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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการศึกษา
ปฐมวัยของครูประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
เขตอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ตามความ
คิดเห็นของครูประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 4 
ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
บุคคล และด้านการบริหารทั่วไป จ าแนกตาม
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การปฏิบัติงาน 
กลุ่มตัวอย่างเป็นครูประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2557  จ านวน 49 คน  เครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับ
การบริหารการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มี
ลักษณะเป็นแบบจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ 
ของ  ไลเคิร์ท (Likert) โดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
ทดสอบทีและสถิติทดสอบเอฟ  

ผลการวิจัย  พบว่า 
1. การบริหารการศึกษาปฐมวัยของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุร ีในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
สองด้าน คือ ด้านการบริหารงบประมาณและ
ด้านการบริหารทั่วไป และมากที่สุดสองด้าน 
คือ ด้ านการบริหารวิชาการ และด้านการ
บริหารงานบุคคล 

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหาร
การศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอหนองแค  
จังหวัดสระบุรี พบว่า การบริหารการศึกษา
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามความคิดเห็น
ของครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันโดยรวม และราย
ด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนครูที่มีประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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ค าส าคัญ :  การบริหาร, การศึกษา, ปฐมวัย, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
ABSTRACT 

This purpose of the research was to 
studyearly childhoodeducation management 
of child development center in Nongkhae 
district, Saraburi province as perceived by 
teacher in 4 aspects that the academic, the 
budget , the personnel, and the general 
administration and classified by education 
background and working experience and to 
study the early childhood education 
management of child development center in 
Nongkhae district, Saraburi province as 
perceived by teachers in 4 aspects and 
classified by the independent variable that 
education background and working 
experience. The sample was 49 teachers who 
worked as the fulltime teachers in Nongkhae 
district, Saraburi province in the academic 
year 2014.The data was collected by 
questionnaires with 5 rating scales of  
Likert’s method  that the researcher created 
it by own and the he IOC was 1.00. The data 
analysis was used frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test (Independent 
sample) ,and F-test (One way ANOVA). 

The result of the research revealed 
that, 

1. Early childhood education 
management of child development center in 

Nongkhae district, Saraburi province as a 
whole was at the high level. The budget 
management and the general management 
were at the high level. The academic 
management and the personnel management 
were at the highest level. 

2. Early childhood education 
management of child development center in 
Nongkhae district, Saraburi province as 
perceived by the opinion of teachers who 
had the different education background, the 
overall and each aspect were not different. 
By the different working experience of 
teachers who had the opinions to early 
childhood education management, the 
overall and each aspect were not different. 

 
Keywords : Administrating, Pre-school 
Education, Child Development Centers 
 
บทน า 

การศึกปฐมวัยมีความจ าเป็นเป็นอย่าง
ยิ่งเพราะเด็กในวัยนี้ต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใน
อนาคตและต้องสืบทอดวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
ของชาติไทย  และด ารงไว้ซึ่งความเป็นท้องถิ่น
และความเป็นชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป ใน
ขณะเดี ยวกันการศึ กษาปฐมวั ย เป็นการ
วางรากฐานความรู้ที่ส าคัญของเด็กส าหรับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัยจึงต้องจัดให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2556 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านร่างกาย 
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อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ที่สนองตอบต่อ
ความต้องการตามวัย ซึ่งการจัดการศึกษาต้อง
มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีคุณภาพอย่างสมบูรณ์ในทุก
ด้าน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชน 
และสังคม ได้อย่างมีความสุขเต็มศักยภาพของ
แต่ละคนและเหมาะสมกับวัยด ารงไว้ซึ่ ง
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมในสังคมของตนเอง 
การบริหารการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องให้ได้รับ
การดูแลให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบททาง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตทางสังคมของเด็กในแต่
ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันไปด้วย จาก
กระแสความเปลี่ยนแปลงในสังคม ที่ผ่านมา 
พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนได้เห็นคุณค่าของ
การศึกษาและตระหนักถึงสิทธิของมนุษย์ที่จะ
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ท าให้พ่อแม่
ผู้ปกครอง และผู้ที่อยู่ในชุมชนจ านวนมากเริ่ม
กระตือรือร้นที่เข้ามารับรู้และสนับสนุนการ
บริหารและการจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลาน
ของตน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่
เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดประชาชนมาก
ที่สุดหน่วยงานหนึ่ง จึงต้องด าเนินการบริหาร
การศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาและคุณภาพ
ชี วิ ตให้ แก่ เด็ กและเยาวชนในเขตพื้ นที่
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ
เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
ในเขตอ าเภอหนองแค มีอ านาจหน้าที่ในการ
พัฒนาคุณภาพของประชาชนในท้องถิ่นด้วย
การจัดการศึกษา อบรม และการฝึกอาชีพให้แก่
เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นตาม

