
บทที�  5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวจิยัครั� งนี� เป็นการศึกษาสภาพการบริหารจดัการศึกษาสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น จงัหวดัจนัทบุรี ซึ& งผูว้ิจยัขอสรุปผล อภิปรายผลและให้ขอ้เสนอแนะ  
ดงันี�  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

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

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากรที&ใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&นและผูดู้แลเด็ก
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&น ในจงัหวดัจนัทบุรี ปีการศึกษา 2554 จาํนวน  
501 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&น จาํนวน 146 คน และผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น จาํนวน 355 คน 
 2. กลุ่มตวัอย่างที&ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&นและผูดู้แล
เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&น จงัหวดัจนัทบุรี ประจาํปี 2554 จาํนวน  
217 คน ประกอบด้วย ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&น จาํนวน 64 คน และผูดู้แลเด็กศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&น จาํนวน 153 คน ซึ& งกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ
เครจซี&และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607-610) โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั�น 
(Stratified Random Sampling) หาสัดส่วนของขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามกลุ่มอาํเภอ 

 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื&องมือที&ใช้ในการเก็บรวบรวบขอ้มูลในการวิจยัครั� งนี�  ได้แก่ แบบสอบถามสภาพ
การบริหารจดัการศึกษาสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น จงัหวดัจนัทบุรี  
โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี�  
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 ตอนที� 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการเกี&ยวกับข้อมูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  
ประกอบดว้ย ตาํแหน่ง ประสบการณ์ และระดบัการศึกษา 
 ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามเกี&ยวกบัสภาพการบริหารจดัการศึกษาสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&น จงัหวดัจนัทบุรี ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น จาํนวน 6 ดา้น มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  
Scale) 5 ระดบัตามแบบของลิเคิร์ท (Likert. 1976 : 247) จาํนวน 44 ขอ้ โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ระหวา่งขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence : IOC) (บุญชม ศรีสะอาด. 
2545 : 64-65) ซึ& งไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง .60-1.00 และค่าอาํนาจจาํแนกเท่ากบั .37-.79  
โดยการหาค่าสัมประสิทธิa สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pear’s Correlation) ได้ค่าความเชื&อมั&น
ของเครื&องมือ .97 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามลาํดบั ดงันี�  
 1. ผูว้ิจยัขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีถึงผูบ้ริหาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น ในจงัหวดัจนัทบุรี เพื&อขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 
 2. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามพร้อมสําเนาหนังสือขอความร่วมมือในการทาํวิจยัส่งไปยงั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น เพื&อขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม 
 3. กําหนดวนัในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และผูว้ิจ ัยดําเนินการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามดว้ยตนเอง ซึ& งจาํนวนแบบสอบถามที&ส่งไป จาํนวน 217 ฉบบั ไดรั้บกลบัคืนมา 185  ฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ 85.25 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐาน
ของการวจิยั สถิติที&ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล มีดงันี�  
 1.  สภาพการบริหารจดัการศึกษาสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น  
จงัหวดัจนัทบุรี วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าเฉลี&ยและค่าความเบี&ยงเบนมาตรฐาน 
 2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการศึกษาสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ&น จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามตาํแหน่ง ประสบการณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
การทดสอบค่าที (t-test) และระดบัการศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) เมื&อพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติจะตรวจสอบความแตกต่างเป็น

รายคู่ โดยวธีิการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe′) 
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สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ&น จงัหวดัจนัทบุรี สรุปผลการวจิยัไดด้งันี�  
