
       วารสารวทิยาลัยนครราชสีมา ฉบับพิเศษ  “กา้วสู่ทศวรรษที่ 2 ของวิทยาลัยนครราชสีมา”   

 

134 

รายงานการวิจยั 
 

1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสมีา 

2 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสมีา อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 

 
 
 
 

 

การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 

The Child Development Center Management under Sub district Administrative 
Organization, Chalermphrakieat District, Saraburi Province 

 
นิโลบล  ภู่เพ็ชร์1 

สุนทร  โคตรบรรเทา2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อ
ศึกษาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสระบุรี  เพื่อเปรียบเทียบการ
บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี  จ าแนกตามอายุและระดับ
การศึ กษาและ เพื่ อรวบรวมปัญหาและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  ตามความ
คิดเห็นของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนจ านวน 92 คน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
สระบุรี  ซึ่ งได้จากการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจ
ซีและมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวม

รวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการ
สุ่มแบบอย่างง่าย การวิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป
สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t- test) 
และค่าเอฟ (F - test ) หากพบความแตกต่าง เป็น
รายคู่จึงทดสอบด้วยวิธีเชฟเฟ ่

ผลการวิจัยพบว่า 
1. การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสระบุรีโดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง 

2. การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตามความคิดเห็น
ของผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน โดยรวมไม่
แตกต่างกัน แต่ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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3. ผู้ปกครองได้ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไข ดังนี้  1 ) 
ด้านอาคารสถานที่ พบว่า ห้องน้ า ห้องส้วม 
อยู่ไกลจากห้องเรียน ดังนั้น ควรสร้างห้องน้ า 
ห้องส้วม อยู่ใกล้ห้องเรียน 2) ด้านผู้ดูแลเด็ก 
พบว่า ผู้ดูแลเด็กมีไม่ เพียงพอกับจ านวน
นักเรียน ดังนั้นควรคัดสรรผู้ดูแลเด็กให้
เพียงพอกับจ านวนนักเรียนตามมาตรฐานที่
กระทรวงก าหนด 3) ด้านการเรียนการสอน 
พบว่า การติดตามการประเมินผลขาดความ
ต่ อ เนื่ อ ง ดั งนั้ น  คว รมี ก า รติ ด ต าม ก า ร
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 4) 
ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง พบว่า การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง ดังนั้น 
ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้ทั่วถึง 
 
ค าส าคัญ : การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 
Abstract 
 This purpose of the research was to 
study the child development center management 
under sub district administrative organization, 
Chalermphrakieat district, Saraburi province, to 
compare the child development center 
management under sub district administrative 
organization ,Chalermphrakieat district, 
Saraburi province that classified  by age and the 
education level and to collect the problem and 
the suggestion  about the child development 
center management under subdistrict 

administrative organization ,Chalermphrakieat 
district, Saraburi province as a perceived by 
parents. The sample was 92 parents of the child 
development center under subdistrict 
administrativeorganization,Chalermphrakieat 
district, Saraburi province by Krejcie& Morgan 
‘s method. The data was collected by 
questionnaires by the simple random sampling. 
The data evaluated  with the package program 
and the data analysis was used frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-
test (One way ANOVA) and the researcher 
compared  by least significant difference by 
Scheff’s method. 
 The result of the research revealed that,  

1. The child development center 
management under sub district administrative 
organization ,Chalermphrakieat district, 
Saraburi province, the overall and each aspect 
were at the moderate level. 

2. The child development center 
management under sub district administrative  
organization ,Chalermphrakieat district, 
Saraburi province as perceived by parents who 
had the different age , the overall was not 
different., and  parents who had the different 
education level by statistically significant 
difference at .05. 
 3. Parents should suggest about the 
problem and solution that 1) the building found 
that toilet, restroom were far from the 
classroom, thereby should build the toilet and 
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restroom near the classroom. 2) the child care 
workers found that they were not enough for  
students , thereby should select the child care 
workers sufficient for the number of students as 
the ministry standard. 3) the instructional found 
that the evaluation was lack of continuity, there 
by parents should monitor and evaluate with 
continuously. 4) the relations with parents found 
that the public relations  was not widely, should 
advertise to  people know the important 
information about the child development center 
thoroughly. 
 