ความเหมาะสม และความต้องการของท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรก
เกิดถึง 5 ขวบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องจัดให้มีการอบรมเลี้ยงดูเป็นอย่างดี 
และพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ เพราะเป็นการ
วางรากฐานที่ดีให้แก่ประชาชนในอนาคต ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี  มีการจัดการศึกษาเช่น เดียวกับ
โรงเรียนประถมศึกษา เพียงแต่มีการจัด
การศึกษาชั้นเด็กเล็กเพียงอย่างเดียว โดยมีงาน4 
ด้ าน คือ  การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหาร
ทั่วไป (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2547 : 7–9)  

จากความเป็นมาและความส าคัญของ
ปัญหาดังกล่าวผู้วิจัย  จึงสนใจศึกษาการ
บริหารงานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในอ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี โดยให้ครู
แสดงความคิด เห็นว่ าการบริหารการจัด
การศึกษาดังกล่าวนั้นเป็นอย่างไร ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับใด ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้วิจัย
ให้ความสนใจศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ ส าหรับผู้บริหารน าไปใช้แก้ไข
ปรับปรุงการบริหารการศึกษา  ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการบริหารการศึกษา
ปฐมวัยของครูประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรีตามความ
คิดเห็นของครูประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 4 
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ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
บุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 

2. เพื่ อ เปรี ยบ เที ยบการบริห าร
การศึกษาปฐมวัยในเขตอ า เภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี ตามความคิดเห็นของครูประจ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 4 ด้าน จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์ 
 
ขอบเขตของปัญหา 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษา

เป็นครูประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 57 คน 
ในเขตอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2557 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นครูประจ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 49 คน ในเขตอ าเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรีประจ าปีการศึกษา 
2557 ซึ่งได้มาโดยตารางก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan) และการสุ่มอย่างง่าย 

2. เนื้อหา 
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี  ใน 4 ด้าน ได้แก่  ด้านการ
บริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร
ทั่วไป 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
3.1 ตั วแปรอิ สระ  ได้ แก่  วุ ฒิ

การศึกษา และประสบการณ์การปฏิบัติงาน 
3.2 ตัวแปรตาม ประกอบด้วยการ

บริหารการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในเขตอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
ตามความคิดเห็นของครปูระจ าศูนย์พัฒนา  เด็ก
เล็ก ใน 4 ด้าน คือ ด้านบริหารวิชาการ  ด้าน
บริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และ
ด้านบริหารทั่วไป  

4. ระยะเวลา คือ เดือนธันวาคม 2556  
ถึงเดือนธันวาคม 2558 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย เป็น

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 57 คน ในเขต
อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2557  

1.2 กลุ่ มตั วอย่ าง  เป็นครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 49 คน ในเขตอ าเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี ประจ าปีการศึกษา 
2557 ซึ่งได้มาโดยตารางก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของของเครจซี และมอร์แกน (Krejcie 
& Morgan) และการสุ่มอย่างง่าย 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น

แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นค าถาม

เกี่ยวกับสถานภาพของครู ประกอบด้วย วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์การปฏิบัติงาน 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
บริหารการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ใน 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ   
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ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารทั่วไป เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก  ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ขอหนังสือขอความร่วมมือ
ไปยังผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี แจ้งไปยังครูประจ าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
ในการศกึษาครั้งนี้ 

3.2 ส่งแบบสอบถาม และนัด
หมายให้ครูประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ด้วยตนเองทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาก
ที่สุด 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลดังนี้ คือ 
4.1 วิ เคราะห์สถานภาพผู้ตอบ

แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
เปน็ค าถามทีถ่ามเกี่ยวกับสถานภาพ ครู จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การ
ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าความถี่และ
ค่าร้อยละ  

4.2 วิเคราะห์การบริหารการศึกษา
ปฐมวัย ได้แก่ การบริหารด้านวิชาการ การ
บริหารด้านงบประมาณ การบริหารด้านบุคคล 
การบริหารด้านทั่วไป ตามความคิดเห็นของ
ครูศูนย์เด็ก โดยใช้น าผลการตรวจให้คะแนน