 1. ผูต้อบแบบสอบถาม จํานวน 185 คน จาํแนกตามตาํแหน่งเป็นผู ้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ&น จาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 30.27 เป็นผูดู้แลเด็ก จาํนวน 129 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.73 มีประสบการณ์ตํ&ากวา่ 5 ปี จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 41.62 มีประสบการณ์ตั�งแต่  
5 ปีขึ�นไป จาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 58.38 มีระดบัการศึกษาตํ&ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 62 คน      
คิดเป็นร้อยละ 33.51 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 60.54  และมี
ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.95 
 2. สภาพการบริหารจดัการศึกษาสาํหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น  
จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื&อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกด้านอยู่ในระดบัมาก  
เรียงตามค่าเฉลี&ยจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ดา้นการบริหาร
จดัการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ด้านอาคาร สถานที& สิ& งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านบุคลากร            
ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน และดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็ก
ปฐมวยัตามลาํดบั เมื&อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
  2.1 ด้านการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พบว่าสภาพการบริหารจดัการศึกษา
สําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&น จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
เมื&อพิจารณาเป็นรายขอ้อยู่ในระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี&ยจากมากไปหาน้อยสามอนัดบัแรก คือ                  
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการให้บริการส่งเสริมสนับสนุนเด็กเล็ก ไดแ้ก่ อาหารกลางวนั อาหารเสริม 
(นม) เครื&องนอน วสัดุสื&อ อุปกรณ์การศึกษา วสัดุครุภณัฑ์ และการตรวจสุขภาพเด็กเล็กประจาํปี  
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการบริหารจดัการปฏิบติัตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&น และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัตั�งคณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
จากผูแ้ทนองคก์รต่าง ๆ หลากหลาย 
  2.2 ดา้นบุคลากร พบวา่สภาพการบริหารจดัการศึกษาสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น จงัหวดัจนัทบุรี ดา้นบุคลากร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื&อพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก เวน้แต่ขอ้ที&วา่ ผูดู้แลเด็กมีคุณวุฒิไม่ตํ&ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษา 
สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวยั อยู่ในระดบัปานกลาง เรียงตามค่าเฉลี&ยจากมากไปหาน้อย
สามอนัดบัแรก คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&นกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มี
คุณภาพไดม้าตรฐาน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&นมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาศูนย์
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พฒันาเด็กเล็กให้มีมาตรฐาน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&นมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจดั
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
  2.3 ดา้นอาคาร สถานที& สิ& งแวดลอ้มและความปลอดภยั พบว่าสภาพการบริหารจดั
การศึกษาสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&น จงัหวดัจนัทบุรี ดา้นอาคาร
สถานที& สิ&งแวดลอ้มและความปลอดภยั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื&อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ทุกขอ้
อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี&ยจากมากไปหานอ้ยสามอนัดบัแรก คือ ห้องเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
มีแสงสวา่งเพียงพอและอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตั�งอยูใ่นพื�นที&มีขนาดเหมาะสม
และไม่อยูใ่นพื�นที&ซึ& งอาจเสี&ยงต่ออนัตราย และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัมุมประสบการณ์ต่าง ๆ 
ในหอ้งเรียนเหมาะสมกบัพื�นที&ในหอ้งเรียน 
  2.4 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่าสภาพการบริหารจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&น จงัหวดัจนัทบุรี ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลกัสูตร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื&อพิจาณารายขอ้ พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก  
เรียงตามค่าเฉลี&ยจากมากไปหานอ้ยสามอนัดบัแรก คือ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดักิจกรรมในวนั
สําคญัต่าง ๆ เพื&อส่งเสริมพฒันาการของเด็กสมํ&าเสมอ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใช้หลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยั พ.ศ. 2546 เป็นแนวทางในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื&อพฒันาเด็กและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ส่งเสริมใหเ้ด็กไดรั้บโภชนาการครบ 5 หมู่ รวมทั�งนํ�าดื&มสะอาด 
  2.5 ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน พบว่าสภาพการบริหาร
จดัการศึกษาสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น จงัหวดัจนัทบุรี ดา้นการมี
ส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื&อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี&ยจากมากไปหานอ้ยสามอนัดบัแรก คือ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
จดักิจกรรมสร้างสัมพนัธ์ระหว่างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ผูป้กครอง ชุมชนและทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื&อง องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&นมีการประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ให้ชุมชนทราบอยา่งทั&วถึง และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสนบัสนุนให้บุคลากรในทอ้งถิ&นที&มีความรู้ดา้น
ภูมิปัญญาทอ้งถิ&นเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ 
  2.6 ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั พบวา่สภาพการบริหารจดัการศึกษา
สําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น จงัหวดัจนัทบุรี ดา้นส่งเสริมเครือข่าย
การพฒันาเด็กปฐมวยั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื&อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก  
เรียงตามค่าเฉลี&ยจากมากไปหานอ้ยสามอนัดบัแรก คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&นเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็กปฐมวยั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&นส่งเสริมสนบัสนุนการจดั
ประชุมหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น  
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และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&นส่งเสริมสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยัให้มี
ศกัยภาพ 
 3. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการศึกษาสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ&น จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามตาํแหน่ง โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติที&ระดบั .05 เมื&อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและดา้น
บุคลากร แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที&ระดบั .01 ด้านอาคาร สถานที& สิ& งแวดล้อมและ
ความปลอดภยั และดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที&
ระดบั .05 ส่วนดา้นอื&น ๆ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 4. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการศึกษาสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ&น จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามประสบการณ์ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัสําคญัทางสถิติ เมื&อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าด้านบุคลากร แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติที&ระดบั .01  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ
ที&ระดบั .05 ส่วนดา้นอื&น ๆ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 5. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการศึกษาสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ&น จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั .05 เมื&อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
และดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที&ระดบั .05 ดา้น
บุคลากรและดา้นอาคาร สถานที& สิ&งแวดลอ้มและความปลอดภยั แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติที&ระดบั .01 ส่วนดา้นอื&น ๆ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  5.1 เมื&อเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&นและผูดู้แลเด็กที&
มีระดบัการศึกษาตํ&ากวา่ปริญญาตรีกบัผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&นและผูดู้แลเด็กที&มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นเกี&ยวกบัสภาพการบริหารจดัการศึกษาสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั .05 
  5.2 เมื&อเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&นและผูดู้แลเด็กที&มี
ระดบัการศึกษาตํ&ากว่าปริญญาตรีกบัผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&นและผูดู้แลเด็กที&มีระดบั
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีความคิดเห็นเกี&ยวกบัสภาพการบริหารจดัการศึกษาสาํหรับศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  5.3 เมื&อเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&นและผูดู้แลเด็กที&มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีกับผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ&นและผูดู้แลเด็กที& มีระดับ
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การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีความคิดเห็นเกี&ยวกบัสภาพการบริหารจดัการศึกษาสาํหรับศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

อภิปรายผลการวจัิย 

 การอภิปรายผลการวิจยัครั� งนี�   มีประเด็นสําคญัเกี&ยวกบัสภาพการบริหารจดัการศึกษา
สาํหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น จงัหวดัจนัทบุรี ดงัต่อไปนี�  
