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บทนํา 
 

ความเป็นมา 

 เด็กเป็นกาํลงัสําคญัของประเทศชาติ ดงัคาํที�กล่าวว่าเด็กในวนันี� คือผูใ้หญ่ในวนัหน้า 
การพฒันาเด็กให้มีคุณภาพ จึงเป็นหลกัประกนัการมีอนาคตที�มีคุณภาพของประชากรในประเทศ  
ซึ� งที�ผา่นมาจะเห็นไดว้่าหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสําคญักบัการพฒันาเด็กปฐมวยัมากขึ�น  ทั�งนี�
เนื�องมาจากการตื�นตวัขององค์ความรู้ในเรื�องสมองที� พบว่าสมองจะมีการพฒันาอย่างสูงในช่วง

ตั�งแต่อยู่ในครรภ์จนถึง 6 ปี  ซึ� งถือเป็นโอกาสทองของการพฒันาในดา้นต่าง ๆ ทั�งการพฒันาดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา นอกจากนี�ความตื�นตวัเรื�องการเสริมสร้างความฉลาดทางดา้น
ปัญญาและความฉลาดทางด้านอารมณ์ที�ตอ้งดาํเนินการควบคู่กนัไปตั�งแต่ระดบัปฐมวยั ก็เป็น
อีกเรื�องหนึ�งที�ไดรั้บความสนใจมีการเผยแพร่องค์ความรู้และการดาํเนินงานในเรื�องดงักล่าวอย่าง
แพร่หลาย ทาํให้การศึกษาระดบัปฐมวยัได้รับความสําคญัเพิ�มมากขึ�นในฐานะรากฐานของการ
พฒันาการดา้นต่าง ๆ ที�สมบูรณ์  ทั�งนี� เพราะการพฒันาเด็กให้มีคุณภาพก็จะเป็นการสร้างผูใ้หญ่ที�มี
คุณภาพและมีศกัยภาพจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขนักับนานาประเทศ
ในอนาคต (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552 : 9-10) 
 การศึกษาระดบัปฐมวยัเป็นการวางรากฐานความรู้ที�สําคญัของเด็กสําหรับการศึกษา
ในระดบัที�สูงขึ�น เป็นการเตรียมความพร้อมในดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา                 
ที�สนองตอบความตอ้งการตามวยั ซึ� งการจดัการศึกษาตอ้งมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนมีคุณภาพสมบูรณ์ในทุก ๆ 
ดา้น สามารถดาํรงชีวติอยูใ่นครอบครัว ชุมชน และสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขเต็มศกัยภาพของ แต่ละคน
และมีความเหมาะสมกบัวยัและดาํรงไวซึ้� งเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมในสังคมของตนเอง การพฒันา
เด็กปฐมวยัในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น จึงตอ้งไดรั้บการดูแลให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบท
ทางวฒันธรรมและวิถีชีวิตทางสังคมของเด็กในแต่ละทอ้งถิ�น ให้มีลกัษณะเฉพาะและแตกต่างกนัไป  
จากกระแสความเปลี�ยนแปลงในสังคมที�ผ่านมา พ่อแม่ ผูป้กครอง และชุมชนได้เห็นคุณค่า
ของการศึกษาและตระหนักถึงสิทธิของมนุษย์ที�จะได้รับการศึกษาที� มีคุณภาพ ทาํให้พ่อแม่  
ผูป้กครอง และผูที้�อยูใ่นชุมชนจาํนวนมากเริ�มมีความกระตือรือร้นที�เขา้มารับรู้และสนบัสนุนการ
จดัการศึกษาใหแ้ก่บุตรหลานของตน (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น. 2550 : คาํนาํ) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในฐานะหน่วยงานซึ� งมีภารกิจหน้าที� รับผิดชอบในการจัด
การศึกษา ส่งเสริมการจดัการศึกษา และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและผูด้อ้ยโอกาสตามบทบญัญติั
แห่งรัฐธรรมนูญ  พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครอง
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ส่วนทอ้งถิ�น และกฎหมายจดัตั�งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  ไม่วา่จะเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น
ในรูปแบบใดก็ตาม ทั�งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เทศบาล หรือเมืองพทัยา มีบทบาทที�สําคญัในการ
บริหารจดัการเกี�ยวกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั�งสิ�น (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น. 2547 : 1) 
 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ไดแ้ก่ เทศบาลไดจ้ดัการศึกษาปฐมวยัแก่เด็กอายุ 3-5 ขวบ 