ของแบบสอบถาม มาหาคะแนนเฉลี่ย และความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งโดยรวม และรายด้าน 

4.3 เปรียบเทียบข้อมูลของการมี
ส่วนร่วมของครูศูนย์เด็กโดยการทดสอบค่า t 
(t-test) และ F (F-test) และทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ ่

4.4 วิเคราะห์ปัญหาข้อเสนอแนะ
โดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การบริหารการศึกษาปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากสองด้าน คือ ด้านการบริหารงบประมาณ 
และด้านการบริหารทั่วไป และมากที่สุดสอง
ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ และด้านการ
บริหารงานบุคคล  

2. การ เปรี ยบ เที ยบการบริห าร
การศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอหนองแค  
จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า 
การบริหารการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
ตามความคิดเห็นของครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน
โดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน การ
เปรียบเทียบการบริหารการศึกษาปฐมวัยตาม
ความคิดเห็นของครู จ าแนกตามประสบการณ์
การปฏิบัติงาน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
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เล็กในเขตอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ใน
ภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน  

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 

1. การบริหารการศึกษาปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีการบริหาร
การศึกษาปฐมวัยได้ครอบคลุมทั้ งในด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคคล และด้าน
การบริหารทั่วไป สามารถจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็กเพื่อให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง เกิดความรู้  ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม
รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์  
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ได้รับอาหารตาม
หลักโภชนาการ เด็กรู้จักการปรับตัวในการอยู่
ร่วมกัน รู้จักรับผิดชอบการท างานร่วมกัน 
ตลอดจนมีพัฒนาการพร้อมที่จะเรี ยนรู้ใน
ระดับสูงขึ้น ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถแบ่ง
เบาภาระการเลี้ยงดูบุตรหลานจากผู้ปกครองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นผลให้ครูมีความ
คิดเห็นเกี่ ยวกับการปฏิบัติ ในการบริหาร
การศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของทอง วิริยะจารุ (2547) เรื่องความ
คิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหาร งานวิชาการ
ของผู้บริหาร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและ
เปรี ยบเที ยบความคิดเห็นของครูต่ อการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
อนุบาลนครราชสีมา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 1 จ าแนกตามระดับ

การศึกษา ช่วงชั้นและประสบการณ์การสอน 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมชาย เปียถนอม 
(2546) เรื่องการบริหารจัดการศึกษาระดับ
อนุบาลตามความต้องการของผู้ปกครอง
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ สังกัด
เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบระดับ
ความต้องการในการบริหารการจัดการศึกษา
ของผู้ปกครองในระดับอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 
5 วัดพระปฐมเจดีย์ สังกัดเทศบาลนครนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม พบว่า ระดับความต้องการใน
การบริหารการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง
ระดับอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐม
เจดีย์  สังกัดเทศบาลนครนครปฐม จังหวัด
นครปฐม อยู่ในระดับมาก  

2. ครูที่มีวุฒิการศึกษา แตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษาปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอหนองแค  
จังหวัดสระบุรี ในภาพรวม และรายด้านไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีการ
บริหารการศึกษาได้อย่ างมีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมในงานหลักทุกด้าน เด็กเกิดการ
พัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา เป็นไปตามความต้องการและความ
คาดหวังของครูโดยรวมภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก แม้จะมีวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน แต่มีการ
ด าเนินงานร่วมในในขอบข่ายง่ายที่เกี่ยวข้องกัน 
จึงเป็นผลให้ครูมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอมลวรรณ วีระธรรม
โม (2550) เรื่องสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง
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ของผู้ปกครองต่อครูปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เขตเทศบาลนครสงขลา เพื่อ
เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันด้านการปฏิบัติงาน
และด้านคุณลักษณะของครูปฐมวัย จ าแนกตาม
ตัวแปร อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ จ านวน
บุตรและประสบการณ์การน าบุตรหลานไปเลี้ยง
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เขตเทศบาลนคร
สงขลา และเปรียบเทียบความคาดหวังของ
ผู้ปกครองต่อ ครูปฐมวัยด้านการปฏิบัติงานและ
ด้านคุณลักษณะ โดยจ าแนกตาม อายุ การศึกษา 
อาชีพ รายได้ พบว่าผู้ปกครองที่มีการศึกษา 
อาชีพ รายได้ จ านวนบุตร และประสบการณ์
การน าบุตรมาเลี้ยงที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
ต่างกัน  มีความคาดหวังโดยภาพรวม ด้านการ
ปฏิบัติงาน และด้านคุณลักษณะ ไม่แตกต่างกัน 
ในส่วนของครูที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ในภาพรวม  
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ขอบข่ายการบริหารงานการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี มีการด าเนินงานที่จะต้องประสานงาน
กันตลอดเวลา เนื่องจากมีผู้ดูแลเด็กจ านวนไม่
มาก และต้องท างานประสาน กันโดยอยู่ใกล้ชิด
กับเด็กขณะที่ อยู่ ในช่ วงเวลาด า เนินงาน
ตลอดเวลา นอกจากนี้ในการคัดสรรผู้ดูแลเด็ก
หรือครูผู้ดูแลเด็กจะเน้นที่ความ สามารถในการ
ดูแลเด็ก เป็นผู้มีความรักและความเมตตาต่อเด็ก
เป็นหลักในการด าเนินงาน จึงท าให้มีข้อคิดเห็น
ในการด าเนินงานที่สอดคล้องกัน ถึงแม้ว่าจะมี
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน แต่มีการด าเนินงาน