Keywords : The Child Development Center 
Management  
 
บทน า 

ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
ต่างๆทั่วโลกได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
พัฒนาคนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม
และประเทศชาติโดยหลักแล้วการพัฒนาคน
มุ่งเน้นไปที่เด็กซ่ึงจะต้องได้รับการพัฒนาเป็น
พื้นฐานและให้ความส าคัญของการพัฒนา
ร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมของเด็กเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะต้องนาไปสู่
การพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพรวมถึงการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนช่วงอายุขัยซึ่งขึ้นอยู่
กับการมีสุขอนามัยที่ดีด้วยการศึกษาเป็นการ
บริการสาธารณะทางสังคมที่มีความส าคัญไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่าปัจจัยอื่นๆ การจัดการการศึกษา
ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมและก ากับดูแล
การศึกษาก าหนดนโยบายแผนและมาตรฐาน

การศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นรากฐาน
ของชีวิตในระยะแรกเริ่มของการเรียนรู้ใน
หลายๆด้านรัฐเองที่จะมุ่งให้การศึกษายังไม่
กระจายเท่าที่ควรโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ตามชนบท
และกลุ่มด้อยโอกาสทางสังคมโอกาสของเด็ก
ในชนบทในการเข้ารับการศึกษาจึงไม่เท่าเทียม
กัน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงเป็นเสมือนบ้าน
หลังที่สองของเด็กซึ่งเป็นสถานที่อบรมเลี้ยงดู
เด็กแทนพ่อแม่ จึงจะเห็นได้ว่ามีเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการเลี้ยงดูในศูนย์เด็กเล็กถึงร้อยละ 29.5 
ปี 2546 - 2547 พบว่า มีศูนย์เด็กเล็กในสังกัด
ของหน่วยงานภาครัฐมีจ านวน 14,856 แห่งเป็น
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจ านวน 1,347 แห่งรวม
เป็นจ านวนศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศจ านวน 
16,203 แห่ง  

ดังนั้น จึงควรช่วยกันพัฒนาให้ศูนย์
เด็กเล็กมีคุณภาพได้มาตรฐานโดยพัฒนาทั้ง
ด้านบุคคลและสภาพแวดล้อมควบคู่ไปทั้งนี้
กรมอนามัยซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในหลายๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของศูนย์เด็กเล็ก
จากการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ระยะ 3 ปีที่ผ่านมายังมีสภาพข้อเท็จจริงและ
ปัญหาอุปสรรคในด้ านความพร้อมและ
ความสามารถในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในระดับปฐมวัยได้ดีเพียงใดโดยเฉพาะ
องค์กรครูและผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาทั้งนี้
อาจเป็นเพราะการท าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในการก าหนดบทบาทและหน้าที่ใน
การจัดท าบริการสาธารณะด้านอื่นๆมีปัญหา
มากมายจึงเป็นที่น่าหวั่นเกรงขององค์กรครู
เรียกร้องและเคลื่อนไหวยุติการโอนโรงเรียน
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ประถมให้องค์การบริหารส่วนต าบลจาก
ความส าคัญของการศึกษาดังกล่าวเด็กถือเป็น
ทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต การพัฒนา
เด็กให้ได้รับความพร้อมทั้งทางร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา จึงนับเป็นภารกิจส าคัญที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องตระหนัก และให้
ความสนใจ เพื่อให้การพัฒนาเด็กเป็นไปอย่างมี
คุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสมกับวัย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงาน
ซึ่งมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาเด็ก 
ตามบทพระราชบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองค์การบริหารส่วน
ต าบล เทศบาล หรือเมืองพัทยาก็ดี ล้วนแต่มี
บทบาทที่ส าคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสิ้น ปั จจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดตั้งและด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมรับถ่ายโอนศูนย์
พัฒนา เด็ ก เล็ ก  ซึ่ ง เดิ มอยู่ ในความดู แล
รับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆ โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกๆ
ด้าน เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพและได้มาตรฐานการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพต้องอาศัยความร่วมมือการมีส่วนร่วม 
ประสานงานกันของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา ทั้งบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง
ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหาก
โรงเรียนผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขาดความร่วมมือกันอาจท าให้การ

จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ สบปั ญห า ไ ด้  ดั ง ที่
คณะกรรมการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาได้
ศึกษาไว้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน,2550 : 85 -86) นอกจากนี้การปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่  2 (2552-2561) ได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า ‚คนไทยได้เรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ‛ โดยมีเป้าหมาย ภายในปี 
2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ โดยเน้นประเด็นหลักสามประการ 
คือคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้
ของคนไทย โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้ เ รี ยน สถานศึ กษาแหล่ ง เรี ยนรู้
สภาพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหาพัฒนา
วิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่าสามารถ
ดึงดูดคนเก่งดีและมีใจรักมาเป็นครูคณาจารย์ได้
อย่างยั่ งยืนภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรู้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุก
คนทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการ
บริหารและจัดการศึกษาโดยเพิ่มบทบาทของผู้ที่
อยู่ภายนอกระบบการศึกษาด้วย 

การบริหารงานปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ที่ผ่านมายัง
พบว่ามีปัญหาหลายประการคือ ขาดความพร้อม
ทางด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านการ
เรียนการสอน ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง 
ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่ งส่งผลให้ เด็กมี ระดับพัฒนาการที่ล่าช้ า 
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รวมถึงเชาว์ปัญญาที่มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง  

จากความเป็นมาและความส าคัญของ
ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการ
บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการวาง
แผนการก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่ อศึกษาการบริหารงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีตามความ
คิดเห็นของผู้ปกครอง 

2. เพื่อเปรียบเทียบ การบริหารงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง จ าแนกตามอายุ
และระดับการศึกษา 

3. เพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตามความคิดเห็น
ของผู้ปกครอง 

 
ของเขตของการวิจัย 
 1. ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองของ
นักเรียนจ านวน 120 คน จากศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ปีการศึกษา
2557 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองของ
นักเรียนจ านวน 92 คนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ปีการศึกษา 2557 
ซึ่งได้มาโดยตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของ (Krejcie& Morgan อ้างถึงในบุญชม ศรี
สะอาด, 2545 : 43) และวิธีการสุ่มอย่างง่าย 

3. ด้านเนื้อหา การบริหารงานของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านอาคารสถานที่ 2) ด้าน
ผู้ดูแลเด็ก 3) ด้านการเรียนการสอน และ 4) 
ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง 

4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ มีดังนี้ 1) อายุ และ 2)  

ระดับการศึกษา    
 ตัวแปรตาม ตามความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองใน 4 ด้านได้แก่ 1) ด้านอาคาร
สถานที่ 2) ด้านผู้ดูแลเด็ก 3) ด้านการเรียนการ
สอน และ 4) ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง 
 
วิธีด าเนินการวจิัย 

1.ประชากร ได้แก่  ผู้ปกครองของ
นักเรียน จ านวน 120 คน จากศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีซึ่งมี 3 ศูนย์ 
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กพุแค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธผึ้งรวง 
ในปีการศึกษา 2557  

2.กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู้ปกครอง
นักเรียนจ านวน 92 คน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสระบุรีได้จากการใช้ตาราง
ของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie& Morgan 
อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 43) และ
สุ่ มอย่ า ง ง่ า ย  ดั งนี้  1 )  รวบรวมจ านวน
ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ได้ 120 คน 2)  เปิด
ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูปของ
เครจซีและมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง 92 คน3)  
เทียบสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างแต่ละศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าว และ 4)  สุ่มอย่างง่าย
โดยวิธีจับสลากจนได้ผู้ปกครองครบตามกลุ่ม
ตัวอย่าง 

3. เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจั ย เป็น
แบบสอบถามการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ 

ต อ น ที่  1  เ ป็ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม
สถานภาพทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นแบบเลือกตอบ (Checklist)  

ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถาม การ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี ใน 4 ด้าน ซึ่งข้อค าถามมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด  

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถาม ปัญหา
และข้อเสนอแนะการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ใน 4 ด้าน 
เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

4 .  ก า ร เ ก็ บ ร วบรวมข้ อมู ล  ไ ด้
ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1) ขอหนังสือถึง
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อ
ความร่วมมือไปยังผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีแจ้งไปยัง
ผู้ปกครองนักเรียนให้ความอนุเคราะห์ตอบ
แบบสอบถามในการวิ จั ยครั้ งนี้  2 )  ส่ ง
แบบสอบถาม และนัดหมายเพื่อเก็บรวบรวม
แบบสอบถามด้วยตนเองทุกศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก3) ลงสนามเก็บแบบสอบถามกลับคืนมา
ให้มากที่สุดปรากฏว่าได้แบบสอบถามครบ
ท้ัง 92 ชุด คิดเป็นร้อยละร้อย 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล จ าแนกเป็น 3 
ตอน ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ปกครอง ในเรื่อง เพศ อายุ 
และระดับการศึกษา โดยหาค่าความถี่และร้อย
ละ น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล การบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ใน 4 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านผู้ดูแล
เด็ก ด้านการเรียนการสอน ด้านความสัมพันธ์
กับผู้ปกครอง โดยการใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาค่าเฉลี่ยราย
ข้อ รายด้านและมีเกณฑ์ตัวแปรความหมาย
ค่าเฉล่ีย ดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายความ
ว่า มีการบริหารอยู่ในระดับมากที่สุด 
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คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายความ
ว่ามีการบริหารอยู่ในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายความ
ว่า มีการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายความ
ว่า มีการบริหารอยู่ในระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายความ
ว่า มีการบริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี ใน 4 ด้าน ใช้การวิเคราะห์หา
ค่าความถี่  และร้อยละ แล้วน าเสนอในรูป
ตารางประกอบค าบรรยาย 
 
สรุปผลการวิจัย  

1. ผู้ปกครองที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้ง 92 คนมีอายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 48 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.17 และตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไปจ านวน 
44 คน คิดเป็นร้อยละ 47.83 มีระดับการศึกษา ต่ า
กว่า ม.6 จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 41.30  ม.6 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 33.70 และสูงกว่า 
ม.6จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 
 2.  การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติจังหวัดสระบุรีโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางและด้านอาคารสถานที่ และด้าน
ผู้ดูแลเด็กอยู่ในระดับปานกลางส่วนด้านการ
เรียนการสอน และด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก 
 2.1 การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กด้านอาคารสถานที่โดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรื่องห้องน้ า ห้อง
ส้วม สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่ไม่ไกลจาก
ห้องเรียนห้องเรียนมีการตกแต่งมุมต่างๆ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้มีห้องพยาบาลส าหรับ
เด็กป่วย และสิ่งแวดล้อมโดยรอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สะอาด ปลอดภัยอยู่ในระดับปาน
กลางนอกนั้น อยู่ในระดับมาก 
 2.2 การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กด้านผู้ดูแลเด็กโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลาง ยกเว้น เรื่อง ผู้ดูแลเด็กฝึกฝน
ให้เด็กเป็นผู้มีระเบียบวินัยมีกิริยาเรียบร้อย
และพูดจาไพเราะอ่อนหวานกับนักเรียนผู้ดูแล
เด็กให้การบ้านสม่ าเสมอ และผู้ดูแลเด็กฝึกฝน
ให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้อยู่ใน
ระดับมาก  
 2.3 การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีด้านการเรียน
การสอน โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปานกลาง นอกนั้นอยู่ในระดับมาก 
 2.4 การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอ
เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ จั ง ห วั ด ส ร ะบุ รี ด้ า น
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมาก ยกเว้นเรื่อง มีการให้ความรู้
ความ เข้ า ใจนโยบายวัตถุประสงค์แนว
บริหารงานศูนย์เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการวางแผนน าผลการประเมินไป
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พัฒนาเด็ก และมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ชุมชนทราบ อยู่ในระดับปานกลาง  
 3  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองพบว่า 
 3.1 การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตามความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีอายุ
ต่างกันโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 3.2 การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันและเกือบทุกด้านไม่แตกต่าง
กัน ยกเว้นด้านผู้ดูแลเด็กต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 

1. การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสระบุรี พบว่า โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะผู้บริหารเป็นผู้
ที่มีบทบาทที่ส าคัญที่สุดในฐานะที่เป็นผู้ที่มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบอย่ างใกล้ชิดต่อการ
ด าเนินงานอันเป็นพื้นฐานการศึกษาทุกระดับ
โดย ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องของงานบริหารของโรงเรียนอันเป็นหน้าที่
ที่ต้องรับผิดชอบ แต่อาจจะมีข้อจ ากัดบาง
ประการ จึงท าให้ผู้ปกครองมีทัศนะต่อการ
บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุร ีพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง สอดคล้องกับ เบญจวรรณ ศรศรี (2556) 

พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอ
วังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ด้านบุคลากร ด้าน
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้าน
การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาค
ส่วน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง   
 ด้ านอาค า รสถานที่  พบว่ า  การ
บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี ด้านอาคารสถานที่โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะการบริหารงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ด้านอาคารสถานทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานอาคาร
สถานที่ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัยแก่นักเรียน
ห้องเรียนมีแสงสว่างและมีอากาศถ่ายเทได้ดี
ห้องน้ า ห้องส้วม สะอาดถูกสุขลักษณะและอยู่
ไม่ไกลจากห้องเรียนบรรยากาศโดยรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสะอาดปลอดโปร่งบรรยากาศใน
การเรียนรู้ การจัดที่เล่นและมุมประสบการณ์
ต่างๆ เหมาะสมกับการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ 
โต๊ะ เก้าอี้ มีความเหมาะสมกับนักเรียนและมี
จ านวนเพียงพอ แต่อาจมีข้อจ ากัดบางประการ
จึงท าให้ผู้ปกครองมีทัศนะต่อการบริหารงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ด้านอาคารสถานที่โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง สอดคล้องกับ เบญจวรรณ ศรศรี (2556) 
พบว่า ด้านอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมและ
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ความปลอดภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง   
 ด้านผู้ดูแลเด็ก พบว่า การบริหารงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
ด้านผู้ดูแลเด็กโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้เพราะการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ด้านผู้ดูแลเด็กจะมี
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ดูแลเด็ก ตามคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติ เฉพาะต าแหน่งตาม
มาตรฐานก าหนดจากคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมีสถานภาพเป็น
พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทและ
หน้าที่ดูแลเด็กในเรื่องการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันของเด็ก เพื่อให้เด็กเจริญเติบโตมี
พัฒนาการที่สมวัย การส่งเสริมพัฒนาการใน
ลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ มีการสังเกต
และบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรมและ
พัฒนาการต่างๆ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาของ
เด็กได้ทันท่วงที จัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย 
ถูกสุขลักษณะและเหมาะสมกับเด็ก แต่อาจ
ติดขัดในด้านผู้ดูแลเด็กบุคลากรอาจยังไม่
เพียงพอดูแลไม่ทั่วถึงในบางกรณี จึงท าให้การ
บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี ด้านผู้ดูแลเด็กโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับ เบญจวรรณ ศร
ศรี (2556) พบว่า ด้านบุคลากรในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง   