 1. สภาพการบริหารจดัการศึกษาสาํหรับศูนยพ์ฒันาเด็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น 
จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื&อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกด้านอยู่ในระดบัมาก  
เรียงตามค่าเฉลี&ยจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ดา้นการบริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดา้นอาคาร สถานที& สิ&งแวดลอ้มและความปลอดภยั ดา้นบุคลากร ดา้น
การมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน และดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั  
ตามลาํดบั ทั�งนี� อาจเป็นเพราะการบริหารจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นภารกิจหลกัที&องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ&นต้องจดัทาํตามอาํนาจหน้าที&ที&ได้กาํหนดไวใ้นพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที&แกไ้ขเพิ&มเติม (ฉบบัที& 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 41 กาํหนดให้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ&นมีสิทธิจดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหนึ& งหรือทุกระดบัตามความพร้อม ความเหมาะสม  
และความตอ้งการภายในทอ้งถิ&น และพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั�นตอนกระจายอาํนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&น พ.ศ. 2542 มาตรา 16-18 ไดบ้ญัญติัให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&น
ทุกรูปแบบอนัไดแ้ก่ เทศบาล เมืองพทัยา องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(อบจ.) มีอาํนาจหนา้ที&ในการจดัการศึกษา (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2554 : 13-14) ทาํให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&นมีอิสระในการกาํหนดนโยบาย โครงสร้างและงบประมาณในการบริการ
สาธารณประโยชน์รวมทั�งการบริหารจดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  สอดคล้องกบังานวิจยัของ
ถวิล สารใจ (2553 : 73) ได้วิจยัเรื& องการศึกษาสภาพและปัญหาการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน
การดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น จงัหวดัสุโขทยั พบวา่โดย
ภาพรวมมีสภาพการจดัการศึกษาอยูใ่นระดบัมาก รายดา้นอยู่ในระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัดงันี�   
ดา้นวชิาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ ดา้นการมีส่วนร่วมและ
การสนบัสนุนจากชุมชน และดา้นอาคาร สถานที& สิ&งแวดลอ้มและความปลอดภยั 
 จากผลการวจิยัสามารถนาํมาอภิปรายผลเป็นรายดา้น ไดด้งันี�  
 1. ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื&อพิจารณาเป็น
รายขอ้อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี&ยจากมากไปหานอ้ยสามอนัดบัแรก คือ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
มีการใหบ้ริการส่งเสริมสนบัสนุนเด็กเล็ก ไดแ้ก่ อาหารกลางวนั อาหารเสริม (นม) เครื&องนอน วสัดุ
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สื&ออุปกรณ์การศึกษา วสัดุครุภณัฑ์ และการตรวจสุขภาพเด็กเล็กประจาํปี ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมี
การบริหารจดัการปฏิบติัตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ&น และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัตั�งคณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจากผูแ้ทนองคก์ร
ต่าง ๆ หลากหลาย ทั�งนี� อาจเป็นเพราะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&นมีหนา้ที&รับผิดชอบการบริหารจดัการ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหมี้มาตรฐานและคุณภาพตามหลกัวชิาการ กฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั&งการ
ที&เกี&ยวขอ้ง โดยความร่วมมือสนบัสนุนของประชาชนในชุมชนทอ้งถิ&นนั�น ๆ (กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ&น. 2553 : 4) ซึ& งไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของกิตติศพัท์ ใจทน (2555 : 50) ได้วิจยัเรื& อง
มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&น ในอาํเภอแม่สรวย  
จงัหวดัเชียงราย พบวา่มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น
ในอาํเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย มาตรฐานที& 1 ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในภาพรวม
สามารถปฏิบติัไดใ้นระดบัปานกลาง เมื&อพิจารณาในรายละเอียดแลว้ พบวา่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บ
การอุดหนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ&น เช่น อาหารกลางวนั อาหารเสริม (นม)  
ค่าตอบแทนและค่าครองชีพของบุคลากร ค่าวสัดุการศึกษา สามารถปฏิบัติได้มากกว่าข้ออื&น  
รองลงมา คือ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้บริการส่งเสริมสนับสนุนแก่เด็กในด้านต่าง ๆ เช่น อาหาร
กลางวนั อาหารวา่ง อาหารเสริม (นม) เครื&องนอน วสัดุ สื&อ อุปกรณ์การศึกษา และองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ&นไดก้าํหนดค่าตอบแทน สิทธิ สวสัดิการของผูดู้แลเด็กตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนกังานส่วนทอ้งถิ&นกาํหนด 
 2. ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื&อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้อยู่ใน
