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The purposes of this research were find ) the readiness of the child development center administrator in Nakhon 

Pathom Sub-district Administration Organization, ) the operating standard performance of the child development center in 

Nakhon Pathom Sub-district Administration Organization, and ) the relationship between the administrator’s readiness and 

the operating standard performance of the child development center in Nakhon Pathom Sub-district Administration 

Organization. The sample of the research were 75 child development centers in Nakhon Pathom Sub-district Administration 

Organization. The respondents were parents, students, local representatives, the administrators of the Sub-district 

Administrative Organization, and educational experts board committee and the administrators of the child development 

centers or teachers in charge of students, with the total of  respondents. The research instrument was a questionnaire 

regarding the readiness of the child development center administrator, developed from situational leadership theory of Hersey 

and Blanchard and the operating standard performance of the child development center of the Department of Local 

Administration. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and 

Pearson’s product – moment correlation coefficient.  
 

The results demonstrated as follows: 

1. The readiness of the child development center administrators in Nakhon Pathom Sub-district Administration 

Organization in overall and each aspect were at a high level; ranking from the highest to the lowest mean; ability : 

knowledge, understanding, skill, experience; and willingness :  security, commitment, confidence, achievement  motivation. 

  2. The operating standard performance of the child development center in Nakhon Pathom Sub-district 

Administration Organization in overall was at high level. Considering each aspect; 5 were found at  high  level  :  standard 1 

management, standard 2 personnel, standard 3 building environment and security, standard 4 academic and activity of 

curriculum, standard 5 participation and supporting from community and 1 aspect was at medium level :  standard 6 enhance 

child development network. 

 3. The relationship between the administrator’s readiness and the operating standard performance of the child 

development center in Nakhon Pathom Sub-district Administration Organization was found at .  level of statistical 

significance. 
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บทท ี  

บทนํา 

 การจัดการศึกษาและการพัฒนาคนมีความสําคัญต่อการพฒันาประเทศเป็นอย่างยิง    
โดยเฉพาะปัจจุบนัประเทศไทยกาํลังอยู่ในยุคการเปลียนแปลงเพือเตรียมการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน ในปี พ.ศ.  หลายแนวทางทีกระทรวงศึกษาธิการนาํมาใชใ้นการพฒันาการศึกษา  เช่น  
การจดัการศึกษาเพือสร้างความรู้ความเขา้ใจในสาระและรายละเอียดของกฎบตัรอาเซียนการจดั
การศึกษาเพือสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิมพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษซึงถูกกําหนด             
ในขอ้ตกลงเบืองตน้ให้ใช้เป็นภาษาอาเซียนให้แก่คนไทยทุกระดบั   รวมถึงการจดัการศึกษาเพือ
สร้างความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมของประเทศเพือนบา้น1  การศึกษาจึงเป็นเรือง
ทีสําคญัยิงทีทุกภาคส่วนจะตอ้งร่วมมือกนัพฒันาคุณภาพให้เป็นรูปธรรม โดยรัฐบาลไดต้ระหนกั  
ถึงความสําคญัในส่วนนีจึงกาํหนดนโยบายปฏิรูปการคุณภาพการศึกษาให้ทุกภาคส่วนเข้ามา          
มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  พร้อมทงัส่งเสริมความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยั  และกาํหนด
นโยบายว่าจะเร่งรัดการลงทุนดา้นการศึกษาและการเรียนรู้อย่างบูรณาการในทุกระดบัการศึกษา
และในชุมชน  โดยใชพ้นืทีและโรงเรียนเป็นฐานในการบูรณาการทุกมิติ  และยึดเกณฑ์การประเมิน
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นหลกัในการยกระดบัคุณภาพ
โรงเรียนทีตาํหวา่เกณฑม์าตรฐาน  ทงัส่งเสริมความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัไปสู่การเป็นศูนยก์ลาง         
ทางการศึกษาและวิจยัพฒันาในภูมิภาค  รวมทงัเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนือง   
ตลอดชีวิตในชุมชน  โดยเชือมโยงบทบาทสถาบนัครอบครัว  สถานบนัการศึกษาและสถาบนั
ศาสนาเขา้ดว้ยกนั2  ดงันนัจึงจาํเป็นอย่างยิงตอ้งมีการปรับปรุงในเรืองการบริหารการศึกษาเพือให้
สอดคลอ้งกบัภาวะการเปลียนแปลงในปัจจุบนั 

 
 

                                                           
1 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, การบรรยายทางวชิาการเพอืสร้างความตระหนัก  

เรือง การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (กรุงเทพฯ : บริษทั พิมพดี์การพิมพ ์จาํกดั, ),  - . 
          2 สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, ทศิทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.  – ),  มติชนฉบบัพิเศษ, . 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 
 

การบริหารการศึกษาของไทยนนั แมจ้ะไดมี้การวิวฒันาการมากวา่ 100 ปี แต่ก็ยงัมีรูปแบบ
การบริหารในแนวดิง ความเขม้ของอาํนาจยงัรวมศูนยบ์งัคบับัญชาอยู่ทีส่วนกลาง การกระจาย
อาํนาจยงัเป็นการแบ่งปันภารกิจจากเบืองบนสู่ระดบัปฏิบติั บทบาทของคณะกรรมการการศึกษา  
แต่ละระดับยงัไม่ชัดเจนในการมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและการบริหารการศึกษา         
การเปลียนแปลงและพฒันาดา้นการศึกษาของไทยทงัแนวคิด องคค์วามรู้ ตลอดจนกระบวนการ
บริหาร จึงมีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป ทาํให้การจดัการศึกษาของไทยดอ้ยกวา่ประเทศอืน ๆ ทีมีการ
พฒันาในเวลาใกลเ้คียงกนั ดว้ยเหตุนีทาํใหผู้มี้ส่วนเกียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาทุกภาคส่วนจะตอ้ง
หาวิธีทาํให้การบริหารการจดัการศึกษาไทย ให้ไดรั้บการพฒันาให้มีคุณภาพ สามารถทีจะแข่งขนั
กบัสังคมโลกทงัในปัจจุบนัและอนาคต3   

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 การศึกษาเป็นกระบวนการเตรียมเด็กและเยาวชนให้เป็นผูใ้หญ่ทีดีในอนาคต  โดยอาศยั
องคก์รภาคีต่าง ๆ เช่น สถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา สถาบนัศาสนา หรือองคก์ารอืน ๆ    
ช่วยสนับสนุนให้สามารถเรียนรู้และปรับตวัในการดาํเนินชีวิตให้เขา้กบัสังคมทีตนอยู่ได้อย่าง       
มีความสุข  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.   ได้บญัญติัถึงการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาในหมวดที   แนวนโยบายพืนฐานแห่งรัฐ  ส่วนที  แนวนโยบายด้านศาสนา  สังคม    
การสาธารณสุข  การศึกษาและวฒันธรรม มาตรา ( )  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดั
การศึกษาทุกระดบัและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกบัความเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม      
จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหก้า้วทนัความเปลียนแปลงของสังคมโลก  
รวมทงัปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีจิตสํานึกของความเป็นไทย  มีระเบียบวินยั  คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  
และยึดมนัในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และมาตรา 

 ( )  ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอาํนาจเพือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ชุมชน  
องค์กรทางศาสนาและเอกชน จดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพือพฒันามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาให้เท่าเทียมกันและสอดคล้องกับแนวนโยบายพืนฐานแห่งรัฐ4  ประกอบกับ
พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองทอ้งถิน พ.ศ.  
กาํหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินทุกรูปแบบ  ไดแ้ก่  เทศบาล  เมืองพทัยา  องค์การบริหาร

                                                           
3 รุ่ง แกว้แดง, ปฏิวตัิการศึกษาไทย (กรุงเทพ ฯ : สาํนกัพิมพม์ติชน , 2543),3. 
4  สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพการศึกษา : ระเบียบ

วาระแห่งขาติ พ.ศ. -  (กรุงเทพฯ : บริษทัพริกหวานกราฟฟิคจาํกดั, ), . 
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ส่วนตาํบล  (อบต.) องค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) และกรุงเทพมหานคร  มีอาํนาจหน้าที      
ในการจดัการศึกษา  และใหมี้การถ่ายโอนภารกิจจดัการศึกษาให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน5 และ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542  มาตรา 29 กล่าวถึงแนวการจดัการศึกษา    
โดยให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมคือ ให้สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน เอกชน องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบนัสังคมอืน ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนโดยการจดักระบวนการการ
เรียนรู้ภายในชุมชน เพือให้ชุมชนมีการจดัการศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร 
และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญาและวทิยาการต่าง ๆ เพือพฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการ รวมทงัหาวิธีการสนบัสนุนให้มีการเปลียนแปลงประสบการณ์การพฒันาระหว่าง
ชุมชน  ทงัมาตรา  กาํหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมีสิทธิจดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหนึง 
หรือทุกระดับตามความพร้อม   ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิน  6  และ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.   แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.  มาตรา ( ) 
สถานพฒันาเด็กปฐมวยั  หมายถึง  ศูนยเ์ด็กเล็ก  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนเกณฑ์ของ
สถาบนัศาสนา  ศูนยบ์ริการช่วยเหลือระยะเริมแรกของเด็กพิการและเด็กซึงมีความตอ้งการพิเศษ
หรือสถานพฒันาเด็กปฐมวยัทีมีชือเรียกเป็นอย่างอืน7  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจึงจดัเป็นการศึกษาตาม
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัทีครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน เอกชน 
องคก์รเอกชน  องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอืนตอ้งเขา้มา  
มีบทบาทในการร่วมจดัการศึกษาเพือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนไทย    
 การพฒันามนุษย์ควรเริมตงัแต่ช่วงปฐมวยั  ซึงนับเป็นรากฐานของการพฒันาทังปวง       
ทงัการพฒันาของเซลล์สมอง  การพฒันาคุณลักษณะให้มีความรู้ถูกผิด  รู้จ ักตนเองและรู้จัก        
การควบคุมอารมณ์ การพฒันาเด็กปฐมวยัจึงเป็นการลงทุนทีคุม้ค่า8  ในส่วนขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถินมีนโยบายส่งเสริมและพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ

                                                           
5 เรืองเดียวกนั, . 
6 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  (กรุงเทพฯ  : โรง

พิมพคุ์รุสภา, 2542 ),   15-16. 
7 กุลยา  ตนัติผลาชีวะ, “การจดัการศึกษาสาํหรับเด็กวยัเตาะแตะ”การศึกษาปฐมวยั, ,  

(กรกฎาคม ) : 64-67. 
8 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, นโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันาเด็กปฐมวัย ( -   

ปี ) ระยะยาว พ.ศ. -  (กรุงเทพฯ : หา้งหุน้ส่วนว.ี ที. ซี.จาํกดั, ), - . 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4 
 

องค์กรปกครองท้องถิน  ให้เป็นสถานศึกษาทีมีคุณภาพและมาตรฐาน  โดยเน้นการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้และพฒันา  ครอบคลุมเด็กทุกประเภททงัเด็กปกติ  เด็กดอ้ยโอกาสและเด็กพิเศษ  
ตงัแต่อายุแรกเกิดถึง  ขวบ  เพือให้เด็กมีพฒันาการสมดุลตามวยัและเต็มตามศกัยภาพ ซึงเนน้การ
จดัให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต  สังคม  วฒันธรรมตามความเป็นอยูจ่ริงของเด็ก  โดยมีผูใ้หญ่ในชุมชน
เป็นผูเ้ชือมโยงองคค์วามรู้ต่าง ๆ ทงัยงัเป็นแบบอยา่งทีดีให้แก่เด็ก  ซึงตอ้งไดรั้บการประสานความ
ร่วมมือจากครอบครัว  ชุมชนและสถานศึกษา9   
 เดิมการจดัการศึกษาปฐมวยั  มีส่วนราชการหลายส่วนทีดาํเนินการอยู่ ไดแ้ก่  กรมพฒันา
ชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบันอยู่ในกระทรวง
วฒันธรรม)  วดั/มสัยดิ  และสํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ดาํเนินการ
อยู่ในโรงเรียน  ต่อมาจึงถ่ายโอนให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาํบล  ซึงเป็นหน่วยการ
ปกครองส่วนทอ้งถินทีมีกฎหมายจดัตงัขึนเพือรองรับการกระจายอาํนาจ  ตามพระราชบญัญติั
กาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน พ.ศ.   ภายใต้
การส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานด้านวิชาการ  งบประมาณและการพฒันาบุคลากรของ        
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน10   
 ปี พ.ศ.   กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถินเห็นวา่  มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจัดทําขึนในปี พ.ศ.  ควรจะปรับปรุงเนือหา 
หลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบนั  จึงไดป้รับปรุงมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน  โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น  ดา้น  คือ  มาตรฐานด้านการบริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  มาตรฐานดา้นบุคลากร  มาตรฐานดา้นอาคารสถานที สิงแวดลอ้มและ
ความปลอดภยั  มาตรฐานดา้นวชิาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร  มาตรฐานดา้นการมีส่วนร่วมและ
การสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน  และมาตรฐานดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั11 
 เพือให้การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเป็นไปตาม
มาตรฐาน  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กควรทีจะมีหวัหนา้ศูนยที์มีศกัยภาพมาดูแลรับผดิชอบบุคลากรและการ
ดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพือให้เด็กไดรั้บการพฒันาให้เป็นผูมี้ความพร้อมทงัดา้นร่างกาย 

                                                           
9 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน, คู่มือศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน (ม.ป.ท. ,ม.ป.ป.), . 
10 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน, มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเลก็ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ม.ป.ท. ,ม.ป.ป.), . 
11  เรืองเดียวกนั, . 
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อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา  และเป็นคนไทยเพียบพร้อมไปดว้ยความดี  เก่งและมีความสุข  
พร้อมทีจะนาํพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองยงิขึนไปในอนาคต 

ปัญหาของการวจัิย 

 เด็กปฐมวยั  เป็นวยัทีควรจะได้รับการพฒันาทังด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  
สติปัญญาและมีความพร้อมในการเขา้รับการศึกษาต่อในระดบัสูงขึน  จากรายงานความกา้วหน้า
การจดัการเรียนรู้ระดบัปฐมวยัปี  2551-2552 สะทอ้นให้เห็นคุณภาพการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั
ว่าทุกภาคส่วนควรให้ความสําคัญมากขึน   เนืองจากการประเมินคุณภาพเด็กปฐมวยั พบว่า 
พฒันาการทางสติปัญญาและระดบัพฒันาการทางอารมณ์ตาํกวา่กาํหนด   ดงัปรากฏในตารางที  

ตางรางที   ร้อยละการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยัอาย ุ  ปี 
การแปลผล พฒันาการ 

ดีมาก 
พฒันาการ 

ดี 
พฒันาการ 
ปานกลาง 

พฒันาการ 
ตาํกวา่กาํหนด 

ตอ้งไดรั้บ 
การพฒันา 

ดา้นร่างกาย .  .  .  .  .  
ดา้นสติปัญญา .  .  .  .  .  
ดา้นสังคม .  .  .  .  .  
ดา้นอารมณ์ .  .  .  .  .  

ทีมา   :   สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานความก้าวหน้าการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
ปี -  (กรุงเทพฯ : บริษทัเพลินสตูดิโอจาํกดั, ), . 

 จากตารางที   แสดงใหเ้ห็นวา่เด็กปฐมวยัส่วนใหญ่มีพฒันาการดา้นร่างกายและดา้นสังคม
อยู่ในระดบัดีมาก แต่พฒันาการทางด้านสติปัญญาและด้านอารมณ์อยู่ในระดบัน้อยกว่าด้านอืน        
เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  พฒันาการดา้นสติปัญญาตาํกวา่กาํหนดร้อยละ .  และตอ้งไดรั้บ
การพฒันาร้อยละ .    พฒันาการดา้นอารมณ์ตาํกวา่กาํหนดร้อยละ .  และตอ้งไดรั้บการพฒันา   
ร้อยละ .   ซึงการพฒันาเด็กปฐมวยัให้มีความพร้อมทงัดา้นร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา
นนัเป็นหนา้ทีหลกัของบุคลากรทางการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ทงัหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและ
ครูผูดู้แลเด็ก  ตอ้งดาํเนินการพฒันาเด็กเล็กให้มีพฒันาการทีสมวยัโดยขึนอยูก่บัศกัยภาพของแต่ละ
บุคคล  ตามมาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กแห่งชาติทีมุ่งเนน้ให้เด็กเล็กมีพฒันาดา้นร่างกายสมวยั  มีสุขนิสัย
ทีดีในการดูแลสุขภาพของตน  มีสุขภาพจิตทีดี  สามารถปรับตวัอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข     
ทงัมีพฒันาการดา้นสติปัญญาเหมาะสมตามวยัและไดรั้บการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม     
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ทีพึงประสงค์อย่างต่อเนือง  โดยเฉพาะอย่างยิงหัวหน้าศูนย์ซึงเป็นบุคคลทีองค์กรปกครอง         
ส่วนทอ้งถินคดัเลือกและแต่งตงัให้ปฏิบติัหนา้ทีรับผิดชอบดูแลบุคลากรและดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ 
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทีกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถินกาํหนด 
 จากการศึกษาของสํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  พบว่า ปัญหาเรืองการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาปฐมวยั  ผูบ้ริหารขาดบทบาทในการนิเทศ  กาํกบั  ติดตามการใชห้ลกัสูตร          
ขาดบทบาทในการเป็นผู ้นําในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  ไม่มีการกํากับติดตามให้มี           
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและนาํผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพเด็ก  ไม่มี
บทบาทในการกาํกบัติดตามให้มีการประเมินการนาํหลกัสูตรไปใช ้ เพือปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร
ใหท้นัสมยั  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  ชุมชนและทอ้งถิน  ขาดการจดักิจกรรมพบปะ
ผูป้กครองอย่างสมาํเสมอ  ขาดการวางแผนในการกาํหนดหลักสูตร  หน่วยการเรียนรู้  การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  การประเมินผลการเรียนรู้  ไม่มีการจดัทาํแผนการจดัประสบการณ์ทีเน้นเด็ก
เป็นสําคญั     ไม่มีโครงสร้างในการบริหารทีชัดเจน ไม่มีคู่มือการปฏิบติังาน  ธรรมนูญโรงเรียน  
เทคโนโลยีและระบบขอ้มูลสารสนเทศ  ไม่มีการพฒันาบุคลากรอย่างทวัถึงและต่อเนือง  ไม่มี
ระบบกาํกบั  ตรวจสอบและรายงานคุณภาพภายในทีเหมาะสม  รวมทงัไม่มีการร่วมมือกบัองคก์ร
ภายนอกในการจดัการศึกษา12  ซึงผูบ้ริหารสถานศึกษาปฐมวยั (หวัหนา้ศูนย)์ เป็นบุคคลทีมีบทบาท
หนา้ทีสําคญัในการรับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  รวมถึงการดาํเนินงานของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานทีวางไวอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  ได้แก่  
งานบุคลากรและการบริหารจดัการ  งานอาคารสถานทีและสิงแวดลอ้ม  งานวิชาการและกิจกรรม
ตามหลกัสูตร  งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน  งานธุรการ  การเงินและพสัดุ13  
รวมไปถึงบทบาทในการศึกษาทาํความเขา้ใจและดาํเนินการจดัทาํ  กาํกบั  ติดตาม  นิเทศการใช้
หลกัสูตรและนาํผลจากการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาสาระของหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั
ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รียนและบริบทของสังคม14 

                                                           
12 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานความก้าวหน้าการจัดการเรียนรู้ระดับ

ปฐมวยั ปี -  (กรุงเทพฯ : บริษทัเพลินสตูดิโอจาํกดั, ), - . 
13 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน, มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเลก็ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), - . 
14 สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ.  (กรุงเทพฯ 

: โรงพิมพคุ์รุสภา, ), . 
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 หวัหนา้ศูนยเ์ป็นบุคคลทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินคาดหวงัวา่จะตอ้งเป็นผูมี้ความสามารถ
และมุ่งมนัในดา้นการบริหารจดัการเพือให้การดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นไปตามมาตรฐาน
ทีกาํหนด  นอกเหนือจากความรู้ความสามารถในการดูแลเด็กเล็กอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ซึง
ส่วนหนึงได้มาจากการศึกษา  ความเข้าใจในงานทีปฏิบัติ  ทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึง
ประสบการณ์  เป็นสิงสําคญัทีจะทาํให้หัวหน้าศูนย์เป็นผูมี้ความพร้อมในการทีจะดูแลส่งเสริม
พฒันาการเด็กและขบัเคลือนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้เป็นสถานศึกษาทีมีมาตรฐานต่อไป  กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนทอ้งถินจึงกาํหนดให้หัวหน้าศูนยน์ันตอ้งคดัเลือกและบรรจุแต่งตงัจากผูดู้แลเด็ก 
เพือปฏิบัติหน้าที รับผิดชอบดูแลบุคลากรและการดําเนินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทีต้องมี
คุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง คือ ตอ้งมีคุณวุฒิไม่ตาํกวา่ปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาล
ศึกษาหรือปฐมวยั  ไดป้ฏิบติังานเกียวกบัการดูแลเด็กปฐมวยัของทอ้งถินติดต่อกนัมาแลว้ไม่น้อย
กวา่  ปี  โดยมีหนงัสือรับรองการปฏิบติังานจากนายจา้งซึงตอ้งระบุถึงลกัษณะงานและระยะเวลาที
ไดป้ฏิบติังานและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู15 อย่างไรก็ดี การแต่งตงันันตอ้งคาํนึงถึงความ
พร้อมเป็นสําคญั  เพราะความพร้อมถือเป็นรากฐานและแนวโน้มทีบุคคลจะทาํงานได้ประสบ
ผลสําเร็จ  โดยเฉพาะอยา่งยิงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทีสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบล ซึงเป็นองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถินทีมีความพร้อมในการจดัการศึกษาอยู่ในระดบัปานกลาง16 ซึงในจงัหวดั
นครปฐม รวมทงั  อาํเภอ  มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอยูถึ่ง  ศูนย์17 
 จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะศึกษาความพร้อมของหัวหน้าศูนย์กบัการ
ปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบลใน
จงัหวดันครปฐม เพือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพร้อมของหัวหน้าศูนยก์บัการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กซึงสามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการคดัเลือกและจดัคน
ลงสู่ตาํแหน่งงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งต่อไป 
 

                                                           
15 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน, มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเลก็ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),  . 
16 เกษร  สุขจินดา, “การพฒันาบุคลากรกบัความพร้อมในการจดัการศึกษาขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหาร
การศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, ) , บทคดัยอ่. 

17 สาํนกังานทอ้งถินจงัหวดันครปฐม, แบบสํารวจข้อมูลศูนย์พฒันาเด็กเลก็ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ณ วนัท ี  มิถุนายน  จังหวดันครปฐม (ม.ป.ท. ,ม.ป.ป.) 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพือใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาและความสาํคญัของปัญหา  ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์อง
การวจิยัไวส้ามประการดงันี 

1. เพือทราบความพร้อมของหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ในจงัหวดันครปฐม 

2.  เพือทราบการปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม 

3. เพือทราบความสัมพนัธ์ระหวา่งความพร้อมของหวัหนา้ศูนยก์บัการปฏิบติังานตาม 
มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม 

ข้อคําถามของการวจัิย 

 เพือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั  ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอ้คาํถามของการวิจยั
ดงัต่อไปนี 

1.  ความพร้อมของหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดั 
นครปฐมอยูใ่นระดบัใด 

2. การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์าร 
บริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐมอยูใ่นระดบัใด 

3. ความพร้อมของหวัหนา้ศูนยก์บัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐมมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ 

สมมติฐานของการวจัิย 

 เพือให้การศึกษาความพร้อมของหัวหน้าศูนย์กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม  สามารถ
ตอบคาํถามของงานวจิยัทงัสามประการขา้งตน้ได ้ ผูว้จิยัจึงกาํหนดสมมติฐานของการวจิยัไวด้งันี      
                                                   

1. ความพร้อมของหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดั 
นครปฐม  อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์าร 
บริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. ความพร้อมของหวัหนา้ศูนยก์บัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานของศูนย ์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม มีความสัมพนัธ์กนั 

ขอบข่ายของการวจัิย 

 การบริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เป็นการบริหารองค์การเชิงระบบ  ซึง แคทซ์และคาห์น 
(Katz and Kahn) กล่าวถึงองคป์ระกอบขององคก์ารเชิงระบบวา่  ประกอบดว้ย  ปัจจยันาํเขา้ (input)  
กระบวนการ (process) ผลผลิต (output)  ขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback)  โดยอยูภ่ายใตส้ภาพแวดลอ้ม
หรือบริบท (context)18 แม้ไม่ใช่องค์ประกอบทางการศึกษาแต่สามารถส่งผลต่อคุณภาพทาง
การศึกษาได้   สําหรับการบริหารจดัการทางการศึกษานนั  ปัจจยันาํเขา้ (input)  ไดแ้ก่  บุคลากร  
งบประมาณ  วสัดุอุปกรณ์  อาคารสถานที  เป็นตน้  กระบวนการ ( process)  ได้แก่  การบริหาร
จดัการ  มาตรฐานการดาํเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  การจดัการเรียนรู้  การนิเทศและผลผลิต 
(output)  ไดแ้ก่  นกัเรียนทีสาํเร็จการศึกษาผา่นเกณฑม์าตรฐานการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ทีมี
ผลกระทบต่อเนืองถึงกนัและยงัมีปัจจยัทีเป็นบริบท (context) ซึงไดแ้ก่  สภาพทางเศรษฐกิจ  สภาพ
ทางสังคม  เป็นตน้  และขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback) เพือใช้ในการปรับปรุงและพฒันาดว้ย  หากมี
ปัจจยัใดทาํใหร้ะบบเกิดการเปลียนแปลง  ระบบอืน ๆ ยอ่ยเปลียนแปลงไปดว้ย19 
 ในการศึกษาวิจยัครังนีอาศยักรอบแนวคิดด้านความพร้อมของบุคคลของเฮอร์เซย์และ 
บลนัชาร์ด (Hersey and Blanchard) ทีกล่าวไวว้า่ องคป์ระกอบของความพร้อมตามทฤษฎีภาวะผูน้าํ
ตามสถานการณ์ (situational leadership theory) มีองค์ประกอบทีสําคัญ  ประการ คือ 
ความสามารถ (ability) และความเต็มใจ (willingness) ทีจะกาํหนดพฤติกรรมในการทาํงานตาม
หนา้ทีใหป้ระสบผลสาํเร็จ20  

                                                           
18 Daniel  Katz  and  Robert  L.  Kahn, The  Social  Psychology  of  Organizations  

2nded  (New  York : John  Wiley & Sons, 1978), 20. 
19 สมคิด บางโม , องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ : บริษทัวทิยพฒัน์ จาํกดั, ), . 
20 Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organization Behavior. 

6thed  (New  Jersey : A Simon & Schuster, 1993), 189-190. 
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 นอกจากนียงัมีนกัวชิาการทีกล่าวถึงองคป์ระกอบของความพร้อมอีกหลายท่าน ยกตวัอยา่ง
เช่น กาเย (Gagne) ทีไวว้า่ องคป์ระกอบทีสาํคญัทีทาํใหเ้กิดความพร้อม ไดแ้ก่ ความสนใจ แรงจูงใจ
และสภาพของการพฒันา21 
 สําหรับการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถินไดก้าํหนด
มาตรฐานการดาํเนินงานไว ้  มาตรฐาน  ไดแ้ก่  )  มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก ซึงแบ่งเป็น  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นการบริหารงาน  ดา้นการบริหารงบประมาณและดา้นการบริหาร
บุคลากร   )  มาตรฐานด้านบุคลากร  )  มาตรฐานด้านอาคารสถานที สิงแวดล้อมและความ
ปลอดภยั  ซึงแบ่งเป็น  ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นอาคารสถานที  ดา้นสิงแวดลอ้มและดา้นความปลอดภยั  

)มาตรฐานดา้นวชิาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร  ซึงแบ่งออกเป็น  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นหลกัสูตร  
ด้านการจัดประสบการณ์/การจัดกิจกรรมประจาํวนั  ด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์       
ดา้นสือและนวตักรรมการจดัประสบการณ์เรียนรู้  ดา้นการวดัผลและประเมินผล  ดา้นการวิจยัใน
ชนัเรียน  ดา้นโภชนาการ  ดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ดา้นการประเมินคุณภาพภายในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก  )  มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  ซึงแบ่งออกเป็น         

 ด้าน ได้แก่   ด้านวิชาการ  ด้านอาคารสถานที  ด้านงบประมาณ  ด้านบุคลากร และด้าน
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน  )  มาตรฐานดา้นการส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั22  จาก
แนวคิดดงักล่าวขา้งตน้สามารถนาํเสนอเป็นแผนภูมิที  ไดด้งัต่อไปนี 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Robert Gagne M., The Condition of Learning  (New  York : Holt and Rinchart, 

1970), 407. 
22 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน, มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเลก็ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), - . 
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แผนภูมิที   ขอบข่ายของการวจิยั 
ทีมา   :  Daniel  Katz  and  Robert  L.  Kahn, The  Social  Psychology  of  Organizations  
2nded  (New  York : John  Wiley & Sons, 1978), 20. 
 :  Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational Behavior. 
6thed  (New  Jersey : A Simon & Schuster, 1993), 189-190. 
 :  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน, มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ม.ป.ท. ,ม.ป.ป.), - .   

 

 

บริบททางสังคม 
(Context) 

 

 

- บุคลากร 
-  

 

- งบประมาณ 
- วสัดุอุปกรณ์ 
- อาคารสถานที 

 

 

-  การบริหารจดัการ 
 
 
 
-  การจดัการเรียนรู้ 
-  การนิเทศการศึกษา 

 

 

นกัเรียนผา่นเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

 

ปัจจยันาํเขา้ 
(input) 

กระบวนการ 
(process) 

ผลผลิต 
(output) 

การปฏิบติังานตาม
มาตรฐานการดาํเนินงาน      

ขอ้มูลยอ้นกลบั 
(feedback) 

ความพร้อมของ
หวัหนา้ศูนย ์
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ขอบเขตของการวจัิย 

 เพือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัครังนี  ผูว้จิยัไดศึ้กษาองคป์ระกอบของความ
พร้อมตามทฤษฎีภาวะผูน้าํตามสถานการณ์ (situational leadership theory) ของเฮอร์เซยแ์ละ     
บลนัชาร์ด (Hersey and Blanchard) มีองคป์ระกอบทีสําคญั  ประการ คือ ความสามารถ (ability) 
ซึงประกอบด้วย ความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะ ประสบการณ์  และความเต็มใจ (willingness)             
ทีประกอบด้วย ความมุ่งมนั  ความมนัใจ  แรงจูงใจในความสําเร็จและความมนัคง ทีจะกาํหนด
พฤติกรรมในการทาํงานตามหน้าทีให้ประสบผลสําเร็จ23 และมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน    มาตรฐาน  ไดแ้ก่  )  มาตรฐานดา้นการบริหาร
จัดการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ซึงแบ่งเป็น  ด้าน  ได้แก่  ด้านการบริหารงาน  ด้านการบริหาร
งบประมาณและด้านการบริหารบุคลากร   )  มาตรฐานด้านบุคลากร  )  มาตรฐานดา้นอาคาร
สถานที  สิงแวดล้อมและความปลอดภัย   ซึงแบ่งเป็น   ด้าน  ได้แก่   ด้านอาคารสถานที                 
ด้านสิงแวดล้อมและด้านความปลอดภยั   )มาตรฐานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร        
ซึงแบ่งออกเป็น  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นหลกัสูตร  ดา้นการจดัประสบการณ์/การจดักิจกรรมประจาํวนั  
ดา้นการเขียนแผนการจดัประสบการณ์  ดา้นสือและนวตักรรมการจดัประสบการณ์เรียนรู้  ดา้นการ
วดัผลและประเมินผล  ด้านการวิจัยในชันเรียน  ด้านโภชนาการ  ด้านกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน        
ด้านการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  )  มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและ             
การสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน  ซึงแบ่งออกเป็น  ดา้น ได้แก่  ด้านวิชาการ  ด้านอาคารสถานที  
ดา้นงบประมาณ  ด้านบุคลากร และด้านความสัมพนัธ์กบัชุมชน  )  มาตรฐานดา้นการส่งเสริม
เครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั24   จากแนวคิดองคป์ระกอบของเฮอร์เซยแ์ละ บลนัชาร์ด (Hersey 
and Blanchard) และมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิน  มาตรฐาน  ผูว้จิยัสามารถเขียนแผนภูมิขอบเขตการวจิยั ดงัแผนภูมิที  

 

 

 
                                                           

23 Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational Behavior. 
6thed  (New  Jersey : A Simon & Schuster, 1993), 189-190. 

24 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน, มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเลก็ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ม.ป.ท. ,ม.ป.ป.), . 
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แผนภูมิที   ขอบเขตของการวจิยั 
ทีมา :  Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational Behavior. 
6thed  (New  Jersey : A Simon & Schuster, 1993), 189-190. 
 :  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน, มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ม.ป.ท. ,ม.ป.ป.), - .   