ในทิศทางที่สอดคล้องกัน จึงเป็นผลให้ครูมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อมลวรรณ วีระธรรมโม (2550) 
เรื่องสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของ
ผู้ปกครองต่อครูปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เขตเทศบาลนครสงขลา โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน
ด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณลักษณะของครู
ปฐมวัย จ าแนกตามอายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้
จ านวนบุตรและประสบการณ์การน าบุตรหลาน
ไปเลี้ยงที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เขตเทศบาล
นครสงขลา และเพื่อเปรียบเทียบความคาดหวัง
ของผู้ปกครองต่อ ครูปฐมวัยด้านการปฏิบัติงาน 
และในด้านคุณลักษณะ โดยจ าแนกตาม อายุ 
การศึกษา อาชีพ รายได้ พบว่าผู้ปกครองที่มี
การศึกษา อาชีพ รายได้ จ านวนบุตร และ
ประสบการณ์การน าบุตรมาเล้ียงท่ีศูนย์พัฒนา
เด็กปฐมวัยต่างกัน มีความคาดหวังโดยภาพรวม 
ด้านการปฏิบัติงาน และ ด้านคุณลักษณะ ไม่
แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  
1 . 1  ควรมี ก า รน าแนวการจั ด

ประสบการณ์ใหม่ๆ มาใช้จัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ 

1 . 2  ค ว ร มี ก า ร บ ริ ห า ร ด้ า น
งบประมาณ เกี่ ยวกับความคิดเห็นให้การ
ด าเนินการจัดหารายได้จากภายนอกศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ควรมีความถูกต้อง ชัดเจน มีหลักฐาน
เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย เพื่อสร้าง
มาตรฐาน และความโปร่งใสในการบริหารงาน
ด้านงบประมาณ 
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1.3 ควรมีการจัดผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้
จากการบริการมาใช้ในการบริหารจัดการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิด
คุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน  

1.4 ควรมี การจั ดครุ ภัณฑ์  วั สดุ
อุปกรณ์เหมาะสมและเพียงพอกับนักเรียน 

1.5 ควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใน
การขอเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและจากภาคส่วนอื่นในการสนับสนุน
สถานศึกษาเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
2.1 ควรศึกษาการบริหารการศึกษา

ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี ตามความคิดเห็นของ
ผู้ปกครอง  

2.2 ควรศึกษาเปรี ยบเทียบการ
บริหารการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุร ีตามความ
คิดเห็นของผู้ปกครองและครูผู้สอน 

2.3 ควรศึกษาความคาดหวังของครู
ในการบริหารการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุร ี 

2.4 ควรศึกษาเปรียบเทียบความ
คาดหวังของครู และผู้ปกครองนักเรียนในการ
บริหารการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุร ี 

2.5 ควรศึกษาการบริหารการศึกษา
ปฐมวัยของครูประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  โดยวิธี
ภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ครูเป็นรายบุคคล 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นแนวคิด และทัศนคติที่
เกิดจากการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหา และการ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อน าไปใช้ในการ
วิจัยเชิงคุณภาพต่อไป 
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