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยใชง้บประมาณจากเงินรายไดเ้ทศบาลเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ  
เพื�อมุ่งพฒันาความพร้อมแก่เด็กในวยั 3-5 ขวบ ให้ไดรั้บการพฒันาทั�งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  
สังคม สติปัญญา และมีความพร้อมในการเขา้รับการศึกษาต่อในระดบัประถมศึกษา 
 ส่วนราชการต่าง ๆ ที�ดาํเนินการจดัตั�งสถานพฒันาเด็กปฐมวยั ไดแ้ก่ กรมการพฒันาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย ดาํเนินการในศูนยเ์ด็กเล็ก จาํนวน 7,520 แห่ง กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 
(ปัจจุบนัอยูใ่นสังกดักระทรวงวฒันธรรม) ดาํเนินการในวดั/มสัยิด เรียกวา่ ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวดั/มสัยิด จาํนวน 4,155 แห่ง และสํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) 
ดาํเนินการในโรงเรียน เรียกว่า การจดัการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ จาํนวน 2,651 แห่ง รวมทั�งสิ�น 
14,326 แห่ง ส่วนราชการดงักล่าวต่างมีวตัถุประสงค์ในการพฒันาเด็กอายุ 3-5 ขวบ ให้มีความพร้อม
ดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื�อศกัยภาพในการศึกษา
ต่อในระดบัประถมศึกษาเช่นเดียวกนัแต่มีโครงสร้างการบริหารงานและความเป็นเอกภาพในการ
บริหารจดัการที�แตกต่างกนั กล่าวคือ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของกรมการพฒันาชุมชนบริหารงานโดย
คณะกรรมการพฒันาเด็ก ซึ� งประกอบดว้ย ตวัแทนผูป้กครอง/ผูน้าํทอ้งถิ�น ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวัด/มัสยิดบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด/มัสยิด  
ประกอบด้วย ผูแ้ทนครูผูส้อน ผูแ้ทนครูพี�เลี� ยง ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ทน
สถานศึกษา และผูท้รงคุณวุฒิ โดยมีเจา้อาวาส/อิหม่ามเป็นประธาน และการจดัการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ 
ของสํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) บริหารงานโดยผูบ้ริหารโรงเรียน  
ต่อมาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กที�ส่วนราชการต่าง ๆ ไดด้าํเนินการถ่ายโอนให้เทศบาลและองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล ซึ� งเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ�นที�มีกฎหมายจดัตั�งขึ� นเพื�อรองรับการกระจาย
อาํนาจจากรัฐบาล เป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการแทนตั�งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั                  
ตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
พ.ศ. 2542 ภายใตก้ารส่งเสริมสนบัสนุนการดาํเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�นในดา้น
วิชาการ งบประมาณ และพฒันาบุคลากร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กที�ส่วนราชการต่าง ๆ ถ่ายโอนให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นและที�องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นจดัตั�งขึ�นเอง ถือวา่เป็นสถานศึกษา
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545      
มาตรา 4 และมาตรา 18 แต่ก็ยงัมีความแตกต่างหลากหลาย ทั�งในด้านโครงสร้างการบริหารงาน  
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ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจดัการ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ด้านอาคาร  
สถานที� สิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยั ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากชุมชน รวมถึง การพฒันา