ระดบัมาก เวน้แต่ขอ้ที&วา่ผูดู้แลเด็กมีคุณวุฒิไม่ตํ&ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาล
ศึกษาหรือปฐมวยั อยู่ในระดบัปานกลาง เรียงตามค่าเฉลี&ยจากมากไปหาน้อยสามอนัดบัแรก คือ  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&นกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีคุณภาพไดม้าตรฐาน 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&นมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มี
มาตรฐาน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&นมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจดัการศึกษาของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ทั�งนี� อาจเป็นเพราะ
ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&นมีบทบาทหนา้ที&กาํหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และทิศทาง  
การพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและสนับสนุนงบประมาณด้านบุคลากร สื&อ หนังสือ วสัดุอุปกรณ์  
วสัดุครุภณัฑ์ การพฒันาบุคลากรและการบริหารจดัการ (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ&น. 2553 : 19)  
และผูดู้แลเด็กมีบทบาทหนา้ที&ในการอบรม เลี� ยงดู  จดัประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการการเรียนรู้
ให้เด็กเล็กมีความพร้อมดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญหา เพื&อให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ&นมีศักยภาพในการจัดการศึกษา อบรม เลี� ยงดู และส่งเสริม
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พฒันาการสาํหรับเด็กเล็กไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการดว้ยความเหมาะสมอยา่งมีคุณภาพ (กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ&น. 2553 : 16-17) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของโสรดา จิตรฉาย (2555 : 154)  
ได้วิจยัเรื& องการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่าสภาพการจดัการศึกษาศูนย์
พฒันาเด็กเล็กในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ดา้นบุคลากร โดยภาพรวมมีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั
มาก เมื&อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ที&มีระดบัการปฏิบติัสูงสุด คือ ผูบ้ริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ&นมีบทบาทในการส่งเสริมการจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน รองลงมาคือ หวัหนา้ส่วนราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&นมีบทบาทในการส่งเสริม
การจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐาน 
 3. ด้านอาคาร สถานที& สิ& งแวดล้อมและความปลอดภยั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื&อ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี&ยจากมากไปหานอ้ยสามอนัดบัแรก  
คือ ห้องเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีแสงสวา่งเพียงพอและอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ตั�งอยูใ่นพื�นที&มีขนาดเหมาะสมและไม่อยูใ่นพื�นที&ซึ& งอาจเสี&ยงต่ออนัตราย  และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
มีการจดัมุมประสบการณ์ต่าง ๆ ในห้องเรียนเหมาะสมกบัพื�นที&ในห้องเรียน ทั�งนี� อาจเป็นเพราะ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&นไดก่้อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร สถานที& และจดัภูมิทศัน์สภาพแวดลอ้ม
ทั�งภายในอาคารและภายนอกอาคารคาํนึงถึงความมั&นคงแข็งแรง ถูกสุขลกัษณะ มีความเหมาะสม
และปลอดภยัแก่เด็กเล็ก (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ&น. 2553 : 21) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
นงลกัษณ์  ยทุธสุทธิพงศ ์(ออนไลน์ : 2546) ไดว้จิยัเรื&องการศึกษาสภาพการจดัการศึกษาระดบัก่อน
ประถมศึกษา (อนุบาล 3 ขวบ) เขตการศึกษา 11 พบวา่ดา้นอาคารสถานที&และสภาพแวดลอ้ม โดย
ภาพรวมมีสภาพการดาํเนินงานอยู่ในระดบัมาก ขอ้ที&มีค่าเฉลี&ยสูงสุด คือ บรรยากาศในห้องเรียน
มีแสงสวา่งเพียงพอและอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
 4. ดา้นวชิาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื&อพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี&ยจากมากไปหานอ้ยสามอนัดบัแรก คือ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
มีการจดักิจกรรมในวนัสาํคญัต่าง ๆ เพื&อส่งเสริมพฒันาการของเด็กสมํ&าเสมอ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใช้
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2546 เป็นแนวทางในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื&อพฒันาเด็ก  
และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส่งเสริมให้เด็กไดรั้บโภชนาการครบ 5 หมู่ รวมทั�งนํ� าดื&มสะอาด ทั�งนี� อาจเป็น
เพราะองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&นจดัการศึกษาในลกัษณะการอบรมเลี� ยงดู การจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ และส่งเสริมพฒันาการเด็กเล็ก อายุ 2-5 ปี เป็นภารกิจสําคญัในการจดัการศึกษาศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&น เพื&อให้เด็กเล็กได้รับการอบรมเลี� ยงดู และได้รับ
การศึกษาเพื&อการพัฒนาทั� งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามวัย และ