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ) ความสามารถ (X1) 
1.1)  ความรู้ (X ) 
1.2)  ความเขา้ใจ (X ) 
1.3)  ทกัษะ (X ) 
1.4)  ประสบการณ์ (X ) 

2 ) ความเตม็ใจ (X2) 
     2.1) ความมุ่งมนั (X ) 
     . ) ความมนัใจ (X ) 
     . ) แรงจูงใจในความสาํเร็จ (X ) 
     . ) ความมนัคง (X ) 

 

 

 

 

1) ดา้นการบริหารจดัการ(Y1) 
2) ดา้นบุคลากร  (Y2) 
3) ดา้นอาคารสถานที สิงแวดลอ้มและ

ความปลอดภยั  (Y3) 
4) ดา้นวชิาการและกิจกรรมตาม

หลกัสูตร  (Y4) 
5) ดา้นการมีส่วนร่วมและการ

สนบัสนุนจากทุกภาคส่วน  (Y5) 
6) ดา้นการส่งเสริมเครือข่ายการพฒันา

เด็กปฐมวยั(Y6) 

 

ความพร้อมของหวัหนา้ศูนย ์(Xtot) 
 

การปฏิบติังานตามมาตรฐาน              
การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (Ytot) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพือใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัในการวจิยัครังนี  ผูว้จิยัจึงกาํหนดนิยามศพัทต่์าง ๆ ดงันี 
 ความพร้อมของหัวหน้าศูนย์  หมายถึง  องคป์ระกอบทีจะกาํหนดพฤติกรรมในการทาํงาน
ตามหนา้ทีใหป้ระสบผลสาํเร็จของหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กหรือผูที้ปฏิบติัหนา้ทีแทนหัวหนา้ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ในดา้นความสามารถ ซึงประกอบดว้ย ความรู้  ความเขา้ใจ  ทกัษะ ประสบการณ์  
และความเตม็ใจ ทีประกอบดว้ย ความมุ่งมนั  ความมนัใจ  แรงจูงใจในความสาํเร็จและความมนัคง  
 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   หมายถึง  การดาํเนินงาน
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถินทีกาํหนดไว ้ ซึงมีทงัหมด  มาตรฐาน ประกอบดว้ย )  มาตรฐานดา้น
การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   )  มาตรฐานดา้นบุคลากร  )  มาตรฐานดา้นอาคารสถานที 
สิงแวดลอ้มและความปลอดภยั  ) มาตรฐานดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร  )  มาตรฐาน
ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน  )  มาตรฐานดา้นการส่งเสริมเครือข่ายการ
พฒันาเด็กปฐมวยั 
 หัวหน้าศูนย์  หมายถึง  บุคคลทีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินคดัเลือกและบรรจุแต่งตงัจาก
ผูดู้แลเด็ก เพือปฏิบติัหนา้ทีรับผิดชอบดูแลบุคลากรและการดาํเนินของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  โดยตอ้ง
มีคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง คือ ต้องมีคุณวุฒิไม่ตาํกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอก
อนุบาลศึกษาหรือปฐมวยั  ไดป้ฏิบติังานเกียวกบัการดูแลเด็กปฐมวยัของทอ้งถินติดต่อกนัมาแลว้ไม่
น้อยกว่า  ปี  โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบติังานจากนายจ้างซึงต้องระบุถึงลักษณะงานและ
ระยะเวลาทีไดป้ฏิบติังานและมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู 
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บทท ี  

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 ในการวิจัยครังนีผู ้วิจ ัยได้ศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมทีเกียวข้องซึงเป็นแนวคิดทฤษฎี  
หลักการและแนวคิดต่าง ๆ ประกอบด้วยสาระสําคัญ 4 ส่วน คือ ส่วนแรกแนวคิดเกียวกับ        
ความพร้อมของหวัหนา้ศูนย ์ส่วนทีสอง การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก ส่วนทีสาม ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม  ส่วนทีสี  
งานวจิยัทีเกียวขอ้ง ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนีดงัต่อไปนี 

ความพร้อมของหัวหน้าศูนย์ 

 ความพร้อมเป็นองคป์ระกอบสําคญัทีจะทาํให้คนทาํงานไดป้ระสบผลสําเร็จ บุคคลทีเป็น
หัวหน้าศูนย์หรือผูบ้ริหารศูนยน์ันต้องเป็นผูที้มีความพร้อมจึงจะดาํเนินการบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเล็กไปสู่ความสาํเร็จตามมาตรฐาน 

หัวหน้าศูนย์ 

 หวัหน้าศูนย ์  หมายถึง บุคคลทีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินคดัเลือกและบรรจุแต่งตงัจาก
ผูดู้แลเด็ก เพือปฏิบติัหนา้ทีรับผดิชอบดูแลบุคลากรและการดาํเนินของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 1 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  
1. มีคุณวฒิุไม่ตาํกวา่ปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวชิาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวยั  

หรือทางอืนที ก.ท. กาํหนดเป็นคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งนี 

2. ไดป้ฏิบติังานหรือเคยปฏิบติังานเกียวกบัการทาํงานดูแลพฒันาเด็กปฐมวยัของทอ้งถิน 

ติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  ปี  โดยมีหนงัสือรับรองการปฏิบติังานจากนายจา้งหรือหน่วยงานซึง
ระบุถึงลกัษณะงานและระยะเวลาทีไดป้ฏิบติังาน 

3. มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู  

                                                           
1 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน, มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเลก็ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), .                  
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บทบาทหน้าทคีวามรับผดิชอบ  
หวัหนา้ศูนยมี์หนา้ทีรับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  รวมถึงการดาํเนินงาน

ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานทีวางไวอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  
ไดแ้ก่  งานบุคลากรและการบริหารจดัการ  งานอาคารสถานทีและสิงแวดลอ้ม  งานวิชาการและ
กิจกรรมตามหลกัสูตร  งานการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน  งานธุรการ  การเงินและ
พสัดุ และงานอืนทีเกียวขอ้งหรือทีไดรั้บมอบหมาย  โดยมีรายละเอียด ดงันี 

1. รับผดิชอบดูแลบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  รวมถึง  การดาํเนินงานในศูนยพ์ฒันา 

เด็กเล็กให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  นโยบาย  แผนงานและวตัถุประสงค์ของ         
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

2. วางแผนพฒันาการศึกษา  ประเมินและจดัทาํรายงานเกียวกบัการดาํเนินงานของ 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เช่น จดัทาํแผนงานโครงการและงบประมาณในการส่งเสริมและพฒันาศูนย์
พฒันาเด็กเล็กทุกดา้นอยา่งต่อเนือง 

 .   จดัทาํและพฒันาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  การจดักระบวนการเรียนรู้  การพฒันาสือ  
นวตักรรม  เทคโนโลยแีละการวดัผลประเมินผล 

 .   จดัทาํภาระงานของบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  รวมถึงประเมินผลการปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานดา้นบุคลากรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเนือง  
 .   ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการระดมทรัพยากรเพือการศึกษาและพฒันา       
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

 .   เป็นผูแ้ทนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในกิจการทวัไปและประสานเครือข่ายในการพฒันา
เด็กปฐมวยั 

 .   นิเทศ  ส่งเสริมสนบัสนุน  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วย
ครูผูดู้แลเด็ก 

 .   จดัทาํระบบประกนัคุณภาพภายในและรายงานการประเมินตนเอง 

 .   ปฏิบติังานอืนทีเกียวขอ้งหรือทีไดรั้บมอบหมาย2 

ซึงสอดคล้องกบัแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการทีไดก้าํหนดบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ปฐมวยั (หวัหนา้ศูนย)์ ไว ้ดงันี 

                                                           
2 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน, มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเลก็ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), - . 
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1. ศึกษาทาํความเขา้ใจหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัและมีวสิัยทศัน์ดา้นการจดัการศึกษา 
ปฐมวยั 

2. คดัเลือกบุคลากรทีทาํงานกบัเด็ก เช่น ผูส้อน พีเลียง อยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงคุณสมบติั 

หลกัของบุคลากร ดงันี 

2.1 มีวฒิุทางการศึกษาดา้นการอนุบาลศึกษา  การศึกษาปฐมวยัหรือผา่นการอบรม 

เกียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยั 

2.2 มีความรักเด็ก  จิตใจดี  มีอารมณ์ขนัและใจเยน็  ใหค้วามเป็นกนัเองกบัเด็กอยา่ง 
เสมอภาค 

2.3 มีบุคลิกของความเป็นผูส้อน  เขา้ใจและยอมรับธรรมชาติของเด็กตามวยั 

2.4 พดูจาสุภาพเรียบร้อย  ชดัเจนเป็นแบบอยา่งได ้

2.5 มีความเป็นระเบียบ  สะอาดและรู้จกัประหยดั 

2.6 มีความอดทน  ขยนั  ซือสัตยใ์นการปฏิบติังานในหนา้ทีและการปฏิบติัต่อเด็ก 

2.7 มีอารมณ์ร่วมกบัเด็ก  รู้จกัรับฟัง  พิจารณาเรืองราวปัญหาต่าง ๆ ของเด็กและ 

ตดัสินปัญหาต่าง ๆ อยา่งมีเหตุผลดว้ยความเป็นธรรม 

2.8 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ 

3. ส่งเสริมการจดับริการทางการศึกษาให้เด็กไดเ้ขา้เรียนอยา่งทวัถึงและเสมอภาค  และ 

ปฏิบติัการรับเด็กตามเกณฑที์กาํหนด 

4. ส่งเสริมใหผู้ส้อนและผูที้ปฏิบติังานกบัเด็กพฒันาตนเองมีความรู้ความกา้วหนา้อยูเ่สมอ 

5. เป็นผูน้าํในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาโดยร่วมให้ความเห็นชอบกาํหนดวสิัยทศัน์และ 

คุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องเด็กทุกช่วงอาย ุ

6. สร้างความร่วมมือและประสานกบับุคลากรทุกฝ่ายในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา 
7. จดัใหมี้ขอ้มูลสารสนเทศเกียวกบัตวัเด็ก งานวชิาการหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบและมีการ 

ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรสถานศึกษา 
8. สนบัสนุนการจดัสภาพแวดลอ้มตลอดจนสือ  วสัดุ  อุปกรณ์ทีเอืออาํนวยต่อการเรียนรู้ 

9. นิเทศ  กาํกบั  ติดตามการใชห้ลกัสูตร  โดยจดัใหมี้การนิเทศภายในอยา่งมีระบบ 

10. กาํกบัติดตามใหมี้การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและนาํผลจากการประเมินไปใช ้

ในการพฒันาคุณภาพเด็ก 

11. กาํกบั  ติดตาม  ใหมี้การประเมินการนาํหลกัสูตรไปใช ้ เพือนาํผลจากการประเมินมา 
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ปรับปรุงและพฒันาสาระของหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเด็ก  บริบททาง
สังคมและใหมี้ความทนัสมยั3 

โดยสรุปแล้ว   หัวหน้า ศูนย์  คือ   บุคคลทีปฏิบัติหน้าที ดูแลรับผิดชอบบุคลากร                 
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ขอ้บงัคบั  นโยบาย  แผนงานและวตัถุประสงค์ทีวางไว ้

ความหมายของความพร้อม 

ความพร้อม (readiness) มีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลายประเด็น ดงันี 

สกินเนอร์ (Skinner) ไดก้ล่าวไวว้า่  ความพร้อมเป็นรากฐานและแนวโน้มของบุคคลทีจะ
ทาํงานให้ประสบผลสําเร็จหรือลม้เหลวย่อมขึนอยู่กบัความพร้อมหรือความไม่พร้อม  บุคคลทีมี
ความพร้อมอยา่งดีจะทาํงานดว้ยความราบรืนและประสบผลสําเร็จอยา่งน่าพอใจ  ส่วนบุคคลทีไม่มี
ความพร้อมยอ่มเปรียบเสมือนถูกบงัคบัใหท้าํงาน  การทาํงานนนัจึงไม่ประสบความสาํเร็จ4 

แมคเคชนี (Mckechnine)  กล่าวไวว้่า ความพร้อมเป็นลกัษณะทีผูก้ระทาํมีความคล่องตวั 
กระตือรือร้น  ตงัใจในการทาํพฤติกรมต่าง ๆ เพือใหกิ้จกรรมทีกระทาํนนับรรลุถึงผลสาํเร็จ5 

แททเชอร์  ( Thatcher)  กล่าว ถึงความพร้อมว่าหมายถึง  สภาพหรือคุณภาพของ                 
การเตรียมพร้อมอนัเนืองมาจากการเตรียมการ ความถนดั ความพอใจ ความกระตือรือร้น6 

เฮอร์เซยแ์ละบลนัชาร์ด (Hersey and Blanchard) ได้ให้ความหมายความพร้อมไวว้่า 
หมายถึง ความสามารถและความเต็มใจทีจะทาํงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึงให้บรรลุ  
ผลสาํเร็จ7 

โดยสรุปแลว้ ความพร้อม (readiness) หมายถึง ความสามารถและความเต็มใจทีจะกาํหนด
พฤติกรรมในการทาํงานตามหนา้ทีใหป้ระสบผลสาํเร็จ 

                                                           
3 สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ, หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 

พุทธศักราช  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, ), - . 
4 C. Skinner E., Education Psychology (New York : Prentice Hall, 1965), . 
5 Jean  Mckechnine  L., Webter’s New Twentieth Century Dictionary of the English 

Language (New York : The Delain Publishing Company Inc. , 1966), . 
6 Vergomoa Thatcher  S., The Webster Dictionary of the English Language (New 

York : Processing and Books Inc. , 19 ), . 
7 Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard., Management of Organizational Behavior. 

6thed  (New  Jersey : A Simon & Schuster, 1993), - . 
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องค์ประกอบของความพร้อม 

 องคป์ระกอบของความพร้อม  มีผูที้กล่าวไวห้ลายท่าน ดงันี 

 กาเย (Gagne)  กล่าวไวว้่า  องค์ประกอบทีสําคญัทีทาํให้เกิดความพร้อม  คือ ความสนใจ
หรือความใส่ใจ  แรงจูงใจ  และสภาพของการพฒันา8 

 ดาวนิงและเทคเครย ์(Downing and Thackrey) ไดแ้บ่งองค์ประกอบของความพร้อมไว ้     
 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1. องคป์ระกอบทางกายภาพ (physical factors) ไดแ้ก่  ความพร้อมทางดา้นร่างกายทวัไป 

2. องคป์ระกอบทางสติปัญญา (intellectual factors) ไดแ้ก่  ความพร้อมดา้นสติปัญญา   
ความสามารถในการรับรู้และความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตุผล 

3.  องคป์ระกอบดา้นสิงแวดลอ้ม (environmental factors) ไดแ้ก่  ประสบการณ์ดา้น 

สังคม 

4. องคป์ระกอบดา้นอารมณ์  แรงจูงใจและบุคลิกภาพ (emotion motivation and  

personality factors) ไดแ้ก่  ความมนัคงทางอารมณ์และความตอ้งการทีจะเรียนรู้9 

 เฮอร์เซยแ์ละบลนัชาร์ด (Hersey and Blanchard)  ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบทีสําคญัของ
ความพร้อมตามทฤษฎีภาวะผูน้าํตามสถานการณ์ (situational leadership theory) ไวว้า่ องคป์ระกอบ
ของความพร้อมมี  ประการ คือ ความสามารถ (ability) และความเต็มใจ (willingness) ทีจะกาํหนด
พฤติกรรมในการทาํงานตามหนา้ทีใหป้ระสบผลสาํเร็จ 

 ความสามารถ (ability) หรือความพร้อมในการทํางาน  ( job readiness)  หมายถึง
ความสามารถทาํงานหรือกระทาํกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหนึงใหส้าํเร็จโดยอาศยัปัจจยัทีเกียวกบั 

1. ความรู้ (knowledge) คือ  ความรู้ความเขา้ใจเนือหา รู้วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ       
การทาํงาน 

2. ความเขา้ใจ (understanding) คือ  ความเขา้ใจหนา้ทีความรับผดิชอบและวธีิปฏิบติังาน 

3. ทกัษะ (skill) คือ  ทกัษะการปฏิบติังาน  การตดัสินใจ  วนิิจฉยั  สงัการ  การวางแผน 

ปฏิบติังาน  การเลือกวธีิการทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จมีประสิทธิภาพ 

4. ประสบการณ์ (experience) คือ ประสบการณ์ในการวางแผน  การจดัองคก์ร การตดัสินใจ  

                                                           
8 Robert  Gagne  M., The Condition of Learning (New York : Holt and Rinchart, 1970), 

407. 
9 Downing and Thackrey, The Webster Dictionary of English Language  (New York : 

Processing and Books Inc.,1971),14-15. 
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การติดต่อสือสาร  การแจง้ข่าวสารขอ้มูล  ตลอดจนการทาํความเขา้ใจอนัเป็นพืนฐานของการทาํให้
พฤติกรรมของกลุ่มรวมกนัเป็นหนึงเดียว 

ถา้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดมีปัจจยัครบทงั  ดา้นถือวา่บุคคลนนัหรือกลุ่มบุคคลนนัเป็น
ผูมี้ความสามารถในการทาํงานหรือกระทาํกิจกรรมอยา่งหนึงอยา่งใดให้สําเร็จตามเป้าหมายไดโ้ดย
ไม่มีการชีนาํจากผูอื้น  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดงักล่าวจะมีความสามารถในการทาํงานสูง  สามารถ
ทาํงานให้สําเร็จไดด้ว้ยตนเอง  ถา้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึง
หรือทงัหมด  ถือได้ว่าบุคคลนันหรือกลุ่มบุคคลนนัไม่มีความสามารถในการทาํงานหรือกระทาํ
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึงให้บรรลุผลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันันปัจจยัทงั  ดา้นนีมี
ความสัมพนัธ์เกียวขอ้งกนัจะขาดอยา่งหนึงอยา่งใดไม่ได ้

ความเต็มใจ (willingness) เป็นความพร้อมด้านจิตวิทยา (psychological readiness) คือ 
ความเตม็ใจทีจะทาํงานใหส้าํเร็จโดยอาศยัปัจจยัทีเกียวกบั 

1. ความมุ่งมนั (commitment) คือ ความเสียสละเวลาใหก้บังาน  การไม่ละทิงงาน  มานะ 

บากบนัจนสาํเร็จ  ทุ่มเทใหก้บังานแมมิ้ใช่เวลาปฏิบติังาน 

2. ความมนัใจ (confidence) คือ ความเชือมนัในตนเอง  การเขา้สังคม  ความเป็นผูน้าํ   
ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ ทกัษะการบริหาร 

3. แรงจูงใจในความสาํเร็จ (achievement motivation) คือ การกระตุน้ใหส้มาชิกในกลุ่ม   
ทาํงาน  ส่งเสริมใหใ้ชค้วามรู้ความสามารถ 

4. ความมนัคง (security) คือ ความมิวนิยัในตนเอง  การปฏิบติัตามกฎระเบียบ มีความ 

จริงใจ  ช่วยเหลือผูอื้น  ความซือสัตย ์ ไม่คดโกง  
ถา้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดมีปัจจยัครบทงั  ดา้นถือวา่บุคคลนนัหรือกลุ่มบุคคลนนัเป็น

ผูมี้ความเต็มใจในการทาํงานหรือกระทาํกิจกรรมอย่างหนึงอย่างใดให้สําเร็จตามเป้าหมายไดโ้ดย
ปราศจากความช่วยเหลือและให้กาํลงัใจจากบุคคลอืน  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเหล่านนัถือวา่เป็นผูมี้
ความเต็มใจในการทํางานสูง  มีความสุขกับการทาํงาน  ถ้าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดขาด
องคป์ระกอบอยา่งใดอยา่งหนึงหรือทงัหมด  ถือไดว้า่บุคคลนนัหรือกลุ่มบุคคลนนัไม่มีความเต็มใจ
ทีจะทาํงานหรือกระทาํกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหนึงให้บรรลุผลสําเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันนั
ปัจจยัทงั  ดา้นนีมีความสัมพนัธ์เกียวขอ้งกนัจะขาดอยา่งหนึงอยา่งใดไม่ได้10 

                                                           
10 Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard., Management of Organizational Behavior. 

6thed  (New  Jersey : A Simon & Schuster, 1993), 189-190. 
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โดยสรุปแล้วความพร้อมมีความสําคญักบัการปฏิบติังานอย่างยิง  ไม่ว่าทาํกิจการงานใด    
ก็ตามถ้าผูป้ฏิบติังานมีความพร้อมงานนันย่อมประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย  หากแต่ในความ
พร้อมนันจะต้องมีองค์ประกอบทีครบถ้วนทงัในด้านความสามารถ (ability) ซึงประกอบด้วย 
ความรู้  ความเขา้ใจ  ทกัษะ ประสบการณ์  และความเต็มใจ   (willingness) ทีประกอบดว้ย ความ
มุ่งมนั  ความมนัใจ  แรงจูงใจในความสาํเร็จและความมนัคง 

เครืองมือวดัความพร้อม 
เฮอร์เซยแ์ละบลนัชาร์ด (Hersey and Blanchard) ไดพ้ฒันาเครืองมือวดัความพร้อมเรียกวา่ 

แมททิวริตี สเกล (Maturity Scale) ซึงมี  แบบ คือ แบบที  แบบมาตรวดัความพร้อมโดยผูน้าํ 
(manager rating form) แบบที  แบบมาตรวดัความพร้อมดว้ยตนเอง (self rating form) เครืองมือวดั
ความพร้อมทงั  แบบสามารถวดัความพร้อมไดท้งั  มิติ โดยใช้มาตรวดัเดียวกนั  มิติทีหนึงเป็น
การวดัความพร้อมด้านงาน (ความสามารถ) และมิติทีสองเป็นการวดัความพร้อมด้านจิตวิทยา 
(ความเต็มใจ)  โดยวดัจากงานหลกัทีผูต้อบรับผิดชอบ  แต่ละขอ้จะถูกแบ่งเป็น  ส่วน ซึงสัมพนัธ์
กบัระดบัความพร้อม  ระดบั ในรูปแบบภาวะผูน้าํตามสถานการณ์ ดงัตารางที  

ตารางที   มาตรวดัระดบัความพร้อมของผูน้าํ (manager rating form) 

คว
าม
พร้

อม
ดา้
นง

าน
 .ประสบการณ์ 

การทาํงาน 

    มีประสบการณ์ตรงกบังาน              ไม่มีประสบการณ์เกียวกบังาน 

   8             7             6            5             4             3             2            1 

.ความรู้เรืองงาน มีความรู้เกียวกบังานเป็นอยา่งดี         ไม่มีความรู้ทีจาํเป็นเกียวกบังาน 

   8             7             6            5             4             3             2            1 

 

คว
าม
พร้

อม
ดา้
นจิ

ตว
ทิย

า .ความเตม็ใจทีจะ
รับผดิชอบงาน 

    กระตือรือร้นเป็นอยา่งมาก                   กระตือรือร้นนอ้ย 

   8             7             6            5             4             3             2            1 

.แรงจูงใจให้
ประสบผลสาํเร็จ 

     มีแรงจูงใจทีจะสาํเร็จสูง                   มีแรงจูงใจทีจะสาํเร็จตาํ 

   8             7             6            5             4             3             2            1 

ทีมา   :   Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard., Management of Organizational Behavior. 

6thed  (New  Jersey : A Simon & Schuster, 1993), 204. 
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 จากความหมายและองคป์ระกอบของความพร้อมทีกล่าวแลว้ขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ความพร้อม
จะกาํหนดพฤติกรรมในการทาํงานตามหนา้ทีใหป้ระสบผลสาํเร็จไดต้อ้งมีองคป์ระกอบ   ดา้น คือ 
ความสามารถ โดยวดัจากความรู้  ความเขา้ใจ  ทกัษะ  ประสบการณ์ และความเตม็ใจ ซึงวดัไดจ้าก
ความมุ่งมนั  ความมนัใจ  แรงจูงใจในความสาํเร็จและความมนัคง   

สําหรับความพร้อมของหวัหนา้ศูนย ์ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลทีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถินคดัเลือกและบรรจุแต่งตงัให้ดาํรงตาํแหน่งหวัหน้าศูนย ์ โดยวดัจากองค์ประกอบ  ดา้น คือ 
ความสามารถ วดัจากความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะ  ประสบการณ์ และความเต็มใจ  วดัจาก                  
ความมุ่งมนั  ความมนัใจ  แรงจูงใจในความสําเร็จและความมนัคงในการปฏิบติัหน้าทีรับผิดชอบ
ดูแลบุคลากรและการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในประเทศไทย 

 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินถือเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีอาํนาจในการปกครองตนเอง  ตดัสินใจเลือกผูบ้ริหารทอ้งถินของตนเอง 
เปิดโอกาสให้ประชาชนเรียนรู้ทีจะปกครองตนเองและทีสําคญัเป็นหน่วยการปกครองทีมีความ
ใกลชิ้ดกบัประชาชนมากทีสุด  ในส่วนของการจดัการศึกษาถือเป็นบริการสาธารณะของรัฐและเป็น
ภารกิจสําคญัทีตอ้งดาํเนินการเพือถ่ายทอด  อบรม  กล่อมเกลาคนในประเทศให้มีคุณสมบติัตามที
ประเทศและสังคมตอ้งการ   
 จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   รวมทัง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  ประกอบกบัพระราชบญัญติักาํหนดแผนและ
ขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.  และพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  (แก้ไขเพิมเติม พ.ศ. ) ล้วนกาํหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถินมีสิทธิทีจะจดัการศึกษาอบรม และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของรัฐ  ซึงใน
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีมีการจดัการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาขนัพืนฐาน คือ  
กรุงเทพมหานคร  เทศบาลและเมืองพทัยา  ในส่วนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนนัส่วนใหญ่การ
จดัการศึกษาอยูใ่นระดบัการศึกษาปฐมวยั  โดยเริมจดัการศึกษาตามภารกิจถ่ายโอนทีกาํหนดไวใ้น
แผนปฏิบติัการกาํหนดขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน พ.ศ.  11 

                                                           
11 สนิท  จรอนนัต,์ การจัดการศึกษาในท้องถิน (กรุงเทพฯ : สถาบนันโยบายศึกษา, ), 

- . 
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 ในส่วนโครงสร้างการบริหารการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินนันมีนายก
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั  นายกเทศมนตรีเทศบาลและนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลเป็น
ผูบ้งัคบับญัชา  โดยมีรองนายกฯหนึงคนดูแลรับผิดชอบงานการศึกษา  ส่วนงานราชการประจาํนนั
จะมีปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ปลดัเทศบาลและปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นหวัหนา้
พนักงานส่วนท้องถินในแต่ละหน่วยงาน   และมีฝ่ายการศึกษาเป็นผู ้ดูแลประสานงานกับ
สถานศึกษาในการพฒันาการศึกษาทอ้งถิน  สําหรับสถานศึกษาในระบบโรงเรียนจะมีผูบ้ริหาร  
ผูช่้วยผูบ้ริหารและพนกังานครูเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัการศึกษาเช่นเดียวกบัสถานศึกษาในสังกดั
กระทรวงศึกษาธิการ12 

การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในต่างประเทศ 

 ในประ เทศสหรัฐอ เม ริก า  การจัดก าร ศึกษา เ ป็นหน้า ที ของแ ต่ละมล รัฐโดย
กระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลกลางบริหารโครงการ  ประสานงาน  เก็บรวบรวมขอ้มูล  แนะนาํ
ช่วยเหลือด้านการเงินในโครงการเฉพาะดา้น  ส่วนในระดบัมลรัฐจะมีกระทรวงศึกษาธิการแห่ง  
มลรัฐทาํหนา้ทีบริหารจดัการศึกษา  จดัสรรงบประมาณและช่วยเหลืองานดา้นวิชาการ  โดยเฉพาะ
ในระดบัการศึกษาขนัพืนฐานในแต่ละมลรัฐจะมีเขตการศึกษาทอ้งถิน (school districts) ทาํหนา้ที
บริหารจดัการศึกษาโดยคณะกรรมการการศึกษา (school board) ร่วมกบัศึกษาธิการเขต 13 

 ในประเทศฝรังเศส  การจดัการศึกษาในส่วนกลางจะมีกระทรวงศึกษาแห่งชาติรับผิดชอบ
การศึกษาในระดบัประถมและมธัยมศึกษา  ส่วนในระดบัอุดมศึกษาจะอยูใ่นความรับผิดชอบของ
กระทรวงว่าการอุดมศึกษา  ซึงในส่วนกลางนีจะมีหน้าทีในการนําเสนอแนวคิดและนโยบาย      
การประเมินผล  การควบคุม  ประสานงาน  สร้างนวตักรรม กาํหนดระเบียบ  วางกรอบหลกัสูตร  
อนุมติัสร้างโรงเรียนและชันเรียน  ส่วนในภูมิภาคและทอ้งถินมีการแบ่งระดบัความรับผิดชอบ    
โดยระดบัภาคจะรับผิดชอบโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ระดบัจงัหวดัโดยสภาจงัหวดั
รับผิดชอบโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ระดบัตาํบลหรือเทศบาลมีสภาเทศบาลรับผิดชอบ

                                                           
12 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน กระทรวงมหาดไทย, เอกสารประกอบการอบรม

หลกัสูตรสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล (กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, ม.ป.ป.), - . 
13 นรนิติ  เศรษฐบุตร, การปกครองท้องถินในรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา  (กรุงเทพฯ : 

สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ), - . 
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โรงเรียนระดบัประถมศึกษาและโรงเรียนอนุบาล  สําหรับในระดบัโรงเรียนมีสภาบริหารโรงเรียน
ทาํหนา้ทีรวบคุมดูแลการบริหารการศึกษาและกาํหนดแนวทางในการพฒันาสถานศึกษา14 

 ในประเทศองักฤษ  การจดัการศึกษาในระดับท้องถินจะดาํเนินการโดยองค์กรบริหาร
การศึกษาทอ้งถินซึงมีโครงสร้างประกอบดว้ยคณะกรรมการการศึกษาและผูอ้าํนวยการการศึกษา
ซึงมีหน้าทีรับผิดชอบในด้านการจัดบริการการศึกษาให้มีอย่างเพียงพอ  ทวัถึงและมีคุณภาพ  
ในขณะทีหน่วยงานระดบัชาติจะมีหนา้ทีดูแลในดา้นนโยบายการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาเป็น
ส่วนรวม  ไดแ้ก่  การกาํหนดหลกัสูตรการศึกษา  การกาํหนดปีการศึกษา  และการจดัภาคการศึกษา  
เป็นตน้15 

ความสําคัญของการพฒันาเด็กปฐมวยั 

เด็กทุกคน มีสิทธิทีจะไดรั้บการอบรมเลียงดูและส่งเสริมพฒันาการตลอดจนการเรียนรู้
อยา่งเหมาะสม ดว้ยปฏิสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งเด็กกบัพ่อแม่ เด็กกบัผูเ้ลียงดู หรือบุคลากรทีมีความรู้
ความสามารถในการอบรมเลียงดู และให้เด็กปฐมวยั เพือให้เด็กมีโอกาสพฒันาศกัยภาพตนเอง
ตามลาํดบัขนัของพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุล และเตม็ตามศกัยภาพ ดงันี 

1. การพฒันามนุษยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพจาํเป็นตอ้งเริมตงัแต่อยูใ่นครรภม์ารดาโดยเฉพาะ
ในช่วงปฐมวยั (0-5 ปี) ซึงเป็นรากฐานของการพฒันาทงัปวง 

2. ปัจจยัแวดลอ้ม และการเลียงดูทีเหมาะสม สามารถปรับเปลียนลกัษณะการพฒันาและ
ประสิทธิภาพการทาํงานของสมองมนุษยไ์ด้ ช่วงเวลาทีสําคญัและจาํเป็นทีสุดในการพฒันาสมอง 

คือ ในช่วง 5 ปีแรกของชีวติ 

3. การพฒันาคุณภาพมนุษยที์ยงัยนืและป้องกนัปัญหาสังคมระยะยาว จาํเป็นตอ้งเริมพฒันา
ตงัแต่ปฏิสนธิ โดยเนน้ ให้ครอบครัวเป็นแกนหลกัในการพฒันาเด็ก และให้ชุมชนและสังคมเป็น
ฐานทีมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในการพฒันาการเลียงดูทุกขนัตอน 

4. แนวคิดในการพฒันาเด็กเพือให้มีพฒันาการทุกดา้นอย่างสมดุล นบัตงัแต่ปฏิสนธิ     
จวบจนเจริญวยั จาํเป็นตอ้งมีการตืนตวัและผนึกกาํลงักนัทุกฝ่าย ทงัภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทงัภาค
ธุรกิจทีตอ้งงร่วมกนัส่งเสริมครอบครัวให้ พ่อ แม่ มีความรักและความรู้ สามารถเลียงดูบุตรหลาน
ไดอ้ยา่งถูกวธีิ 

                                                           
14 นนัทวฒัน์  บรมานนัท,์ การปกครองท้องถินฝรังเศส (กรุงเทพฯ : สถาบนันโยบายศึกษา, 

), - . 
15  อุษา  ใบหยก, วเิคราะห์การปกครองท้องถินเปรียบเทียบ (กรุงเทพฯ : บริษทั สาํนกัพิมพ์

ขา้วฟ่าง จาํกดั, ), - .  
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5. ครู ผูดู้แลเด็ก ผูเ้ลียงดูเด็ก รวมทงัแพทย ์ พยาบาล นกัจิตวิทยา นกัสังคมสงเคราะห์
เจา้หน้าทีสาธารณสุขและครอบครัว มีบทบาทสําคญัต่อการพฒันาเด็กปฐมวยั ให้เจริญเติบโต
พฒันาไปในทิศทางทีพึงประสงค ์บุคคลเหล่านีตอ้งมีความรู้เชิงหลกัวิชาและทกัษะทีถูกตอ้งในการ
เลียงดูเด็ก ซึงเป็นทงัศาสตร์และศิลป์ 

6. การพฒันาเด็กปฐมวยั ตอ้งถือเป็นการลงทุนทีคุม้ค่า การวิจยัไดแ้สดงว่าการลงทุน      
เพือพฒันาเด็กตงัแต่ตน้ เป็นการลงทุนทีนอ้ยกวา่ค่าใชจ่้ายในการตามแกปั้ญหาของสังคมทีเกิดขึน
เพราะความไม่มีคุณภาพของประชากรในสังคมในการจดัการศูนยแ์ละโรงเรียนปฐมวยัจาํเป็นตอ้งมี
การวางแผนและดาํเนินการจดัการไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัการและอยา่งมีประสิทธิภาพ เพือจะช่วย
ให้เด็กมีโอกาสพฒันาทงัดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ไดเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของ
เด็กแต่ละคน หากวา่ศูนยเ์ด็กและโรงเรียนปฐมวยัศึกษาจะดาํเนินงานให้บรรลุผลดี จะตอ้งมีการ
จดัการทีเหมาะสม  

วสัิยทัศน์ 

 จดัการศึกษาเพือพฒันาคุณภาพและศกัยภาพคนในทอ้งถิน  ให้มีคุณลกัษณะทีสามารถ
บูรณาการวิถีชีวิตให้สอดคลอ้ยกบัสภาพและความตอ้งการของสังคมและประเทศชาติ  ตามหลกั
แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถิน 

ภารกจิการจัดการศึกษาท้องถิน 

1.  การจดัการศึกษาปฐมวยั  เป็นการจดัการศึกษาทีมุ่งพฒันาความพร้อมแก่เด็กตงัแต่แรก 

เกิดถึงก่อนการศึกษาขนัพืนฐาน  เพือให้เด็กปฐมวยัไดรั้บการพฒันาทงัดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  
สังคมและสติปัญญา  เต็มตามศกัยภาพและมีความพร้อมในการเขา้รับการศึกษาในระดบัการศึกษา
ขนัพืนฐาน 

2.  การจดัการศึกษาขนัพืนฐาน  เป็นการจดัการศึกษาทีมุ่งพฒันาและวางรากฐานชีวติ  
การเตรียมความพร้อมของเด็ก  ทงัทางรางกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  สติปัญญาและบุคลิกภาพ   
ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาคุณลกัษณะทีพึงประสงคด์า้นคุณลกัษณะทีพึงประสงคด์า้นคูณธรรม  จริยธรรม  
ความรู้ความสามารถขนัพืนฐาน  รวมทงัให้สามารถคน้พบความตอ้งการ  ความสนใจ  ความถนดั
ของตนเองทางด้านวิชาการ  วิชาชีพ  ความสามารถในการประกอบการงานอาชีพและทกัษะ         
ทางสังคม 

3. การจดับริการใหค้วามรู้ดา้นอาชีพ  เป็นการจดับริการและหรือส่งเสริม  สนบัสนุน 

พฒันาความรู้  ทกัษะในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน  รวมทงัการรวมกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
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4. การจดัการส่งเสริมกีฬา  นนัทนาการและกิจกรรมเด็ก  เยาวชน  เป็นการจดัและ 