คุณภาพ ซึ� งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นจะตอ้งรับผิดชอบภารกิจการดาํเนินการจดัการศึกษาให้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน เพื�อให้ศูนย ์พฒันาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�นเป็นสถานศึกษาแห่งแรกที�มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถให้บริการตอบสนองชุมชน
ดา้นการจดัการศึกษาแก่เด็กปฐมวยัอายุ  2-5  ขวบ อย่างทั�วถึงและเป็นทรัพยากรที�มีคุณภาพตาม
อาํนาจหนา้ที�และเจตนารมณ์ของรัฐบาล (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น. 2553 : 1-2) 
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ�น (ม.ป.ป. ก : 1) ได้กาํหนดแนวนโยบายการ
จดัการศึกษาในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2545-2559) ภารกิจการจดัการศึกษา
ทอ้งถิ�น ดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยัเป็นการจดัการศึกษาที�มุ่งพฒันาความพร้อมแก่เด็กตั�งแต่แรกเกิด
ถึงก่อนการศึกษาขั�นพื�นฐาน เพื�อให้เด็กปฐมวยัได้รับการพฒันาทั�งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  
สังคม และสติปัญญาเตม็ตามศกัยภาพ และมีความพร้อมในการเขา้รับการศึกษาขั�นพื�นฐาน    
 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น (ม.ป.ป. ข : 7)  ยงัมีแผนพฒันาการศึกษาทอ้งถิ�นระยะ     
3 ปี (พ.ศ. 2549-2554) กาํหนดแนวทางการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไว ้ดงันี�  ระดมทรัพยากรเพื�อ
พฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และพฒันาเด็กเล็กด้านร่างกาย  
อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่วนแนวทางการพฒันาการศึกษา
ปฐมวยั ดังนี�  ส่งเสริมและพฒันาการจดัการศึกษาระดับปฐมวยัในรูปแบบที�หลากหลายอย่างมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน ส่งเสริมและพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัให้ได้
มาตรฐาน ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรทางการศึกษาระดบัปฐมวยัให้มีความรู้ความสามารถในการจดั
กิจกรรมให้กับผูเ้รียน พฒันาแหล่งเรียนรู้และนวตักรรมระดับปฐมวยัอย่างหลากหลาย พฒันา
การศึกษาระดบัปฐมวยัโดยมุ่งเนน้ให้เด็กมีความพร้อมและมีพฒันาการครบทุกดา้น พฒันาผูเ้รียน
ระดบัปฐมวยัให้เป็นบุคคลที�มีเหตุผลมีความรู้มีคุณธรรมและแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นไดต้ามศกัยภาพ  
และส่งเสริมให้ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาระดับปฐมวยัในรูปแบบ
ที�หลากหลาย เพื�อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นใชเ้ป็นกรอบทิศทางในการจดัและพฒันาการศึกษา
ที�เหมาะสมกบัศกัยภาพตามความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
 สาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�นจงัหวดัจนัทบุรี (2554 : 1-6) มีการจดัการศึกษา
ระดบัปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จาํนวน 73 แห่ง ประกอบดว้ย เทศบาล 34 แห่งและองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล 39 แห่ง มีการจดัตั�งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยมีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กที�องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�นจัดขึ� นเอง 75 ศูนย์ และที�รับโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน กรมการศาสนาและ
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สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (สปช. ถ่ายโอน 3 ขวบ) 46 ศูนย ์ซึ� งปัจจุบนัมีศูนย์
พฒันาเด็กเล็กที�สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในจงัหวดัจนัทบุรีรวมทั�งสิ�น 121 ศูนย ์ 
 สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัจนัทบุรี (2554 : 1-6) ได้รายงานสรุปผลการดาํเนินงาน
โครงการศูนยเ์ด็กเล็กน่าอยูข่องกรมอนามยั ไดมี้การประเมินศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�นในจงัหวดัจนัทบุรี ที�พร้อมรับการประเมินมาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กน่าอยู่โดยมีเกณฑ์
ในการประเมินทั�งหมด 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ดา้นส่งเสริมพฒันาการเด็ก  
ด้านบริการอาหารสะอาดและปลอดภยั ด้านสิ�งแวดล้อมและความปลอดภยั และด้านบุคลากร  
ผลการประเมิน พบว่าศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในจงัหวดัจันทบุรี  
จาํนวน 119 แห่ง ผา่นเกณฑ์มาตรฐานทุกระดบั จาํนวน 115 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.64 ผ่านเกณฑ์
ระดบัพื�นฐาน จาํนวน 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.05 ผา่นเกณฑ์ระดบัดี จาํนวน 37 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
31.09 ผา่นเกณฑ์ระดบัดีมาก จาํนวน 47 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.49 และจากการติดตามประเมินผล
การปฏิรูปการศึกษาและการจดัการศึกษาของสําหนกัวิจยัและพฒันาการศึกษา (วิทยากร เชียงกูล.  
2549 : 60) พบวา่ปัญหาและอุปสรรคในเรื�องการบริการการศึกษาแก่เด็กปฐมวยัโดยมีความแตกต่างกนั
มากระหวา่งโรงเรียนอนุบาลในเขตเมืองใหญ่กบัศูนยพ์ฒันา เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลในชนบท
หรือชุมชนแออดั และยงัพบว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นไม่มีความพร้อมในการจดัการศึกษา
แต่ต้องรับโอนการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาหรือระดับปฐมวยัมาจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน กรมพฒันาชุมชน และกรมการศาสนา ก่อให้เกิดปัญญาในการจดั
การศึกษาใหมี้คุณภาพ ซึ� งเป็นผลมาจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นไม่มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบั
การบริหารจดัการ การจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอน รวมทั�งขาดแคลนบุคลากร วสัดุ อุปกรณ์  
และงบประมาณ 
 จากความเป็นมาดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัเป็นรากฐานที�สําคญัที�สุด
ในการเรียนรู้เพื�อนาํไปสู่การศึกษาในระดบัที�สูงขึ�น จึงตอ้งได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้
ผูเ้รียนพฒันาได้เต็มศักยภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นฐานะหน่วยงานที�มีภารกิจหน้าที�
รับผิดชอบการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตอ้งให้ความสําคญัการบริหารจดั
การศึกษา ดงันั�น ผูว้ิจยัในฐานะผูป้ฏิบติัหนา้ที�ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น จึงมีความสนใจที�จะ
ศึกษาสภาพการบริหารจดัการศึกษาสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น  
จงัหวดัจนัทบุรี เพื�อให้ทราบถึงสภาพการบริหารจดัการสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น และนาํขอ้มูลผลที�ไดจ้ากการวิจยัใช้ในการบริหารจดัการศึกษาสําหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นใหพ้ฒันาไปสู่มาตรฐานการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั� งนี�   มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี�  
 1.  เพื�อศึกษาสภาพการบริหารจดัการศึกษาสาํหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครอง            
ส่วนทอ้งถิ�น จงัหวดัจนัทบุรี  
 2. เพื�อเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการศึกษาสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามตาํแหน่ง ประสบการณ์ และระดบัการศึกษา 
 
