรทุ่มเทและเสียสละในการปฏิบติั
หนา้ท่ี 

          

14. บุคลากรร่วมมือกนัจดักิจกรรม เพื่อ
พฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

          

15. บุคลากรร่วมมือกนัพฒันาสภาพ 
แวดลอ้มภายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

          

16. หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ มีการนิเทศ
ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ของครูผูดู้แลเดก็ 

          

17. หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็และครู
ผูดู้แลเดก็มีประสบการณ์ในการปฏิบติั 
งานตามภารกิจและหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 

          

18. บุคลากรท่ีรับผดิชอบดา้นธุรการ/การ 
เงิน/พสัดุ ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ปฏิบติั
หนา้ท่ีตามระเบียบของทางราชการและ
หนงัสือสัง่การ 
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ข้อ การดําเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
สภาพการดําเนินงาน ปัญหาการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

19.  ผูป้ระกอบอาหารสามารถประกอบ
อาหารถูกสุขลกัษณะและตามหลกัโถ
ชนาการ 

          

20. ภารโรง/ยามรักษาความปลอดภยั ทาํ
หนา้ท่ีรักษาความสะอาด ซ่อมแซมและ 
ดูแลรักษาความปลอดภยัทรัพยสิ์นของ
บุคลากร 

          

มาตรฐานด้านอาคาร สถานที ่ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 
21. สถานท่ีตั้งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีขนาด

เหมาะสมและไม่อยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงต่อ
อนัตราย 

          

22. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีอาคารเรียนอยูใ่น
สภาพแขง็แรงมัน่คงปลอดภยั 

          

23. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการจดัส่ิงแวดลอ้ม
ภายในอาคารมีแสงสวา่งเสียงและการ
ถ่ายเทอากาศท่ีเอ้ือต่อการพฒันาเดก็ 

          

24. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีพื้นท่ีในการจดั
กิจกรรมเพ่ือพฒันาเดก็อยา่งเหมาะสม 

          

25. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีหอ้งนํ้าหอ้งสุขา
เพียงพอสะอาดถูกสุขอนามยัและ
ปลอดภยั 

          

26. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็จดัสภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ภายนอกอาคารมีร้ัวกั้นเป็นสดัส่วน
สนามเดก็เล่นพื้นท่ีกลางแจง้มีความ
ปลอดภยั 

          

27. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีท่ีเกบ็ส่ิงปฏิกลูทั้ง
ภายในและภายนอกอาคารเพียงพอ 
และถูกสุขลกัษณะ 
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ข้อ การดําเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
สภาพการดําเนินงาน ปัญหาการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

28. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีสถานท่ีประกอบ
อาหารและสถานท่ีรับประทานอาหารท่ี
สะอาดเป็นระเบียบถูกสุขอนามยั 

          

29. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็จดัใหมี้มาตรการเพื่อ
ความปลอดภยัโดยการติดตั้งระบบและ
อุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภยั 

          

30. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีมาตรการเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

          

มาตรฐานด้านวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสูตร 
31. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการศึกษาวิเคราะห์

หลกัสูตรปฐมวยัเพื่อจดัทาํหลกัสูตร
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

          

32. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการบูรณาการหลกั 
สูตรการศึกษาปฐมวยัใหส้อดคลอ้งกบั
สงัคมวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

          

33. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการพฒันาและออก 
แบบการจดัประสบการณ์โดยเนน้เดก็
เป็นสาํคญั 

          

34. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการกิจกรรมท่ี
หลากหลายเพือ่พฒันาเดก็ดา้นร่างกาย
อารมณ์จิตใจสงัคมและสติปัญญา 

          

35. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการผลิตส่ือและใช้
ส่ือการเรียนรู้ไดเ้หมาะสมกบักิจกรรม
การเรียนรู้ 

          

36. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการพฒันาและออก 
แบบการจดัประสบการณ์โดยเนน้เดก็
เป็นสาํคญั 
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ข้อ การดําเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
สภาพการดําเนินงาน ปัญหาการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

37. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการจดัทาํวิจยัใน
ชั้นเรียนเพื่อนาํผลการวิจยัมาแกปั้ญหา
และพฒันาเดก็ 

          

38. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการนิเทศการศึกษา
ช่วยเหลือแนะนาํอยา่งสมํ่าเสมอเป็น
ระบบ 

          

39. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการดูแลดา้นโภชนา 
การอาหารครบ 5 หมู่ และนํ้าด่ืมสะอาด 

          

40. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการประเมิน
คุณภาพภายใน 

          

มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
41. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดรั้บคาํแนะนาํ

ปรึกษาในการจดัทาํหลกัสูตรจากหลาย
ภาคส่วน 

          

42. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการจดัทาํโครงการ
พฒันาดา้นต่างๆ 

          

43. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการพฒันาปรับปรุง
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 

          

44. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวงัดูแล
ความปลอดภยัและทรัพยสิ์น 

          

45. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากร
สนบัสนุนการพฒันางานวิชาการงาน
อาคารสถานท่ีงบงานบุคลากรและความ 
สมัพนัธ์กบัชุมชน 
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ข้อ การดําเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
สภาพการดําเนินงาน ปัญหาการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

46. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการเชิญวิทยากร
ภายนอกมาใหค้วามรู้เพื่อพฒันาเดก็
ปฐมวยั 

          

47. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดรั้บการสนบัสนุน
ใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้แหล่งเรียนรู้จากทุก
ภาคส่วน 

          

48. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการพบปะเพื่อรับ
ฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียว 
กบัการจดัการศึกษาจากทุกภาคส่วน 

          

49. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สนบัสนุนใหก้าร
บริการสาธารณะแก่ชุมชน 

          

50. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เปิดโอกาสใหชุ้มชน
มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ของเดก็
ปฐมวยั 

          

มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั 
51. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เป็นแหล่ง

แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางดา้นการพฒันา
เดก็ปฐมวยั 

          

52. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริม
สนบัสนุนจดัประชุมเพื่อสร้างเครือข่าย
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

          

53. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการจดัทาํแผนความ 
ร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายการดาํเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ร่วมกนั 

          

54. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการแต่งตั้งคณะ 
กรรมการดาํเนินงานเครือข่ายศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 
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ข้อ การดําเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
สภาพการดําเนินงาน ปัญหาการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

55. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการประสานความ
ร่วมมือกบัทุกองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งในการ
สร้างเครือข่าย 

          

56. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการดาํเนินงานเป็น 
ไปตามแผนปฏิบติัการและปฏิทินงาน 

          

57. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใชกิ้จกรรมเครือข่าย
เพื่อการพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
ร่วมกนั 

          

58. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการดาํเนินการเผย 
แพร่ประชาสมัพนัธ์งานพฒันาเครือข่าย 

          

59. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการจดัตั้งชมรม
และคณะกรรมการในการปฏิบติังาน
ของเครือข่าย 

          

60. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการประเมินผล
การดาํเนินงานของเครือข่ายและนาํผล
การประเมินมาปรับปรุงและพฒันา
เครือข่าย 

          

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลการวเิคราะห์ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
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ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
 

ข้อคาํถาม 
ระดับความคดิเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปล 
ผล 

คนที ่ 
1 

คนที ่ 
2 

คนที ่ 
3 

คนที ่ 
4 

คนที ่ 
5 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
1. ครูผูดู้แลเดก็ปฏิบติัตามระเบียบวา่
ดว้ยการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2. ครูผูดู้แลเดก็จดัทาํแผนพฒันา 3 ปี/ 
แผนปฏิบติัการประจาํปี/โครงการ
การดาํเนินงาน 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

3. ครูผูดู้แลเดก็มีบทบาทในการพฒันา 
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4. ครูผูดู้แลเดก็ไดจ้ดัทาํโครงการเสนอ
เพื่อขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ
การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
5. ครูผูดู้แลเดก็เขา้ใจในการไดรั้บ
จดัสรรงบประมาณเพียงพอในการ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

6. ครูผูดู้แลเดก็ไดมี้การเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามระเบียบดว้ย
ความโปร่งใส 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

7. ครูผูดู้แลเดก็มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมตามตาํแหน่ง 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

8. ครูผูดู้แลเดก็ไดรั้บค่าตอบแทนสิทธิ
และสวสัดิการตามระเบียบ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

9. ครูผู ้ดูแลเด็กมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้
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ข้อคาํถาม 
ระดับความคดิเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปล 
ผล 

คนที ่ 
1 

คนที ่ 
2 

คนที ่ 
3 

คนที ่ 
4 

คนที ่ 
5 

10. ครูผูดู้แลเดก็มีการพฒันาความรู้การ
ฝึกอบรม สมัมนาและการศึกษา
เพิ่มเติม 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

มาตรฐานด้านบุคลากร 
11. บุคลากรมีการประชุมร่วมกนั เพื่อ

พฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
12. บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับ 

ผดิชอบและเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
13. บุคลากรทุ่มเทและเสียสละในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
14. บุคลากรร่วมมือกนัจดักิจกรรม เพื่อ

พฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
15. บุคลากรร่วมมือกนัพฒันาสภาพ 

แวดลอ้มภายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
16. หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ มีการ

นิเทศส่งเสริมสนบัสนุนการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครู
ผูดู้แลเดก็ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

17. หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็และครู
ผูดู้แลเดก็มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานตามภารกิจและหนา้ท่ีท่ี
รับผดิชอบ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

18. บุคลากรท่ีรับผดิชอบดา้นธุรการ/
การเงิน/พสัดุ ของศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ปฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบของ
ทางราชการและหนงัสือสัง่การ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อคาํถาม 
ระดับความคดิเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปล 
ผล 

คนที ่ 
1 

คนที ่ 
2 

คนที ่ 
3 

คนที ่ 
4 

คนที ่ 
5 

19. ผูป้ระกอบอาหารสามารถประกอบ
อาหารถูกสุขลกัษณะและตามหลกัโถ
ชนาการ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

20. ภารโรง/ยามรักษาความปลอดภยั ทาํ
หนา้ท่ีรักษาความสะอาด ซ่อมแซม
และดูแลรักษาความปลอดภยั
ทรัพยสิ์นของบุคลากร 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

มาตรฐานด้านอาคาร สถานที ่ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 
21. สถานท่ีตั้งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีขนาด

เหมาะสมและไม่อยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงต่อ
อนัตราย 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

22. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีอาคารเรียนอยู่
ในสภาพแขง็แรงมัน่คงปลอดภยั 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

23. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการจดั
ส่ิงแวดลอ้มภายในอาคารมีแสงสวา่ง
เสียงและการถ่ายเทอากาศท่ีเอ้ือต่อ 
การพฒันาเดก็ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

24. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีพื้นท่ีในการจดั
กิจกรรมเพ่ือพฒันาเดก็อยา่ง
เหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

25. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีหอ้งนํ้าหอ้งสุขา
เพียงพอสะอาดถูกสุขอนามยัและ
ปลอดภยั 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

26. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็จดัสภาพ
ส่ิงแวดลอ้มภายนอกอาคารมีร้ัวกั้น
เป็นสดัส่วนสนามเดก็เล่นพื้นท่ี
กลางแจง้มีความปลอดภยั 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อคาํถาม 
ระดับความคดิเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปล 
ผล 

คนที ่ 
1 

คนที ่ 
2 

คนที ่ 
3 

คนที ่ 
4 

คนที ่ 
5 

27. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีท่ีเกบ็ส่ิงปฏิกลู
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
เพียงพอและถูกสุขลกัษณะ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

28. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีสถานท่ีประกอบ
อาหารและสถานท่ีรับประทานอาหาร
ท่ีสะอาดเป็นระเบียบถูกสุขอนามยั 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

29. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็จดัใหมี้มาตรการ
เพื่อความปลอดภยัโดยการติดตั้ง
ระบบและอุปกรณ์ในการรักษา
ความปลอดภยั 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

30. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีมาตรการเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

มาตรฐานด้านวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสูตร 
31. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการศึกษา

วิเคราะห์หลกัสูตรปฐมวยัเพือ่จดั 
ทาํหลกัสูตรศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

32. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการบูรณาการ
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัให้
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

33. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการพฒันาและ
ออกแบบการจดัประสบการณ์โดย
เนน้เดก็เป็นสาํคญั 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

34. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการกิจกรรมท่ี
หลากหลายเพือ่พฒันาเดก็ดา้น
ร่างกายอารมณ์สงัคมและสติปัญญา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อคาํถาม 
ระดับความคดิเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปล 
ผล 

คนที ่ 
1 

คนที ่ 
2 

คนที ่ 
3 

คนที ่ 
4 

คนที ่ 
5 

35. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการผลิตส่ือและ
ใชส่ื้อการเรียนรู้ไดเ้หมาะสมกบั
กิจกรรมการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

36. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการพฒันาและ
ออกแบบการจดัประสบการณ์โดย
เนน้เดก็เป็นสาํคญัเลก็ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

37. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการจดัทาํวิจยั
ในชั้นเรียนเพือ่นาํผลการวิจยัมา
แกปั้ญหาและพฒันาเดก็ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

38. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการนิเทศการ 
ศึกษาช่วยเหลือแนะนาํอยา่งสมํ่า 
เสมอเป็นระบบ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

39. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการดูแลดา้น
โภชนาการอาหารครบ 5 หมู่ และนํ้า
ด่ืมสะอาด 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

40. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการประเมิน
คุณภาพภายใน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
41. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดรั้บคาํแนะนาํ

ปรึกษาในการจดัทาํหลกัสูตรจาก
หลายภาคส่วน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

42. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดรั้บความร่วม 
มือจากทุกภาคส่วนในการจดัทาํ
โครงการพฒันาดา้นต่าง ๆ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

43. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดรั้บความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วนในการพฒันาปรับ 
ปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อคาํถาม 
ระดับความคดิเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปล 
ผล 

คนที ่ 
1 

คนที ่ 
2 

คนที ่ 
3 

คนที ่ 
4 

คนที ่ 
5 

44. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดรั้บความร่วม 
มือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวงั
ดูแลความปลอดภยัและทรัพยสิ์น 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

45. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดรั้บความร่วม 
มือ จากทุกภาคส่วนในการระดม
ทรัพยากรสนบัสนุนการพฒันา 
งานวิชาการงานอาคารสถานท่ีงบ
งานบุคลากรและความสมัพนัธ์กบั
ชุมชน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

46. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการเชิญวิทยากร
ภายนอกมาใหค้วามรู้เพื่อพฒันาเดก็
ปฐมวยั 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

47. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดรั้บการสนบั 
สนุนใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้แหล่งเรียนรู้ 
จากทุกภาคส่วน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

48. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการพบปะเพื่อ
รับฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เก่ียวกบัการจดัการศึกษาจากทุกภาค
ส่วน 1 1  1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

49. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สนบัสนุนใหก้าร
บริการสาธารณะแก่ชุมชน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

50. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เปิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมิน
คุณภาพการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ของเดก็ปฐมวยั 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อคาํถาม 
ระดับความคดิเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปล 
ผล 

คนที ่ 
1 

คนที ่ 
2 

คนที ่ 
3 

คนที ่ 
4 

คนที ่ 
5 

มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั 
51. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เป็นแหล่งแลก 

เปล่ียนเรียนรู้ทางดา้นการพฒันาเดก็
ปฐมวยั 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

52. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริม
สนบัสนุนจดัประชุมเพื่อสร้าง
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

53. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการจดัทาํแผน
ความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายการ
ดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
ร่วมกนั 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

54. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการแต่งตั้งคณะ 
กรรมการดาํเนินงานเครือข่ายศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

55. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการประสาน
ความร่วมมือกบัทุกองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการสร้างเครือข่าย 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

56. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการดาํเนินงาน
เป็นไปตามแผนปฏิบติัการและ
ปฏิทินงาน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

57. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใชกิ้จกรรม
เครือข่ายเพื่อการพฒันาศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ร่วมกนั 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

58. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการดาํเนินการ
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์งานพฒันา
เครือข่าย 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อคาํถาม 
ระดับความคดิเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปล 
ผล 

คนที ่ 
1 

คนที ่ 
2 

คนที ่ 
3 

คนที ่ 
4 

คนที ่ 
5 

59. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการจดัตั้งชมรม
และคณะกรรมการในการปฏิบติังาน
ของเครือข่าย 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

60. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการประเมินผล
การดาํเนินงานของเครือข่ายและนาํ
ผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พฒันาเครือข่าย 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ค่าอาํนาจจาํแนกและค่าความเทีย่งของแบบสอบถาม 
 

ด้านที ่1 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ข้อคาํถาม ค่าอาํนาจจําแนก ค่าความเทีย่งทั้งฉบับเม่ือตดัข้อนีอ้อก 
ขอ้ท่ี 1 .725 .928 
ขอ้ท่ี 2 .734 .928 
ขอ้ท่ี 3 .830 .927 
ขอ้ท่ี 4 .743 .929 
ขอ้ท่ี 5 .696 .926 
ขอ้ท่ี 6 .761 .929 
ขอ้ท่ี 7 .700 .931 
ขอ้ท่ี 8 .673 .927 
ขอ้ท่ี 9 .743 .923 
ขอ้ท่ี 10 .818 .923 

 

ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าเท่ากบั .934 
  

ด้านที ่2 มาตรฐานด้านบุคลากร 

ข้อคาํถาม ค่าอาํนาจจําแนก ค่าความเทีย่งทั้งฉบับเม่ือตดัข้อนีอ้อก 
ขอ้ท่ี 11 .721 .951 
ขอ้ท่ี 12 .783 .948 
ขอ้ท่ี 13 .809 .947 
ขอ้ท่ี 14 .865 .945 
ขอ้ท่ี 15 .809 .948 
ขอ้ท่ี 16 .834 .946 
ขอ้ท่ี 17 .803 .948 
ขอ้ท่ี 18 .803 .948 
ขอ้ท่ี 19 .756 .950 
ขอ้ท่ี 20 .805 .948 

 

ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าเท่ากบั .953 
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ด้านที ่3 มาตรฐานด้านอาคาร สถานที ่ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภยั  
ข้อคาํถาม ค่าอาํนาจจําแนก ค่าความเทีย่งทั้งฉบับเม่ือตดัข้อนีอ้อก 
ขอ้ท่ี 21 .759 .963 
ขอ้ท่ี 22 .807 .961 
ขอ้ท่ี 23 .795 .961 
ขอ้ท่ี 24 .734 .964 
ขอ้ท่ี 25 .859 .959 
ขอ้ท่ี 26 .891 .958 
ขอ้ท่ี 27 .896 .958 
ขอ้ท่ี 28 .874 .959 
ขอ้ท่ี 29 .882 .958 
ขอ้ท่ี 30 .896 .958 

 

ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าเท่ากบั .964 
 
ด้านที ่4 มาตรฐานด้านวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสูตร 

ข้อคาํถาม ค่าอาํนาจจําแนก ค่าความเทีย่งทั้งฉบับเม่ือตดัข้อนีอ้อก 
ขอ้ท่ี 31 .745 .960 
ขอ้ท่ี 32 .794 .958 
ขอ้ท่ี 33 .747 .960 
ขอ้ท่ี 34 .851 .956 
ขอ้ท่ี 35 .790 .958 
ขอ้ท่ี 36 .858 .956 
ขอ้ท่ี 37 .825 .957 
ขอ้ท่ี 38 .801 .958 
ขอ้ท่ี 39 .917 .953 
ขอ้ท่ี 40 .931 .953 

 

ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าเท่ากบั .961 
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ด้านที ่5 มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

ข้อคาํถาม ค่าอาํนาจจําแนก ค่าความเทีย่งทั้งฉบับเม่ือตดัข้อนีอ้อก 
ขอ้ท่ี 41 .870 .951 
ขอ้ท่ี 42 .844 .951 
ขอ้ท่ี 43 .825 .952 
ขอ้ท่ี 44 .840 .952 
ขอ้ท่ี 45 .839 .951 
ขอ้ท่ี 46 .883 .950 
ขอ้ท่ี 47 .611 .961 
ขอ้ท่ี 48 .805 .953 
ขอ้ท่ี 49 .789 .954 
ขอ้ท่ี 50 .866 .950 

 

ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าเท่ากบั .957 
 
ด้านที ่6 มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั 

ข้อคาํถาม ค่าอาํนาจจําแนก ค่าความเทีย่งทั้งฉบับเม่ือตดัข้อนีอ้อก 
ขอ้ท่ี 51 .693 .960 
ขอ้ท่ี 52 .760 .956 
ขอ้ท่ี 53 .888 .951 
ขอ้ท่ี 54 .769 .956 
ขอ้ท่ี 55 .846 .953 
ขอ้ท่ี 56 .828 .954 
ขอ้ท่ี 57 .889 .951 
ขอ้ท่ี 58 .782 .955 
ขอ้ท่ี 59 .884 .951 
ขอ้ท่ี 60 .875 .952 

 

ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าเท่ากบั .958 
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ประวตัผู้ิวจิัย 

 
ช่ือ-สกลุ  : นางสาวสุนนัทา สาลีอาจ 
วนั เดือน ปีเกดิ : 26 ต.ค. 2517 
สถานทีเ่กดิ  : อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน : 125 หมู่ 4 ตาํบลภูหอ อาํเภอภูหลวง 
   จงัหวดัเลย 42230 
 
การศึกษา 
 พ.ศ. 2551  : ปริญญาตรีศาสนศาสตรบณัฑิต คณะสงัคมศาสตร์ 
   สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
   มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 
 
ประสบการณ์การทาํงาน 
 พ.ศ.2537 – ปัจจุบนั :  พนกังานจา้งตามภารกิจ (ตาํแหน่งผูดู้แลเดก็) 
   ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นหนองบวั ตาํบลภูหอ 
   อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย 
   สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลภูหอ 
   กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
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