ส่งเสริมสนับสนุนการดาํเนินงานด้านการกีฬานนัทนาการ  กิจกรรมเด็กและเยาวชนแก่เด็กและ
เยาวชน  ประชาชนทวัไปอยา่งหลากหลาย 

5. การดาํเนินงานดา้นศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถินเป็น 

การดาํเนินงานดา้นกิจกรรมส่งเสริม  สนบัสนุน  อนุรักษ์ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  โดยเฉพาะกิจกรรมทีเนน้เอกลกัษณ์ความเป็นไทยและทอ้งถิน 

วตัถุประสงค์การจัดการศึกษาท้องถิน 

 .  เพือใหเ้ด็กปฐมวยัไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการและเตรียมความพร้อมทางร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  ใหมี้ความพร้อมทีจะเขา้รับการศึกษาในระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน 

 .  เพือให้เด็กทีมีอายุในเกณฑ์การศึกษาขันพืนฐานทุกคน  ในเขตความรับผิดชอบ        
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  ไดรั้บบริการการศึกษาขนัพืนฐานครบตามหลกัสูตรอยา่งเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกนั 

 .  เพือพฒันาการดาํเนินการจดัการศึกษาขนัพืนฐานขององคก์รปกครองส่วนท่องถินให้มี
คุณภาพ  ประสิทธิภาพ  บรรลุเป้าหมาย  วตัถุประสงค ์ เป็นไปตามมาตรฐานทีรัฐกาํหนด  และตรง
ตามความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน  โดยมุ่งพฒันาให้เกิดความสมดุลทงัทางด้านปัญญา  
จิตใจ  ร่างกาย  สังคม  ระดบัความคิด  ค่านิยม  และพฤติกรรม  ซึงเนน้วธีิการจดักระบวนการเรียนรู้
ทีมีความหลากหลาย  เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 .  เพือให้การจัดการศึกษาของท้องถิน  ดําเนินการตามความต้องการและคํานึงถึง          
การมีส่วนร่วม  การสนบัสนุนของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  เอกชน  องคก์รชุมชน  องคก์รเอกชน  
องค์กรวิชาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  และประชาชนในทอ้งถิน  ในการจดัการจดั
การศึกษาทุกระดบั  ตามศกัยภาพและความสามารถของทอ้งถิน 

 .  เพือส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนในทอ้งถินไดอ้อกกาํลงักายและฝึกฝนกีฬา
ร่วมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมพฒันาเยาวชน  เพือพฒันาให้เป็นคนทีมีคุณภาพ  ทงัด้าน
ร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  และสังคม  โดยมีความตระหนกัในคุณค่าของการกีฬา  นนัทนาการและ
ปรับเปลียนพฤติกรรมเด็ก  เยาวชน  ไปในแนวทางทีถูกตอ้ง  ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
 .  เพือให้ความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนในการสร้างและพฒันาอาชีพเพือคุณภาพชีวิต  
โดยเฉพาะในกลุ่มผูข้าดโอกาส  ผูด้อ้ยโอกาส  ผูพ้ิการทุพพลภาพ  ซึงเป็นการส่งเสริม  สนบัสนุน  
การประกอบอาชีพใหมี้งานทาํ  ไม่เป็นภาระแก่สังคม 

 .  เพือบาํรุงการศาสนาและอนุรักษ์  บาํรุงรักษาศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณี  และ       
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  มีความภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 
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แนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. -  

 .  นโยบายดา้นความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขนัพืนฐาน  จดัการศึกษาให้บุคคล
มีสิทธิ  และโอกาสเสมอกันในการเข้ารับบริการการศึกษาขันพืนฐาน  ไม่น้อยกว่า    ปี              
ไดอ้ยา่งทวัถึงและมีคุณภาพ  โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย 

 .  นโยบายด้านการจดัการศึกษาปฐมวัย  จดัการศึกษาให้เด็กปฐมวยัได้เขา้รับบริการ     
ทางการศึกษาอย่างทวัถึงและมีคุณภาพ  ส่งเสริม  สนับสนุนบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กร
ชุมชน  เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบนั
สังคมอืนในทอ้งถิน  มีสิทธิและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาปฐมวยั 

 .  นโยบายดา้นคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานและจดัระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบั  และประเภทการศึกษา 
 .  นโยบายดา้นระบบบริหารและการจดัการศึกษา  จดัระบบบริหารและการจดัการศึกษา
ให้สอดคลอ้งกบัระบบการจดัการศึกษาของชาติ  อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  โดยมี
เอกภาพในเชิงนโยบาย  มีความหลากหลายในการปฏิบติั  อีกทงัมีความพร้อมในการดาํเนินการจดั
การศึกษา  และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาทอ้งถิน  การกาํหนดนโยบายและ
แผนการจดัการศึกษา ให้คาํนึงถึงผลกระทบต่อการศึกษาของเอกชน  หรือรับฟังความคิดเห็นของ
เอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาดว้ย 

 .  นโยบายด้านครู  คณาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษา  วางแผนงานบุคคลเพือใช้       
ในการประสานข้อมูล  และเป็นข้อมูลในการนาํเสนอพิจารณาสรรหาบุคลกร  พร้อมทงัมีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานพฒันาครู  อาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนืองเพือให้มี
คุณภาพและมาตรฐานทีเหมาะสม  กับการเป็นวิชาชีพชันสูง  โดยมีสิทธิประโยชน์สวสัดิการ  
ค่าตอบแทนเพียงพอและเหมาะสมกบัคุณภาพและมาตรฐานวชิาชีพชนัสูง 

 .  นโยบายดา้นหลกัสูตร  ให้สถานศึกษาจดัทาํรายละเอียด  สาระหลกัสูตรแกนกลางและ
สาระหลัก สูตรท้อง ถิน   ที เน้นความ รู้   คุณธรรม   กระบวนการ เ รียน รู้และบู รณการ                       
ตามความเหมาะสม  ของแต่ละระดบัการศึกษา  ทงัการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  โดยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์       
ความเป็นไทยความเป็นพลเมืองดีของสังคมและชาติ  โดยคาํนึงถึงความเป็นมาทางประวติิศาสตร์ 

 .  นโยบายด้านกระบวนการเรียนรู้  จดักระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนทุกคนมีจิตสํานึก     
ในความเป็นไทย  และสามารถเรียนรู้พฒันาตนเองได้  โดยถือว่าผูเ้รียนสําคญัทีสุด  การจดัการ
ศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาตามธรรมชาติ  เต็มตามศกัยภาพ  ให้เป็นการเรียนรู้อยา่งต่อเนือง
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ตลอดชีวติ  และส่งเสริมใหผู้ส้อนสามารถวิจยั  เพือพฒันาการเรียนรู้ทีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละ
ระดบัการศึกษา 
 .  นโยบายดา้นทรัพยากรและการลงทุนเพือการศึกษา  ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือ
การศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทงัดา้นงบประมาณการเงิน  ทรัพยสิ์นในประเทศ  
จากรัฐ  บุคคล  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการและสถาบนั
สังคมอืน  และต่างประเทศจากรัฐ  บุคคล  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถาน
ประกอบการและสถาบนัสังคมอืน  และต่างประเทศมาใช้จดัการศึกษา  และจดัสรรงบประมาณ
ใหก้บัการศึกษาในฐานะทีมีความสาํคญัสูงสุดต่อการพฒันาทียงัยนื 

 .  นโยบายดา้นเทคโนโลยีเพือการศึกษา  ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการผลิตและพฒันา
แบบเรียน  เอกสารทางวชิาการ  สือสิงพิมพอื์น  วสัดุอุปกรณ์  และเทคโนโลยีเพือการศึกษาอืน โดย
เร่งรัดพฒันาขีดความสามารถในการผลิต  จดัให้มีเงินสนบัสนุนการผลิตและมีแรงจูงใจในการผลิต  
รวมถึงการพฒันาและการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพือการศึกษา  ตลอดจนการสือสารทุกรูปแบบ  สือ
ตวันาํและโครงสร้างพืนฐานทีจาํเป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทศัน์  วิทยุโทรคมนาคม
และการสือสารในรูปแบบอืน 

 .  นโยบายด้านการส่งเสริมกีฬา  นันทนาการและกิจกรรมเด็กและเยาวชน  ส่งเสริม
สนับสนุนการดาํเนินงานด้านกีฬา  นันทนาการ  กิจกรรมเด็กและเยาวชน  รวมทงัแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  บริการแก่เด็ก  เยาวชน  ประชาชนอย่างหลากหลาย  พอเพียงและ                
มีประสิทธิภาพ 

 .  นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ  สนับสนุน  ส่งเสริม  ช่วยเหลืออาชีพให้มีการ
ประกอบอาชีพอิสระทีถูกต้องตามกฎหมาย  จัดให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ  ภูมิปัญญาท้องถิน
สนบัสนุนระดมทุนและการจดัการนาํวิทยาการต่าง ๆ มาประยุกตใ์ชใ้นการปรับปรุงการประกอบ
อาชีพ  การจดัการดา้นการตลาดใหไ้ดม้าตรฐานและความเหมาะสมตามสภาพทอ้งถิน 

 .  นโยบายด้านการศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิน
บาํรุงรักษา  ส่งเสริมและอนุรักษ ์ สถาบนัศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  เพือใหเ้กิดสังคมภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้และสังคมทีเอืออาทรต่อกนั  สืบทอดวฒันธรรม  
ความภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์ความเป็นไทยและทอ้งถิน 

มาตรฐานศูนย์เด็กเลก็แห่งชาติ 
 มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ เกิดขึนโดยคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมือวนัที  
พฤษภาคม  ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้ใช้ร่างมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กทีปรับปรุงขึนใหม่       
เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ  ซึงมาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กแห่งชาตินีประกอบดว้ยเกณฑ ์  ดา้น คือ  
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1. การบริหารจดัการศูนยเ์ด็กเล็ก  หมายถึง  ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจดัการและ 

ดาํเนินการกิจกรรมทีเกียวขอ้งของผูบ้ริหารศูนย  ์เช่น นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตาํบล  ศึกษานิเทศก ์ นกัวชิาการศึกษา  กรรมการศูนย ์ ประกอบดว้ยตวับ่งชี  ดา้น ไดแ้ก่ 

1.1 การบริหารงานอยา่งเป็นระบบ 

1.2 การบริหารจดัการบุคลากร 

1.3 การจดัสภาพแวดลอ้มของศูนยเ์ด็กเล็ก 

1.4 มาตรการดา้นความปลอดภยัของศูนยเ์ด็กเล็ก 

1.5 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
2. การจดักระบวนการเรียนรู้เพือส่งเสริมพฒันาการเด็ก  หมายถึง  การจดัประสบการณ์   

ทีเหมาะสมกบัการพฒันาตามวยัของเด็กโดยให้ครบ  สาระตามหลกัสูตร  คือ เรืองราวเกียวกบัตวั
เด็ก บุคคลและสถานทีแวดลอ้มเด็ก ธรรมชาติรอบตวั สิงต่าง ๆ รอบตวัเด็ก โดยให้สอดคลอ้งกบั
บริบทของศูนยเ์ด็กเล็ก ประกอบดว้ยตวับ่งชี  ดา้น  ไดแ้ก่ 

2.1 การจดักระบวนการเรียนรู้เพือการพฒันาเด็กปฐมวยั 

2.2 การจดักระบวนการเรียนรู้เพือส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย 

2.3 การจดักระบวนการเรียนรู้เพือส่งเสริมพฒันาการดา้นจิตใจ-อารมณ์ 

2.4 การจดักระบวนการเรียนรู้เพือส่งเสริมพฒันาการดา้นสังคม 

2.5 การจดักระบวนการเรียนรู้เพือส่งเสริมพฒันาการดา้นสติปัญญา 
3. คุณภาพเด็ก  หมายถึง  เด็กมีความพร้อมทงั  ดา้น ทงัดา้นร่างกาย  อารมณ์ สังคมและ 

สติปัญญาเหมาะสมกบัวยั  ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล ประกอบดว้ยตวับ่งชี  ดา้น ไดแ้ก่ 

3.1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายและสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 

3.2 เด็กมีพฒันาการดา้นจิตใจ-อารมณ์ สังคม 

3.3 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา 
3.4 เด็กไดรั้บการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีพึงประสงค์16 

การดําเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเลก็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมายถึง สถานทีดูแลและใหก้ารศึกษาเด็ก อายุระหวา่ง 3 - 5 ปี  มีฐานะ
เทียบเท่าสถานศึกษา เป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินจดัตงัเอง และศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กของส่วนราชการต่างๆ ทีถ่ายโอนให้อยูใ่นความดูแลรับผิดชอบขององคก์รปกครองส่วน
                                                           

16
 สํานักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผูด้้อยโอกาสและผูสู้งอายุ, 

มาตรฐานศูนย์เด็กเลก็แห่งชาติ:คู่มือการดําเนินงานตามมาตรฐาน (ม.ป.ท. ,ม.ป.ป.), - . 
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ทอ้งถิน เช่น ศูนยอ์บรม เด็กก่อนเกณฑ์ในวดั/มสัยิด กรมการศาสนา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กรมการ
พฒันาชุมชน และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (เด็ก 3 ขวบ) รับถ่ายโอนจากสํานกังานคณะกรรมการ         
การประถมศึกษาแห่งชาติ ฯลฯ ซึงต่อไปนี เรียกวา่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน 

เด็กเป็นทรัพยากรทีทรงคุณค่า และมีความสาํคญัอยา่งยงิต่อการพฒันาประเทศชาติ 

ในอนาคต การพฒันาเด็กใหไ้ดรั้บความพร้อมทงัดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาจึง
นบัเป็นภารกิจสําคญัทีหน่วยงานซึงรับผิดชอบจะตอ้งตระหนกั และให้ความสนใจ เพือให้การ
พฒันาเด็กเป็นไปอยา่งมีคุณภาพและไดม้าตรฐานเหมาะสมกบัวยั 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน ในฐานะหน่วยงานซึงมีภารกิจหน้าทีรับผิดชอบดา้นการ
พฒันาเด็ก ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายวา่ดว้ยแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจ 

ไม่วา่จะเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในรูปแบบใดก็ตาม ทงัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เทศบาล 

หรือเมืองพทัยาก็ดี ลว้นแต่มีบทบาททีสําคญัในการบริหารจดัการเกียวกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทงัสิน 

ปัจจุบนัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินไดจ้ดัตงั และดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  พร้อมทงัรับถ่าย
โอนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซึงเดิมอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆ โดยองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถินมีหนา้ทีรับผิดชอบในการส่งเสริมและพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในทุกๆ ดา้น 

เพือใหเ้ด็กไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ และไดม้าตรฐาน 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน จดัทาํมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ให้สามารถดาํเนินงานเพือพฒันาเด็กไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และเหมาะสม 

ซึงจะเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินถือปฏิบติัในการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

จาํแนกออกเป็นมาตรฐานการดาํเนินงาน 6 ดา้น ประกอบดว้ย 

มาตรฐานท ี 1  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

เป็นการกาํหนดมาตรฐานการดาํเนินงานสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน ดา้นการบริหารจดัการ โดยความร่วมมือสนบัสนุนของประชาชนในชุมชนทอ้งถิน  
แบ่งการบริหารจดัการเป็น  ดา้น  ไดแ้ก่   

1. ดา้นการบริหารงาน 

1.1 การจดัตงัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

1.2 การยา้ย/รวมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

1.3 การยบุเลิกศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

1.4 การใหบ้ริการ การอบรมเลียงดู การจดัประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ 

1.5 คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
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2. ดา้นการบริหารงบประมาณ 

2.1 งบประมาณทีไดรั้บการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน 

2.2 งบประมาณเงินรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

2.3 งบประมาณเงินรายไดข้องศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

2.4 การจดัหาสือ หนงัสือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียนและอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

2.5 การเบิกจ่ายงบประมาณ 

3. การบริหารงานบุคคล 

3.1 การสรรหา/เลือกสรรและการปรับสถานภาพ 

3.2 การคดัเลือกหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

3.3 การกาํหนดค่าตอบแทน สิทธิ สวสัดิการ 

3.4 การประเมินผลการปฏิบติังาน 

3.5 การพฒันาบุคลากร 

4. การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

.   ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน มี  ประเภท คือ ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กทีจดัตงัเองและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทีไดรั้บการถ่ายโอนตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและ
ขนัตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน พ.ศ.   

.  การบริหารจดัการ 

 ) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินจดัตงัเองและศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กทีถ่ายโอนมาจากกรมการพฒันาชุมชนและสํานกังานการประถมศึกษาแห่งชาติให้ปฏิบติัตาม
มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

 ) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทีถ่ายโอนมาจากกรมการศาสนา  ให้ปฏิบติัตามแนวทางการ
ปฏิบติัในการบริหารจดัการศูนยอ์บรมเด็กก่อนระดบัประถมศึกษาในศาสนสถาน 

มาตรฐานท ี 2  มาตรฐานด้านบุคลากร 

เป็นการกาํหนดมาตรฐานเกียวกับคุณสมบัติ  บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของ
บุคลากรทีเกียวขอ้งในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ประกอบดว้ย  หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ครูผูดู้แลเด็ก  
ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก  ผูป้ระกอบอาหาร  ภารโรงและพนกังานจา้งทีปฏิบติัหนา้ทีอืน 

มาตรฐานท ี   มาตรฐานด้านอาคารสถานท ีสิงแวดล้อม และความปลอดภัย 

เป็นการกาํหนดมาตรฐานสําหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน        
ดา้นอาคารสถานที สิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั ดงันี 
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1.  ดา้นอาคารสถานที เป็นการกาํหนดมาตรฐานเกียวกบัพืนทีของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทีตงั 

จาํนวนชนัของอาคาร ทางเขา้ - ออก และประตูหนา้ต่าง ตลอดจนพืนทีใชส้อยอืนๆเป็นตน้ 

2.  สิงแวดลอ้ม เป็นการกาํหนดมาตรฐานเกียวกบัสิงแวดลอ้มทงัภายในและภายนอกตวั
อาคาร เช่น แสงสว่าง เสียง การถ่ายเทอากาศ สภาพพืนทีภายในอาคาร รัวสภาพแวดลอ้มและ
มลภาวะ เป็นตน้ 

3.  ดา้นความปลอดภยั เป็นการกาํหนดมาตรฐานทีเกียวกบัความปลอดภยั เช่น การกาํหนด
มาตรการป้องกนัความปลอดภยั และมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นตน้ 

มาตรฐานท ี   มาตรฐานด้านวชิาการ และกจิกรรมตามหลกัสูตร 

เป็นการกาํหนดมาตรฐานสําหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน    
ดา้นวชิาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร ประกอบดว้ย 

1.  การบูรณาการหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  พุทธศกัราช  ใหส้อดคลอ้งกบัสังคม   
วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิน 

2. คุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องเด็กปฐมวยั 

3. คุณลกัษณะตามวยั  ซึงประเมินจากพฒันาการ  ดา้น ประกอบดว้ยดา้นร่างกาย       
ดา้นอารมณ์-จิตใจ  ดา้นสังคมและดา้นสติปัญญา 

4. การจดัประสบการณ์ 

5. การบริหารงานวชิาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร  ซึงแบ่งเป็น  ดา้น คือ 

5.1 ดา้นหลกัสูตร 

5.2 ดา้นการจดัประสบการณ์/การจดักิจกรรมประจาํวนั 

5.3 ดา้นการเขียนแผนการจดัประสบการณ์ 

5.4 ดา้นสือและนวตักรรมการจดัประสบการณ์เรียนรู้ 

5.5 ดา้นการวดัผลและประเมินผล 

5.6 ดา้นการนิเทศการศึกษา 
5.7 ดา้นการวจิยัในชนัเรียน 

5.8 ดา้นโภชนาการ 

5.9 ดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (กิจกรรมวนัสาํคญั/โครงการทีส่งเสริมผูเ้รียน 

5.10 ดา้นการประเมินคุณภาพภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
มาตรฐานท ี 5  มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน 

เป็นการกาํหนดมาตรฐานสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ดา้น
การมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน เช่น การประชุมชีแจงให้ราษฎรในชุมชนทราบถึง
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ประโยชน์และความจาํเป็นของการดาํเนินงาน การจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์การจดัให้มีกองทุน
ส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงาน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลรวมถึงการเขา้มามีส่วน
ร่วมจากชุมชน หรือประชาคมในทอ้งถิน ประกอบดว้ย  ดา้น  ไดแ้ก่ 

 1.   ด้านวิชาการ  ให้คาํแนะนาํปรึกษาการจดัทาํหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพฒันา       
ต่าง ๆ ตามแผนพฒันาศูนยเ์ด็กเล็ก  ร่วมสนบัสนุนทรัพยากรในการทาํกิจกรรม  มีส่วนร่วมในการ
ประเมินคุณภาพการจดัประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็ก  ประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงานของศูนย ์     
ใหชุ้มชนทราบ 

.   ด้านอาคารสถานที  ร่วมพฒันาปรับปรุงอาคารสถานทีและสิงแวดล้อมภายในและ
ภายนอกอาคาร  ใหก้ารเฝ้าระวงัดูแลความปลอดภยัและทรัพยสิ์นภายในอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

3. ดา้นงบประมาณ  ระดมทรัพยากรสนบัสนุนการพฒันาอาคารสถานที     
บุคลากร  สือ  วสัดุ  ครุภณัฑ์  กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที  อาหารเสริม  อาหารว่าง  อุปกรณ์
กีฬาและอืน ในการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

4. ดา้นบุคลากร ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ  ส่งเสริม  สนบัสนุนในการพฒันาบุคลากร  มีส่วนร่วม 

ในการอบรมเลียงดูจดัประสบการณ์เรียนรู้  ดูแลความปลอดภยัเด็กเล็กภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

5. ดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน สนบัสนุนหรือมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมสัมพนัธ์ชุมชน เช่น  
กิจกรรมเยียมบา้น  การจดัทาํสมุดสือสารระหวา่งศูนยก์บัผูป้กครอง  การจดัทาํป้ายนิเทศให้ความรู้
ผูป้กครอง  การจดัมุมเรียนรู้ผูป้กครอง  การจดักิจกรรมการแสดงของเด็กเขา้ร่วมในโอกาสต่าง ๆ 
การจดันิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานเด็ก  ร่วมกิจกรรมวนัสําคญัทางศาสนา
และประเพณีทอ้งถิน  ร่วมกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ทีสาธารณะ   

มาตรฐานท ี 6  มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั 

เป็นการกาํหนดมาตรฐานสําหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     
ดา้นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยัทงัในระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  
ระดบัอาํเภอ  ระดบัจงัหวดั  ระดบัภาค 17  

 

การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบลเป็นการดาํเนินงานโดย
ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน   ซึงมีอยู่

 มาตรฐาน  ได้แก่  )  มาตรฐานด้านการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซึงแบ่งเป็น  ด้าน  

                                                           
17 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน, มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ม.ป.ท. ,ม.ป.ป.), - . 
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ไดแ้ก่  ดา้นการบริหารงาน  ดา้นการบริหารงบประมาณและดา้นการบริหารบุคลากร   )  มาตรฐาน
ดา้นบุคลากร  )  มาตรฐานดา้นอาคารสถานที สิงแวดลอ้มและความปลอดภยั  ซึงแบ่งเป็น  ดา้น 
ไดแ้ก่  ดา้นอาคารสถานที  ดา้นสิงแวดลอ้มและดา้นความปลอดภยั )มาตรฐานดา้นวิชาการและ
กิจกรรมตามหลกัสูตร  ซึงแบ่งออกเป็น  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นหลกัสูตร  ดา้นการจดัประสบการณ์/
การจดักิจกรรมประจาํวนั  ดา้นการเขียนแผนการจดัประสบการณ์  ดา้นสือและนวตักรรมการจดั
ประสบการณ์เรียนรู้  ด้านการวดัผลและประเมินผล  ด้านการวิจยัในชันเรียน  ด้านโภชนาการ    
ดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ดา้นการประเมินคุณภาพภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก )  มาตรฐานดา้น
การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  ซึงแบ่งออกเป็น  ด้าน ได้แก่  ด้านวิชาการ    
ดา้นอาคารสถานที  ดา้นงบประมาณ  ดา้นบุคลากร และดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน  )  มาตรฐาน
ดา้นการส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาปฐมวยั  
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดบัการศึกษาปฐมวยั สํานกังานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดก้าํหนดตวับ่งชีจาํนวน  ตวับ่งชี โดยแบ่งเป็น  กลุ่มตวั
บ่งชี ไดแ้ก่   

กลุ่มตวับ่งชีพืนฐาน หมายถึง  กลุ่มตวับ่งชีทีประเมินภายใตภ้ารกิจของสถานศึกษา  โดย
กาํหนดตวับ่งชีและเกณฑก์ารประเมินบนพืนฐานทีทุกสถานศึกษาตอ้งมีและปฏิบติัได ้ ซึงสามารถ
ขีผลลัพธ์และผลกระทบได้ดีและมีความเชือโยงกับการประกันคุณภาพภายใน  มี  ตัวบ่งชี  
ประกอบดว้ย 

1. เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั 

2. เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั 

3. เด็กมีพฒันาการดา้นสังคมสมวยั 

4. เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั 

5. เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขนัต่อไป 

6. ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีเนน้เด็กเป็นสาํคญั 

7. ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 

8. ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน 

กลุ่มตวับ่งชีอตัลักษณ์  หมายถึง  กลุ่มตวับ่งชีทีประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทศัน์  พนัธกิจและวตัถุประสงค์การจดัตงัสถานศึกษา  รวมทงัความสําเร็จตามจุดเน้นและ
จุดเด่นทีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา  โดยได้รับความเห็นชอบจาก
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คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดัหรือหน่วยงานทีมีหนา้ทีกาํกบัดูแลสถานศึกษา  
มี  ตวับ่งชี  ประกอบดว้ย 

1. ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วสิัยทศัน์ พนัธกิจและวตัถุประสงคข์อง 

การจดัตงัสถานศึกษา 
2. ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นทีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
กลุ่มตวับ่งชีมาตรการส่งเสริม   หมายถึง  กลุ่มตวับ่งชีทีประเมินผลการดาํเนินงานของ

สถานศึกษา  โดยสถานศึกษาเป็นผูก้าํหนดแนวทางพฒันาเพือร่วมกันชีแนะ ป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ  ซึงสามารถปรับเปลียนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมทีเปลียนไป  
โดยมีเป้าหมายทีแสดงถึงความเป็นผูชี้นําสังคม อาทิ การรักชาติ การบาํรุงศาสนาและเทินทูน
พระมหากษตัริย ์ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ  การนอ้มนาํปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติัเป็นแบบอยา่ง  การสร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง  การส่งเสริม
ความร่วมมือในกรอบประชาคมอาเซียน  การส่งเสริมดา้นสิงแวดลอ้ม  พลงังาน  เศรษฐกิจ  สุขภาพ  
ค่านิยม  จิตสาธารณะและความประหยดั  รวมทงัแกปั้ญหาสังคม  อาทิ ความขดัแยง้ อุบติัภยัและ 
สิงเสพติด เป็นตน้ มี  ตวับ่งชี  ประกอบดว้ย 

1. ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
2. ผลการพฒันาสถานศึกษาใหมี้คุณภาพตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา18 

ตารางที   เปรียบเทียนเกณฑม์าตรฐานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

มาตรฐานการดาํเนินงานศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน 

ตวับ่งชีการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสาม  (พ.ศ. -

) ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
( -  ปี) สมศ. 

ตวับ่งชีมาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็ก
แห่งชาติ (อาย ุ -  ปี) สท. 

มาตรฐานที  1 ดา้นการบริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

มาตรฐานที   ด้านอาคาร
สถานที สิงแวดลอ้ม และความ
ปลอดภยั 

.  ประ สิท ธิ ภ าพของ ก า ร
บริหารจัดการและการพฒันา
สถานศึกษา 

. ประสิทธิผลของระบบการ
ประกนัคุณภาพภายใน 

. ด้านการบริหารจัดการศูนย์
เด็กเล็ก   
  1.1  การบริหารงานอย่างเป็น
ระบบ 

   

                                                           
18

 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , คู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.  – ) (ม.ป.ท. ,ม.ป.ป.), 2-13. 
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ตารางที   เปรียบเทียนเกณฑม์าตรฐานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (ต่อ) 
มาตรฐานการดาํเนินงานศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน 

ตวับ่งชีการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสาม  (พ.ศ. -

) ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
( -  ปี) สมศ. 

ตวับ่งชีมาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็ก
แห่งชาติ (อาย ุ -  ปี) สท. 

มาตรฐานที  5.  ดา้นการมีส่วน
ร่วม และการสนับสนุนจาก
ชุมชน 

มาตรฐานที  6.  ด้านส่งเสริม
เครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั 

 

 

 

 

 

1.2 การจดัสภาพแวดลอ้ม 

ของศูนยเ์ด็กเล็ก 

.  มาตรการดา้นความปลอดภยั
ของศูนยเ์ด็กเล็ก 

.   การสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วม 

มาตรฐานที   ด้านวิชาการ 

และกิจกรรมตามหลกัสูตร 

 

1. เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย
สมวยั 

2. เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์
และจิตใจสมวยั 

3. เด็กมีพฒันาการด้านสังคม
สมวยั 

4. เ ด็ ก มี พั ฒ น า ก า ร ด้ า น
สติปัญญาสมวยั 

5. เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อ
ในขนัต่อไป 

 

. ดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้
เพือส่งเสริมพฒันาการเด็ก  

  .  การจดักระบวนการเรียนรู้
เพือการพฒันาเด็กปฐมวยั 

  .  การจดักระบวนการเรียนรู้
เพื อ ส่ ง เส ริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

  .  การจดักระบวนการเรียนรู้
เพื อ ส่ ง เส ริมพัฒนาการด้าน
จิตใจ-อารมณ์ 

  .  การจดักระบวนการเรียนรู้
เพือส่งเสริมพฒันาการดา้นสังคม 

  .  การจดักระบวนการเรียนรู้
เพื อ ส่ ง เส ริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

. ดา้นคุณภาพเด็ก   
  .  เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย
และสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
ของตน 
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ตารางที   เปรียบเทียนเกณฑม์าตรฐานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (ต่อ) 
มาตรฐานการดาํเนินงานศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน 

ตวับ่งชีการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสาม  (พ.ศ. -

) ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
( -  ปี) สมศ. 

ตวับ่งชีมาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็ก
แห่งชาติ (อาย ุ -  ปี) สท. 