ประโยชน์ของการวจัิย 

 ผลของการวิจยัครั� งนี�  เพื�อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาการบริหารจดัการศึกษา
สาํหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นให้พฒันาไปสู่มาตรฐานการศึกษา ตรงตาม
สภาพที�แทจ้ริงของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากรที�ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นและผูดู้แลเด็ก
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในจงัหวดัจนัทบุรี ปีการศึกษา 2554 จาํนวน  
501 คน จาํแนกเป็นผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น จาํนวน 146 คน และผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น จาํนวน 355 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นและผูดู้แลเด็ก
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในจงัหวดัจนัทบุรี ปีการศึกษา 2554 ไดจ้ากการใช้
ตารางการประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครจซี�และมอร์แกน(Krejcie and Morgan. 1970 : 607-610) 
และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มตามอาํเภอได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 217 คน แบ่งเป็น  
ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น จาํนวน 64 คน และผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น จาํนวน 153 คน 

ตัวแปรที�ศึกษา 

 1.  ตัวแปรต้น แบ่งเป็นดังนี, 
  1.1 ตาํแหน่ง จาํแนกเป็น   
   1.1.1 ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  ประกอบดว้ย  
   1.1.2 ผูดู้แลเด็ก 
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  1.2 ประสบการณ์  จาํแนกเป็น 
   1.2.1 ตํ�ากวา่ 5 ปี 
   1.2.2 ตั�งแต่  5 ปีขึ�นไป 
  1.3 ระดบัการศึกษา  จาํแนกเป็น 
   1.3.1 ตํ�ากวา่ปริญญาตรี 
   1.3.2 ปริญญาตรี 
   1.3.3 สูงกวา่ปริญญาตรี 
 2. ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ สภาพการบริหารจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 6 ดา้น ประกอบดว้ย 
  2.1 ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
  2.2 ดา้นบุคลากร 
  2.3 ดา้นอาคาร สถานที� สิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยั 
  2.4 ดา้นวชิาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 
  2.5 ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน 
  2.6 ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. สภาพการบริหารจัดการศึกษา หมายถึง ลกัษณะของการบริหารจดัการศึกษาสําหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น จงัหวดัจนัทบุรี โดยเป็นไปตามมาตรฐาน
การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ใน 6 ดา้น ดงันี�  
  1.1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง การดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กการบริหารงานเกี�ยวกบัการจดัตั�ง ยา้ยหรือรวมและยุบเลิกศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การจดั
ประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ การใชจ่้ายงบประมาณ การสรรหาและเลือกสรรบุคคล
และพฒันาบุคลากร 
  1.2 ด้านบุคลากร หมายถึง การกาํหนดคุณสมบติั บทบาทหนา้ที�และความรับผิดชอบ
ของบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซึ� งประกอบดว้ย ผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น หวัหนา้ส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
ครูผูดู้แลเด็ก ผูช่้วยผูดู้แลเด็ก ผูป้ระกอบการ ภารโรง และพนกังานจา้งที�ปฏิบติัหน้าที�อื�นในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
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  1.3  ด้านอาคาร  สถานที�  สิ�งแวดล้อมและความปลอดภัย หมายถึง การก่อสร้างหรือ
ปรับปรุงอาคาร สถานที�และภูมิทศัน์ สภาพแวดล้อมทั�งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ต้อง
คาํนึงถึงความมั�นคงแข็งแรง ถูกสุขลกัษณะ มีความเหมาะสมและปลอดภยัแก่เด็กเล็ก มีมาตรการ
ป้องกนัความปลอดภยัและมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื�อประโยชน์ต่อเด็ก 
  1.4 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร หมายถึง เป็นการจดัประสบการณ์เพื�อ
เตรียมความพร้อมใหก้บัเด็กมีพฒันาทั�งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา มีความ
เหมาะสมกบัวยั ซึ� งครอบคลุมถึงการศึกษาหลกัสูตร การนาํแผนการจดัประสบการณ์ไปใช้ การจดัหา
และผลิตสื�อ ตลอดจนการนาํนวตักรรมมาใช้จดัประสบการณ์ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
และการบริหารงานดา้นโภชนาการ 
  1.5 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน หมายถึง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ร่วมกบัผูป้กครอง ชุมชน องคก์รเอกชน สถาบนัศาสนา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นและหน่วยงาน
ราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ปรับปรุงอาคารสถานที� 
สนบัสนุนงบประมาณ สื�อ วสัดุอุปกรณ์ อาหารกลางวนั จดักิจกรรมนอกสถานที� ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมประเมินผลการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
  1.6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวัย หมายถึง การส่งเสริมให้ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเป็นแหล่งแลกเปลี�ยนเรียนรู้ทางดา้นการพฒันาเด็กปฐมวยัและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
การพฒันาเด็กปฐมวยัในระดบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ระดบัอาํเภอ ระดบัจงัหวดั และระดบัภาค  
เพื�อเสริมสร้างความเขม้แข็งในการปฏิบติังานดา้นพฒันาเด็กปฐมวยัระหวา่งหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
ครูผูดู้แลเด็ก ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ผูบ้ริหารและผูที้�เกี�ยวขอ้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