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ความสามารถของเด็ก (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ&น. 2553 : 27) ไม่สอดคล้องกบังานวิจยั
ของณฐัฌา ทนันิธิ (2550 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเรื&องการศึกษาสภาพและความพึงพอใจของผูป้กครอง
ที&มีต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบล อาํเภอด่านขุนทด 
จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ผูป้กครองมีความคิดเห็นเกี&ยวกบัสภาพการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา ดา้นวิชาการและ
กิจกรรมหลกัสูตร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเมื&อพิจารณารายขอ้ พบวา่ขอ้ที&มีค่าเฉลี&ย
สูงสุด คือมีการสอนให้เด็กกลา้แสดงออกและมีความมั&นใจในตนเอง รองลงมาคือ สื&อการเรียนการสอน
มีความเหมาะสมกบัวยัของเด็ก ตามลาํดบั ขอ้ที&มีค่าเฉลี&ยน้อยที&สุด คือ มีการจดักิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพื&อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก  
 5. ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เมื&อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี&ยจากมากไปหานอ้ยสามอนัดบัแรก  
คือ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดักิจกรรมสร้างสัมพนัธ์ระหว่างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ผูป้กครอง ชุมชนและ
ทุกภาคส่วนอยา่งต่อเนื&อง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&นมีการประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงานของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กใหชุ้มชนทราบอยา่งทั&วถึง และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสนบัสนุนให้บุคลากรในทอ้งถิ&นที&มี
ความรู้ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิ&นเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้  ทั�งนี�อาจเป็นเพราะในการพฒันา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ&นต้องมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วนในสังคม  
กระบวนการบริหารแบบการมีส่วนร่วมจึงมีความจาํเป็นอย่างยิ&งต่อการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
(กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ&น. 2553 : 47)  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุนิษา อรัญมิตร (2552 : 56)  
ได้วิจยัเรื& องการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กรณีศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลห้วยยาง อาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น พบว่าสภาพการดาํเนินงานของศูนยเ์ด็กเล็ก  
ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และพิจารณาค่าเฉลี&ย
สูงสุดสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผูป้กครองเด็ก ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื�นที&ของ อบต. ไดมี้
ส่วนร่วมสนบัสนุนการจดักิจกรรมของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทุกครั� ง  ผูป้กครองให้ความช่วยเหลือและ
ร่วมกิจกรรมของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทุกครั� ง และประสานงานกบัชุมชนในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 6. ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื&อพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี&ยจากมากไปหานอ้ยสามอนัดบัแรก คือ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ&นเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็กปฐมวยั องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ&นส่งเสริมสนับสนุนการจดัประชุมหัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก ผูช่้วยครู
ผูดู้แลเด็กระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&นส่งเสริมสนบัสนุน
การสร้างเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยัให้มีศกัยภาพ ทั�งนี� อาจเป็นเพราะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น
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มีการส่งเสริมให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลกเปลี&ยนเรียนรู้ทางดา้นพฒันาเด็กปฐมวยัระหวา่ง
หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ผูบ้ริหารและผูที้&เกี&ยวขอ้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ&น และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็กปฐมวยั (กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ&น. 2553 : 53) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเพียงนภา มนยฤทธิa  (2554 : 91)  
ได้วิจยัเรื& องการปฏิบติังานตามมาตรฐานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&น
ในอาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม พบว่าการปฏิบติังานตามมาตรฐานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&น ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาปฐมวยั อยู่ในระดบัมาก เมื&อ
พิจารณารายขอ้ พบว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัทาํแผนงาน ปฏิทินงาน แนวทางการปฏิบติังาน
ตามกาํหนดการ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&นส่งเสริมสนบัสนุนการประชุมหวัหนา้ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น เพื&อกาํหนดแผนความ