  .  เด็กมีพฒันาการดา้นจิตใจ-
อารมณ์ สังคม 

  .  เด็กมีพฒันาการดา้น
สติปัญญา 
  . เด็กไดรั้บการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีพึง
ประสงค ์

มาตรฐานที  2  มาตรฐานดา้น
บุคลากร 

 

6. ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ก า ร จั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที
เนน้เด็กเป็นสาํคญั 

 

 

การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลนนัเป็นการปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิน ไดก้าํหนดไว ้  มาตรฐาน  ไดแ้ก่  )  มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก )  มาตรฐานดา้นบุคลากร  )  มาตรฐานดา้นอาคารสถานที สิงแวดลอ้มและความปลอดภยั  

)มาตรฐานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  )  มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและการ
สนบัสนุนจากทุกภาคส่วน  )  มาตรฐานดา้นการส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั   

ศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวดันครปฐม 

องค์การบริหารส่วนตําบล  
 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนทอ้งถินทีมีฐานะเป็นนิติบุคคล มี
รายได ้ รายจ่ายของตนเอง สามารถดาํเนินการบริหารงานในตาํบลภายใตพ้ระราชบญัญติัสภาตาํบล
และองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.   มีอาํนาจหน้าทีในการพฒันาตาํบลทงัในดา้นเศรษฐกิจ  
สังคมและวฒันธรรม ภายใตบ้งัคบัแห่กฎหมาย พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วน
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ตาํบล พ.ศ.  แกไ้ขเพิมเติมถึง ฉบบัที  พ.ศ.   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีหนา้ทีตอ้งทาํใน
เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ดงันี 

.  จดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางนาํและทางบก  

.  รักษาความสะอาดของถนน ทางนาํ  ทางเดิน และทีสาธารณะ รวมทงักาํจดัมูลฝอยและ
สิงปฏิกลู  

.  ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ  

.  ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  

.  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  

.  ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ  

.  คุม้ครอง ดูแล และบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  

.  บาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิน  

.  ปฏิบติัหนา้ทีอืนตามทีทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ 
ตามความจาํเป็น และสมควร 

ทงันีอาจจดัทาํกิจการในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ไดด้งัต่อไปนี 

.  ใหมี้นาํเพือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  

.  ใหมี้และบาํรุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอืน  

.  ใหมี้และบาํรุงรักษาทางระบายนาํ  

.  ใหมี้และบาํรุงสถานทีประชุม การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ  

.  ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  

.  ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว  

.  บาํรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  

.  การคุม้ครองดูแลและรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน  

.  หาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
.  ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม  
.  กิจการเกียวกบัการพาณิชย ์ 
.  การท่องเทียว  
.  การผงัเมือง 

 ในดา้นโครงสร้างขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะประกอบดว้ยสภาองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลและนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประกอบดว้ยสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํนวนหมู่บา้นละสองคน ซึงเลือกตงัขึนโดยราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตงัใน
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แต่ละหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนนัมีกาํหนดคราวละสีปีนบัแต่วนัเลือกตงั มีอาํนาจ
หน้าทีในการให้ความเห็นชอบแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบล เพือเป็นแนวทางในการ
บริหารกิจการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างขอ้บญัญติัองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี และร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย
เพิมเติม ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
นโยบาย แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบล ขอ้บญัญติั ระเบียบ และขอ้บงัคบัของทางราชการ 
ในส่วนของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งมีนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลคนหนึงซึงมาจากการเลือกตงัโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตงั
สมาชิกสภาทอ้งถินหรือผูบ้ริหารทอ้งถินมีระยะการดาํรงตาํแหน่งคราวละสีปีนับแต่วนัเลือกตงั      
มีอาํนาจหนา้ทีในการกาํหนดนโยบายโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาํบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพฒันาองค์การบริหารส่วน
ตาํบล ขอ้บญัญติั ระเบียบ และขอ้บงัคบัของทางราชการ สัง อนุญาต และอนุมติัเกียวกบัราชการของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  แต่งตงัและถอดถอนรองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและเลขานุการ
นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  วางระเบียบเพือให้งานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย รักษาการให้เป็นไปตามขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนตาํบลและปฏิบติัหน้าทีอืน
ตามทีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติันีและกฎหมายอืน 

องค์การบริหารส่วนตําบลกบัการจัดการศึกษา 

การจดัการศึกษาปฐมวยัเป็นการจดัการศึกษาและอบรมเลียงดูเด็กโดยตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของเด็กในแต่ละช่วงวยั เพือให้เกิดการพฒันาทุก ๆ ดา้นอยา่งสมดุลและต่อเนืองโดยอาศยั
ศกัยภาพและความร่วมมือของฝ่ายต่าง ๆ เป็นการจดัการศึกษาทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุกแห่ง
จดัให้มีขึนเพือดูแลเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลในรูปแบบของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก      
ซึงนโยบายการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัไดบ้รรจุอยู่ในแผนการจดัการศึกษา พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พุทธศกัราช 2545 ทีเป็น
หลกัการจดัการศึกษาโดยเป็นการศึกษาตลอดชีวติสาํหรับประชาชนและให้สังคมมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาโดยให้การพฒันาสาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนืองซึงสิทธิและ
หนา้ทีทางการศึกษาบิดา มารดา ผูป้กครอง บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์ารชุมชนและเอกชน 

องคก์ารวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอืน ซึงสนบัสนุนหรือจดั
การศึกษาขนัพืนฐานมีสิทธิไดรั้บประโยชน์จากรัฐ และให้เด็กทุกคนมีสิทธิเสมอกนัในการได ้ รับ
การศึกษาขนัพืนฐานไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ตลอดจนคุม้ครองเด็กทีไม่มีผูดู้แลให้
ไดรั้บการเลียงดูและศึกษาอบรมจากรัฐดว้ย และอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก องคก์ารสหประชาชาติ
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ไดป้ระกาศใชอ้นุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) ทีมีสาระสําคญัมุ่ง
ปกป้อง ตระหนักในคุณค่าและความสําคญัของเด็ก  ตลอดจนส่งเสริมสิทธิพืนฐานของเด็ก 4 

ประการ คือ 

1. สิทธิในการอยูร่อด ไดแ้ก่ สิทธิทีจะรับบริการดา้นสาธารณสุข ไดรั้บการจดทะเบียนและ
มีชือทนัทีตงัแต่เกิด 

2. สิทธิในการไดรั้บการพฒันา ไดแ้ก่ การพฒันาทางดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและ
อารมณ์ 

3. สิทธิทีจะไดรั้บการคุม้ครอง ไดแ้ก่ การคุม้ครองจากการทาํร้าย ทารุณกรรม ถูกทอดทิง 

การแสวงหาผลประโยชน์ การลกัพา ฯลฯ 

  4. สิทธิในการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การแสดงความคิดเห็น การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร การ
แสดงออกทางศาสนาหรือความเชือของเด็ก รวมถึงการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่หนงัสืออืน ๆ เพือ
เด็ก19 

ศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวดันครปฐม 

 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม   ทงัสิน 
 ศูนย ์  ดงัปรากฏในตารางต่อไปนี 

ตารางที  รายชือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม 

ที อาํเภอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ชือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมายเหตุ 

 เมืองนครปฐม อบต.ตากอ้ง ตากอ้ง  

 เมืองนครปฐม อบต.นครปฐม บา้นนาสร้าง  

 เมืองนครปฐม อบต.ทพัหลวง วดัม่วงตารส  

 เมืองนครปฐม อบต.ทพัหลวง วดัทุ่งรี  

 เมืองนครปฐม อบต.บ่อพลบั บา้นสระหลวง  

 เมืองนครปฐม อบต.บางแขม ลาดปลาเคา้  

 เมืองนครปฐม อบต.บางแขม บางแขม  

 เมืองนครปฐม อบต.บางแขม วดัดอนเสาเกียด  

 เมืองนครปฐม อบต.บา้นยาง บา้นยาง  
                                                           

19 กรมอนามยั, คู่มือผู้บริหารศูนย์เด็กเล็กเพือการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (กรุงเทพ ฯ : 

โรงพิมพอ์งคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก, 254 ), - . 
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ตารางที  รายชือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม (ต่อ) 
ที อาํเภอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ชือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมายเหตุ 

 เมืองนครปฐม อบต.โพรงมะเดือ หุบรัก  

 เมืองนครปฐม อบต.โพรงมะเดือ วดัศรีวสิารวาจา  

 เมืองนครปฐม อบต.มาบแค มาบแค  

 เมืองนครปฐม อบต.วงัตะก ู บา้นวงัตะกู  

 เมืองนครปฐม อบต.วงัเยน็ วดัวงัเยน็  

 เมืองนครปฐม อบต.สนามจนัทร์ บา้นหนองขาหยงั  

 เมืองนครปฐม อบต.สระกะเทียม บา้นตน้มะขาม  

17 เมืองนครปฐม อบต.สวนป่าน บา้นหว้ยเล็กตะวนัออก  

 เมืองนครปฐม อบต.สามควายเผือก ตาํบลสามควายเผอืก  

 เมืองนครปฐม อบต.หนองงูเหลือม บา้นหนองงูเหลือม  

 เมืองนครปฐม อบต.หนองดินแดน หนองเสือ  

 เมืองนครปฐม อบต.หนองปากโลง หนองปากโลง  

 เมืองนครปฐม อบต.หว้ยจรเข ้ ปฐมทอง  

 เมืองนครปฐม อบต.ทุ่งนอ้ย ทุ่งนอ้ย  

 เมืองนครปฐม อบต.ดอนยายหอม บา้นดอนขนาก  

 เมืองนครปฐม อบต.ดอนยายหอม อบต.ดอนยายหอม  

 เมืองนครปฐม อบต.ธรรมศาลา อบต.ธรรมศาลา  

 ดอนตูม อบต.ดอนพุทรา บา้นดอนพุทรา  

 ดอนตูม อบต.หว้ยดว้น วดัทุ่งผกักดู  

 ดอนตูม อบต.หว้ยดว้น วดักงลาด  

 ดอนตูม อบต.ลาํเหย ลาํเหย  

 ดอนตูม อบต.บา้นหลวง บา้นหลวง  

 ดอนตูม อบต.บา้นหลวง วดับา้นหลวง  

 ดอนตูม อบต.หว้ยพระ บา้นทุ่งพิชยั  

 ดอนตูม อบต.หว้ยพระ บา้นเลาเต่า  

 ดอนตูม อบต.ดอนรวก บา้นดอนรวกเล็ก  

 ดอนตูม อบต.ดอนรวก บา้นสระสีเหลียม  
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ตารางที  รายชือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม (ต่อ) 
ที อาํเภอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ชือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมายเหตุ 

 สามพราน อบต.ท่าตลาด ตาํบลท่าตลาด  

 สามพราน อบต.หอมเกร็ด หอมเกร็ด  

 สามพราน อบต.บางชา้ง อบต.บางชา้ง  

 สามพราน อบต.คลองใหม่ คลองใหม่  

 สามพราน อบต.ยายชา อบต.ยายชา  

 สามพราน อบต.ทรงคนอง อบต.ทรงคนอง  

 สามพราน อบต.บางเตย บา้งคอราง  

44 สามพราน อบต.คลองจินดา วดัวงันาํขาว  

45 สามพราน อบต.คลองจินดา วดัปรีดาราม  

46 สามพราน อบต.คลองจินดา บา้นคลองจินดา  

47 สามพราน อบต.คลองจินดา บา้นพาดหมอน  

48 สามพราน อบต.ตลาดจินดา ตลาดจินดา  

49 สามพราน อบต.บา้นใหม่ บา้นบางประแดง  

50 นครชยัศรี อบต.วดัแค วดัแค  

51 นครชยัศรี อบต.ท่าตาํหนกั ท่าตาํหนกั  

52 นครชยัศรี อบต.ท่าตาํหนกั ตุก๊ตา  

53 นครชยัศรี อบต.วดัสาํโรง ตาํบลวดัสาํโรง  

54 นครชยัศรี อบต.ท่ากระชบั รางเกตุ  

55 นครชยัศรี อบต.ท่ากระชบั วดัไทร  

56 นครชยัศรี อบต.นครชยัศรี ม.  ต.นครชยัศรี  

57 นครชยัศรี อบต.นครชยัศรี วดักลางบางแกว้  

58 นครชยัศรี อบต.สัมปทวน วดักลางคูเวยีง  

59 นครชยัศรี อบต.สัมปทวน ตน้ลาน  

60 นครชยัศรี อบต.บางแกว้ฟ้า บางแกว้ฟ้า  

61 นครชยัศรี อบต.วดัละมุด สวนถวั  

62 นครชยัศรี อบต.วดัละมุด วดับวั  

63 นครชยัศรี อบต.วดัละมุด วดับา้นลานแหลม  
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ตารางที  รายชือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม (ต่อ) 
ที อาํเภอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ชือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมายเหตุ 

64 นครชยัศรี อบต.ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ  

65 นครชยัศรี อบต.ไทยาวาส วดัไทยาวาส  

66 นครชยัศรี อบต.พะเนียด วดัหว้ยตะโก  

67 นครชยัศรี อบต.บางระกาํ ตาํบลบางระกาํ  

68 นครชยัศรี อบต.ท่าพระยา ร.ร.วดันอ้ย  

69 นครชยัศรี อบต.ลานตากฟ้า บา้นทา้ยวดั ม.   

70 นครชยัศรี อบต.ลานตากฟ้า บา้งคลองเจก๊ ม.   

71 นครชยัศรี อบต.ดอนแฝก อบต.ดอนแฝก  

72 นครชยัศรี อบต.แหลมบวั แหลมบวั  

73 นครชยัศรี อบต.แหลมบวั บา้นหว้ยกรด  

 นครชยัศรี อบต.แหลมบวั บา้นโคกเขมา  

 นครชยัศรี อบต.แหลมบวั บา้นทุ่งนอ้ย  

 นครชยัศรี อบต.บางพระ ศรีสุดากร  

 นครชยัศรี อบต.โคกพระเจดีย ์ อบต.โคกพระเจดีย ์  

 บางเลน อบต.คลองนกกระทุง คลองนกกระทุง ม.   

 บางเลน อบต.บางปลา เกาะแรต  

 บางเลน อบต.ไผหู่ชา้ง ตาํบลไผหู่ชา้ง  

 บางเลน อบต.หินมูล ตาํบลหินมูล  

 บางเลน อบต.ไทรงาม วดัไผจ่ระเข ้  

 บางเลน อบต.บางระกาํ ตาํบลบางระกาํ  

 บางเลน อบต.นราภิรมย ์ บา้นนราภิรมย ์  

 บางเลน อบต.นราภิรมย ์ พระมอพิสัย  

 บางเลน อบต.นราภิรมย ์ สวา่งอารมณ์  

 บางเลน อบต.นราภิรมย ์ อบต.นราภิรมย ์  

 บางเลน อบต.ดอนตูม ตาํบลดอนตูม  

 บางเลน อบต.บวัปากท่า อบต.บวัปากท่า  
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ตารางที  รายชือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม (ต่อ) 
ที อาํเภอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ชือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมายเหตุ 

 บางเลน อบต.บางไทรป่า ตาํบลบางไทรป่า  

 บางเลน อบต.บางภาษี อบต.บางภาษี  

 บางเลน อบต.บางภาษี บา้นคลองพระมอพิสัย  

 บางเลน อบต.บางหลวง อบต.บางหลวง  

 บางเลน อบต.นิลเพชร ตาํบลนิลเพชร  

 กาํแพงแสน อบต.กระตีบ ประถมฐานบินกาํแพงแสน  

 กาํแพงแสน อบต.กระตีบ ศพด.กระตีบร่วมใจ  

 กาํแพงแสน อบต.ดอนข่อย บา้นดอนทอง  

 กาํแพงแสน อบต.ดอนข่อย บา้นสะอาดพฒันา  

 กาํแพงแสน อบต.ทุ่งขวาง ปลกัไมล้าย  

 กาํแพงแสน อบต.ทุ่งขวาง วดัปลกัไมล้าย  

 กาํแพงแสน อบต.ทุ่งลูกนก หนองหญา้ปลอ้ง  

 กาํแพงแสน อบต.รางพิกุล หว้ยดว้น  

 กาํแพงแสน อบต.วงันาํเขียว บา้นดอนซาก  

 กาํแพงแสน อบต.สระพฒันา บา้นสระ(สระสีมุม)  

 กาํแพงแสน อบต.สระพฒันา หนองเทียม  

 กาํแพงแสน อบต.สระพฒันา บา้นหนองพงนก  

 กาํแพงแสน อบต.สระสีมุม อีด่าง  

 กาํแพงแสน อบต.หนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

 กาํแพงแสน อบต.หว้ยขวาง ศพด.บา้นหว้ยขวาง  

 กาํแพงแสน อบต.หว้ยม่วง กระดีออ้  

 กาํแพงแสน อบต.กาํแพงแสน บา้นวดัครู  

 กาํแพงแสน อบต.ทุ่งลูกนก ศพด.ทุ่งลูกนก  

 กาํแพงแสน อบต.ดอนข่อย บา้นบ่อนาํจืด  

 พุทธมณฑล อบต.ศาลายา บา้นวดัสุวรรณาราม  
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ตารางที  รายชือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม (ต่อ) 
ที อาํเภอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ชือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมายเหตุ 

 พุทธมณฑล อบต.ศาลายา ศาลายา  

 พุทธมณฑล อบต.มหาสวสัดิ บา้นคลองมหาสวสัดิ  

ทีมา   :   สํานกังานทอ้งถินจงัหวดันครปฐม, แบบสํารวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ณ วนัท ี  มิถุนายน  จังหวดันครปฐม (ม.ป.ท. ,ม.ป.ป.) 
 

งานวจัิยทีเกียวข้อง 

งานวจัิยในประเทศ 

สุเทพ เวชกุล ไดศึ้กษาความพร้อมในการจดัการศึกษาของเทศบาลตาํบลในจงัหวดัภูเก็ต 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) เทศบาลตาํบลมีความพึงพอใจ ประสิทธิภาพและการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาในระบบ ระดบัการศึกษาปฐมวยัมาก ทงัยงัไดรั้บการบริจาคเป็นเงินและความร่วมมือใน
การจดัการศึกษาระดบันี จึงทาํให้เทศบาลตาํบล ทงั 5 แห่ง ไดมี้การจดัทาํแผนกลยุทธ์ทงัดา้นบุคคล 

งบประมาณ อาคารสถานที ไวเ้พือรองรับโดยมีการจดัตงัฝ่ายการศึกษา จงัตงังบประมาณอุดหนุน 

จดัสรรรายไดส้มทบเพือดูแลการจดัการศึกษาขึนในเทศบาลตาํบล ทงั 5 แห่ง เป็นทียอมรับของ
ชุมชนในเขตเทศบาลตาํบล ทงั 5 แห่ง เป็นอยา่งมาก ส่วนการจดัการศึกษาในระบบระดบัอืน 

เนืองจากเทศบาลตาํบล ทงั 5 แห่ง ยงัไม่เคยไดรั้บโอนสถานศึกษาเขา้มาในสังกดัจึงทาํให้เทศบาล
ตาํบล ทงั 5 แห่งไม่มีการกาํหนดแผนยุทธศาสตร์เพือรองรับการกระจายอาํนาจทางการศึกษาแต่
อยา่งใด 2) เทศบาลตาํบล ทงั 5 แห่ง มีโครงสร้างภายในทีเอือต่อการจดัการศึกษาในระบบและเป็น
การจดัการศึกษาเด็กปกติมาก ทงันีเพราะเทศบาลตาํบล มีความพร้อมดา้นบุคลากร งบประมาณ 

อาคารสถานที อยูใ่นความพร้อมมากอยูแ่ลว้ จากผลการสัมภาษณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบล ทงั 

5 แห่ง ผูท้รงคุณวุฒิ บุคลากรทางการศึกษา และผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความตอ้งการให้เทศบาล
ตาํบลจดัการศึกษาในระบบและจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัมาก ทงันี เทศบาลตาํบลทงั 5 แห่ง จดัได้
ดีอยูแ่ลว้และเป็นทีภาคภูมิใจของนายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบล ทงั 5 แห่ง มีวางแผนนโยบาย 

ควบคุมกาํกบั ติดตามประเมินผลการจดัการศึกษาปฐมวยัเป็นอย่างดี ทาํให้การศึกษาในระดบั
ปฐมวยัเป็นทียอมรับของชุมชน 3)เจตคติต่อการกระจายอาํนาจทางการศึกษาของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง
ในการจดัการศึกษาของเทศบาลตาํบลในจงัหวดัภูเก็ต พบวา่ โดยภาพรวมมีความพร้อมอยูใ่นระดบั
มาก เมือพิจารณาในรายละเอียด พบว่าบุคลากรทีปฏิบติังานในเทศบาลตาํบลมีเจตคติต่อการ
กระจายอาํนาจทางการศึกษาวา่มีความพร้อมอยูใ่นระดบัมาก ผูท้รงคุณวุฒิมีเจตคติต่อการกระจาย
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อาํนาจทางการศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลางและบุคลากรทีปฏิบติังานในสถานศึกษา มีเจตคติต่อการ
กระจายอาํนาจทางการศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง และ 4) ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการ
กระจายอาํนาจทางการศึกษาสู่ทอ้งถินพบวา่ การเตรียมความพร้อมในการจดัการศึกษาของ เทศบาล
ตาํบลมีความพร้อม 4 ประการ คือ(1) ดา้นบุคลากร (2) ดา้นงบประมาณ อาคารสถานที (3) ดา้นแผน
นโยบาย และ (4) ดา้นการควบคุมกาํกบัติดตาม และประเมินผล รูปแบบในการจดัการศึกษาของ
เทศบาลตาํบล มีความพร้อมในการจดัการศึกษาใหป้ระชาชนในเขตพืนทีรับผดิชอบเพียง 3 ประการ 

คือ (1) จดัการศึกษาในระบบ(2) จดัการศึกษาสาํหรับเด็กปกติ และ (3) จดัการศึกษาในระดบัปฐมวยั
และประถมศึกษา และนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวดาํเนินการ และความเป็นไปไดใ้นการกระจาย
อาํนาจทางการศึกษาสู่เทศบาลตาํบล พบวา่ ไม่สามารถกาํหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ แนว
ดาํเนินการ และความเป็นไปไดใ้นการกระจายอาํนาจทางการศึกษาสู่เทศบาลตาํบลได ้ เนืองจาก 

นโยบายของรัฐยงัไม่ชดัเจน มีเพียงแผนงาน โครงการในการพฒันาและส่งเสริมการจดัการศึกษาที
สถานศึกษาในเขตพืนทีบริหารจดัการประสานแผนการดาํเนินงานตามความตอ้งการและบริบทของ
แต่ละสถานศึกษาเพราะว่าการพฒันาคนให้มีคุณภาพตอ้งใช้งบประมาณและบุคลากรทีมีความรู้
ดา้นการศึกษาในการเนินการ20 

ยุทธนา  มิงเมือง  ไดศึ้กษาเรือง การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต
พบว่า  1)  การบริหารจดัการศูนยเ์ด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคตในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เมือ
พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าอยู่ในระดับมาก    ด้าน  คือ  ด้านการบริการอาหารสะอาดและ
ปลอดภยั  ดา้นบุคลากร    ดา้นส่งเสริมสุขภาพ  และดา้นสิงแวดลอ้มสะอาดและปลอดภยั  ส่วนดา้น
การส่งเสริมพฒันาการเด็ก และดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง  และหน่วยงานทีเกียวขอ้งอยูใ่น
ระดบัปานกลาง )  แนวทางการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต  ไดแ้ก่  ดา้นส่งเสริม
พฒันาการเด็ก   ควรมีห้องโสตทศันศึกษา  เครืองเล่นสนาม  สอนพิเศษตอนเยน็  และฝึกฝนให้
นกัเรียนเขียนอ่านคล่อง    ดา้นสิงแวดลอ้มสะอาดและปลอดภยั  ควรจดัห้องเรียนเป็นสัดส่วนควรมี
ห้องนําห้องส้วมให้เพียงพอควรติด มุ้งลวดทุกห้อง ควรขยายพืนทีและขยายการสอนถึงขัน
ประถมศึกษาปีที    ด้านบุคลากรเพิมจาํนวนครู  และดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง  ชุมชน  

                                                           
20 สุเทพ เวชกุล, “การศึกษาความพร้อมในการจดัการศึกษาของเทศบาลตาํบลในจงัหวดั

ภูเก็ต” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2548.), - . 
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และหน่วยงานทีเกียวขอ้งควรประสานงานกบัทุกฝ่าย  มีการประชาสัมพนัธ์และแจกเสือผา้ให ้    
เด็กเล็ก21 

เกษร  สุขจินดา   ได้ศึกษาการพฒันาบุคลากรกับความพร้อมในการจดัการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน ผลการศึกษาพบวา่ ) การพฒันาบุคลากรขององคก์ารปกครองส่วน
ทอ้งถิน โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงตามลาํดบัค่าเฉลีย ดงันี ออกแบบ
วิธีการพฒันาบุคลากร  การประเมินความตอ้งการในการพฒันาบุคลากร  การดาํเนินการพฒันา
บุคลากรและการประเมินผลการพฒันาบุคลากร ) ความพร้อมในการจดัการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงตามลาํดบัค่าเฉลีย
ดงันี แผนการเตรียมความพร้อมในการจดัการศึกษาหรือแผนพฒันาการจดัการศึกษา  การจดัสรร
รายได้เพือการศึกษา ความเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนเกียวข้องต่อความพร้อมในการจัด
การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน วิธีการบริหารและการจดัการศึกษา  ระดบัและประเภท
การศึกษาทีสอดคลบอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชนและประสบการณ์ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถินในการจดัหรือมีส่วนร่วมจดัการศึกษา ) ความพร้อมในการจดัการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาบุคลากรโดยภาพรวมและรายดา้น โดย
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย  ดังนี  การประเมินความต้องการในการพฒันาบุคลากร การ
ดาํเนินการพฒันาบุคลากร การประเมินผลการพฒันาบุคลากรและการออกแบบวิธีการพฒันา
บุคลากร22 

ประพนัธ์ ดีอุด ได้ศึกษาการประเมินความพร้อมในการจดัการศึกษาขนัพืนฐานของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพะเยา ผลการศึกษาพบวา่ 1) การดาํเนินการเตรียมความพร้อมในการจดั
การศึกษาขนัพืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพะเยาดา้นการบริหารจดัการ ดา้นงบประมาณ 

และดา้นอาคาร/สถานที/เครืองมือเครืองใช้ อยูใ่นระดบัปานกลาง ขณะทีดา้นบุคลากรอยูใ่นระดบั
นอ้ย 2) ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานเตรียมความพร้อมในการจดัการศึกษาขนัพืนฐานของ
องคก์ารบริหารจงัหวดัพะเยา พบว่า ขาดแคลนบุคลากรดา้นการจดัการศึกษาขนัพืนฐานบุคลากร
ขาดความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการศึกษาขนัพืนฐาน ไม่มีกองราชการในสังกดัทีรับผิดชอบ
                                                           

21 ยุทธนา  มิงเมือง, “การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต  จงัหวดั
ปทุมธานี” (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, ), บทคดัยอ่. 

22 เกษร สุขจินดา, “การพฒันาบุคลากรกบัความพร้อมในการจดัการศึกษาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหาร
การศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, ), บทคดัยอ่. 
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การบริหารจดัการศึกษาโดยตรง กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัเกียวกบัภารกิจการถ่ายโอนสถานศึกษา
ไม่มีความชดัเจน และหน่วยงานส่วนกลางไม่ให้การสนบัสนุนช่วยเหลือดา้นการฝึกอบรม และ
งบประมาณอยา่งเพียงพอ ผูบ้ริหารยงัไม่ให้ความสําคญัในดา้นการถ่ายโอนสถานศึกษา และปัญหา
การต่อตา้นจากองคก์รครูในพืนทีและ 3) จากการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษา
ต่อความตอ้งการทีจะถ่ายโอนไปสังกดัหน่วยงานภาครัฐนนัพบวา่ บุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่
มีความตอ้งการถ่ายโอนไปสังกดักระทรวงศึกษาธิการ และเหตุผลทีไดต้อ้งการถ่ายโอนไปสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เพราะองค์การบริหารส่วนจงัหวดัมีบุคลากรทีมีความชาํนาญดา้นการ
จดัการศึกษาขนัพืนฐานจาํนวนนอ้ย และไม่เคยมีประสบการณ์ดา้นการจดัการศึกษามาก่อน และ
ผูบ้ริหาร (ฝ่ายการเมือง) อาจทาํใหก้ารจดัการศึกษาถูกแทรกแซง ไม่มีความโปร่งใส และตรวจสอบ
ไดย้าก23 

เบญจวรรณ  กีสุขพนัธ์  ไดศึ้กษารูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูของมหาวิทยาลยัราชภฎัสวน
ดุสิตทีใช้สําหรับพฒันาครูปฐมวยั  สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน  กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิน กระทรวงมหาดไทย ผลการศึกษาพบวา่ ครูปฐมวยัทีปฏิบติังาน ณ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินมีความตอ้งการพฒันาวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ของคุรุสภามากในทุกดา้น ซึงไดแ้ก่ ดา้นการปฏิบติัตน  วินยั  คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
ดา้นการปฏิบติังานและดา้นความรู้ประสบการณ์วชิาชีพ  หากพิจารณาเป็นรายไดพ้บวา่ ครูปฐมวยัมี
ความตอ้งการพฒันาวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภาพมากเป็นอนัดบัแรก 
คือความรู้และประสบการณ์วิชาชีพในมาตรฐานความรู้เกียวกบัการจดัการเรียนรู้ การวิจยัทาง
การศึกษา นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา  ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู การ
วดัและประเมินผลการศึกษา  การพฒันาหลกัสูตร  การบริหารจดัการในห้องเรียน จิตวิทยาสําหรับ
ครูและความเป็นครูตามลาํดบั24 

มณัฑนา  หริกจนัทร์  ไดศึ้กษาปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัปทุมธานี  ผลการวิจยัพบว่า  ผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กมี
                                                           

23
 ประพนัธ์ ดีอุด, “การประเมินความพร้อมในการจดัการศึกษาขนัพืนฐานขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัพะเยา” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2550.), - . 
24 เบญจวรรณ  กีสุขพนัธ์, “รูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต

ทีใชส้าํหรับพฒันาครูปฐมวยั สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน 
กระทรวงมหาดไทย” (วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการจดัการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, ), บทคดัยอ่. 
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ความคิดเห็นเกียวกบัปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลจงัหวดัปทุมธานีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายได้พบว่า 
ผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กมีความคิดเห็นเกียวกบัปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจงัหวดัปทุมธานี ดา้นทีมีความคิดเห็นระดบัสูงสุด คือ 
มาตรฐานดา้นบุคลากร  รองลงมาคือ มาตรฐานดา้นผูเ้รียน ส่วนดา้นทีมีความคิดเห็นระดบัทา้ยสุด 
คือ มาตรฐานด้านศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็ก
เกียวกบัปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล จงัหวดัปทุมธานีตามวุฒิการศึกษา  ตาํแหน่งและขนาดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล พบว่า 
ผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กมีความคิดเห็นต่อปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานีในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั แต่
การเปรียบเทียบตามขนาดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพบวา่ผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กทีปฏิบติังาน
ในองค์การบริหารส่วนตาํบลทีมีขนาดต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อปัญหาการดําเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานีในภาพรวม
และรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . 25  

ศิริพร  ทองธรรมจินดา  ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารกับมาตรฐานศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  จงัหวดันครปฐม  พบวา่ ) พฤติกรรมการบริหาร
ของผูบ้ริหารศูนยเ์ด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินจงัหวดันครปฐมในภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก  ) มาตรฐานศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน จงัหวดั
นครปฐมในภาพรวมและรายไดอ้ยูใ่นระดบัมาก  ) พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารในภาพรวม
มีความสัมพนัธ์กบัมาตรฐานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน จงัหวดันครปฐม 
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .  เมือพิจารณารายด้านพบว่า พฤติกรรมด้านการจูงใจกับ
มาตรฐานที  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตรมีค่าความสัมพนัธ์สูงทีสุด26 

                                                           
25

 มณัฑนา  หริกจนัทร์, “ปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี” วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ,์ ,  (ตุลาคม  – มกราคม ) : - . 

26
 ศิริพร  ทองธรรมจินดา, “พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารกบัมาตรฐานศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  จงัหวดันครปฐม” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 3), 
บทคดัยอ่. 
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เพชรอุมา  สุขเกษม  ไดศึ้กษาการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัเทศบาลในจงัหวดัราชบุรี 
พบว่า ) การบริหารศูนย์พฒันาเล็กสังกัดเทศบาลในจงัหวดัราชบุรีตามความเห็นของผูบ้ริหาร  
ผูดู้แลเด็กและกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยภาพรวมและรายมาตรฐานอยู่ในระดบัมาก
ทุกมาตรฐาน ) แนวทางการพฒันาการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัเทศบาลในจงัหวดัราชบุรี 
คือผูบ้ริหาร ผูดู้แลเด็กและกรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กควรเขา้รับการอบรม ศึกษาดูงาน แสวงหา
ความรู้ มีความรับผิดชอบ มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัหลกัสูตรสาระการเรียนรู้ แผนการสอน สือ
การสอน การวดัผลและประเมินผล วธีิการสอน ความเสียสละและความตงัใจในการปฏิบติังาน ควร
จดัสภาพแวดล้อมทีสนองความตอ้งการ ความสนใจและการพฒันาการของเด็ก ควรร่วมมือกัน    
ในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการประชาสัมพนัธ์การดาํเนินกิจการของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก    
ควรมีการส่งเสริมผูเ้รียนให้มีความรู้ ความเขา้ใจ เขา้ร่วมกิจกรรมของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพือพฒันา
คุณภาพของผูเ้รียนตามคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์มีคุณธรรม จริยธรรม ดาํรงรักษาไวซึ้งวฒันธรรม
ประเพณีอนัดีงามของไทย27 

วรลกัษณ์  พลรบ ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของผูป้กครองทีส่งผลต่อ   
การปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของเทศบาล พบว่า ) การมีส่วนร่วม     
ในการจดัการศึกษาของผูป้กครองศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของเทศบาลอยู่ในระดบัมากทงัโดยภาพรวม
และเมือแยกพิจารณาในแต่ละด้าน  ) การปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ของเทศบาลอยูใ่นระดบัมากทงัโดยภาพรวมและเมือแยกพิจารณาในแต่ละดา้น  ) การมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาของผูป้กครองทีส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันา   
เด็กเล็กของเทศบาลทงัในภาพรวมและในมาตรฐานดา้นต่าง ๆ คือ ดา้นบุคลากร ดา้นศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็กและดา้นผูเ้รียน ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
ยกเวน้ด้านผูเ้รียนทีมีการมีส่วนร่วมในการดาํเนินการร่วมส่งผลด้วย โดยมีนัยสําคญัทางสถิติ          
ทีระดบั. 28 

                                                           
27

 เพชรอุมา  สุขเกษม, “การบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัเทศบาลในจงัหวดัราชบุรี” 

(การคน้ควา้อิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 3), บทคดัยอ่. 

28
 วรลกัษณ์  พลรบ, “การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของผูป้กครองทีส่งผลต่อการ

ปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของเทศบาล” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 3), 
บทคดัยอ่. 
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ประเสริฐ  บุญมี  ไดศึ้กษาปัญหาการบริหารงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  สังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถินในเขตอาํเภอชุมพลบุรี  จงัหวดัสุรินทร์  ผลการวิจยัพบวา่  ปัญหาการบริหารงานศูนย์
พฒันาเด็กเล็กตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในเขต
อาํเภอชุมพลบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัน้อย  เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นอาคารสถานทีสิงแวดลอ้มและความปลอดภยั  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ส่วนขอ้อืน ๆอยูใ่นระดบั
นอ้ย  โดยเรียงลาํดบัจากดา้นทีมีค่าเฉลียสูงไปหาตาํ ไดด้งันี  ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ 
ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชนและดา้นวชิาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ซึงดา้น
อาคารสถานที สิงแวดลอ้มและความปลอดภยัมีค่าเฉลียสูงสุด ทงันี อาจเนืองมาจากศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินหลายแห่งในปัจจุบนัยงัไม่มีอาคารสถานทีเป็นเอกเทศและแม้
บางส่วนทีรัฐบาลจดัสรรงบประมาณสําหรับสร้างอาคารสถานทีแลว้แต่การจดัห้องเรียนยงัไม่เป็น
สัดส่วน พืนทีภายนอกอาคารยงัอยูใ่นระหวา่งการปรับปรุงและตกแต่งทงัสนามเด็กเล็ก สนามหญา้ 
ตน้ไม ้ไมด้อก ไมป้ระดบั ทีจะทาํใหเ้กิดความร่มรืนยงัมีไม่เพียงพอและยงัไม่มีรัวรอบขอบชิด29 

งานวจัิยต่างประเทศ 

 เฟนทุสโซ (Fantuzzo) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการศึกษาระดบัปฐมวยั 
พบว่า การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการศึกษาระดบัปฐมวยัมี  ลกัษณะ คือการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทีบ้าน  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทีโรงเรียนและการเขา้ประชุมของโรงเรียนสําหรับ
ผูป้กครองทีเขา้มามีส่วนร่วม  พบว่าผูป้กครองทีมีการศึกษาสูงจะมีส่วนร่วมในการศึกษาระดบั
ปฐมวยัมากกว่าผูป้กครองทีมีการศึกษาน้อย ผูป้กครองทีติดต่อกับโรงเรียนในระดับสูงไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัการมีสวนร่วมของผูป้กครองในการศึกษาของเด็ก30 

 มิเชล พอล (Michael Paul) ได้ศึกษาความพร้อมในการเป็นผูน้ําของผูบ้ริหาร พบว่า 
ผูบ้ริหารหน้าใหม่มีความพร้อมด้านความรู้และทกัษะเกียวกบัเทคโนโลยีต่าง ๆ และการจดัการ
บริหารของหน่วยงานจะใช้เทคโนโลยีและความรู้ใหม่  ๆ  ทีได้รับมาใช้  ส่วนผู ้บริหารทีมี
ประสบการณ์จะมีความพร้อมด้านประสบการณ์  การจัดการบริหารของหน่วยงานจะใช้

                                                           
29

 ประเสริฐ บุญมี, “ปัญหาการบริหารงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถินในเขตอาํเภอชุมพลบุรี  จงัหวดัสุรินทร์” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษาแห่งชาติครังที  , -  ธนัวาคม , . 