 2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น หมายถึง เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาํบลที�จดั
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี 

 3.  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น หมายถึง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล และปลดัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�น ประกอบดว้ย ปลดัเทศบาลและปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัจนัทบุรี 

 4. ผู้ดูแลเด็ก หมายถึง ผูป้ฏิบติัหน้าที�ในการอบรมเลี�ยงดู จดัประสบการณ์และส่งเสริม
พฒันาการการเรียนรู้ใหเ้ด็กเล็กมีความพร้อมดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในจงัหวดัจนัทบุรี  
 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที�ให้การอบรมเลี�ยงดู จดัประสบการณ์และ
ส่งเสริมพฒันาการ การเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในจงัหวดัจนัทบุรี 
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 6. ประสบการณ์ หมายถึง ระยะเวลาที�ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นและผูดู้แลเด็ก
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นในจงัหวดัจนัทบุรี เริ�มปฏิบติัราชการโดยนบัเวลาตั�งแต่วนับรรจุ
แต่งตั�งจนถึงปัจจุบนั แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 
  6.1 ตํ�ากว่า 5 ปี หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�นและผูดู้แลเด็กที�ต ํ�ากวา่ 5 ปี 
  6.2 ตั, งแต่ 5 ปีขึ,นไป หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�นและผูดู้แลเด็กตั�งแต่ 5 ปีขึ�นไป 

 7. ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น และ
ผูดู้แลเด็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในจงัหวดัจนัทบุรี แบ่งเป็น 3 ระดบั คือ 
  7.1 ตํ�ากว่าปริญญาตรี หมายถึง วุฒิการศึกษาของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น
และผูดู้แลเด็กที�มีระดบัการศึกษาตํ�ากวา่ปริญญาตรี 
  7.2 ปริญญาตรี หมายถึง วุฒิการศึกษาของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น และ
ผูดู้แลเด็กที�มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
  7.3 สูงกว่าปริญญาตรี หมายถึง วุฒิการศึกษาของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น
และผูดู้แลเด็กที�มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การศึกษาครั� งนี�  ไดก้าํหนดกรอบความคิดสภาพการบริหารจดัการศึกษาสําหรับศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นจงัหวดัจนัทบุรี ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ดงัภาพประกอบ 1 
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          ตัวแปรตาม 
   ตัวแปรต้น 
 
 
 
 
           
        

 

 

 
 

 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
สมมติฐานในการวจัิย 
 1. สภาพการบริหารจดัการศึกษาสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  
จงัหวดัจนัทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นและผูดู้แลเด็กที�มี
ตาํแหน่งต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนั 
 2. สภาพการบริหารจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  
จงัหวดัจนัทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นและผูดู้แลเด็กที�มี
ประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนั 
 3. สภาพการบริหารจดัการศึกษาสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  
จงัหวดัจนัทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นและผูดู้แลเด็กที�มีระดบั
การศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนั 
 

1. ตาํแหน่ง 

    -  ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
    -  ผูดู้แลเด็ก 
2. ประสบการณ์ 

    -  ตํ�ากวา่  5  ปี 

    -  ตั'งแต่  5  ปีขึ'นไป 

3. ระดบัการศึกษา 

    -  ตํ�ากวา่ปริญญาตรี 

    -  ปริญญาตรี 

    -  สูงกวา่ปริญญาตรี 

สภาพการบริหารจัดการศึกษาสําหรับ   
ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถิ�น จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 6  ดา้น  
ไดแ้ก่ 
     1. การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

     2. บุคลากร 
     3. อาคาร สถานที� สิ� งแวดล้อมและ    
ความปลอดภยั 
     4. วชิาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 
     5. การมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจาก
ทุกภาคส่วน 
     6. ส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั 