ร่วมมือในการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
 2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการศึกษาสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ&น จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามตาํแหน่ง โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติที&ระดบั .05 เมื&อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและดา้น
บุคลากร แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที&ระดบั .01 ดา้นอาคาร สถานที& สิ&งแวดลอ้มและ
ความปลอดภยั และดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ที&ระดบั .05  ส่วนดา้นอื&น ๆ แตกต่างอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  ซึ& งเป็นไปตามสมมติฐานที&ตั�งไว ้ 
ทั� งนี� อาจเป็นเพราะผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ&นและผู ้ดูแลเด็กที& มีสถานะ ความรู้ 
ภาระหนา้ที& และทศันคติส่วนบุคคลต่อการบริหารจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กแตกต่างกนั อาจมี
ความขดัแยง้ทางความคิด การยอมรับ และการรับรู้ในมุมมองที&แตกต่างกนั  ดงันั�นจึงทาํให้ผูบ้ริหาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&นและผูดู้แลเด็กมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารจดัการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ&น จงัหวดัจันทบุรี เมื&อจาํแนกตามตาํแหน่ง  
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอาํพร พนัธ์งาม 
(2553 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเรื&องสภาพและปัญหาการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล ในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี พบว่านายกองค์การบริหารส่วนตาํบล นักวิชาการศึกษา  
และหวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตาํบล ในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
 3. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ&น จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามประสบการณ์ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทาง
สถิติ เมื&อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นบุคลากร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที&ระดบั .01  
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ดา้นวชิาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที&ระดบั .05  ส่วนดา้น
อื&น ๆ แตกต่างอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  ซึ& งไม่เป็นตามสมมติฐานที&ตั�งไว ้ ทั�งนี� อาจเป็นเพราะ
ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นระยะเวลานานพอสมควรที&องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&นไดรั้บการถ่ายโอน
ภารกิจการจดัศึกษาระดบัปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ และองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ&นไดด้าํเนินการจดัตั�งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขึ�นเอง ดงันั�นจึงทาํให้ผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ&นและผูดู้แลเด็กที&มีประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารจดั
การศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&น จงัหวดัจนัทบุรี ไม่แตกต่างกนั เมื&อ
จาํแนกตามประสบการณ์ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของสัมฤทธิa  เนตรประไพ (2548 : 78) ไดว้ิจยัเรื&องความคิดเห็นของคณะผูบ้ริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลในการบริหารจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จงัหวดันครปฐม จาํแนกตามประสบการณ์
ในการดาํรงตาํแหน่ง พบว่าผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลที&มีประสบการณ์ในการดาํรง
ตาํแหน่งต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโดยภาพรวมไม่ต่างกนั  
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเทพนิมิตร แสนพรหม (2550 : บทคดัย่อ) ไดว้ิจยัเรื&องการบริหาร
จดัการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัลาํพูน  
พบว่ากลุ่มตวัอย่างที&เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล หัวหน้าส่วนการศึกษาหรือนกัวิชาการ
ศึกษาผูดู้แลเด็ก และผูป้กครองเด็กที&มีประสบการณ์ทาํงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จดัการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไม่แตกต่างกนั เมื&อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&นและผูดู้แลเด็กที&มีประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็น
เกี&ยวกบัสภาพการบริหารจดัการศึกษาสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&น
ในดา้นบุคลากรแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที&ระดบั .01 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของแววตา  
พุฒรัตน์ (2551 : 79) ไดว้จิยัเรื&องสภาพและปัญหาการบริหารการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนที&
จดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที&การศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ พบวา่สภาพการบริหาร
การศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนที&จดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที&การศึกษา