30
 J.W. Fantuzzo, “Family involvement : a multivariate assessment of family participation 

in early childhood education”, Journal of Education Psychology 92,2(June 200 ):367-376. 
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ประสบการณ์ทีมีตนเองเป็นหลกั และพบวา่ผูบ้ริหารทงัสองแบบมีความพร้อมดา้นความเต็มใจมาก
ขึน ถา้ไดรั้บเงินเดือนหรือผลตอบแทนเพิมขึน31 

โรเบิร์ตและเบรท (Robert and Brett) ไดศึ้กษาการเกิดพฤติกรรมความเป็นผูน้าํของครูใหญ่
ด้วยการทดสอบเกียวกบัความรับผิดชอบพืนฐานของครูใหญ่  โดยสอบถามจากครูในโรงเรียน
ประถมเมืองฟลอริดา้เกียวกบัความสามารถในวชิาชีพและลกัษณะความเป็นผูน้าํของครูใหญ่ พบวา่
ความเขา้ใจของครู  ความพึงพอใจในการทาํงานและความรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย       
มีความสัมพนัธ์กบัการเกิดพฤติกรรมความเป็นผูน้าํของครูใหญ่32  

สรุป 

 หวัหนา้ศูนยเ์ป็นบุคคลทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินคดัเลือกและบรรจุแต่งตงัจากผูดู้แลเด็ก 
เพือปฏิบติัหนา้ทีรับผดิชอบดูแลบุคลากรและการดาํเนินของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดงันนัจึงจาํเป็นตอ้ง
เป็นผูที้มีความพร้อมทงัในดา้นความสามารถ (ability) ซึงประกอบดว้ย ความรู้  ความเขา้ใจ  ทกัษะ 
ประสบการณ์  และความเต็มใจ  (willingness) ทีประกอบดว้ย ความมุ่งมนั ความมนัใจ  แรงจูงใจ 
ในความสาํเร็จและความมนัคง 

ความพร้อมของหวัหนา้ศูนยมี์ผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กหลายดา้นซึงตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิน ไดก้าํหนดไว ้  มาตรฐาน  ไดแ้ก่  )  มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ซึงแบ่งเป็น  ด้าน  ไดแ้ก่  ด้านการบริหารงาน  ดา้นการบริหารงบประมาณและดา้นการบริหาร
บุคลากร   )  มาตรฐานด้านบุคลากร  )  มาตรฐานด้านอาคารสถานที สิงแวดล้อมและ            
ความปลอดภัย   ซึงแบ่งเป็น   ด้าน  ได้แก่   ด้านอาคารสถานที   ด้านสิงแวดล้อมและด้าน           
ความปลอดภยั )มาตรฐานดา้นวชิาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร  ซึงแบ่งออกเป็น  ดา้น  ไดแ้ก่  
ด้านหลักสูตร  ด้านการจัดประสบการณ์/การจัดกิจกรรมประจําวนั  ด้านการเขียนแผนการ            
จดัประสบการณ์  ดา้นสือและนวตักรรมการจดัประสบการณ์เรียนรู้  ดา้นการวดัผลและประเมินผล  
ดา้นการวิจยัในชันเรียน  ด้านโภชนาการ  ด้านกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ด้านการประเมินคุณภาพ
                                                           

31
 Williams. Michael Paul, “An Evolving Professional Discipline”, Dissertation Abstracts 

International Volume; Section 4 (2003):770. 
32 Eglay J. Robert and Jones D. Brett, Principals’ Inviting Leadership Behaviors in a 

Time of Test-Based Accountability, 2005.  อา้งถึงใน  ศิริพร  ทองธรรมจินดา, “พฤติกรรม        
การบริหารของผูบ้ริหารกบัมาตรฐานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน  จงัหวดั
นครปฐม”, . 
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ภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก )  มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน       
ซึงแบ่งออกเป็น  ด้าน ไดแ้ก่  ดา้นวิชาการ  ด้านอาคารสถานที  ด้านงบประมาณ  ดา้นบุคลากร 
และดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน  )  มาตรฐานดา้นการส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั   
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บทท ี  

การดําเนินการวจัิย 

การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive  research)  มีวตัถุประสงคเ์พือทราบ             
) ความพร้อมของหัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม  

2) การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วน
ตาํบลในจงัหวดันครปฐม 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพร้อมของหวัหนา้ศูนยก์บัการปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม  
โดยใช้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐมเป็นหน่วยวิเคราะห์ 
(unit  of  analysis)  ผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบดว้ย  ผูป้กครองนกัเรียน  ผูแ้ทนชุมชน ผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน  ผูท้รงคุณวุฒิด้านการศึกษาทีเป็นคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
และหัวหน้าศูนยห์รือครูผูดู้แลเด็กทีรักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์ โดยมีขนัตอนการดาํเนินการ
วจิยัและระเบียบวธีิวจิยั  ดงันี 

ขนัตอนการดําเนินการวจัิย 

เพือให้การดาํเนินการวิจยัเป็นไปอยา่งมีระบบและบรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัทีกาํหนดไว ้ 
ผูว้จิยัจึงกาํหนดรายละเอียดและขนัตอนของการดาํเนินการวิจยัไว ้  ขนัตอน  ดงันี 

ขนัตอนท ี   การจัดเตรียมโครงการวจัิย 

เป็นขนัตอนการจดัเตรียมโครงการวจิยั โดยการศึกษาสภาพปัญหาจากเอกสารต่าง ๆ ขอ้มูล
ทางสถิติ  รายงานต่าง ๆ  พร้อมทงัศึกษาวรรณกรรมต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งจากตาํราวิชาการ เอกสารทาง
วิชาการ ขอ้มูลสารสนเทศ งานวิจยัต่าง ๆ และจดัทาํโครงร่างงานวิจยั  เสนอต่อภาควิชา  เพือขอ
อนุมติัโครงร่างงานวจิยัจากบณัฑิตวทิยาลยั 

ขนัตอนที 2 การดําเนินการวิจัย  

เป็นขนัตอนการสร้างเครืองมือ  รับขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันาเครืองมือ แกไ้ข
ขอ้บกพร่องของเครืองมือ  และนาํเครืองมือไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง แลว้นาํขอ้มูลทีไดม้า
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มูล  วเิคราะห์และแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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ขนัตอนที 3 รายงานการวจัิย  
เป็นการนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมาจดัทาํรายงานการวิจยั  นาํเสนออาจารยที์ปรึกษาผู ้

ควบคุมวทิยานิพนธ์ เพือตรวจสอบแกไ้ข นาํเสนอผลการวิจยัต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามทีคณะกรรมการเสนอแนะ  แลว้จดัทาํรายงานฉบบัสมบูรณ์เสนอต่อ
บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ระเบียบวธีิวจัิย 

เพือใหง้านวจิยัครังนีมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  ผูว้ิจยั
จึงกาํหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกียวกบัระเบียบวิธีวิจยั ประกอบดว้ย แผนแบบการวิจยั  ประชากร  
กลุ่มตวัอย่างและวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง ผูใ้ห้ขอ้มูล ตวัแปรทีศึกษา เครืองมือและการสร้าง
เครืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติทีใช้ในการวิจยั  ดงัรายละเอียด
ต่อไปนี 

 
แผนแบบการวจัิย 

การวจิยัครังนีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา (descriptive  research) ทีมีแผนแบบการวจิยัใน
ลกัษณะของตวัอยา่งกลุ่มเดียว  ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the  one  shot, non-experimental  

case  study  design)  ซึงเขียนเป็นแผนผงั  (diagram)  ไดด้งันี 

 

 

 

 

 

 

 

เมือ     R   หมายถึง   ตวัอยา่งทีไดม้าจากการสุ่ม 

X   หมายถึง   ตวัแปรทีศึกษา 
O   หมายถึง   ขอ้มูลทีไดจ้าการศึกษา 
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           R                              X 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 

 ประชากรในการศึกษาวิจยัครังนี  ได้แก่  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วน
ตาํบลในจงัหวดันครปฐม  จาํนวน     ศูนย์  แบ่งตามเขตอาํเภอ  อาํเภอ  ได้แก่อาํเภอเมือง        

 ศูนย ์ อาํเภอดอนตูม    ศูนย ์ อาํเภอสามพราน  3 ศูนย ์ อาํเภอนครชยัศรี  8 ศูนย ์ อาํเภอ   
บางเลน    ศูนย ์ อาํเภอกาํแพงแสน  9  ศูนย ์ อาํเภอพุทธมณฑล    ศูนย์1   
 กลุ่มตัวอย่าง 

 เพือให้ไดม้าซึงตวัแทนทีมีความเชือถือได ้ ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยมีรายละเอียด
ดงันี  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม  จาํนวน  ศูนย ์ 
ผูว้ิจยัไดเ้ปิดตารางของ เครซีและมอร์แกน (Krejcie  and  Morgan)2  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  92  
ศูนย ์ จากนนัผูว้ิจยัใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งประเภท (stratified  random  sampling)  โดยจาํแนก
ตามอาํเภอ  เพือใหไ้ดศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็กในแต่ละอาํเภอ   

ผู้ให้ข้อมูล 

ผูใ้หข้อ้มูลของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กแต่ละแห่งมีจาํนวน  คน ประกอบไปดว้ย คณะกรรมการ
บริหารศูนยที์เป็นตวัแทนผูป้กครองนกัเรียน  ผูแ้ทนชุมชน  ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน  
ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการศึกษาและหัวหน้าศูนยห์รือผูดู้แลเด็กทีรักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์  รวม
ผูใ้หข้อ้มูล    คน  ดงัรายละเอียดในตารางที  

 

 

 

 

                                                           
1 สาํนกังานทอ้งถินจงัหวดันครปฐม, แบบสํารวจข้อมูลศูนย์พฒันาเด็กเลก็ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน ณ วนัท ี  มิถุนายน  จังหวดันครปฐม (ม.ป.ท. ,ม.ป.ป.) 
2 Robert  Krejcie V. and Daryle  W. Morgan, “Determining  Sample  Size  for  Research  

Activities” Journal  for  Education  and  Psychological  Measurement  No.3, November, 1970 

: 608. 
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ตารางที 5  จาํนวนประชากร  กลุ่มตวัอยา่งและผูใ้หข้อ้มูล 

 

 

 

อาํเภอ 

 

 

ประชากร 

 

 

(ศูนย)์ 

 

 

กลุ่ม 

ตวัอยา่ง 

 

(ศูนย)์ 

ผูใ้หข้อ้มูล  (คน)  

 

รวม 

 

 

(คน) 
ผูป้

กค
รอ
งน

กัเรี
ยน

 

ผูแ้
ทน

ชุม
ชน

 

ผูบ้
ริห

ารอ
งค
ก์ร
ปก

คร
อง
ทอ้

งถิ
น 

ผูท้
รงคุ

ณว
ฒุิด

า้น
กา
รศึ
กษ

า 

หวั
หน

า้ศูน
ย/์ค

รูผ
ูดู้แ

ลเด
็ก  

เมือง  20 20 20 20 20 20 100 

ดอนตูม  8 8 8 8 8 8 40 

สามพราน  10 10 10 10 10 10 50 

นครชยัศรี  23 23 23 23 23 23 110 

บางเลน  14 14 14 14 14 14 70 

กาํแพงแสน  15 15 15 15 15 15 75 

พุทธมณฑล  2 2 2 2 2 2 10 

รวม  92 92 92 92 92   
 

ตัวแปรทศึีกษา 
 สาํหรับการวจิยัครังนีมีตวัแปรทีใชใ้นการวจิยั  ประกอบดว้ย  ตวัแปรพืนฐานและตวัแปรที
ศึกษา  ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 ตัวแปรพืนฐาน  เป็นตวัแปรทีเกียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่  
เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  สาขาวชิาทีสาํเร็จการศึกษา  ตาํแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบติังานใน
ตาํแหน่ง 

 ตัวแปรต้น  เป็นตวัแปรความพร้อมของหวัหนา้ศูนย(์Xtot)  ตามแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้าํตาม
สถานการณ์ (situational leadership theory) ของเฮอร์เซยแ์ละบลนัชาร์ด (Hersey and Blanchard) 
ประกอบดว้ย  ตวัแปรยอ่ย ดงันี 

1. ความสามารถ (ability) (X1)  ความสามารถ (ability)หรือความพร้อมในการทาํงาน   
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(job readiness)  หมายถึงความสามารถในการทาํงานหรือกระทาํกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหนึงให้สําเร็จ
โดยอาศยัปัจจยัทีเกียวกบั 

 .  ความรู้ (knowledge) (X11)  คือ  ความรู้ความเขา้ใจเนือหา รู้วตัถุประสงคแ์ละ  
เป้าหมายของการทาํงาน 

1.2 ความเขา้ใจ (understanding) (X12)  คือ  ความเขา้ใจหนา้ทีความรับผดิชอบและวธีิ 

ปฏิบติังาน 

1.3  ทกัษะ (skill) (X13)  คือ  ทกัษะการปฏิบติังาน  การตดัสินใจ  วนิิจฉยั  สังการ  การ 

วางแผนปฏิบติังาน  การเลือกวธีิการทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จมีประสิทธิภาพ 

1.4 ประสบการณ์ (experience) (X14)  คือ ประสบการณ์ในการวางแผน  การจดัองคก์ร  
การตดัสินใจ  การติดต่อสือสาร  การแจง้ข่าวสารขอ้มูล  ตลอดจนการทาํความเขา้ใจอนัเป็นพืนฐาน
ของการทาํใหพ้ฤติกรรมของกลุ่มรวมกนัเป็นหนึงเดียว 

2. ความเต็มใจ (willingness) (X2) ความเต็มใจ (willingness) เป็นความพร้อมด้าน
จิตวิทยา (psychological readiness) คือ ความเต็มใจหรือแรงจูงใจทีจะทาํงานให้สําเร็จโดยอาศยั
ปัจจยัทีเกียวกบั 

2.1  ความมุ่งมนั (commitment) (X21)  คือ ความเสียสละเวลาใหก้บังาน การไม่ละทิง   
งาน  มานะบากบนัจนสาํเร็จ  ทุ่มเทใหก้บังานแมมิ้ใช่เวลาปฏิบติังาน 

 .    ความมนัใจ (confidence) (X22) คือ ความเชือมนัในตนเอง  การเขา้สังคม  ความ   
เป็นผูน้าํ  ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ ทกัษะการบริหาร 

2.3  แรงจูงใจในความสาํเร็จ (achievement motivation) (X23) คือ การกระตุน้ให ้ 
สมาชิก ในกลุ่มทาํงาน  ส่งเสริมใหใ้ชค้วามรู้ความสามารถ 

2.4 ความมนัคง (security) (X24)  คือ ความมีวนิยัในตนเอง  การปฏิบติัตามกฎระเบียบ  
มีความจริงใจ  ช่วยเหลือผูอื้น  ความซือสัตย ์ ไม่คดโกง  
 ตัวแปรตาม  เป็นตวัแปรทีเกียวกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก (Ytot)  ประกอบดว้ย   ตวัแปรยอ่ยดงันี 

1.  มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (Y1)  เป็นการกาํหนดมาตรฐานการ
ดาํเนินงานสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ดา้นการบริหารจดัการ โดย
ความร่วมมือสนบัสนุนของประชาชนในชุมชนทอ้งถิน  แบ่งการบริหารจดัการเป็น  ดา้น  ไดแ้ก่   

1.1 ดา้นการบริหารงาน 

1.1.1 การจดัตงัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

1.1.2 การยา้ย/รวมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 



 
 
 

59 
 

 

1.1.3 การยบุเลิกศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

. .    การใหบ้ริการ การอบรมเลียงดู การจดัประสบการณ์และส่งเสริม 

พฒันาการเรียนรู้ 

1.1.5  คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

1.2 ดา้นการบริหารงบประมาณ 

1.2.1 งบประมาณทีไดรั้บการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน 

1.2.2 งบประมาณเงินรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

1.2.3 งบประมาณเงินรายไดข้องศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

1.2.4 การจดัหาสือ หนงัสือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียนและอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

1.2.5 การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1.3 การบริหารงานบุคคล 

1.3.1 การสรรหา/เลือกสรรและการปรับสถานภาพ 

1.3.2 การคดัเลือกหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

1.3.3 การกาํหนดค่าตอบแทน สิทธิ สวสัดิการ 

1.3.4 การประเมินผลการปฏิบติังาน 

1.3.5 การพฒันาบุคลากร 

1.4 การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

. .    ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน มี  ประเภท คือ ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กทีจดัตงัเองและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทีไดรั้บการถ่ายโอนตามพระราชบญัญติักาํหนด
แผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน พ.ศ.   

. .   การบริหารจดัการ 

   ) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินจดัตงัเองและศูนย์
พฒันาเด็กเล็กทีถ่ายโอนมาจากกรมการพฒันาชุมชนและสํานกังานการประถมศึกษาแห่งชาติให้
ปฏิบติัตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

  ) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทีถ่ายโอนมาจากกรมการศาสนา  ให้ปฏิบติัตามแนว
ทางการปฏิบติัในการบริหารจดัการศูนยอ์บรมเด็กก่อนระดบัประถมศึกษาในศาสนสถาน 

2.  มาตรฐานดา้นบุคลากร (Y2)  เป็นการกาํหนดมาตรฐานเกียวกบัคุณสมบติั  บทบาท
หน้าทีและความรับผิดชอบของบุคลากรทีเกียวขอ้งในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ประกอบดว้ย  หัวหน้า
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ครูผูดู้แลเด็ก  ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก  ผูป้ระกอบอาหาร  ภารโรงและพนกังานจา้งที
ปฏิบติัหนา้ทีอืน 
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. มาตรฐานดา้นอาคารสถานที สิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั (Y3)  เป็นการกาํหนด
มาตรฐานสําหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ด้านอาคารสถานที 

สิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั ดงันี 

 3.1  ดา้นอาคารสถานที เป็นการกาํหนดมาตรฐานเกียวกบัพืนทีของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ทีตงั จาํนวนชนัของอาคาร ทางเขา้ - ออก และประตูหนา้ต่าง ตลอดจนพืนทีใชส้อยอืนๆเป็นตน้ 

 3.2  สิงแวดลอ้ม เป็นการกาํหนดมาตรฐานเกียวกบัสิงแวดลอ้มทงัภายในและภายนอก
ตวัอาคาร เช่น แสงสวา่ง เสียง การถ่ายเทอากาศ สภาพพืนทีภายในอาคาร รัวสภาพแวดลอ้มและ
มลภาวะ เป็นตน้ 

 3.3  ดา้นความปลอดภยั เป็นการกาํหนดมาตรฐานทีเกียวกบัความปลอดภยั เช่น การ
กาํหนดมาตรการป้องกนัความปลอดภยั และมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นตน้ 

. มาตรฐานดา้นวิชาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร (Y4)  เป็นการกาํหนดมาตรฐาน
สาํหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ดา้นวิชาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร 

ประกอบดว้ย 

1.  การบูรณาการหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  พุทธศกัราช  ใหส้อดคลอ้งกบั  
สังคม วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิน 

2. คุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องเด็กปฐมวยั 

3. คุณลกัษณะตามวยั  ซึงประเมินจากพฒันาการ  ดา้น ประกอบดว้ยดา้นร่างกาย   
ดา้นอารมณ์-จิตใจ  ดา้นสังคมและดา้นสติปัญญา 

4. การจดัประสบการณ์ 

5. การบริหารงานวชิาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร  ซึงแบ่งเป็น  ดา้น คือ 

5.1 ดา้นหลกัสูตร 

5.2 ดา้นการจดัประสบการณ์/การจดักิจกรรมประจาํวนั 

5.3 ดา้นการเขียนแผนการจดัประสบการณ์ 

5.4 ดา้นสือและนวตักรรมการจดัประสบการณ์เรียนรู้ 

5.5 ดา้นการวดัผลและประเมินผล 

5.6 ดา้นการนิเทศการศึกษา 
5.7 ดา้นการวจิยัในชนัเรียน 

5.8 ดา้นโภชนาการ 

5.9 ดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (กิจกรรมวนัสาํคญั/โครงการทีส่งเสริมผูเ้รียน 

5.10 ดา้นการประเมินคุณภาพภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
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5.  มาตรฐานดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากชุมชน (Y5)  เป็นการกาํหนด
มาตรฐานสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ดา้นการมีส่วนร่วมและการ
สนบัสนุนจากชุมชน เช่น การประชุมชีแจงให้ราษฎรในชุมชนทราบถึงประโยชน์และความจาํเป็น
ของการดาํเนินงาน การจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์การจดัให้มีกองทุนส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ดาํเนินงาน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลรวมถึงการเขา้มามีส่วนร่วมจากชุมชน หรือ
ประชาคมในทอ้งถิน ประกอบดว้ย  ดา้น  ไดแ้ก่ 

 5.1   ด้านวิชาการ  ให้คาํแนะนาํปรึกษาการจดัทาํหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการ
พฒันาต่าง ๆ ตามแผนพฒันาศูนยเ์ด็กเล็ก  ร่วมสนบัสนุนทรัพยากรในการทาํกิจกรรม  มีส่วนร่วม
ในการประเมินคุณภาพการจดัประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็ก  ประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงานของ
ศูนยใ์หชุ้มชนทราบ 
 .   ดา้นอาคารสถานที  ร่วมพฒันาปรับปรุงอาคารสถานทีและสิงแวดลอ้มภายในและ
ภายนอกอาคาร  ใหก้ารเฝ้าระวงัดูแลความปลอดภยัและทรัพยสิ์นภายในอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

5.3 ดา้นงบประมาณ  ระดมทรัพยากรสนบัสนุนการพฒันาอาคารสถานที    บุคลากร   
สือ  วสัดุ  ครุภณัฑ์  กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที  อาหารเสริม  อาหารวา่ง  อุปกรณ์กีฬาและอืน 
ในการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

5.4 ดา้นบุคลากร ให้คาํปรึกษาแนะนาํ  ส่งเสริม  สนบัสนุนในการพฒันาบุคลากร  มี
ส่วนร่วมในการอบรมเลียงดูจดัประสบการณ์เรียนรู้  ดูแลความปลอดภยัเด็กเล็กภายในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 

5.5 ดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน สนบัสนุนหรือมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมสัมพนัธ์ 

ชุมชน เช่น กิจกรรมเยียมบา้น  การจดัทาํสมุดสือสารระหว่างศูนยก์บัผูป้กครอง  การจดัทาํป้าย
นิเทศใหค้วามรู้ผูป้กครอง  การจดัมุมเรียนรู้ผูป้กครอง  การจดักิจกรรมการแสดงของเด็กเขา้ร่วมใน
โอกาสต่าง ๆ การจดันิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานเด็ก  ร่วมกิจกรรมวนัสําคญั
ทางศาสนาและประเพณีทอ้งถิน  ร่วมกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ทีสาธารณะ   

6.  มาตรฐานดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั (Y6)  เป็นการกาํหนดมาตรฐาน
สาํหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ดา้นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการ
พฒันาเด็กปฐมวยัทงัในระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  ระดบัอาํเภอ  ระดบัจงัหวดั  ระดบัภาค  
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เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

 เครืองมือทีใช้ในการวิจยัครังนีเป็นแบบสอบถาม (questionnaire)  สําหรับเก็บรวบรวม
ขอ้มูล  โดยผูว้จิยัเป็นผูส้ร้างขึน  จาํนวน   ฉบบั  จาํแนกเป็น  ตอน  ดงันี 

 ตอนที  เป็นแบบสอบถามเกียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามในเรือง เพศ  
อายุ  ระดบัการศึกษา  สาขาวิชาทีสําเร็จการศึกษา  ตาํแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบติังานใน
ตาํแหน่ง มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 

 ตอนที   เป็นการสอบถามเกียวกบัความพร้อมของหัวหน้าศูนย์(Xtot)โดยผูว้ิจยันาํมาจาก
แนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้าํตามสถานการณ์ (situational leadership theory) ของเฮอร์เซยแ์ละบลนัชาร์ด 

(Hersey and Blanchard)  
 ตอนที  เป็นการสอบถามเกียวกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก (Ytot) ด้านการบริหารจดัการ  ด้านบุคลากร  ด้านอาคารสถานที สิงแวดล้อมและความ
ปลอดภยั  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร  ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุก
ภาคส่วนและดา้นการส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั 

 แบบสอบถามตอนที  และ  มีลกัษณะเป็นแบบจดัอนัดบัคุณภาพ  ระดบั ตามแนวคิดของ
ไลเคิร์ธ (Likert’s five rating scale)3 มีความหมายและค่านาํหนกั  ดงันี 

 ระดบั   หมายถึง ความพร้อมของหวัหนา้ศูนย/์การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงาน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบล อยู่ในระดบัมากทีสุด  มีค่านาํหนกัเท่ากบั   
คะแนน 
 ระดบั   หมายถึง ความพร้อมของหวัหนา้ศูนย/์การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงาน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  อยูใ่นระดบัมาก  มีค่านาํหนกัเท่ากบั   คะแนน 
 ระดบั   หมายถึง ความพร้อมของหวัหนา้ศูนย/์การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงาน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบล อยู่ในระดบัปานกลาง  มีค่านาํหนกัเท่ากบั  
คะแนน 
 ระดบั  หมายถึง ความพร้อมของหวัหนา้ศูนย/์การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงาน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล อยูใ่นระดบันอ้ย  มีค่านาํหนกัเท่ากบั   คะแนน 

                                                           
3 Rensis Likert,  New  Patterns  of  Management (Tokyo : McGraw-Hill Book 

Company,1961), - . 
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 ระดบั   หมายถึง ความพร้อมของหวัหนา้ศูนย/์การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงาน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบล อยู่ในระดบัน้อยทีสุด  มีค่านาํหนักเท่ากบั   
คะแนน 

การพฒันาเครืองมือ 

 การพฒันาเครืองมือในการศึกษาวจิยัครังนี  ดาํเนินการตามขนัตอน  ดงันี 

1. ศึกษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้งแลว้นาํผลการศึกษามาพฒันาเครืองมือโดยการปรึกษา 
อาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ 

2. ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (content  validity) ของแบบสอบถามโดยการนาํ 
แบบสอบถามให้ผูเ้ชียวชาญ  จาํนวน  คน  ตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขสํานวนภาษาและเนือหา  
พิจารณาค่า IOC (Index of item objective congruence) มีค่าอยูร่ะหวา่ง .  – .  

3. นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(try out)  กบักลุ่มทีไม่ใช่กลุ่ม 

ตวัอยา่งจาํนวน  ศูนย ์ผูใ้หข้อ้มูลศูนยล์ะ  คน  รวมทงัสิน  คน 

4. นาํคะแนนทีไดก้ลบัมาหาค่าความเชือมนั (reliability) ตามวธีิของครอนบาค                

(Cronbach)4  ค่าสัมประสิทธิแอลฟา (α-Coefficient) ได ้.  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลทีใชใ้นการวจิยัครังนี ไดด้าํเนินการตามขนัตอนดงันี 

1.   ผูว้จิยัทาํบนัทึกถึงบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร ผา่นภาควชิาบริหารการศึกษา
เพือทาํหนงัสือขอความร่วมมือจากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

2.  ส่งแบบสอบถามทางไปรษณียแ์ละดว้ยตนเอง 

3.  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งแลว้นาํมาวเิคราะห์ 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัครังนี  ผูว้จิยัวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยนาํขอ้มูล
ทงัหมดมาจดัระเบียบขอ้มูล และวเิคราะห์เพือคาํนวณค่าทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  

 

 

                                                           
4 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing 3rd ed (New York : Harper & 

Row Publisher,1974), . 
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สถิติทใีช้ในการวจัิย 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามใช้ค่าความถี 
(frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage) 

2. วิเคราะห์ระดบัของความพร้อมของหัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบล โดยมชัฌิมเลขคณิต     

( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ
เบสท ์(Best)5  ซึงมีรายละเอียด ดงันี 

มชัฌิมเลขคณิต . - .   แสดงว่า  ความพร้อมของหัวหน้าศูนย์/การปฏิบติังานตาม
มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล อยูใ่นระดบัมากทีสุด 

มชัฌิมเลขคณิต . - .   แสดงว่า  ความพร้อมของหัวหน้าศูนย์/การปฏิบติังานตาม
มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   อยูใ่นระดบัมาก 

มชัฌิมเลขคณิต . - .   แสดงว่า  ความพร้อมของหัวหน้าศูนย์/การปฏิบติังานตาม
มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  อยูใ่นระดบัปานกลาง 

มชัฌิมเลขคณิต . - .   แสดงว่า  ความพร้อมของหัวหน้าศูนย์/การปฏิบติังานตาม
มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  อยูใ่นระดบันอ้ย 

มชัฌิมเลขคณิต . - .   แสดงว่า  ความพร้อมของหัวหน้าศูนย์/การปฏิบติังานตาม
มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

.   การวิเคราะห์ความพร้อมของหัวหน้าศูนย์กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดนครปฐม  ใช้ค่า
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient) 

 

 

 

 

 

                                                           
5  John W. Best, Research  in  Education (New York : Prentice, Inc.,1970), . 
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สรุป 

การวิจยัเรืองความพร้อมของหัวหน้าศูนย์กบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงาน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม มีวตัถุประสงค์เพีอทราบ    

) ความพร้อมของหัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม  

2) การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วน
ตาํบลในจงัหวดันครปฐม 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพร้อมของหวัหนา้ศูนยก์บัการปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม  
โดยใช้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐมจาํนวน  ศูนยเ์ป็น
หน่วยวิเคราะห์ (unit  of  analysis)  ผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบดว้ย  ผูป้กครองนกัเรียน  ผูแ้ทนชุมชน  
ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน  ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการศึกษาทีเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก และหัวหน้าศูนยห์รือครูผูดู้แลเด็กทีรักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์  แห่งละ  คน 
รวมทงัสิน 4 0 คน  เครืองมือทีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามเกียวกบัสถานภาพส่วนตวัของ
ผูต้อบแบบสอบถามในเรือง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตาํแหน่งหนา้ที  อาชีพ  แบบสอบถามเกียวกบั
ความพร้อมของหัวหน้าศูนย์ ตามแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้าํตามสถานการณ์ (situational leadership 

theory) ของเฮอร์เซยแ์ละบลนัชาร์ด (Hersey and Blanchard) และแบบสอบถามเกียวกบัการ
ปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน  
สถิติทีใช้ในการวิจยัคือ  ความถี (frequency) ร้อยละ (percentage) มชัฌิมเลขคณิต ( X )              
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product – 

moment correlation coefficient) ซึงวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 
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บทท ี4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือทราบ  ) ความพร้อมของหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม 2) การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม 3) ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความพร้อมของหัวหน้าศูนยก์บัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม  โดยใช้ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐมเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)  ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถาม
ไปยงัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  ศูนย ์ จาํนวน  ฉบบั  ไดรั้บกลบัคืนมา  ศูนย ์ 
จาํนวน  ฉบบั คิดเป็นร้อยละ .   แลว้นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลและเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้
ตารางประกอบคาํบรรยาย จาํแนกออกเป็น  ตอน  ดงันี 
 ตอนที   ผลการวเิคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที   ผลการวิเคราะห์ความพร้อมของหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม  
 ตอนที   ผลการวิเคราะห์การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม 
 ตอนที   ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความพร้อมของหัวหน้าศูนย์กับการ
ปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาํบลใน
จงัหวดันครปฐม 

ตอนท ี  ผลการวเิคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการเก็บขอ้มูลเพือใช้ในการวิจยัครังนีแบ่งเป็น  กลุ่ม คือ ผูป้กครองนกัเรียน  จาํนวน 

 คน  ผูแ้ทนชุมชน  จาํนวน    คน  ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จาํนวน  คน 
ผูท้รงคุณวุฒิด้านการศึกษาทีเป็นคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  จาํนวน  คนและ
หัวหน้าศูนย์หรือครูผูดู้แลเด็กทีรักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์  จาํนวน  คน รวมผูใ้ห้ขอ้มูล
ทงัสิน    คน จาํแนกตามเพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  สาขาวิชาทีสําเร็จการศึกษา  ตาํแหน่ง 
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานในตาํแหน่ง ดงัรายละเอียดต่อไปนี 
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ตารางที  สถานภาพและขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบั            
     การศึกษา ตาํแหน่งและประสบการณ์ในการปฏิบติังานในตาํแหน่ง 

สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน (คน) ร้อยละ 
1.  
 

เพศ          ชาย                             
                หญิง 

124 
251 

33.07 
66.93 

รวม 375 100.00 
2.  
 

อาย ุ(เกิน  เดือนคิดเป็น  ปี)         
                ตาํกวา่    ปี                              
                -  ปี 
                41-50  ปี                                 
                 ปีขึนไป                

 
53 
155 
101 
66 

 
14.13 
41.34 
26.93 
17.60 

รวม 375 100.00 
3.  
 

ระดบัการศึกษาสูงสุด               
                ตาํกวา่ปริญญาตรี                      
                ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
                ปริญญาโท                                  
                ปริญญาเอก 

 
92 
225 
58 
0 

 
24.53 
60.00 
15.47 

0 
รวม 375 100.00 

4.  
 

สาขาวชิาทีสาํเร็จการศึกษา            
                สาขาการศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา 
                  สาขาเกียวกบัการศึกษา 
                สาขาอืน ๆ 

 
103 
105 
167 

 
27.47 
28.00 
44.53 

รวม 375 100.00 
5.  
 

ตาํแหน่ง 
     คณะกรรมการบริหารศูนย ์ทีเป็นตวัแทนผูป้กครองนกัเรียน 
     คณะกรรมการบริหารศูนย ์ทีเป็นผูแ้ทนชุมชน 
     คณะกรรมการบริหารศูนย ์ทีเป็นผูบ้ริหารองคก์รปกครองทอ้งถิน 
     คณะกรรมการบริหารศูนย ์ทีเป็นผูท้รงคุณวฒิุดา้นการศึกษา 
     หวัหนา้ศูนย ์/ ครูผูดู้แลเด็กทีปฏิบติัราชการแทนหวัหนา้ศูนย ์

 
75 
75 
75 
75 
75 

 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 

รวม 375 100.00 
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ตารางที  สถานภาพและขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบั            
     การศึกษา ตาํแหน่งและประสบการณ์ในการปฏิบติังานในตาํแหน่ง (ต่อ) 
 สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน (คน) ร้อยละ 

6.  
 

ประสบการณ์ในการปฏิบติังานในตาํแหน่ง (เกิน  เดือนคิดเป็น  ปี) 
        นอ้ยกวา่  ปี                                
        1-3  ปี 
        4-6  ปี                                          
        มากกวา่  ปี 

 
81 
83 
65 

146 

 
21.60 
22.13 
17.34 
38.93 

รวม 375 100.00 
 
 จากตารางที 6 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง  จาํนวน  คน  คิดเป็นร้อยละ 

. 3  เป็นเพศชาย  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .07 มีอายุระหวา่ง -  ปี มากทีสุด จาํนวน 
 คน  คิดเป็นร้อยละ . 4  มีอายุตาํกว่า  ปี น้อยทีสุด  จาํนวน  คน  คิดเป็นร้อยละ .   