ด้านการเรียนการสอนพบว่า การ
บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบล อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จั งหวั ดสระบุรี  ด้ านการ เรี ยนการสอน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เพราะศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเด็ก
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
ส ติ ปั ญญ า ต า ม วั ย  อั น เ ป็ น ม า ต ร ฐ า น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น สุขภาพร่างกาย
ที่สมบูรณ์เจริญเติบโตตามวัย สุขภาพจิต ที่
สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดี
งาม มีความสามารถในการคิด และการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับวัยพัฒนาการด้าน
ร่างกายพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
พัฒนาก ารด้ านสั ง คม  พัฒนาก ารด้ าน
สติปัญญาตรงตามคุณลักษณะวัยโดยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จัดการเรียนการสอนมีความ
พร้อมในด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์มีสื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัย และมีการให้นักเรียนได้
แสดงความสามารถ เช่น กิจกรรมในวัน
ส าคัญต่างๆ จึงท าให้ผู้ปกครองมีทัศนะต่อ
การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสระบุรี ด้านการเรียนการสอน 
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ปิยวรรณ เพชรภา (2552) พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก   
 ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง 
พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ด้านความสัมพันธ์
กับผู้ปกครองโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เพราะแนวทางการด าเนินงานด้านมาตรฐาน
การมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและ
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สนับสนุนจากชุมชน ตลอดจน บุคลากรทั้งใน
และนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน เจ้าหน้าที่ 
ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นจะต้องมีการ
ประชุมร่วมกันกับผู้ปกครอง เพื่อสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการบริหารจัดการจึ งท า ให้
ผู้ปกครองมีทัศนะต่อการบริหารงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง โดยรวมอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับทนงศักดิ์ ปักโค
ทานัง (2557) พบว่า ด้านการมีส่วนร่วม และ
การสนับสนุนจากชุมชนโดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก  

2. ผ ล ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ร
บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี  ตามทัศนะของผู้ปกครอง 
พบว่า 

ผู้ปกครอง ที่มีอายุต่ างกัน มีการ
บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เพราะ
ผู้ปกครองที่มีอายุต่ ากว่า 30 ปีและตั้งแต่ 30 ปี
ขึ้นไป มีทัศนะคล้ายคลึงกัน จึงท าให้ไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของไกรษร 
สุธรรมมา (2554) พบว่า บุคลากรที่มีอายุ
ต่างกันมีทรรศนะต่อการบริหารงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ผู้ปกครอง ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 
มีการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสระบุรี ไม่แตกต่างกันทั้งนี้
เพราะ ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า ม.
6 ม.6 และสูงกว่า ม.6 มีทัศนะคล้ายคลึงกัน จึง
ท าให้ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษา
ของทนงศักดิ์ ปักโคทานัง (2557) พบว่า ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแกด า อ าเภอ
แกด า จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน  

ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้มีดังนี้ 

    1.1 ผู้บริหาร ควรจัดท านโยบาย
การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ  จังหวัดสระบุรี  ให้ครอบคลุมทุก
องค์ประกอบ 
    1.2 ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควร
เพิ่มอัตราก าลัง ด้านผู้ดูแลเด็ก ให้เพียงพอกับ
จ านวนนักเรียน โดยให้ได้อัตราส่วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
    1.3 สถานศึกษา ควรปรับปรุง ด้าน
อาคารสถานที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้องน้ า 
ห้องส้วม ให้ตั้งอยู่ใกล้ห้องเรียน และค านึง
ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ  
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้ง
ต่อไป มีดังนี้ 

   2.1 ควรท าการศึกษาการบริหารงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
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ต าบล ในอ าเภออื่นๆหรือจังหวัดอื่นๆ ที่มีบริบท
ต่างกัน 

2.2 ควรท าการศึ กษาปั ญหาการ
บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุร ี

2.3 ควรท าการศึกษาการบริหารงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีใน
เชิงคุณภาพ 
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