จงัหวดัเพชรบูรณ์ จาํแนกตามประสบการณ์ ดา้นการบริหารบุคคล แตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติที&ระดบั .01 และพบวา่ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&นและผูดู้แลเด็กที&มีประสบการณ์
การทาํงานเกี&ยวกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต่างกนัมีความคิดเห็นเกี&ยวกบัสภาพการบริหารจดัการศึกษา
สําหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ&นในด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลกัสูตรแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั .05 
 4. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ&น จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามระดบัการศึกษา โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
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สถิติที&ระดบั .05 เมื&อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดา้นบุคลากร    
ดา้นอาคาร สถานที& สิ& งแวดล้อมและความปลอดภยั และดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั .05 ส่วนดา้นอื&น ๆ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทาง
สถิติ ซึ& งเป็นไปตามสมมติฐานที&ตั�งไว ้ทั�งนี�อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&นและ
ผูดู้แลเด็กที&มีระดบัการศึกษาต่างกนัทาํให้มีความคิดเห็นต่อการมีวิสัยทศัน์และบทบาทในการบริหาร
จดัการศึกษาต่างกนั ดงันั�นจึงส่งผลให้สภาพการบริหารจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ&น จงัหวดัจนัทบุรี เมื&อจาํแนกตามระดบัการศึกษา โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจุฑารัตน์ ศรีสด (2552 : 95-97) ไดว้ิจยัเรื&อง
สภาพที&เป็นจริงและความคาดหวงัในการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ในเขตพื�นที&การศึกษานครสวรรคเ์ขต 3 พบวา่นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ปลดัองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล ครูพี&เลี� ยง และผูป้กครองที&มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพที&เป็นจริง
ในการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพื�นที&การศึกษานครสวรรค ์
เขต 3 ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที&ระดบั .05 เมื&อพิจารณารายด้านพบว่า
มีความคิดเห็นในดา้นบุคลากร ดา้นอาคารสถานที& วสัดุอุปกรณ์และสื&อการสอน ดา้นการบริหาร
จัดการ ด้านการประสานงานและการประชาสัมพนัธ์ และด้านการมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั 05  ส่วนดา้นงบประมาณไม่มีความแตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัการศึกษาสภาพการบริหารจดัการศึกษาสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ&น  จงัหวดัจันทบุรี  เพื&อให้งานวิจัยเกิดประโยชน์มากขึ� น  ผูว้ิจ ัยมี
ขอ้เสนอแนะของการวจิยั  ดงันี�  
 ข้อเสนอแนะทั�วไป 

 1. ด้านบุคลากร จากผลการวิจัย พบว่าผูดู้แลเด็กมีคุณวุฒิไม่ตํ&ากว่าปริญญาตรีทาง
การศึกษาสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวยั อยู่ในระดบัปานกลาง ดงันั�น จึงมีความจาํเป็นที&
ผูดู้แลเด็กควรพฒันาศกัยภาพของตนเอง โดยการศึกษาเพิ&มเติมให้ตรงกบัสายงานที&ตนเองปฏิบติัอยู ่
เพื&อจะไดน้าํความรู้ที&ศึกษามาใช้จดัการเรียนการสอนระดบัปฐมวยั และผูบ้ริหารองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ&นหรือหน่วยงานที&รับผิดชอบดา้นการสรรหาผูดู้แลเด็กควรยึดเกณฑ์การสรรหาบุคลากร
ที&มีคุณสมบติัตรงตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง และมีการวางแผนการพฒันาศกัยภาพผูดู้แลเด็ก
ดว้ยการส่งผูดู้แลเด็กเขา้รับการอบรม หรือจดัหาทุนการศึกษาเพื&อพฒันาผูดู้แลเด็กให้มีความรู้ความ
เขา้ใจในหนา้ที&ของตนเอง 
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 2. ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&น
ควรเปิดโอกาสให้ผูป้กครอง ชุมชน องคก์รภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา และศาสนสถาน
เขา้มามีบทบาทและมีส่วนร่วมให้คาํปรึกษาการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา โครงการพฒันาต่าง ๆ 
ตามแผนพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และควรส่งเสริมสนบัสนุนชุมชนให้การสนบัสนุนวสัดุ สื&อการเรียน
การสอน และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื&อประโยชน์ในการพฒันาเด็กปฐมวยั  บริจาคเงินเพื&อสนบัสนุนการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มากยิ&งขึ�น 
 3. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&นควรมี
การแต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินงานเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และควรจดักิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยัทั�งในระดบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ&น ระดบัอาํเภอ และระดบั
จงัหวดัอยา่งต่อเนื&องใหมี้ศกัยภาพมากยิ&งขึ�น 

 ข้อเสนอแนะเพื�อการวจัิยครั0งต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจยัที&ส่งผลต่อการบริหารจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ&น 
 2. ควรมีการศึกษาเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพสภาพการบริหารจัดการศึกษาสําหรับ       
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น จงัหวดัจนัทบุรี 
 
 