ระดบัการศึกษาสูงสุด การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  มากทีสุด  จาํนวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ .  สาขาวิชาทีสําเร็จ มากทีสุด สาขาอืน ๆ จาํนวน  คน  คิดเป็นร้อยลา .  สาขา
การศึกษาปฐมวยัหรืออนุบาลศึกษา น้อยทีสุด จาํนวน  คน คิดเป็น .  คน  ตาํแหน่ง 
คณะกรรมการบริหารศูนยที์เป็นตวัแทนผูป้กครองนกัเรียน  คณะกรรมการบริหารศูนยที์เป็นผูแ้ทน
ชุมชน  คณะกรรมการบริหารศูนยที์เป็นผูบ้ริหารองค์กรปกครองทอ้งถิน  คณะกรรมการบริหาร
ศูนยที์เป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นการศึกษา  และหัวหน้าศูนยห์รือผูป้ฏิบติัราชการแทน เท่ากนั จาํนวน
กลุ่มละ  คน คิดเป็นร้อยละ   ประสบการณ์ในการปฏิบติังานในตาํแหน่ง  ประสบการณ์
มากกว่า  ปี มากทีสุด  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   ประสบการณ์ -  ปี  น้อยทีสุด  
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . 4 
 
ตอนท ี   ผลการวเิคราะห์ความพร้อมของหัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์การบริหารส่วน 

 ตําบลในจังหวดันครปฐม 
 การวิเคราะห์ระดบัความพร้อมของหัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วน
ตาํบลในจงัหวดันครปฐม  ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้มชัฌิมเลขคณิต ( X )และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํมชัฌิมเลขคณิตไปเทียบเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ปรากฏผลดงั
ตารางที  ดงันี 
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ตารางที   มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพร้อมของหวัหนา้ศูนยพ์ฒันา  
      เด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวม 
                                                                                                                                             (n = 75) 

ความพร้อมของหวัหนา้ศูนย ์ X  S.D. ระดบั 
1. 
 
 
 
 
2. 

ความสามารถ  (X1) 
1.1 ความรู้ (X ) 
1.2 ความเขา้ใจ (X ) 
1.3 ทกัษะ (X ) 
1.4 ประสบการณ์ (X ) 

ความเต็มใจ  (X2) 
     2.1  ความมุ่งมนั (X ) 
     .   ความมนัใจ (X ) 
     .   แรงจูงใจในความสาํเร็จ (X ) 
     .   ความมนัคง (X ) 

4.00 
4.19 
4.31 
3.83 
3.68 
3.95 
4.08 
3.85 
3.59 
4.28 

 

.77 

.74 

.64 

.84 

.84 

.79 

.83 

.80 

.84 

.67 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม (Xtot) 3.98 .78 มาก 
 
 จากตารางที 7 พบวา่ ความพร้อมของหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในจงัหวดันครปฐมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = . 8 , S.D. =  . 8)  และเมือพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดบัมาก  เรียงลาํดับมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย  ดงันี  
ความสามารถ ( X  = .  , S.D. =  . 7)  ความเตม็ใจ  ( X  = .  , S.D. =  . 9)  
 เมือพิจารณารายละเอียดความพร้อมของหัวหน้าศูนยด์า้นความสามารถในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( X  = .  , S.D. =  . )  และเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
เรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้ดงันี ความเขา้ใจ  ( X  = .  , S.D. =  . )   
ความรู้ ( X  = .  , S.D. =  . )  ทกัษะ ( X  = .  , S.D. =  . )  ประสบการณ์ ( X  = .  ,  
S.D. =  . )   
 เมือพิจารณารายละเอียดความพร้อมของหัวหน้าศูนยด์า้นความเต็มใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( X  = .  , S.D. =  . ) และเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก 
เรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้ดงันี ความมนัคง ( X  = .  , S.D. =  . )      
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ความมุ่งมนั ( X  = .  , S.D. =  . )  ความมนัใจ ( X  = .  , S.D. =  . )  แรงจูงใจ                 
ในความสาํเร็จ ( X  = .  , S.D. =  . )   

 เมือวิเคราะห์ระดับความพร้อมของหัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร        
ส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม  เป็นรายดา้นมีรายละเอียด ดงัตารางที  -   

ตารางที  มชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ ระดบัความพร้อมดา้นความสามารถ 
ของหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม  
ดา้นความรู้ 

                                                                                                                                          (n = 75) 
ความพร้อมของหวัหนา้ศูนย ์ X  S.D. ระดบั 

ความรู้    
1.  
 
2.  
 
3.  
 

หวัหนา้ศูนยเ์ป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในงานทีจะตอ้ง
ปฏิบติั 
หวัหนา้ศูนยเ์ป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในวตัถุประสงค์
ของการจดัการเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
หวัหนา้ศูนยเ์ป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในเป้าหมายของ
การพฒันาการเรียนรู้ของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

4.07 
 

4.17 
 

4.34 
 

.74 
 

.76 
 

.72 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

รวม .  .  มาก 

จากตารางที  พบว่า ความพร้อมดา้นความสามารถของหัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม ดา้นความรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = .  , 
S.D. =  . )  และเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  เรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อย  ดังนี  หัวหน้าศูนย์เป็นผูมี้ความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายของการพฒันา          
การเรียนรู้ของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ( X  = .  , S.D. =  . )  หัวหน้าศูนยเ์ป็นผูมี้ความรู้   
ความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ( X  = .  , S.D. =  . ) 
หวัหนา้ศูนยเ์ป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในงานทีจะตอ้งปฏิบติั ( X  = .  , S.D. =  . )   
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ตารางที  มชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ ระดบัความพร้อมดา้นความสามารถ 
   ของหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม  
   ดา้นความเขา้ใจ 

                                                                                                                                          (n = 75) 
ความพร้อมของหวัหนา้ศูนย ์ X  S.D. ระดบั 

ความเขา้ใจ    
1.  
 
2.  
 
3.  
 
4.  
 

หวัหนา้ศูนยเ์ขา้ใจในหนา้ทีความรับผดิชอบในตาํแหน่ง
หวัหนา้ศูนย ์
หวัหนา้ศูนยเ์ขา้ใจในหนา้ทีความรับผดิชอบในตาํแหน่ง
ครูผูดู้แลเด็ก 
หวัหนา้ศูนยเ์ขา้ใจในวธีิการปฏิบติังานในตาํแหน่ง
หวัหนา้ศูนย ์
หวัหนา้ศูนยเ์ขา้ใจในวธีิการปฏิบติังานในตาํแหน่งครู
ผูดู้แลเด็ก 

4.29 
 

4.39 
 

4.28 
 

4.26 
 

.63 
 

.66 
 

.63 
 

.65 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

รวม 4.31 .64 มาก 

จากตารางที  พบว่า ความพร้อมดา้นความสามารถของหัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั
องค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม ด้านความเข้าใจใน    ภาพรวมอยู่ในระดับมาก           
( X  = .31 , S.D. =  . )  และเมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้าน    อยู่ในระดับมาก             
เรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย  ดงันี หวัหนา้ศูนยเ์ขา้ใจในหนา้ทีความรับผิดชอบใน
ตาํแหน่งครูผูดู้แลเด็ก  ( X  = .  , S.D. =  . )  หวัหนา้ศูนยเ์ขา้ใจในหนา้ทีความรับผิดชอบใน
ตาํแหน่งหวัหนา้ศูนย ์ ( X  = 4.29 , S.D. =  . 3)  หวัหนา้ศูนยเ์ขา้ใจในวิธีการปฏิบติังานในตาํแหน่ง
หัวหน้าศูนย ์( X  = 4.2  , S.D. =  . 3)  หัวหน้าศูนยเ์ขา้ใจในวิธีการปฏิบติังานในตาํแหน่ง            
ครูผูดู้แลเด็ก  ( X  = 4.2  , S.D. =  . )   
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ตารางที 10 มชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ ระดบัความพร้อมดา้นความสามารถ 
    ของหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม 
    ดา้นทกัษะ 

                                                                                                                                          (n = 75) 
ความพร้อมของหวัหนา้ศูนย ์ X  S.D. ระดบั 

ทกัษะ    
1.  
 
2. 
3. 
4. 
 
5. 
6. 

หวัหนา้ศูนยเ์ป็นผูมี้ทกัษะในการปฏิบติังานในตาํแหน่ง
หวัหนา้ศูนย ์
หวัหนา้ศูนยเ์ป็นผูมี้ทกัษะในการตดัสินใจ 
หวัหนา้ศูนยเ์ป็นผูมี้ทกัษะในการวนิิจฉยัเรืองต่าง ๆ 
หวัหนา้ศูนยเ์ป็นผูมี้ทกัษะในการสังการในเรืองต่าง ๆ 
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
หวัหนา้ศูนยเ์ป็นผูมี้ทกัษะในการวางแผนการปฏิบติังาน 
หวัหนา้ศูนยเ์ป็นผูมี้ทกัษะในการเลือกวธีิการทาํงานให้
ประสบผลสาํเร็จมีประสิทธิภาพ 

4.18 
 

3.78 
3.57 
3.71 

 
3.87 
3.88 

 

.84 
 

.84 

.84 

.81 
 

.89 

.80 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
รวม .  .  มาก 

จากตารางที  พบวา่ ความพร้อมดา้นความสามารถของหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม ดา้นทกัษะในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = .  , 
S.D. =  . )  และเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  เรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อย  ดังนี  หัวหน้าศูนยเ์ป็นผูมี้ทกัษะในการปฏิบติังานในตาํแหน่งหัวหน้าศูนย ์        
( X  = .  , S.D. =  . )  หัวหน้าศูนยเ์ป็นผูมี้ทกัษะในการเลือกวิธีทาํงานให้ประสบผลสําเร็จ       
มีประสิทธิภาพ  ( X  = . , S.D. =  . )  หวัหนา้ศูนยเ์ป็นผูมี้ทกัษะในการวางแผนการปฏิบติังาน  
( X  = .  , S.D. =  . )  หวัหนา้ศูนยเ์ป็นผูมี้ทกัษะในการตดัสินใจ  ( X  = . , S.D. =  . )  
หัวหน้าศูนย์เป็นผูมี้ทกัษะในการสังการในเรืองต่าง ๆ ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ( X = . ,           
S.D. =  . )  หวัหนา้ศูนยเ์ป็นผูมี้ทกัษะในการวนิิจฉยัเรืองต่าง ๆ ( X  = . , S.D. =  . )   
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ตารางที  มชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ ระดบัความพร้อมดา้นความสามารถ 
    ของหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม 
    ดา้นประสบการณ์ 

                                                                                                                                          (n = 75) 
ความพร้อมของหวัหนา้ศูนย ์ X  S.D. ระดบั 

ประสบการณ์    
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

หวัหนา้ศูนยมี์ประสบการณ์ในการวางแผน 
หวัหนา้ศูนยมี์ประสบการณ์ในการจดัองคก์ร 
หวัหนา้ศูนยมี์ประสบการณ์ในการตดัสินใจ 
หวัหนา้ศูนยมี์ประสบการณ์ในการติดต่อสือสาร 
หวัหนา้ศูนยมี์ประสบการณ์ในการแจง้ข่าวสารขอ้มูล 
หวัหนา้ศูนยมี์ประสบการณ์ในการทาํความเขา้ใจใน
กลุ่ม 

3.63 
3.52 
3.60 
3.73 
3.87 
3.75 

.83 

.84 

.83 

.90 

.82 

.84 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.68 .84 มาก 

จากตารางที  พบวา่ ความพร้อมดา้นความสามารถของหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั
องค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม ด้านประสบการณ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก           
( X  = 3.68 , S.D. =  . )  และเมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก                 
เรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย  ดังนี  หัวหน้าศูนย์มีประสบการณ์ในการแจ้ง      
ขอ้มูลข่าวสาร  ( X  = .  , S.D. =  . )  หวัหนา้ศูนยมี์ประสบการณ์ในการทาํความเขา้ใจในกลุ่ม  
( X  = .  , S.D. =  . ) หวัหนา้ศูนยมี์ประสบการณ์ในการติดต่อสือสาร ( X = .  , S.D. =  . )  
หวัหนา้ศูนยมี์ประสบการณ์ในการวางแผน  ( X  = .  , S.D. =  . )  หวัหนา้ศูนยมี์ประสบการณ์
ในการตดัสินใจ  ( X  = .  , S.D. =  . )  หัวหน้าศูนย์มีประสบการณ์ในการจดัองค์กร                 
( X  = .  , S.D. =  . )   
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ตารางที  มชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ ระดบัความพร้อมดา้นความเตม็ใจ 
    ของหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม 
    ดา้นความมุ่งมนั 

                                                                                                                                          (n = 75) 
ความพร้อมของหวัหนา้ศูนย ์ X  S.D. ระดบั 

ความมุ่งมนั    
1.  
2.  
3. 
 
4.  

หวัหนา้ศูนยเ์สียสละเวลาใหก้บังานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
หวัหนา้ศูนยไ์ม่ละทิงงานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
หวัหนา้ศูนยมี์ความมานะบากบนัในการทาํงานในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
หวัหนา้ศูนยทุ์่มเทใหก้บังานแมมิ้ใช่เวลาปฏิบติังาน 

4.01 
4.29 
4.15 

 
3.85 

.83 

.70 

.79 
 

1.02 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.08 .83 มาก 

จากตารางที  พบว่า ความพร้อมด้านความเต็มใจของหัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั
องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวดันครปฐม ด้านความมุ่งมันในภาพรวมอยู่ในระดับมาก              
( X  = .  , S.D. =  . )  และเมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก                  
เรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย  ดงันี  หวัหนา้ศูนยไ์ม่ละทิงงานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก         
( X  = .  , S.D. =  . )  หัวหนา้ศูนยมี์ความมานะบากบนัในการทาํงานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก       
( X  = .  , S.D. =  . )  หวัหนา้ศูนยเ์สียสละเวลาให้กบังานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ( X  = .01 , 
S.D. =  .83)  หวัหนา้ศูนยทุ์่มเทใหก้บังานแมมิ้ใช่เวลาปฏิบติังาน  ( X  = .  , S.D. =  . )   
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ตารางที  มชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ ระดบัความพร้อมดา้นความเตม็ใจ 
    ของหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม   
    ดา้นความมนัใจ 

                                                                                                                                          (n = 75) 
ความพร้อมของหวัหนา้ศูนย ์ X  S.D. ระดบั 

ความมนัใจ    
1.  
2.  
3.  
4. 
5. 

หวัหนา้ศูนยมี์ความเชือมนัในตนเอง 
หวัหนา้ศูนยมี์ความมนัใจในการเขา้สังคม 
หวัหนา้ศูนยมี์ความเป็นผูน้าํ 
หวัหนา้ศูนยมี์ความคิดสร้างสรรค์ 
หวัหนา้ศูนยมี์ทกัษะในการบริหารทีดี 

4.02 
4.11 
3.75 
3.68 
3.69 

.68 

.75 

.82 

.86 

.87 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม .  .  มาก 

จากตารางที  พบว่า ความพร้อมด้านความเต็มใจของหัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั
องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวดันครปฐม ด้านความมันใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก               
( X  = .  , S.D. =  . )  และเมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก                 
เรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย  ดงันี  หัวหน้าศูนยมี์ความมนัใจในการเข้าสังคม         
( X  = .  , S.D. =  . )  หัวหน้าศูนยมี์ความเชือมนัในตนเอง  ( X  = .  , S.D. =  . )      
หัวหน้าศูนยมี์ความเป็นผูน้าํ  ( X  = .  , S.D. =  . )  หัวหน้าศูนยมี์ทกัษะในการบริหารทีดี         
( X  = .  , S.D. =  . )  หวัหนา้ศูนยมี์ความคิดสร้างสรรค ์ ( X  = .  , S.D. =  . )   
 

ตารางที 4 มชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ ระดบัความพร้อมดา้นความเตม็ใจ 
    ของหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม   
    ดา้นแรงจูงใจในความสาํเร็จ 

                                                                                                                                          (n = 75) 
ความพร้อมของหวัหนา้ศูนย ์ X  S.D. ระดบั 
แรงจูงใจในความสาํเร็จ    

1. 
2. 

หวัหนา้ศูนยมี์การกระตุน้ให้สมาชิกในกลุ่มทาํงาน 
หวัหนา้ศูนยมี์การส่งเสริมให้ใชค้วามรู้ความสามารถ 

3.51 
3.67 

.87 

.84 
มาก 
มาก 

รวม 3.59 .86 มาก 
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จากตารางที 4 พบว่า ความพร้อมดา้นความเต็มใจของหัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม ดา้นแรงจูงใจในความสําเร็จในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( X  = . , S.D. =  . )  และเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  เรียง
ลําดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย   ดังนี   หัวหน้าศูนย์มีการส่งเสริมให้ใช้ความรู้
ความสามารถ ( X  = .  , S.D. =  . )  หัวหน้าศูนยมี์การกระตุน้ให้สมาชิกในกลุ่มทาํงาน            
( X  = .  , S.D. =  . )   
 

ตารางที  มชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ ระดบัความพร้อมดา้นความเตม็ใจ 
    ของหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม   
    ดา้นความมนัคง 

                                                                                                                                          (n = 75) 
ความพร้อมของหวัหนา้ศูนย ์ X  S.D. ระดบั 

ความมนัคง    
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 

 
.  

หวัหนา้ศูนยเ์ป็นผูมี้วินยัในตนเอง 
หวัหนา้ศูนยป์ฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด 
หวัหนา้ศูนยเ์ป็นผูมี้ความจริงใจ 
หวัหนา้ศูนยค์อยช่วยเหลือผูอื้น 
หวัหนา้ศูนยเ์ป็นผูมี้ความซือสัตย ์
หวัหนา้ศูนยไ์ม่เป็นผูค้ดโกง 
หวัหนา้ศูนยเ์ตม็ใจทาํหนา้ทีหวัหนา้ศูนย  ์
หวัหนา้ศูนยมี์ความสุขกบัการทาํงานในตาํแหน่ง  
หวัหนา้ศูนย ์
หวัหนา้ศูนยมุ์่งทาํหนา้ทีใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.17 
4.20 
4.31 
4.36 
4.42 
4.21 
4.34 
4.31 

 
4.22 

.69 

.67 

.66 

.74 

.6  

.63 

.65 

.70 
 

.63 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม .  .  มาก 
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จากตารางที  พบว่า ความพร้อมด้านความเต็มใจของหัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั
องค์การบริหารส่วนตาํบลในจังหวดันครปฐม ด้านความมันคงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก              
( X  = .  , S.D. =  . )  และเมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก                 
เรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย  ดงันี  หวัหนา้ศูนยเ์ป็นผูมี้ความซือสัตย์ ( X  = .  , 
S.D. =  . )  หัวหน้าศูนยค์อยช่วยเหลือผูอื้น  ( X  = .  , S.D. =  . )  หัวหน้าศูนยเ์ต็มใจ          
ทาํหน้าทีหัวหน้าศูนย ์ ( X  = .  , S.D. =  . )  หัวหน้าศูนยเ์ป็นผูมี้ความจริงใจ  ( X  = .  ,     
S.D. =  . )  หวัหนา้ศูนยมี์ความสุขกบัการทาํงานในตาํแหน่งหวัหนา้ศูนย ์( X  = .  , S.D. =  . )  
หัวหน้าศูนย์มุ่งทาํหน้าทีให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ( X  = .  ,         
S.D. =  . )  หัวหน้าศูนยไ์ม่เป็นผูค้ดโกง  ( X  = .  , S.D. =  . )  หัวหน้าศูนยป์ฏิบติัตาม
ระเบียบอยา่งเคร่งครัด  ( X  = .  , S.D. =  . )  หวัหนา้ศูนยเ์ป็นผูมี้วินยัในตนเอง  ( X  = .  , 
S.D. =  . )      

 

ตอนท ี3   ผลการวเิคราะห์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดั  
                  องค์การบริหารส่วนตําบลใน จังหวดั นครปฐม 

 
การวิเคราะห์ระดบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม  ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้มชัฌิมเลขคณิต ( X )
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํมชัฌิมเลขคณิตไปเทียบเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ 
(Best) ปรากฏผลดงัตารางที  ดงันี 
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ตารางที 16  มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการ  
     ดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม โดย 
     ภาพรวม 

                                                                                                                                          (n = 75) 
การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก X  S.D. ระดบั 

1. 
2. 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 

มาตรฐานที  ดา้นการบริหารจดัการ(Y1) 
มาตรฐานที  ดา้นบุคลากร(Y2) 
มาตรฐานที  ดา้นอาคารสถานที สิงแวดลอ้มและ
ความปลอดภยั(Y3) 
มาตรฐานที  ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 
(Y4) 
มาตรฐานที   ด้านก าร มี ส่ วน ร่วมและการ
สนบัสนุนจากชุมชน(Y5) 
มาตรฐานที  ดา้นการส่งเสริมพฒันาเครือข่ายการ
พฒันาเด็กปฐมวยั(Y6) 
 

4.40 
4.37 
4.06 

 
4.06 

 
3.54 

 
3.26 

.57 

.50 

.30 
 

.41 
 

.44 
 

.56 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

รวม (Ytot) 3.95 .33 มาก 
  

จากตารางที 16 พบว่า การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
สังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = .  ,   
S.D. =  .33)  และเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ามี  มาตรฐานอยู่ในระดบัมากและ  มาตรฐาน    
อยูใ่นระดบัปานกลาง ซึงเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย  ดงันี  มาตรฐานที  ดา้นการ
บริหารจดัการ ( X  = .  , S.D. =  . )  มาตรฐานที  ดา้นบุคลากร  ( X  = .  , S.D. =  . )  
มาตรฐานที  ด้านอาคารสถานที สิงแวดล้อมและความปลอดภยั  ( X  = .  , S.D. =  . )  
มาตรฐานที  ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร  ( X  = .  , S.D. =  . )  มาตรฐานที  ดา้น
การมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน  ( X  = .  , S.D. =  . )   และมาตรฐานที  ดา้นการ
ส่งเสริมพฒันาเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั  ( X  = . , S.D. =  . )  ซึงอยูใ่นระดบัปานกลาง  

 เมือวิเคราะห์ระดบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐมโดยจาํแนกเป็นรายขอ้ มีรายละเอียด ดงัตารางที 7– 22 



 
 

79 
 

 

ตารางที 7  มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการ  
      ดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม ดา้น 
      การบริหารจดัการ 

                                                                                                                                          (n = 75) 
การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก X  S.D. ระดบั 

การบริหารจดัการ    
1. 
  
2. 
 
  
3.  
 
4. 
  
5. 
  
6.  
 
7. 
  
8.  

การจดัตงัศูนย์พฒันาเด็กเล็กเป็นไปตามระเบียบหรือ
กฎหมายกาํหนด 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทาํหนา้ทีให้บริการ  อบรมเลียงดู จดั
ประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ให้กบัเด็ก
เล็ก 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดาํเนินการแต่งตงัคณะกรรมการศูนย์
ตามระเบียบ 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดัหาสือ หนงัสือ วสัดุ อุปกรณ์การ
เรียนเหมาะสมเพียงพอ 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดาํเนินการเบิกจ่ายงบประมาณอย่าง
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
การสรรหา เลือกสรร/คดัเลือกหัวหน้าศูนยเ์ป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายหรือหนงัสือสังการกาํหนด 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการกําหนดค่าตอบแทน  สิทธิ 
สวสัดิการตามระเบียบ/หนงัสือสังการ 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการกาํหนดวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากรและนาํไปใชใ้นการเลือนขนัหรือ
ต่อสัญญาจา้ง 

4.44 
 

4.64 
 
 

4.50 
 

4.11 
 

4.23 
 

4.36 
 

4.42 
 

4.49 
 
 

.71 
 

.48 
 
 

.71 
 

.76 
 

.79 
 

.82 
 

.68 
 

.56 

มาก 
 

มากทีสุด 
 
 

มากทีสุด 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

รวม 4.40 .57 มาก 

จากตารางที 7 พบว่า การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
สังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม ด้านการบริหารจดัการ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( X  = .  , S.D. =  . )  และเมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มี  ขอ้อยูใ่นระดบัมากทีสุด
ไดแ้ก่  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทาํหนา้ทีใหบ้ริการ  อบรมเลียงดู จดัประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการ
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เรียนรู้ให้กบัเด็กเล็ก ( X  = .  , S.D. = . )  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดาํเนินการแต่งตงัคณะกรรมการ
ศูนยต์ามระเบียบ ( X  = .  ,    S.D. =  . )   และ  ขอ้อยูใ่นระดบัมากซึงมชัฌิมเลขคณิต  ลาํดบั
สุดทา้ย ไดแ้ก่ การสรรหา เลือกสรร/คดัเลือกหวัหนา้ศูนยเ์ป็นไปตามระเบียบ กฎหมายหรือหนงัสือ
สังการกาํหนด  ( X  = . , S.D. =  . )  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดาํเนินการเบิกจ่ายงบประมาณอยา่ง
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ ( X  = .  , S.D. =  . )  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดัหาสือ หนงัสือ 
วสัดุ อุปกรณ์การเรียนเหมาะสมเพียงพอ ( X  = .11 , S.D. =  . )   

ตารางที 18   มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการ  
       ดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม  
       ดา้นบุคลากร 

                                                                                                                                          (n = 75) 
การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก X  S.D. ระดบั 

บุคลากร    
1. 
 
 
2.  
 
 
3.  
 
 
 
4.  
 
 
 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการกาํหนดคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง
ของบุคลากรในศูนยต์รงตามทีกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถินกาํหนด 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการกาํหนดบทบาทหนา้ทีความ
รับผดิชอบของบุคลากรในศูนยต์ามทีกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถินกาํหนด 
หวัหนา้ศูนยมี์คุณวฒิุไม่ตาํกวา่ปริญญาตรีทางการศึกษา  
ปฏิบติังานเกียวกบัการพฒันาเด็กปฐมวยัของทอ้งถิน
ติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  ปีและมีใบประกอบวชิาชีพ
ครู 
หวัหนา้ศูนยมี์หนา้ทีความรับผดิชอบในการดูแลบุคลากร
ในศูนยร์วมถึงการดาํเนินงานในศูนยใ์หเ้ป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานทีวางไวอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกั
วชิาการ 

4.34 
 
 

4.31 
 
 

4.63 
 

 
 

4.43 
 
 

 

.80 
 
 

.64 
 
 

.54 
 

 
 

.66 
 

 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มากทีสุด 
 

 
 

มาก 
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ตารางที 1    มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการ  
       ดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม  
       ดา้นบุคลากร (ต่อ) 

                                                                                                                                          (n = 75) 
การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก X  S.D. ระดบั 

บุคลากร    
5. 
 
 
 
6.  
 
 
 
7.  
 
8.  
 

ครูผูดู้แลเด็กมีคุณวุฒิไม่ตาํกวา่ปริญญาตรีทางการศึกษา  
ปฏิบติังานเกียวกบัการพฒันาเด็กปฐมวยัของทอ้งถิน
ติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  ปีและมีใบประกอบวชิาชีพ
ครู 
ครูผูดู้แลเด็กมีหนา้ทีความรับผดิชอบเกียวกบัการจดั
ประสบการณ์เรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
พฒันาผูเ้รียน และปฏิบติังานทางวชิาการของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 
ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กมีหนา้ทีความรับผดิชอบเกียวกบัการ
สนบัสนุน ช่วยเหลือการปฏิบติังานร่วมกบัครูผูดู้แลเด็ก 
ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินและหวัหนา้ส่วน
ราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมีบทบาทสาํคญั
ในการส่งเสริม สนบัสนุนและกาํกบัดูแลการดาํเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐาน 

4.43 
 
 
 

4.44 
 

 
4.20 

 
4.19 

 

.79 
 
 
 

 .64 
 

 
.84 

 
.71 

 

มาก 
 
 
 

มาก 
 

 
มาก 

 
มาก 

 

รวม 4.37 .50 มาก 
 
จากตารางที  พบว่า การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

สังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก       
( X  = .  , S.D. =  . )  และเมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามี  ขอ้อยูใ่นระดบัมากทีสุด ไดแ้ก่  
หวัหน้าศูนยมี์คุณวุฒิไม่ตาํกวา่ปริญญาตรีทางการศึกษา  ปฏิบติังานเกียวกบัการพฒันาเด็กปฐมวยั
ของทอ้งถินติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  ปีและมีใบประกอบวิชาชีพครู ( X  = .  , S.D. =  . )  
และ   ข้ออยู่ในระดับมาก  ซึงมัชฌิมเลขคณิต   ลําดับสุดท้าย  ได้แก่   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                  
มีการกาํหนดบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบของบุคลากรในศูนยต์ามทีกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถินกาํหนด  ( X  = .  , S.D. =  . ) ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กมีหนา้ทีความรับผิดชอบเกียวกบั                  
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การสนบัสนุน ช่วยเหลือการปฏิบติังานร่วมกบัครูผูดู้แลเด็ก  ( X  = .  , S.D. =  . )  ผูบ้ริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริม  สนับสนุนและกํากับดูแล                 
การดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐาน  ( X  = .  , S.D. =  . )   
 
ตารางที 1    มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการ  

       ดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม  
       ดา้นอาคารสถานที สิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 

                                                                                                                                          (n = 75) 
การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก X  S.D. ระดบั 

อาคารสถานที สิงแวดลอ้มและความปลอดภยั    
1.  
2. 
  
3. 
 
  
4. 
  
5.  
 
 
6. 
  
 
7.  
 
8. 
 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตงัอยูใ่นทาํเลทีเหมาะสม 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีอาคารเป็นอาคารชนัเดียวและความ
สูงของหอ้งจากพืนถึงเพดานไม่นอ้ยกวา่  เมตร 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีทางเขา้-ออกจากตวัอาคารกวา้ง
สามารถเคลือนยา้ยเด็กออกจากตวัอาคารไดส้ะดวกหาก
เกิดอุบติัภยัหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีประตูหนา้ต่างทีแขง็แรงอยูใ่น
สภาพใชง้านไดดี้ 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัพืนทีใชส้อย สะอาด 
ปลอดภยัและเพียงพอเหมาะสมกบัการทาํกิจกรรมของ
เด็ก 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัสิงแวดลอ้มภายในอาคาร
เอือต่อการจดักิจกรรมเพือพฒันาเด็ก เช่น มีแสงสวา่ง
เพียงพอ มีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัสิงแวดลอ้มภายนอกที
ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีมาตรการป้องกนัความปลอดภยั 
เช่น ติดตงัอุปกรณ์รักษาความปลอดภยัทีไดม้าตรฐาน 
 

4.25 
4.36 

 
4.37 

 
 

4.36 
 

4.03 
 
 

3.83 
 
 

4.05 
 

3.71 
 

 

.47 

.48 
 

.48 
 
 

.48 
 

.53 
 
 

.77 
 
 

.52 
 

.68 
 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
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ตารางที 1    มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการ  
       ดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม  
       ดา้นอาคารสถานที สิงแวดลอ้ม และ ความปลอดภยั (ต่อ) 

                                                                                                                                          (n = 75) 
การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก X  S.D. ระดบั 

อาคารสถานที สิงแวดลอ้มและความปลอดภยั    
9. 
  
 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีมาตรการเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การส่งบุคลากรเขา้รับการ
อบรมดา้นการปฐมพยาบาลเบืองตน้เพือช่วยเหลือเด็ก
จากอุบติัเหตุและการเจบ็ป่วยฉุกเฉิน 

3.57 
 
 

.71 มาก 
 

รวม 4.06 .30 มาก 
 

จากตารางที  พบว่า การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวดันครปฐม  ด้านอาคารสถานที  สิงแวดล้อมและ          
ความปลอดภยั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = .06 , S.D. =  .3 )  และเมือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากซึงเรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากทีสุด  ลําดับแรก  ได้แก่          
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีทางเขา้-ออกจากตวัอาคารกวา้งสามารถเคลือนยา้ยเด็กออกจากตวัอาคารได้
สะดวกหากเกิดอุบติัภยัหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน   ( X  = .37 , S.D. =  .48)  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมี
อาคารเป็นอาคารชนัเดียวและความสูงของห้อง  จากพืนถึงเพดานไม่นอ้ยกวา่  เมตร ( X  = .  , 
S.D. =  . ) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีประตูหน้าต่าง ทีแข็งแรงอยู่ในสภาพใช้งานไดดี้  ( X  = .  , 
S.D. =  . ) และมชัฌิมเลขคณิต  ลาํดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัสิงแวดลอ้ม
ภายในอาคารเอือต่อการจัดกิจกรรมเพือพฒันาเด็ก เช่น มีแสงสว่างเพียงพอ  มีอากาศถ่ายเท           
ไดส้ะดวก ( X  = 3.83 , S.D. =  .77)   ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีมาตรการป้องกนัความปลอดภยั เช่น 
ติดตงัอุปกรณ์รักษาความปลอดภยัทีไดม้าตรฐาน ( X  = 3.71 , S.D. =  .68)  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก      
มีมาตรการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมดา้นการปฐม
พยาบาลเบืองตน้เพือช่วยเหลือเด็กจากอุบติัเหตุและการเจบ็ป่วยฉุกเฉิน  ( X  = 3.57 , S.D. =  .71)    
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ตารางที    มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการ  
       ดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม  
       ดา้นวชิาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 

                                                                                                                                          (n = 75) 
การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก X  S.D. ระดบั 

ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร    
1. 
 
  
2. 
 
  
3. 
  
4.  
 
 
 
5. 
 
 
  
6. 
 
 
  
7. 
 
  
 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใชห้ลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 
 เป็นแนวทางในการจดัประสบการณ์เรียนรู้ใหมี้

ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีหลกัสูตรสถานศึกษาทีบูรณาการ
จากหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ.  กบัสังคม 
วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิน 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการกาํหนดคุณลกัษณะทีพึง
ประสงคข์องเด็กปฐมวยั 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการประเมินคุณลกัษณะตามวยั
ของเด็กโดยพิจารณาจากพฒันาการ  ดา้น 
ประกอบดว้ย ดา้นร่างกาย  ดา้นอารมณ์-จิตใจ ดา้น
สังคม และดา้นสติปัญญา 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัประสบการณ์ใหเ้ด็กได้
เรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทกัษะ 
คุณธรรม จริยธรรม เกิดการพฒันาทงัดา้นร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีหลกัสูตรทีตอบสนองต่อการ
เปลียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและปรับเปลียนให้
สอดคลอ้งกบัธรรมชาติและการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ของเด็ก 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดักิจกรรมประจาํวนั
หลากหลายรูปแบบใหเ้หมาะสมกบัวยัและยดืหยุน่ได้
ตามความตอ้งการของเด็ก 
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ตารางที   มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการ  
       ดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม  
       ดา้นวชิาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร (ต่อ) 

                                                                                                                                          (n = 75) 
การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก X  S.D. ระดบั 

ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร    
8.  
 
 
9.  
 
 
10. 
  
11. 
 
  
12.  
 
13. 
 
  
14. 
 
  
15.  

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กกาํหนดให้ครูผูดู้แลเด็ก/ผูช่้วยครู
ผูดู้แลเด็กเขียนแผนการจดัประสบการณ์ เพือใชเ้ป็น
แนวทางในการจดัประสบการณ์เรียนรู้ใหแ้ก่เด็ก 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส่งเสริมใหค้รูผูดู้แลเด็ก/ผูช่้วยครู
ผูดู้แลเด็ก ใชสื้อทีหลากหลายในการจดัประสบการณ์
เรียนรู้ใหแ้ก่เด็ก 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กผา่นการประเมินมาตรฐานและมี
คุณภาพเป็นทียอมรับของชุมชน 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการนิเทศโดยหวัหนา้ศูนยห์รือ
ผูบ้ริหารการศึกษา เพือช่วยเหลือใหค้าํแนะนาํทาง
วชิาการอยา่งสมาํเสมอ 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส่งเสริมใหค้รูผูดู้แลเด็กทาํวจิยัในชนั
เรียนอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ  ครัง 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน
ดา้นโภชนาการตามแนวทางการดาํเนินงานของกรม
อนามยั 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
(กิจกรรมวนัสาํคญั/โครงการส่งเสริมผูเ้รียน) อยา่ง
สมาํเสมอ 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการประเมินคุณภาพภายในโดยใช้
มาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถินทีกรมส่งเสริมการปกครอง
กาํหนด 
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จากตารางที  พบว่า การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาํบลในจังหวดันครปฐม ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร        
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = .  , S.D. =  . )  และเมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ทุกขอ้   
อยูใ่นระดบัมากซึงเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิตจากมากทีสุด  ลาํดบัแรก  ไดแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   
มีการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (กิจกรรมวนัสําคญั/โครงการส่งเสริมผูเ้รียน) อย่างสมาํเสมอ             
( X  = .  , S.D. =  . )  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการประเมินคุณลกัษณะตามวยัของเด็กโดยพิจารณา
จากพฒันาการ  ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นร่างกาย  ดา้นอารมณ์-จิตใจ ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญา  
( X  = .  , S.D. =  . )  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีหลกัสูตรสถานศึกษาทีบูรณาการจากหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั พ.ศ.  กบัสังคม วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิน ( X  = .  , S.D. =  . )   
และมชัฌิมเลขคณิต  ลาํดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการประเมินคุณภาพภายในโดยใช้
มาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีกรมส่งเสริมการปกครอง
กาํหนด ( X  = .  ,  S.D. =  . )  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการนิเทศโดยหวัหน้าศูนยห์รือผูบ้ริหาร
การศึกษา เพือช่วยเหลือให้คาํแนะนาํทางวิชาการอย่างสมาํเสมอ  ( X  = .  , S.D. =  . )         
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมให้ครูผู ้ดูแลเด็กทําวิจัยในชันเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ  ครัง                
( X  = .  , S.D. =  . )   
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ตารางที    มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการ  
       ดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม         
       ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน 

                                                                                                                                          (n = 75) 
การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก X  S.D. ระดบั 

ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน    
1.  
 
2.  
 
3.  
 
4.  
 
5.  
 
6.  
 
7.  
 
8.  
 
9.  
 
10. 
  
11.  

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนดา้นวชิาการ 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนดา้นอาคารสถานที 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนดา้นงบประมาณ 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนดา้นบุคลากร 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการดา้น
ต่าง ๆ แก่ชุมชน 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนด้านวสัดุ สือ
การเรียนการสอน อุปกรณ์ต่าง ๆ จากชุมชน 
ศู น ย์พัฒน า เ ด็ ก เ ล็ ก ไ ด้ รั บก า รสนับส นุนด้ า น
งบประมาณในการจดักิจกรรมต่าง ๆ จากชุมชน 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้รับความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน 
ชุมชน หรือจากเจา้หนา้ทีหน่วยงานอืน 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้
จากชุมชน 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์
ต่อการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจากชุมชน 
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จากตารางที  พบว่า การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
สังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจาก
ชุมชน  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.54 , S.D. =  . 4)  และเมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  
มี  ขอ้อยูใ่นระดบัมากซึงเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิตจากมากทีสุด  ลาํดบัแรก  ไดแ้ก่  ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน  ( X  = 3.94 ,      
S.D. =  .54)  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนดา้นบุคลากร  ( X  = 3.  , 
S.D. =  . )  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการดา้นต่าง ๆ แก่ชุมชน  ( X  = 3.  , 
S.D. =  . 4)  และ  ขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง ซึงมชัฌิมเลขคณิต  ลาํดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่  ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจากชุมชน  ( X  = 3.  
, S.D. =  . )  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการจดักิจกรรมต่าง ๆ    
จากชุมชน  ( X  = 3.  , S.D. =  . )  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บความรู้จากปราชญ์ชาวบา้น ชุมชน 
หรือจากเจา้หนา้ทีหน่วยงานอืน    ( X  = 3.  , S.D. =  . )   
 
ตารางที    มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการ  

ดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม      
ดา้นการส่งเสริมพฒันาเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั 

                                                                                                                                          (n = 75) 
การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก X  S.D. ระดบั 

ดา้นการส่งเสริมพฒันาเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั    
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการส่งเสริมพฒันาเครือข่ายการ
พฒันาเด็กปฐมวยั 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการสร้างเครือข่ายการพฒันาเด็ก
ปฐมวยัในระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการสร้างเครือข่ายการพฒันาเด็ก
ปฐมวยัในระดบัอาํเภอ 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการสร้างเครือข่ายการพฒันาเด็ก
ปฐมวยัในระดบัจงัหวดั 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการสร้างเครือข่ายการพฒันาเด็ก
ปฐมวยัในระดบัภาค 

3.60 
 

3.60 
 

3.24 
 

3.11 
 

2.76 

.71 
 

.83 
 

.74 
 

.59 
 

.83 
 

มาก 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

รวม 3.26 .56 ปานกลาง 
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จากตารางที  พบว่า การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม ดา้นการส่งเสริมพฒันาเครือข่ายการพฒันาเด็ก
ปฐมวยั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( X  = 3.26 , S.D. =  .56)  และเมือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่มี 2 ขอ้อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการส่งเสริมพฒันาเครือข่ายการพฒันาเด็ก
ปฐมวยั  ( X  = 3.60 , S.D. =  .71)   ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการสร้างเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั   
ในระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  ( X  = 3.60 , S.D. =  .83)  และ 3 ขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง  
ซึงเรียงลาํดับมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย  ดังนี  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการสร้างเครือข่าย       
การพฒันาเด็กปฐมวยัในระดบัอาํเภอ  ( X  = 3.24 , S.D. =  .74)   ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการสร้าง
เครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยัในระดบัจงัหวดั  ( X  = 3.  , S.D. =  .5 )   ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก        
มีการสร้างเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยัในระดบัภาค  ( X  = .  , S.D. =  . )   

ตอนท ี   ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความพร้อมของหัวหน้าศูนย์กบัการปฏิบัติงานตาม 
  มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวดั 
  นครปฐม 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความพร้อมของหัวหน้าศูนยก์บัการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม  
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ((Pearson’s product – moment correlation 
coefficient) ปรากฏผลดงัรายละเอียดในตารางที  
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ตารางที   ค่าความสัมพนัธ์ของความพร้อมของหวัหนา้ศูนยก์บัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการ     
      ดาํเนินงาน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม   
      โดยภาพรวมและรายดา้น   
                        (n= ) 

ตวัแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Ytot 

X1 .452** .416** .507** .514** .638** .416** .663** 
X11 .677** .540** .608** .640** .713** .175** .782** 
X12 .403** .317** .441** .405** .597** .380** .569** 
X13 .403** .317** .441** .405** .597** .380** .569** 
X14 .370** .480** .502** .582** .574** .522** .677** 
X2 .446** .262** .315** .511** .684** .340** .600** 
X21 .129 .015 .087 .341** .578** .489** .378** 
X22 .385** .294** .367** .460** .634** .307** .566** 
X23 .225** .221** .260** .480** .568** .433** .504** 
X24 .654** .342** .361** .540** .659** .158** .650** 
Xtot .463** .357** .434** .529** .679** .394** .654** 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

จากตารางที 23 พบวา่  ความพร้อมของหวัหนา้ศูนย ์(Xtot ) กบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
การดําเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  (Ytot )สังกัดองค์การบริหารส่วนตาํบลในจังหวดันครปฐม         
ในภาพรวม  มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง  ค่าความสัมพนัธ์ = .    มีนัยสําคญัทางสถิติ       
ทีระดบั .   เมือพิจารณาความพร้อมของหวัหนา้ศูนยร์ายดา้น  พบวา่   

1) ความพร้อมของหวัหนา้ศูนย ์ดา้นความสามารถ (X1) กบัการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันา   
เด็กเล็ก  (Ytot )สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวดันครปฐมมีความสัมพันธ์ในระดับ         
ปานกลาง (ค่าความสัมพนัธ์ = . )  เมือจาํแนกรายละเอียดของความพร้อมด้านความสามารถ 
พบว่า  ดา้นความรู้ (X11)  กบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (Ytot )   
มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง (ค่าความสัมพนัธ์ = . ) ในขณะทีดา้นความเขา้ใจ (X12) ดา้นทกัษะ 
(X13) และด้านประสบการณ์ (X14) กับการปฏิบติังานตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พฒันา        
เด็กเล็ก (Ytot) มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง  
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2) ความพร้อมของหวัหนา้ศูนย ์ดา้นความเตม็ใจ (X2) กบัการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็ก  (Ytot) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวดันครปฐมมีความสัมพันธ์ในระดับ         
ปานกลาง (ค่าความสัมพนัธ์ = . )  เมือจาํแนกรายละเอียดของความพร้อมดา้นความเต็มใจพบวา่  
มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางทุกดา้น  

3) ความพร้อมของหวัหนา้ศูนย ์(Xtot ) กบัมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก    
(Y1- Y6) สังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม  มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง     
(ค่าความสัมพนัธ์ อยูร่ะหวา่ง .  - . )   

4) ความพร้อมของหวัหนา้ศูนย ์ดา้นความสามารถ ในเรืองความรู้ (X11) กบัมาตรฐานดา้น 
การมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน (Y ) มีความสัมพนัธ์ระดบัสูง (ค่าความสัมพนัธ์ = 
. ) ในขณะทีความพร้อมของหัวหนา้ศูนย  ์ดา้นความสามารถในเรืองความรู้ (X11) กบัมาตรฐาน
ดา้นการส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั (Y6) มีความสัมพนัธ์ระดบัตาํ (ค่าความสัมพนัธ์ = 
. ) 

5) ความพร้อมของหวัหนา้ศูนย ์ดา้นความเตม็ใจ  (X2) กบัมาตรฐานดา้นบุคลากร (Y2) 
มีความสัมพนัธ์ในระดบัตาํ  (ค่าความสัมพนัธ์ = . ) เช่นเดียวกบัความพร้อมของหัวหน้าศูนย ์
ดา้นความเตม็ใจ ในเรืองความมนัใจ (X22) กบัมาตรฐานดา้นบุคลากร (Y2) , ความพร้อมของหวัหนา้
ศูนย  ์ดา้นความเต็มใจ ในเรืองแรงจูงใจในความสําเร็จ (X23) กบัมาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ 
(Y ) มาตรฐานดา้นบุคลากร (Y2) และมาตรฐานดา้นอาคารสถานที สิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 
(Y3) มีความสัมพนัธ์ในระดบัตาํ  รวมถึงความพร้อมของหัวหน้าศูนย์ ด้านความเต็มใจ ในเรือง  
ความมนัคง (X24) กบัมาตรฐานดา้นการส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั (Y6) มีความสัมพนัธ์
ในระดบัตาํ 
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บทท ี5 

สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive  research)  มีวตัถุประสงคเ์พือทราบ  
) ความพร้อมของหัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม  

2) การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วน
ตาํบลในจงัหวดันครปฐม 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพร้อมของหวัหนา้ศูนยก์บัการปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม  
โดยใช้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐมเป็นหน่วยวิเคราะห์ 
(unit  of  analysis) กลุ่มตวัอยา่ง  ศูนย ์ ผูใ้ห้ขอ้มูลคือ ผูป้กครองนกัเรียน  ผูแ้ทนชุมชน ผูบ้ริหาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการศึกษาทีเป็นคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก และหัวหน้าศูนย์หรือครูผู ้ดูแลเด็กทีรักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์  จํานวน  ฉบับ  
เครืองมือทีใชเ้ป็นแบบสอบถาม (questionnaire)  มีค่าความเชือมนัเท่ากบั .   ขอ้มูลทีรวบรวมได้
จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ นาํมาวิเคราะห์มาจากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจาํนวน   ศูนย ์ จาํนวน 

 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  .   สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์คือ ความถี  (frequency) ร้อยละ 
(percentage)  มชัฌิมเลขคณิต ( X )  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์
ของเพียร์สัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient)   

 
สรุปผลการวจัิย 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยั เรือง ความพร้อมของหัวหน้าศูนย์กบัการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม  
สรุปผลการวจิยัไดด้งันี 

. ความพร้อมของหัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดั
นครปฐม โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก  เรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย 
ไดแ้ก่ ความสามารถและความเตม็ใจ  
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เมือพิจารณารายละเอียดดา้นความสามารถ พบว่า โดยภาพรวมและในรายละเอียดอยู่ใน
ระดบัมากทุกด้าน  โดยเรียงลาํดบัตามมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้ดงันี ความเขา้ใจ , 
ความรู้ , ทกัษะและประสบการณ์ ตามลาํดบั 

เมือพิจารณารายละเอียดดา้นความเต็มใจฃ พบว่า โดยภาพรวมและในรายละเอียดอยู่ใน
ระดบัมากทุกด้าน  โดยเรียงลาํดบัตามมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี ความมนัคง , 
ความมุ่งมนั, ความมนัใจและแรงจูงใจในความสาํเร็จ ตามลาํดบั 

. การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในจังหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี  
มาตรฐานอยู่ในระดับมาก  ซึงสามารถเรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี
มาตรฐานที  ด้านการบริหารจดัการ , มาตรฐานที  ด้านบุคลากร , มาตรฐานที  ด้านอาคาร
สถานที สิงแวดล้อมและความปลอดภยั , มาตรฐานที  ด้านวิชาการกิจกรรมตามหลักสูตร , 
มาตรฐานที  ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน  ในส่วนของมาตรฐานที  ดา้นการ
ส่งเสริมพฒันาเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั  อยูใ่นระดบัปานกลาง  

. ความพร้อมของหวัหนา้ศูนยก์บัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   

 
การอภิปรายผล 

จากผลการวจิยัสามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งันี 
. ความพร้อมของหัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดั

นครปฐม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก  ซึงแตกต่างจากสมมติฐานทีตงัไวว้่าอยู่ใน
ระดบัปานกลาง  ทงันีอาจเนืองมาจากหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน
จงัหวดันครปฐม  เป็นบุคคลทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินคดัเลือกและบรรจุแต่งตงัจากผูดู้แลเด็กทีมี
ความรู้ความสามารถ  สําเร็จการศึกษาในสาขาปฐมวยัหรือสาขาทางการศึกษา  ทงัเป็นผูที้ได้
ปฏิบติังานหรือเคยปฏิบติังานเกียวกบัการทาํงานดูแลพฒันาเด็กปฐมวยัของทอ้งถินมาเป็นเวลานาน
พอสมควร  จึงมองเห็นแนวทางในการดาํเนินงานบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได้ค่อนขา้งดี 
ประกอบกบัการบรรจุแต่งตงัมีหลกัการและวิธีการคดัเลือกทีเป็นมาตรฐาน  การได้รับการบรรจุ
แต่งตังเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถือเป็นผู ้มีหน้าทีรับผิดชอบดูแลงานด้านต่าง ๆ ของ          
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทงังานบุคลากร  งานวิชาการ  งานอาคารสถานที งานส่งเสริมความสัมพนัธ์
ชุมชนและการสร้างเครือข่ายการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ซึงมีตําแหน่งเทียบเท่ากับ              
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ตาํแหน่งบริหารในสถานศึกษา  ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ  ส่งผลทาํให้เกิดความเต็มใจหรือ
แรงจูงใจในการปฏิบติังานในตาํแหน่งหัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กให้สําเร็จ  ด้วยความมุ่งมัน  
เสียสละเวลาให้กบังาน มีมานะมุ่งมนัจนสําเร็จ  มีความมนัใจ  เชือมนัในตาํเอง  มีความเป็นผูน้าํ      
มีความคิดสร้างสรรคแ์ละทกัษะการบริหาร  มีวินยัในตนเอง  ปฏิบติัตามกฎระเบียบ  มีความจริงใจ 
ซือสัตย ์ ไม่คดโกง  สอดคลอ้งกบัที เฮอร์เซยแ์ละบลนัชาร์ด (Hersey and Blanchard) ไดใ้ห้ความ
หมายความพร้อมไวว้่า หมายถึง ความสามารถและความเต็มใจทีจะทาํงานหรือกิจกรรมอย่างใด
อยา่งหนึงใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย  

ส่วนความพร้อมในด้านความสามารถในการทาํงาน ซึงประกอบไปด้วยความรู้  คือ     
ความเขา้ใจในเนือหา  รู้วตัถุประสงค์และเป้าหมายของงาน  ความเขา้ใจ หมายถึง  เขา้ใจหน้าที
ความรับผิดชอบและวิธีการปฏิบติังาน   ทกัษะ  หมายถึง  มีทกัษะการปฏิบติังาน  การตดัสินใจ 
วินิจฉัย สังการ การวางแผนงาน การเลือกวิธีการทาํงานให้ประสบผลสําเร็จมีประสิทธิภาพ และ
ประสบการณ์   หมายถึง  ประสบการณ์ในการวางแผน  การจัดองค์กร  การตัดสินใจ  การ
ติดต่อสือสาร  การแจง้ข่าวสารตลอดจนการทาํความเขา้ใจอนัเป็นพืนฐานของการทาํให้พฤติกรรม
กลุ่มรวมกนัเป็นหนึงเดียวในการทาํงาน นนัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  อาจเนืองมาจากหวัหน้าศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเป็นผูที้ไดป้ฏิบติังานเกียวกบัการดูแลพฒันาเด็กปฐมวยัของทอ้งถินมาเป็นเวลานาน 
ส่งผลให้มีความความรู้ ความเขา้ใจในเนือหา  วตัถุประสงค์และเป้าหมายของงาน  เขา้ใจหน้าที
ความรับผิดชอบและวิธีการปฏิบติังาน มีทกัษะการปฏิบติังานและมีประสบการณ์ในการวางแผน
งาน การจดัองค์กรเป็นอย่างดี  นอกจากนันการสําเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดบัปริญญาตรีทาง
การศึกษาหรือการศึกษาปฐมวยั  ส่งผลให้เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในดา้นวิชาชีพและการเป็นผู ้
มีความสามารถในวิชาชีพมีความรู้และทกัษะเป็นอยา่งดีนี ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมซึงแสดงออกให้
เห็นถึงความพร้อม  เช่น พฤติกรรมความเป็นผูน้าํ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของโรเบิร์ตและเบรท ทีได้
ศึกษาการเกิดพฤติกรรมความเป็นผูน้าํของครูใหญ่ พบว่า ความเขา้ใจของครู ความพอใจในการ
ทาํงานและความรับผิดชอบต่อหน้าทีส่งผลให้ครูใหญ่มีความเป็นผูน้าํ ซึงเป็นลกัษณะสําคญัอย่าง
หนึงของผูบ้ริหารหรือหวัหนา้ศูนย ์  

อย่างไรก็ดีความพร้อมของหัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน
จังหวัดนครปฐมนัน  เป็นความพร้อมทังในด้านความสามารถ  (ability) และความเต็มใจ 
(willingness)  ทงัยงัมีแรงจูงใจในเรืองของการจะไดบ้รรจุเป็นขา้ราชการ  รวมไปถึงเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืน  ซึงเป็นแรงจูงใจให้หัวหน้าศูนยต์งัใจทาํงานให้สําเร็จตามมาตรฐานการ
ดาํเนินงานทีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถินไดว้างไว ้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมิเชล พอล ทีได้
ศึกษาความพร้อมในการเป็นผูน้าํของผูบ้ริหารแลว้พบวา่ ผูบ้ริหารใหม่มีความพร้อมดา้นความรู้และ
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ทกัษะเกียวกบัเทคโนโลยีและการจดัการบริหารโดยการใช้เทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆ ส่วน
ผูบ้ริหารทีมีประสบการณ์จะมีความพร้อมดา้นประสบการณ์สามารถบริหารจดัการหน่วยงานโดย
ใชป้ระสบการณ์เป็นหลกัได ้ แต่อยา่งไรก็ตามผูบ้ริหารทงัสองแบบจะมีความพร้อมดา้นความเต็มใจ
มากขึน ถ้าได้รับเงินเดือนหรือผลตอบแทนอืนเพิมขึน สําหรับหัวหน้าศูนย์นอกจากจะได้รับ
เงินเดือนแล้วยงัได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษด้วยซึงเป็นอีกแรงจูงใจหนึง          
ในการทําหน้าทีหัวหน้าศูนย์และสามารถขับเคลือนการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             
ใหด้าํเนินการไปตามมาตรฐานบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการจดัการศึกษาปฐมวยั    

. การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึงแตกต่างจากสมมติฐานของการวิจยัทีตงั
ไวว้่า การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร   
ส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม  อยู่ในระดบัปานกลาง แต่สอดคล้องกับผลการวิจยัของยุทธนา       
มิงเมือง  ทีศึกษาการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต  พบวา่ การบริหารจดัการ
ศูนย์เด็กเล็กของเทศบาลเมืองคูคตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก   ทังนีอาจเนืองมาจากการที           
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาํบลในจังหวดันครปฐมมีการดําเนินการตาม
มาตรฐานการดาํเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถินกาํหนดครบทงั  
มาตรฐานตามทีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถินกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการดาํเนินงาน  ส่งผลให้
สามารถดาํเนินงานเพือพฒันาเด็กให้ไดรั้บความพร้อมทงัดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม สอดคล้องกบัผลการวิจยัของศิริพร  ทองธรรมจินดา     
ไดศึ้กษาพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารกบัมาตรฐานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน  จงัหวดันครปฐม  พบวา่มาตรฐานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 
จงัหวดันครปฐมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยมาตรฐานการดาํเนินงานดา้นที  ดา้นการบริหาร
จดัการ อยูใ่นระดบัมาก  เนืองจากคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเห็นวา่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ทาํหน้าทีให้บริการ  อบรมเลียงดู จดัประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ให้กบัเด็กเล็ก       
ซึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน 
โดยเฉพาะอย่างยิงในเรืองของการดาํเนินการแต่งตงัคณะกรรมการศูนยต์ามระเบียบ และการทาํ
หนา้ทีบริการ อบรมเลียงดู จดัประสบการณ์และส่งเสริมการเรียนรู้ให้กบัเด็กเล็กซึงอยูใ่นระดบัมาก
ทีสุด  ในขณะทีมาตรฐานการดาํเนินงานดา้นที  ดา้นบุคลากร  อยูใ่นระดบัมาก  กล่าวคือบุคลากร
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กซึงประกอบดว้ย หัวหน้าศูนย ์ ครูผูดู้แลเด็ก  ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก  ผูดู้แลเด็ก     
ผูป้ระกอบอาหาร  ภารโรงและพนกังานจา้งประเภทอืนรู้บทบาทหนา้ทีและความรับผิดชอบของตน
และสามารถปฏิบัติง านได้ตามมาตรฐานทีกรมส่ง เส ริมการปกครองท้อง ถินกําหนด                         
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มีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานเพือให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีศกัยภาพในการจดัการศึกษาและ
ส่งเสริมพฒันาเด็กไดอ้ยา่งมีคุณภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิงในเรืองคุณวุฒิของหวัหนา้ศูนยที์ไม่ตาํกว่า
ปริญญาตรีทางการศึกษา  ปฏิบติังานทีเกียวกบัการพฒันาเด็กปฐมวยัของทอ้งถินติดต่อกนัมาแลว้ 
ไม่นอ้ยกวา่  ปีและมีใบประกอบวิชาชีพครู  สิงเหล่านีเป็นเครืองรับรองความสามารถของหวัหนา้
ศูนยท์าํใหห้วัหนา้ศูนยเ์ป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและมีความพร้อมทีจะปฏิบติัหนา้ทีหวัหนา้ศูนย์
และสามารถจดัการศึกษา อบรม เลียงดูและส่งเสริมพฒันาให้แก่เด็กอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ
ด้วยความเหมาะสม   มาตรฐานการดําเนินงานที   ด้านอาคารสถานที  สิงแวดล้อมและ                 
ความปลอดภยั อยู่ในระดบัมาก  ทงันีเนืองจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถินมีนโยบายให ้     
การสนับสนุนและพัฒนาในเรืองอาคารสถานที  สิงแวดล้อมและความปลอดภัยแก่เด็กเล็ก           
การก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารสถานทีตอ้งคาํนึงถึงความมงัคง แข็งแรง ถูกสุขลกัษณะ เหมาะสม
และปลอดภยัแก่เด็กเล็ก  การจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมคาํนึงถึงสุขลักษณะทีดี  สามารถลด      
ความเสียงจากการเกิดอุบติัเหตุได้   ทงันีเนืองจากการพฒันาอาคารสถานที  สิงแวดล้อมและ     
ความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้เติบโต         
เป็นผูใ้หญ่ทีมีคุณภาพ   มาตรฐานการดาํเนินงานที  ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร  อยูใ่น
ระดับมาก  เนืองจากศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  โดยหัวหน้าศูนย์และครูผูดู้แลเด็กได้ดําเนินการตาม
มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน  มาตรฐานกรมอนามยัและมาตรฐานกรมควบคุม
โรค อยา่งครบถว้น  โดยใชห้ลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ.  เป็นแกนในการจดัทาํหลกัสูตร
สถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบับริบททางสังคมและวฒันธรรมของพืนที  มีการกาํหนดคุณลกัษณะ    
ทีพึงประสงค์สอดคล้องกับพฒันาการเด็กของกรมอนามัย  และประเมินคุณลักษณะตามวยั         
โดยพิจารณาจากพฒันาการทงั  ดา้นของเด็ก  ประกอบกบัมีการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์
พฒันาผูเ้รียนและมีการจดัทาํประกนัคุณภาพทงัภายในและการประเมินจากภายนอก  ส่งผลให ้    
การจดัการศึกษามีคุณภาพ   มาตรฐานการดาํเนินงานที  ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน   
จากชุมชน  อยูใ่นระดบัมาก  เนืองจากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกบัผูป้กครอง 
ชุมชนและองค์กรชุมชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน  องค์กรเอกชน สถาบนัศาสนาและ    
อืน ๆในการจดัการเรียนรู้และสนับสนุนดา้นต่าง ๆ  ซึงถือเป็นการใช้ตน้ทุนทางสังคมทีมีอยู่ใน
ชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  โดยเฉพาะอย่างยิงการดึงงบประมาณ  
ปราชญช์าวบา้น การใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นสือในการจดัการเรียนรู้ เป็นสิงทีควรส่งเสริมให้
เกิดขึนในทุกศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ทีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าการดาํเนินงานตามมาตรฐานศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ขอ้   -  ต่างก็อยูใ่นระดบัมาก  ซึงแสดงให้เห็นวา่คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กซึงประกอบไปดว้ย ผูป้กครองนกัเรียน  ผูแ้ทนชุมชน  ผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบล  
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ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการศึกษา รวมถึงหัวหน้าศูนยห์รือครูผูดู้แลเด็กทีรักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์   
มีความเห็นในเรืองของการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล              
ไม่แตกต่างกนั  ทงันีเนืองมาจากคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บการพฒันาความรู้  
ในด้านบุคลากร  อาคารสถานที  สิงแวดล้อมและความปลอดภัย  งานวิชาการและกิจกรรม           
ตามหลักสูตร  และในเรืองการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชนมาในลักษณะเดียวกัน 
ในขณะทีมาตรฐานการดาํเนินงานดา้นที  ดา้นการส่งเสริมพฒันาเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั  
อยูใ่นระดบัปานกลาง  ทงันีอาจเนืองมาจากการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั    
ในระดบัทีสูงกวา่ระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินยงัมีไม่มาก แต่ละทอ้งถินมีลกัษณะทางกายภาพ
และเป้าประสงค์ทีแตกต่างกนัทาํให้การรวมกลุ่มทาํได้ยาก  หน่วยงานตน้สังกดัควรเป็นตวักลาง  
ในการประสานให้เกิดความร่วมมือในระดบัอาํเภอ  ระดบัจงัหวดัและระดบัภาค  เช่น การส่งเสริม
และสนบัสนุนให้มีการจดัประชุมหัวหน้าศูนยห์รือครูผูดู้แลเด็กเพือให้เกิดการมีส่วนร่วม ทงัเป็น
การเสริมสร้างความเขม้แข็งในการปฏิบติังานด้านการพฒันาเด็กเล็กและเป็นแหล่งแลกเปลียน
เรียนรู้ทางวชิาการและประสบการณ์ดา้นการจดัการเรียนรู้และการพฒันาเด็กเล็กดว้ย 

3. ความพร้อมของหวัหนา้ศูนยก์บัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐมมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .   แต่เมือพิจารณารายดา้นพบวา่ ความพร้อมของหวัหนา้ศูนย ์
ดา้นความสามารถกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐมมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง แต่ถา้จาํแนกในรายละเอียด
ของความพร้อมด้านความสามารถจะพบว่า   ด้านความรู้กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน             
การดําเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีความสัมพนัธ์ในระดับสูง  ซึงแสดงให้เห็นว่าความรู้ของ  
หัวหน้าศูนยไ์ม่ว่าจะเป็นความรู้ในด้านเนือหาวิชาหรือวตัถุประสงค์ในการจดัการเรียนรู้รวมถึง
เป้าหมายของการทาํงานมีผลกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
ดังนันการทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนดให้หัวหน้าศูนย์ต้องมีคุณวุฒิไม่ตาํกว่า   
ปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวยั  แสดงให้เห็นว่ากรมส่งเสริม     
การปกครองทอ้งถินคาดหวงัว่าหัวหน้าศูนยต์อ้งมีความรู้ทีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการในการปฏิบัติ
หนา้ทีครูผูดู้แลเด็ก  ในขณะทีดา้นความเขา้ใจ  ดา้นทกัษะและดา้นประสบการณ์กบัการปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง  ซึงสอดคลอ้ง
กบัผลการวจิยัของเกษร  สุขจินดา ในเรืองความพร้อมในการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถินกบัการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน มีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาบุคลกร 
ในส่วนของความพร้อมของหัวหน้าศูนย์ ด้านความเต็มใจกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน          
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การดําเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดนครปฐมมี
ความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง กล่าวคือ หวัหนา้ศูนยที์มีความพร้อมในการทาํงาน  มีความสามารถ
ในการทาํงานจะดาํเนินงานตามมาตรฐานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได้อยา่งสมบูรณ์ตอ้งมีความเต็มใจและ
มีแรงจูงใจทีดีดว้ย  ซึงองคป์ระกอบของความเต็มใจ ประกอบดว้ย ความมุ่งมนั เสียสละเวลาให้กบั
การปฏิบติังาน  ความมนัใจ  อนัหมายถึงความเชือมนัในตนเอง  การเขา้สังคม  ความเป็นผูน้ํา      
การมีความคิดริเริมสร้างสรรค์  แรงจูงใจในความสําเร็จ  เป็นการกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มมี
แรงจูงใจในการทาํงานให้สําเร็จ  และความมนัคงซึงหมายถึงความมีวินยัในตนเอง  สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของมิเชล พอล ทีศึกษาความพร้อมในการเป็นผูน้าํของผูบ้ริหารและพบว่า ผูบ้ริหาร    
หน้าใหม่จะมีความพร้อมด้านความรู้และทกัษะเกียวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ และบริหารโดยใช้
เทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ในขณะทีผูบ้ริหารทีมีประสบการณ์จะบริหารโดยใชป้ระสบการณ์เป็น
หลกั  แต่ทงันีผูบ้ริหารมีความพร้อมดา้นความเต็มใจมากขึนถ้าไดรั้บเงินเดือนหรือผลตอบแทน
เพิมขึน  ในส่วนของ ความพร้อมของหัวหน้าศูนย์กบัมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐมทงั ๖ มาตรฐาน ซึงประกอบดว้ย มาตรฐานดา้น
การบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  มาตรฐานด้านบุคลากร  มาตรฐานด้านอาคารสถานที  
สิงแวดลอ้มและความปลอดภยั  มาตรฐานดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร  มาตรฐานดา้น
การมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน  และมาตรฐานดา้นการส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็ก
ปฐมวยั  มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง ทุกมาตรฐาน  กล่าวคือ ความพร้อมของหวัหนา้ศูนย์
มีความสัมพนัธ์กบัมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อาจเนืองมาจากหัวหน้าศูนยที์มี
ความพร้อมย่อมเขา้ใจและสามารถปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได้
ครบทุกมาตรฐาน    ซึงสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน
ทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินได้กาํหนดไว  ้ “นโยบายด้านการจัดการศึกษาปฐมวยั  จัด
การศึกษาให้เด็กปฐมวยัได้เข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทัวถึงและมีคุณภาพ   ส่งเสริม  
สนบัสนุนบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคก์รชุมชน  เอกชน  องคก์รเอกชน  องคก์รวิชาชีพ  สถาบนั
ศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบนัสังคมอืนในท้องถิน  มีสิทธิและมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาปฐมวยั และนโยบายดา้นระบบบริหารและการจดัการศึกษา  จดัระบบบริหารและการจดั
การศึกษาให้สอดคลอ้งกบัระบบการจดัการศึกษาของชาติ  อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
โดยมีเอกภาพในเชิงนโยบาย  มีความหลากหลายในการปฏิบัติ  อีกทังมีความพร้อมในการ
ดาํเนินการจดัการศึกษา  และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาทอ้งถิน  การกาํหนด
นโยบายและแผนการจดัการศึกษา ให้คาํนึงถึงผลกระทบต่อการศึกษาของเอกชน  หรือรับฟังความ
คิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาดว้ย”  ในส่วนของค่าความสัมพนัธ์ทีแตกต่าง
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กบัอยา่งเห็นไดช้ดัในเรืองความพร้อมของหวัหน้าศูนย ์ดา้นความสามารถของความรู้กบัมาตรฐาน
การมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง ซึงเป็นผลมาก
จากหวัหนา้ศูนยที์มีความรู้เขา้ใจเนืองาน  รู้วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการปฏิบติังานในหนา้ที
หัวหน้าศูนยแ์ละครูผูดู้แลเด็กสามารถใช้ความรู้สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดาํเนินงาน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้อย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมาย  ในขณะทีความพร้อมของหัวหน้าศูนย ์       
ดา้นความสามารถ  เรืองของความรู้กบัมาตรฐานดา้นการส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั     
มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตาํ ทงันีอาจเนืองมาจากเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยันนัมีหลายระดบั  
หัวหน้าศูนย์หรือครูผูดู้แลเด็กอาจยงัไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายในระดับสูงกว่าระดับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถินไดอ้าจเนืองมาจากยงัไม่มีความรู้ในเรืองของการพฒันาเครือข่าย  อยา่งไรก็ดี
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินจาํเป็นตอ้งส่งเสริมให้หวัหนา้ศูนยมี์ความรู้ในเรืองการพฒันาเครือข่าย  
ส่งเสริมการเขา้ร่วมเครือข่ายเพือให้เกิดการพฒันาดา้นการศึกษาปฐมวยัทงัในระดบัอาํเภอ  ระดบั
จงัหวดั  ระดบัภาคหรือระดบัประเทศต่อไป 
 ส่วนค่าความสัมพนัธ์ระดบัตาํ ได้แก่  ความพร้อมของหัวหน้าศูนย์ด้านความเต็มใจกับ
มาตรฐานดา้นบุคลากร  อาจเนืองมาจากความพร้อมของหวัหนา้ศูนยด์า้นนีเป็นความพร้อมทางดา้น
จิตวิทยาทีจะทาํให้งานสําเร็จ ตามแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้าํตามสถานการณ์ (situational leadership 
theory) ของเฮอร์เซยแ์ละบลนัชาร์ด (Hersey and Blanchard) ตอ้งอาศยัปัจจยั ไดแ้ก่  ความมุ่งมนั 
(commitment) คือ ความเสียสละเวลาให้กบังาน การไม่ละทิงงาน มานะบากบนัจนสําเร็จ  ทุ่มเท
ให้กบังานแมมิ้ใช่เวลาปฏิบติังาน  ความมนัใจ (confidence) คือ ความเชือมนัใจตนเอง  การเข้า
สังคม  ความเป็นผูน้าํ  ความคิดริเริมสร้างสรรค์  ทกัษะการบริหารรวมทงัการสร้างแรงจูงใจใน
ความสําเร็จ (achievement motivation) คือ การกระตุน้ให้สมาชิกในกลุ่มทาํงาน  ส่งเสริมให้ใช้
ความรู้ความสามารถ  ความมนัคง (security) คือ ความมิวนิยัในตนเอง  การปฏิบติัตามกฎระเบียบ มี
ความจริงใจ  ช่วยเหลือผูอื้น  ความซือสัตย  ์ ไม่คดโกงซึงเป็นปัจจยัทีวดัไดย้ากประกอบกบัการ
บริหารงานบุคคลเป็นเรืองละเอียดอ่อนและมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมและความพร้อมของ
หวัหนา้ศูนย  ์ โดยเฉพาะอยา่งยิงความพร้อมของหัวหน้าศูนย ์ดา้นความเต็มใจในเรืองความมนัใจ
กับมาตรฐานด้านบุคลากร อีกส่วนหนึงในเรืองความพร้อมของหัวหน้าศูนย์ ด้านความเต็มใจ       
ในเรืองความมนัคงกบัมาตรฐานด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั ซึงเป็นเรืองที
เกียวขอ้งกบัคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลและการปฏิบติัตามระเบียบทางราชการ   
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรืองความพร้อมของหัวหน้าศูนย์กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวดันครปฐม   ผู้วิจัยมี
ขอ้เสนอแนะเกียวกบัหัวหน้าศูนยแ์ละแนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เพือเป็นแนวทางในการวจิยัครังต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะของการวจัิย 

1. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถินควรกาํหนดนโยบายดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยั  จดั 
การศึกษาให้เด็กปฐมวยัได้เข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทัวถึงและมีคุณภาพ   ส่งเสริม  
สนบัสนุนบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคก์รชุมชน  เอกชน  องคก์รเอกชน  องคก์รวิชาชีพ  สถาบนั
ศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบนัสังคมอืนในท้องถิน  มีสิทธิและมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาปฐมวัยดังนัน   การสรรหาคณะกรรมการบริหารศูนย์ควรคํานึงถึงผู ้ที มีความรู้
ความสามารถ มีความใกลชิ้ดกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ทีมาจากชุมชนและบุคคลหลากหลายสาขา
อาชีพจะทาํใหเ้กิดความร่วมมือในการพฒันาไดอ้ยา่งกวา้งขวางมากยงิขึน 

. องค์กรปกครองส่วนท้องถินควรมีการพฒันาคุณภาณและมาตรฐานการศึกษา  การ
จดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาตามทีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถินกาํหนดไว ้ ซึงการจะ
ดาํเนินการให้สําเร็จไดน้นัตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายและบุคคลากรของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กทุกคน  ในการดาํเนินงานทุกด้านให้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน ทงัต้องคอย
ติดตาม  ตรวจสอบและปรับปรุงงานอย่างสมาํเสมอ ทงัการแต่งตงัหัวหน้าศูนย์ควรเลือกมีความ
พร้อมในการปฏิบติังานทงัในตาํแหน่งหัวหน้าศูนยแ์ละครูผูดู้แลเด็ก  การสร้างขวญักาํลงัใจโดยการ
บรรจุแต่งตงั การปรับสถานภาพให้ดาํรงตาํแหน่งหัวหน้าศูนยแ์ละการกาํหนดค่าตอบแทน  สิทธิ  
สวสัดิการต่าง ๆ ให้กบัหัวหน้าศูนยเ์ป็นสิงจาํเป็นจะส่งผลต่อการปฏิบติังานในหน้าทีซึงมีความ
รับผดิชอบสูงขึน   

3. หวัหนา้ศูนยแ์ละผูดู้แลเด็กควรส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการสมวยัและเตรียมความพร้อม  
ทงัทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  เพือให้มีความพร้อมทีจะเขา้รับการศึกษาใน
ระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน โดยปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็ก  มาตรฐาน
การศึกษาชาติและตวัชีวดัการประเมินภายนอก ทงันีตอ้งเน้นทีคุณภาพและมุ่งพฒันาให้เกิดความ
สมดุลทงัทางด้านร่างกาย  จิตใจ  ปัญญา  สังคม  ระดบัความคิด  ค่านิยม  และพฤติกรรมทีพึง
ประสงค ์
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ข้อเสนอแนะเพอืการวจัิยครังต่อไป 
1. ควรมีการวจิยัในเรืองการส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยัในระดบั 

ต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยงิในระดบัอาํเภอ  ระดบัจงัหวดั  ระดบัภาค  และระดบัประเทศซึงเป็นเรืองที
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นวา่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนย์
พฒันาเด็กเล็กอยูใ่นระดบัปานกลาง  

2. ควรมีการวจิยัเชิงคุณภาพเกียวกบัความพร้อมของหวัหนา้ศูนยใ์นการบริหารจดัการ 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหไ้ดม้าตรฐานตามทีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถินกาํหนด 
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รายการอ้างอิง 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชียวชาญตรวจเครืองมือวจัิย 

รายชือผู้เชียวชายตรวจเครืองมือวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเครืองมือ 
รายชือศูนย์พฒันาเด็กเลก็ททีดลองเครืองมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ค่าความเชือมัน 
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.913 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
รายชือศูนย์พฒันาเด็กเลก็ทเีป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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รายชือศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวดันครปฐมทเีป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ที อาํเภอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ชือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมายเหตุ 

 เมืองนครปฐม อบต.ตากอ้ง ตากอ้ง  
 เมืองนครปฐม อบต.ทพัหลวง วดัม่วงตารส  
 เมืองนครปฐม อบต.บ่อพลบั บา้นสระหลวง  
 เมืองนครปฐม อบต.บางแขม ลาดปลาเคา้  
 เมืองนครปฐม อบต.บา้นยาง บา้นยาง  
 เมืองนครปฐม อบต.โพรงมะเดือ หุบรัก  
 เมืองนครปฐม อบต.มาบแค มาบแค  
 เมืองนครปฐม อบต.วงัตะก ู บา้นวงัตะกู  
 เมืองนครปฐม อบต.วงัเยน็ วดัวงัเยน็  
 เมืองนครปฐม อบต.สนามจนัทร์ บา้นหนองขาหยงั  
 เมืองนครปฐม อบต.สระกะเทียม บา้นตน้มะขาม  
 เมืองนครปฐม อบต.สวนป่าน บา้นหว้ยเล็กตะวนัออก  
 เมืองนครปฐม อบต.สามควายเผือก ตาํบลสามควายเผอืก  
 เมืองนครปฐม อบต.หนองงูเหลือม บา้นหนองงูเหลือม  
 เมืองนครปฐม อบต.หนองดินแดน หนองเสือ  
 เมืองนครปฐม อบต.หนองปากโลง หนองปากโลง  

17 เมืองนครปฐม อบต.หว้ยจรเข ้ ปฐมทอง  
 เมืองนครปฐม อบต.ทุ่งนอ้ย ทุ่งนอ้ย  
 เมืองนครปฐม อบต.ดอนยายหอม บา้นดอนขนาก  
 เมืองนครปฐม อบต.ธรรมศาลา อบต.ธรรมศาลา  
 ดอนตูม อบต.ดอนพุทรา บา้นดอนพุทรา  
 ดอนตูม อบต.หว้ยดว้น วดักงลาด  
 ดอนตูม อบต.ลาํเหย ลาํเหย  
 ดอนตูม อบต.บา้นหลวง บา้นหลวง  
 ดอนตูม อบต.หว้ยพระ บา้นทุ่งพิชยั  
 ดอนตูม อบต.หว้ยพระ บา้นเลาเต่า  
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ที อาํเภอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ชือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมายเหตุ 
 ดอนตูม อบต.ดอนรวก บา้นดอนรวกเล็ก  
 ดอนตูม อบต.ดอนรวก บา้นสระสีเหลียม  
 สามพราน อบต.ท่าตลาด ตาํบลท่าตลาด  
 สามพราน อบต.หอมเกร็ด หอมเกร็ด  
 สามพราน อบต.บางชา้ง อบต.บางชา้ง  
 สามพราน อบต.คลองใหม่ คลองใหม่  
 สามพราน อบต.ทรงคนอง อบต.ทรงคนอง  
 สามพราน อบต.บางเตย บา้งคอราง  
 สามพราน อบต.คลองจินดา วดัปรีดาราม  
 สามพราน อบต.คลองจินดา บา้นคลองจินดา  
 สามพราน อบต.ตลาดจินดา ตลาดจินดา  
 สามพราน อบต.บา้นใหม่ บา้นบางประแดง  
 นครชยัศรี อบต.วดัแค วดัแค  
 นครชยัศรี อบต.ท่าตาํหนกั ท่าตาํหนกั  
 นครชยัศรี อบต.ท่าตาํหนกั ตุก๊ตา  
 นครชยัศรี อบต.วดัสาํโรง ตาํบลวดัสาํโรง  
 นครชยัศรี อบต.นครชยัศรี วดักลางบางแกว้  

44 นครชยัศรี อบต.สัมปทวน วดักลางคูเวยีง  
45 นครชยัศรี อบต.สัมปทวน ตน้ลาน  
46 นครชยัศรี อบต.บางแกว้ฟ้า บางแกว้ฟ้า  
47 นครชยัศรี อบต.วดัละมุด สวนถวั  
48 นครชยัศรี อบต.วดัละมุด วดับวั  
49 นครชยัศรี อบต.วดัละมุด วดับา้นลานแหลม  
50 นครชยัศรี อบต.ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ  
51 นครชยัศรี อบต.ไทยาวาส วดัไทยาวาส  
52 นครชยัศรี อบต.พะเนียด วดัหว้ยตะโก  
53 นครชยัศรี อบต.บางระกาํ ตาํบลบางระกาํ  
54 นครชยัศรี อบต.ท่าพระยา ร.ร.วดันอ้ย  
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ที อาํเภอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ชือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมายเหตุ 
55 นครชยัศรี อบต.ลานตากฟ้า บา้งคลองเจก๊ ม.   
56 นครชยัศรี อบต.ดอนแฝก อบต.ดอนแฝก  
57 นครชยัศรี อบต.แหลมบวั แหลมบวั  
58 นครชยัศรี อบต.แหลมบวั บา้นโคกเขมา  
59 นครชยัศรี อบต.แหลมบวั บา้นทุ่งนอ้ย  
60 นครชยัศรี อบต.บางพระ ศรีสุดากร  
61 นครชยัศรี อบต.โคกพระเจดีย ์ อบต.โคกพระเจดีย ์  
62 บางเลน อบต.คลองนกกระทุง คลองนกกระทุง ม.   
63 บางเลน อบต.บางปลา เกาะแรต  
64 บางเลน อบต.ไผหู่ชา้ง ตาํบลไผหู่ชา้ง  
65 บางเลน อบต.หินมูล ตาํบลหินมูล  
66 บางเลน อบต.ไทรงาม วดัไผจ่ระเข ้  
67 บางเลน อบต.บางระกาํ ตาํบลบางระกาํ  
68 บางเลน อบต.นราภิรมย ์ บา้นนราภิรมย ์  
69 บางเลน อบต.นราภิรมย ์ สวา่งอารมณ์  
70 บางเลน อบต.ดอนตูม ตาํบลดอนตูม  
71 บางเลน อบต.บวัปากท่า อบต.บวัปากท่า  
72 บางเลน อบต.บางไทรป่า ตาํบลบางไทรป่า  
73 บางเลน อบต.บางภาษี อบต.บางภาษี  

 บางเลน อบต.บางหลวง อบต.บางหลวง  
 บางเลน อบต.นิลเพชร ตาํบลนิลเพชร  
 กาํแพงแสน อบต.กระตีบ ศพด.กระตีบร่วมใจ  
 กาํแพงแสน อบต.ดอนข่อย บา้นดอนทอง  
 กาํแพงแสน อบต.ทุ่งขวาง ปลกัไมล้าย  
 กาํแพงแสน อบต.ทุ่งลูกนก หนองหญา้ปลอ้ง  
 กาํแพงแสน อบต.รางพิกุล หว้ยดว้น  
 กาํแพงแสน อบต.วงันาํเขียว บา้นดอนซาก  
 กาํแพงแสน อบต.สระพฒันา บา้นสระ(สระสีมุม)  
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ที อาํเภอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ชือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมายเหตุ 
 กาํแพงแสน อบต.สระพฒันา บา้นหนองพงนก  
 กาํแพงแสน อบต.สระสีมุม อีด่าง  
 กาํแพงแสน อบต.หนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  
 กาํแพงแสน อบต.หว้ยขวาง ศพด.บา้นหว้ยขวาง  
 กาํแพงแสน อบต.หว้ยม่วง กระดีออ้  
 กาํแพงแสน อบต.กาํแพงแสน บา้นวดัครู  
 กาํแพงแสน อบต.ทุ่งลูกนก ศพด.ทุ่งลูกนก  
 กาํแพงแสน อบต.ดอนข่อย บา้นบ่อนาํจืด  
 พุทธมณฑล อบต.ศาลายา ศาลายา  
 พุทธมณฑล อบต.มหาสวสัดิ บา้นคลองมหาสวสัดิ  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 

เครืองมือในการวจัิย 
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แบบสอบถามเพอืการวจัิย 
เรือง ความพร้อมของหัวหน้าศูนย์กบัการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการดําเนินงาน 

ศูนย์พฒันาเด็กเลก็  สังกดัองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวดันครปฐม 
************ 

เรียน  คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก / หวัหนา้ศูนย ์ 

 แบบสอบถามฉบบันีจดัทาํขึนโดยมีวตัถุประสงค์เพือใชเ้ป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลสําหรับการวิจยั  เรือง “ ความพร้อมของหัวหน้าศูนย์กบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการ
ดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม” ซึงขอ้มูลทีได้
จากความคิดเห็นของท่านมีประโยชน์อยา่งยงิต่อการวจิยัและจะเป็นประโยชน์อยา่งยิงต่อการพฒันา
คุณภาพบุคลากรทางการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดั
นครปฐมและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินอืนต่อไป  ขอ้ความทีท่านระบุไวใ้นแบบสอบถามนีจะ
เป็นความลบัและขอรับรองวา่ไม่มีผลต่อการปฏิบติังานหรือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของท่านแต่ประการ
ใด  จึงขอความกรุณาไดโ้ปรดตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ตามความเป็นจริง 

คาํชีแจง   แบบสอบถามฉบบันีมี  ตอน  ประกอบดว้ย 
 ตอนที   ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน     ขอ้ 
 ตอนที   ความพร้อมของหวัหนา้ศูนย ์  จาํนวน 39  ขอ้ 
 ตอนที   การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  จาํนวน  6  ขอ้ 

 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิงวา่จะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามและ 
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงสาํหรับความร่วมมือเป็นอยา่งดีมา ณ โอกาสนี 
 

      นางสาวพิศมยั   เจริญลกัษณ์ 
             นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
                ภาควชิาการบริหารการศึกษา 
                    บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนท ี   ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
คาํชีแจง   โปรดทาํเครืองหมาย ลงในช่อง        หนา้ขอ้ความทีตรงกบัสถานภาพของท่าน 
ขอ้ที สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม สาํหรับผูว้จิยั 

 เพศ 
          ชาย                                                   หญิง 

 

 อาย ุ(เกิน  เดือนคิดเป็น  ปี) 
          ตาํกวา่    ปี                                    -  ปี 
          41-50  ปี                                            ปีขึนไป                

 

 ระดบัการศึกษาสูงสุด 
          ตาํกวา่ปริญญาตรี                              ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
          ปริญญาโท                                        ปริญญาเอก 

 

 สาขาวชิาทีสาํเร็จการศึกษา 
          สาขาการศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา 
          สาขาเกียวกบัการศึกษา 
          สาขาอืน ๆ.................................................................... 

 

 ตาํแหน่ง 
          คณะกรรมการบริหารศูนย ์ทีเป็นตวัแทนผูป้กครองนกัเรียน 
          คณะกรรมการบริหารศูนย ์ทีเป็นผูแ้ทนชุมชน 
          คณะกรรมการบริหารศูนย ์ทีเป็นผูบ้ริหารองคก์รปกครองทอ้งถิน 
          คณะกรรมการบริหารศูนย ์ทีเป็นผูท้รงคุณวฒิุดา้นการศึกษา 
          หวัหนา้ศูนย ์/ ครูผูดู้แลเด็กทีรักษาราชการแทนหวัหนา้ศูนย  ์

 

 ประสบการณ์ในการปฏิบติังานในตาํแหน่ง (เกิน  เดือนคิดเป็น  ปี) 
          นอ้ยกวา่  ปี                                      1-3  ปี 
          4-6  ปี                                                มากกวา่  ปี 
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ตอนท ี   ความพร้อมของหวัหนา้ศูนย ์
คาํชีแจง   โปรดทาํเครืองหมาย ลงในช่อง  ระดบัความพร้อมของหวัหน้าศูนยต์ามความเป็นจริง
เพียงช่องเดียว 
คาํอธิบาย 
       หมายถึง     ความพร้อมของหวัหนา้ศูนยที์อยูใ่นระดบั มากทีสุด 
 4      หมายถึง     ความพร้อมของหวัหนา้ศูนยที์อยูใ่นระดบั มาก 
 3      หมายถึง     ความพร้อมของหวัหนา้ศูนยที์อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 2      หมายถึง     ความพร้อมของหวัหนา้ศูนยที์อยูใ่นระดบั นอ้ย 
 1      หมายถึง     ความพร้อมของหวัหนา้ศูนยที์อยูใ่นระดบั นอ้ยทีสุด 

ขอ้ที ความพร้อมของหวัหนา้ศูนย ์
ระดบั 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

 
 
 

ความสามารถ 
ความรู้  
หัวหน้าศูนย์เป็นผู ้มีความรู้ความเข้าใจในงานที
จะตอ้งปฏิบติั 

      

 หั วหน้ า ศู น ย์ เ ป็ นผู ้ มี ค ว า ม รู้ ค ว าม เ ข้ า ใ จ ใน
วตัถุประสงค์ของการจดัการเรียนรู้ในศูนย์พฒันา 
เด็กเล็ก 

      

 หัวหน้าศูนยเ์ป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในเป้าหมาย
ของการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก 

      

 
 

ความเขา้ใจ 
หัวหน้าศูนย์เข้าใจในหน้าทีความรับผิดชอบใน
ตาํแหน่งหวัหนา้ศูนย ์

      

 หัวหน้าศูนย์เข้าใจในหน้าทีความรับผิดชอบใน
ตาํแหน่งครูผูดู้แลเด็ก 

      

 หัวหน้าศูนยเ์ขา้ใจในวิธีการปฏิบติังานในตาํแหน่ง
หวัหนา้ศูนย ์

      

 หัวหน้าศูนยเ์ขา้ใจในวิธีการปฏิบติังานในตาํแหน่ง
ครูผูดู้แลเด็ก 
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ขอ้ที ความพร้อมของหวัหนา้ศูนย ์
ระดบั 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

 
 

ทกัษะ 
หัวหน้าศูนย์เป็นผู ้มีทักษะในการปฏิบัติงานใน
ตาํแหน่งหวัหนา้ศูนย ์

      

 หวัหนา้ศูนยเ์ป็นผูมี้ทกัษะในการตดัสินใจ       
 หวัหนา้ศูนยเ์ป็นผูมี้ทกัษะในการวนิิจฉยัเรืองต่าง ๆ       
 หัวหน้าศูนย์เป็นผู ้มีทักษะในการสังการในเรือง  

ต่าง ๆ ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
      

 หัวหน้า ศูนย์เ ป็นผู ้มีทักษะในการวางแผนการ
ปฏิบติังาน 

      

 หวัหนา้ศูนยเ์ป็นผูมี้ทกัษะในการเลือกวิธีการทาํงาน
ใหป้ระสบผลสาํเร็จมีประสิทธิภาพ 

      

 
 

ประสบการณ์ 
หวัหนา้ศูนยมี์ประสบการณ์ในการวางแผน 

      

 หวัหนา้ศูนยมี์ประสบการณ์ในการจดัองคก์ร       
 หวัหนา้ศูนยมี์ประสบการณ์ในการตดัสินใจ       
 หวัหนา้ศูนยมี์ประสบการณ์ในการติดต่อสือสาร       
 หัวหน้าศูนย์มีประสบการณ์ในการแจ้งข่าวสาร

ขอ้มูล 
      

 หวัหนา้ศูนยมี์ประสบการณ์ในการทาํความเขา้ใจใน
กลุ่ม  

      

 
 

 

ความเต็มใจ 
ความมุ่งมนั 
หัวหน้าศูนยเ์สียสละเวลาให้กบังานในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 

      

21 หวัหนา้ศูนยไ์ม่ละทิงงานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก       
22 หัวหน้าศูนยมี์ความมานะบากบนัในการทาํงานใน

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
      

 หวัหนา้ศูนยทุ์่มเทใหก้บังานแมมิ้ใช่เวลาปฏิบติังาน       
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ขอ้ที ความพร้อมของหวัหนา้ศูนย ์
ระดบั 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

 
 

ความมนัใจ 
หวัหนา้ศูนยมี์ความเชือมนัในตนเอง 

      

 หวัหนา้ศูนยมี์ความมนัใจในการเขา้สังคม       
 หวัหนา้ศูนยมี์ความเป็นผูน้าํ       
 หวัหนา้ศูนยมี์ความคิดสร้างสรรค ์       
 หวัหนา้ศูนยมี์ทกัษะในการบริหารทีดี       

 
 

แรงจูงใจในความสาํเร็จ 
หวัหนา้ศูนยมี์การกระตุน้ใหส้มาชิกในกลุ่มทาํงาน 

      

 หั ว ห น้ า ศู น ย์ มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ใ ช้ ค ว า ม รู้
ความสามารถ 

      

 
 

ความมนัคง 
หวัหนา้ศูนยเ์ป็นผูมี้วนิยัในตนเอง 

      

 หวัหนา้ศูนยป์ฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด       
 หวัหนา้ศูนยเ์ป็นผูมี้ความจริงใจ       
 หวัหนา้ศูนยค์อยช่วยเหลือผูอื้น       
 หวัหนา้ศูนยเ์ป็นผูมี้ความซือสัตย ์       
 หวัหนา้ศูนยไ์ม่เป็นผูค้ดโกง       
 หวัหนา้ศูนยเ์ตม็ใจทาํหนา้ทีหวัหนา้ศูนย ์       
 หัวหน้าศูนย์มีความสุขกับการทาํงานในตาํแหน่ง

หวัหนา้ศูนย ์
      

 หัวหน้าศูนย์มุ่งทําหน้าทีให้บรรลุผลสําเร็จตาม
เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ตอนท ี   การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
คาํชีแจง   โปรดทาํเครืองหมาย ลงในช่อง  ระดบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนย์
พฒันาศูนยส์ังกดัองคก์ารบริหารสวนตาํบล ตามความเป็นจริงเพียงช่องเดียว 
คาํอธิบาย 
    หมายถึง  การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทีอยูใ่นระดบั  มากทีสุด 
   4 หมายถึง  การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทีอยูใ่นระดบั  มาก 
   3 หมายถึง  การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทีอยูใ่นระดบั  ปานกลาง 
   2 หมายถึง  การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทีอยูใ่นระดบั  นอ้ย 
   1 หมายถึง  การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทีอยูใ่นระดบั  นอ้ยทีสุด 

ขอ้ที 
การปฏิบติังานตามมาตรฐาน 

การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ระดบั 

หมายเหตุ 
     

 
1 

มาตรฐานท ี  ด้านการบริหารจัดการ 
การจดัตงัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นไปตามระเบียบหรือ
กฎหมายกาํหนด 

      

2 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทาํหนา้ทีให้บริการ  อบรมเลียงดู 
จดัประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ให้กบั
เด็กเล็ก 

      

3 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดาํเนินการแต่งตงัคณะกรรมการ
ศูนยต์ามระเบียบ 

      

 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดัหาสือ หนังสือ วสัดุ อุปกรณ์
การเรียนเหมาะสมเพียงพอ 

      

 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดาํเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
อยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

      

 การสรรหา เลือกสรร/คดัเลือกหัวหน้าศูนยเ์ป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมายหรือหนงัสือสังการกาํหนด 

      

 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมีการกาํหนดค่าตอบแทน สิทธิ 
สวสัดิการตามระเบียบ/หนงัสือสังการ 

      

8 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการกาํหนดวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากรและนาํไปใชใ้นการเลือนขนั
หรือต่อสัญญาจา้ง 
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ขอ้ที 
การปฏิบติังานตามมาตรฐาน 

การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ระดบั 

หมายเหตุ 
     

 
 

มาตรฐานท ี  ด้านบุคลากร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตาํแหน่งของบุคลากรในศูนยต์รงตามทีกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถินกาํหนด 

      

 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการกาํหนดบทบาทหน้าทีความ
รับผดิชอบของบุคลากรในศูนยต์ามทีกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถินกาํหนด 

      

 หัวหน้า ศูนย์มี คุณวุ ฒิไ ม่ต ํากว่ าป ริญญาตรีทาง
การศึกษา  ปฏิบติังานเกียวกบัการพฒันาเด็กปฐมวยั
ของทอ้งถินติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  ปีและมีใบ
ประกอบวิชาชีพครู 

      

 หัวหน้าศูนย์มีหน้าทีความรับผิดชอบในการดูแล
บุคลากรในศูนย์รวมถึงการดําเนินงานในศูนย์ให้
เป็นไปตามนโยบายและแผนงานทีวางไวอ้ยา่งถูกตอ้ง
ตามหลกัวิชาการ 

      

13 ครูผู ้ดู แล เด็ก มี คุณวุ ฒิไ ม่ต ํากว่ าป ริญญาตรีทาง
การศึกษา  ปฏิบติังานเกียวกบัการพฒันาเด็กปฐมวยั
ของทอ้งถินติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  ปีและมีใบ
ประกอบวิชาชีพครู 

      

14 ครูผูดู้แลเด็กมีหน้าทีความรับผิดชอบเกียวกบัการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน พฒันาผูเ้รียน และปฏิบติังานทางวิชาการของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

      

 ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กมีหน้าทีความรับผิดชอบเกียวกับ
การสนับสนุน ช่วยเหลือการปฏิบัติงานร่วมกับครู
ผูดู้แลเด็ก 
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ขอ้ที 
การปฏิบติังานตามมาตรฐาน 

การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ระดบั 

หมายเหตุ 
     

 ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินและหวัหนา้ส่วน
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินมีบทบาท
สําคญัในการส่งเสริม สนับสนุนและกาํกบัดูแลการ
ดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

      

 
 
 

 

มาตรฐานท ี  ด้านอาคารสถานท ีสิงแวดล้อมและ 
ความปลอดภัย 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตงัอยูใ่นทาํเลทีเหมาะสม 

      

 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีอาคารเป็นอาคารชันเดียวและ
ความสูงของหอ้งจากพืนถึงเพดานไม่นอ้ยกว่า  เมตร 

      

 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีทางเขา้-ออกจากตวัอาคารกวา้ง
สามารถเคลือนยา้ยเด็กออกจากตวัอาคารได้สะดวก
หากเกิดอุบติัภยัหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

      

 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีประตูหน้าต่างทีแข็งแรงอยู่ใน
สภาพใชง้านไดดี้ 

      

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดพืนทีใช้สอย  สะอาด 
ปลอดภยัและเพียงพอเหมาะสมกบัการทาํกิจกรรม
ของเด็ก 

      

 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัสิงแวดลอ้มภายในอาคาร
เอือต่อการจดักิจกรรมเพือพฒันาเด็ก เช่น มีแสงสว่าง
เพียงพอ มีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

      

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสิงแวดล้อมภายนอกที
ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ  

      

 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีมาตรการป้องกนัความปลอดภยั 
เช่น ติดตงัอุปกรณ์รักษาความปลอดภยัทีไดม้าตรฐาน 

      

 ศูนย์พัฒนา เด็ก เล็ก มีมาตรการเต รียมพร้อมรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การส่งบุคลากรเขา้รับการ
อบรมดา้นการปฐมพยาบาลเบืองตน้เพือช่วยเหลือเด็ก
จากอุบติัเหตุและการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
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ขอ้ที 
การปฏิบติังานตามมาตรฐาน 

การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ระดบั 

หมายเหตุ 
     

 
26 

มาตรฐานที  ด้านวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสูตร 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใชห้ลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 

 เป็นแนวทางในการจดัประสบการณ์เรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

      

27 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีหลกัสูตรสถานศึกษาทีบูรณาการ
จากหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ.  กบัสังคม 
วฒันธรรมและภมิูปัญญาทอ้งถิน 

      

28 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการกําหนดคุณลักษณะทีพึง
ประสงคข์องเด็กปฐมวยั 

      

29 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการประเมินคุณลกัษณะตามวยั
ของ เ ด็ ก โ ดยพิ จ า รณ าจ า กพัฒนาก า ร   ด้ า น 
ประกอบด้วย ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้าน
สังคม และดา้นสติปัญญา 

      

30 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้
เ รียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง  เ กิดความรู้  ทักษะ 
คุณธรรม จริยธรรม เกิดการพัฒนาทังด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

      

31 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหลักสูตรทีตอบสนองต่อการ
เปลียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและปรับเปลียนให้
สอดคลอ้งกบัธรรมชาติและการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ของเด็ก 

      

32 ศูนย์พัฒนาเ ด็กเล็ก มีการจัด กิจกรรมประจําวัน
หลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมกบัวยัและยดืหยุน่ได้
ตามความตอ้งการของเด็ก 

      

33 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กกาํหนดให้ครูผูดู้แลเด็ก/ผูช่้วยครู
ผูดู้แลเด็กเขียนแผนการจดัประสบการณ์ เพือใชเ้ป็น
แนวทางในการจดัประสบการณ์เรียนรู้ใหแ้ก่เด็ก 
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ขอ้ที 
การปฏิบติังานตามมาตรฐาน 

การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ระดบั 

หมายเหตุ 
     

34 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส่งเสริมให้ครูผูดู้แลเด็ก/ผูช่้วยครู
ผูดู้แลเด็ก ใชสื้อทีหลากหลายในการจดัประสบการณ์
เรียนรู้ใหแ้ก่เด็ก 

      

35 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กผ่านการประเมินมาตรฐานและมี
คุณภาพเป็นทียอมรับของชุมชน 

      

 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการนิเทศโดยหัวหน้าศูนยห์รือ
ผูบ้ริหารการศึกษา เพือช่วยเหลือให้คาํแนะนําทาง
วิชาการอยา่งสมาํเสมอ 

      

 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส่งเสริมให้ครูผูดู้แลเด็กทาํวิจยัใน
ชนัเรียนอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ  ครัง 

      

 ศูนย์พัฒนา เด็ ก เล็ก มีการกําหนดแนวทางการ
ดาํเนินงานดา้นโภชนาการตามแนวทางการดาํเนินงาน
ของกรมอนามยั 

      

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน 
(กิจกรรมวนัสําคญั/โครงการส่งเสริมผูเ้รียน) อย่าง
สมาํเสมอ 

      

 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการประเมินคุณภาพภายในโดย
ใชม้าตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถินทีกรมส่งเสริมการปกครอง
กาํหนด 

      

 
 
 

 

มาตรฐานที  ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน
จากชุมชน 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนดา้นวิชาการ 

      

42 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนดา้นอาคารสถานที 

      

43 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนดา้นงบประมาณ 
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ขอ้ที 
การปฏิบติังานตามมาตรฐาน 

การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ระดบั 

หมายเหตุ 
     

44 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนดา้นบุคลากร 

      

45 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน 

      

 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการดา้น
ต่าง ๆ แก่ชุมชน 

      

 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บการสนับสนุนด้านวสัดุ สือ
การเรียนการสอน อุปกรณ์ต่าง ๆ จากชุมชน 

      

 ศูนย์พัฒนา เ ด็ ก เ ล็ ก ได้ รั บก า รสนับส นุนด้ า น
งบประมาณในการจดักิจกรรมต่าง ๆ จากชุมชน 

      

 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บความรู้จากปราชญช์าวบา้น 
ชุมชน หรือจากเจา้หนา้ทีหน่วยงานอืน 

      

 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้
จากชุมชน 

      

 ศูนย์พัฒนา เด็ก เล็กได้ รับข้อ มูล ข่าวสาร ที เ ป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จากชุมชน 

      

 
 

 

มาตรฐานที  ด้านการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการ
พฒันาเด็กปฐมวยั 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการส่งเสริมพฒันาเครือข่ายการ
พฒันาเด็กปฐมวยั 

      

 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการสร้างเครือข่ายการพฒันา
เด็กปฐมวยัในระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

      

 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการสร้างเครือข่ายการพฒันา
เด็กปฐมวยัในระดบัอาํเภอ  

      

 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการสร้างเครือข่ายการพฒันา
เด็กปฐมวยัในระดบัจงัหวดั 

      

56 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการสร้างเครือข่ายการพฒันา
เด็กปฐมวยัในระดบัภาค 
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ขอ้เสนอแนะอืน ๆ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงทีกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
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ทีอยู ่   /   หมู่   ตาํบลสามพราน  อาํเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม   
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นครปฐม 
พ.ศ.   หวัหนา้ฝ่ายบริหารการศึกษา เทศบาลเมืองนครปฐม ตาํบล
นครปฐม  อาํเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม 
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