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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง และ 2) เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง จ าแนกตามขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง จ านวน 107 แห่ง โดยมีผู้บริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นผู้ให้ข้อมูล โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่
ใช้ คือ แบบสอบถาม ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเช่ือมั่น .89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่าที โดยก าหนดความมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเพศหญิง ร้อยละ 85.98 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
ร้อยละ 68.22 และปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก ร้อยละ 88.79 สภาพการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง ในภาพรวม และเป็นรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
และปัญหาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองในภาพรวม และ
เป็นรายด้าน มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย และ 2) สภาพและปัญหาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยรวม และเป็นรายด้าน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : สภาพและปัญหาการด าเนินงาน, การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดอ่างทอง 
 

Abstract 
 This research aims to 1) study the state and problems of the performance of Child Development 
Centers under Angthong Local Government Organization, and 2) compare the state and problems of the 
performance of Child Development Centers under Angthong Local Government Organization, classified by sizes 
of the Child Development Centers. The sample size consists of 127 Child Development Centers under 
Angthong Local Government Organization. The data are collected from 127 administrators by purposive 
random sampling and simple random sampling.  The instrument is a five-rating scale questionnaire that has the 
reliability of .89.  The data are analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test by setting the statistic 
significance level of .05. The findings showed that: 1) administrators is 85.98 percentage female, 68.22 
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percentage bachelor degree, and 68.22 percentage working in small child development center, as a whole, the 
state of the performance of Child Development Centers under Angthong Local Government Organization is at a 
high level and the problems of the performance of Child Development Centers under Angthong Local 
Government Organization are at a low level and 2) as a whole, the state and problems of the performance of 
Child Development Centers; small size, medium size, and large size, are not different.  
Keywords : the state and problems of the performance, Performance of Child Development Centers,  Angthong 
Local Government Organization     
 
 

1. บทน า 
 การจัดการศึกษาปฐมวัย ครูผู้ดูแลเด็ก ต้องศึกษา
หลักการของหลักสู ตร ให้ เ ข้ า ใจ เพราะในการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ขวบ 
จะต้องยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู  ควบคู่ กั บการให้
การศึกษาโดยต้องค านึงถึงความสนใจและความต้องการ
ของเด็กทุกคน ทั้งเด็กปกติ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
และ เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมสติปัญญา รวมทั้งการสื่อสาร และการเรียนรู้หรือ
เด็กที่มีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลที่ไม่
สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือ ด้อยโอกาส 
เพื่อให้เด็กพัฒนาทุกด้านทั้ง ทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญาและลักษณะนิสัย อย่างสมดุล โดยจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย บูรณาการผ่านการเล่นและ
กิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ตรง ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง
ห้า เหมาะสมกับวัย และความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและ
ให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กแต่ละคนได้มีโอกาส
ในการพัฒนาตนเองตามล าดับขั้น ของพัฒนาการสูงสุด
ตามศักยภาพ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ความสุข เป็นคนดี และคนเก่งของสังคมสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ  สิ่ งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม ความเช่ือทางศาสนา สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
โดยความร่วมมือจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ฯลฯ [2] 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
บัญญัติ ไว้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัด
การศึกษาระดับใดก็ได้ ตามความพร้อมความเหมาะสม 
และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดการศึกษาปฐมวัยแก่เด็ก
อายุ 3-5 ขวบ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้งบประมาณ
จากเงินรายได้เทศบาลเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กในวัย 3-5 ขวบ ให้ได้รับ
การพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 
และมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับ
ประถมศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่วนราชการ ต่าง ๆ 
ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง ถือว่าเป็นสถานศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 18 และมาตรา 4 แต่ก็ยั งมีความแตกต่าง
หลากหลาย ทั้งในด้านโครงสร้างการบริหารงาน ได้แก่ 
ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก
ชุมชน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ ดังนั้นกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ามาตรฐานการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น 
โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ ด้านการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ด้านบุคลากร ด้านอาคาร 
สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการ 
และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วม และการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน และด้านส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [3]  
 จังหวัดอ่างทองมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 149 
แห่ง ในจ านวนนี้  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 147 แห่ง (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง, 
2557, เว็บไซต์) ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 
อ่างทองให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
โดยมีการด าเนินงานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ 
จากงานวิจัยของ  เยาวลักษณ์  เขียวสวาส [6] พบว่า 
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สภาพการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จังหวัดอ่างทอง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เนื่องจากในการที่องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
อ่างทองได้ รับการถ่ายโอนเด็ก เล็กจากส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาตินั้น ท าให้เกิด
ปัญหามากมายในการด าเนินงานจัดการศึกษา เช่น 
บุคลากรที่มีความรู้ไม่ตรงสาขาปฐมวัยท าให้ไม่เข้าใจ   
การจัดการศึกษาในเด็กเล็ก ขาดประสบการณ์ในการ
ท างาน ไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแต่ละแห่งมีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันอาจท าให้
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาแตกต่างกันด้วย  
 จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดอ่างทอง เพื่อน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาเป็น
แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เป็นไป
เพื่อการจัดการศึกษาที่ เอื้อต่อคนในชุมชน ให้ได้รับ
การศึกษาท่ีมีมาตรฐานท่ีดีต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดอ่างทอง 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดอ่างทอง จ าแนกตามขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง 
จ านวน 147 แห่ง [8] โดยมีผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นผู้ให้ข้อมูล 
 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง 
จ านวน 107 แห่ง โดยมีผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
ผู้ให้ข้อมูล โดยค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาก

ตารางเครจซี่ และมอร์แกน [1] ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง และการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก 
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 3.2.1  ตัวแปรต้น คือ ขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง กับขนาดใหญ่   
 3.2.2  ตัวแปรตาม คือ สภาพและปัญหาการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 
ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร 
ด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้าน
วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วม 
และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และด้านส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย สภาพและปัญหา
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย     
6 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด้านบุคลากร ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้าน
การมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และ
ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ตาม
มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 [3] แสดงดังรูปที่ 1  
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สภาพและปัญหาการด าเนินงานของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  
2.  ด้านบุคลากร  
3.  ด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
4.  ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสตูร  
5.  ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  
6.  ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

ตัวแปรต้น                    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5. สมมุติฐานการวิจัย 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดอ่างทองที่มีขนาดต่างกัน มีสภาพและปัญหา
การด าเนินงานแตกต่างกัน   
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย 
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง 
จ านวน 147 แห่ง [8] โดยมีผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นผู้ให้ข้อมูล 
 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง 
จ านวน 107 แห่ง โดยมีผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
ผู้ให้ข้อมูล โดยค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาก
ตารางเครจซี่ และมอร์แกน [1] ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง และการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก 
6.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล      
 เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการ เก็ บรวบรวมข้ อมู ล  คื อ 
แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จ านวน 
3 ข้อ ได้แก่  เพศ วุฒิการศึกษา และขนาดของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหา
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง จ านวน 55 ข้อ 
ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 8 ข้อ ด้านบุคลากร จ านวน 10 ข้อ  ด้านอาคาร 
สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จ านวน 8 ข้อ 
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร จ านวน 15 ข้อ 
ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
จ านวน 5 ข้อ และด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย จ านวน 9 ข้อ ซึ่งมีลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ  
 ซึ่ งแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง มีค่า IOC อยู่ระหว่าง     
0.6 -1.0 และมีค่าความเช่ือมั่น .89 
6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิ เคราะห์ข้อมูลทั่ ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ วุฒิการศึกษา และขนาดของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ    
 วิเคราะห์สภาพและปัญหาการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)  
 เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดอ่างทอง จ าแนกขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
โดยใช้ค่าที (t-test) ส าหรับประชากรที่เป็นอิสระกัน 
(Independent samples test) โดยก าหนดนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก  
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง 
3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ่     
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7. สรุปผลการวิจัย 
 7.1 ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเพศหญิง ร้อยละ 
85.98  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 68.22 และ
ปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก ร้อยละ 
88.79  ส่วนสภาพการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง ใน
ภาพรวม และเป็นรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย รองลงมา คือ ด้านบุคลากร และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุน 
จากทุกภาคส่วน และ ปัญหาการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดอ่างทอง ในภาพรวม และเป็นรายด้าน มีปัญหาอยู่
ในระดับน้อย โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิชาการ 
และกิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมา คือ ด้านการมีส่วน
ร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา     
เด็กปฐมวัย  
 7.2 สภาพการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดเล็ก กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ โดยรวม และเป็นรายด้าน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
และปัญหาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด
เล็ก กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
โดยรวม และเป็นรายด้าน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 
8. อภิปรายผล  
 8.1  สภาพการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง      
ในภาพรวม และเป็นรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย รองลงมา คือ ด้านบุคลากร และด้านที่
มีค่ า เฉลี่ยต่ าสุด คือ  ด้านการมีส่วนร่วม และการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน เนื่องจาก การด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่บนมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ ซึ่งมีการก าหนดไว้แน่นอน   
จึงเป็นเหมือนแนวปฏิบัติเดียวกันท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุก
แห่งต้องปฏิบัติตาม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
มีมาตรฐานและคุณภาพตามหลักวิชาการ กฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือ 

สนับสนุนของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ถาวร  จันทรสาขา [4] วิจัยเรื่อง การ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ผลการวิจัย
พบว่า การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร โดยรวม และเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน 
 ส่วนปัญหาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง ใน
ภาพรวม และเป็นรายด้าน มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วม และการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เนื่องจาก 
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดูแล จึงมีการระดมความคิดจากทุกภาค
ส่วนเมื่อเกิดปัญหา มีการประเมิน แก้ไข และปรับปรุง
การด าเนินงานอยู่อย่างต่อเนื่อง ท าให้การด าเนินงานมี
ปัญหาอยู่ ในระดับน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ประเสริฐ  บุญมี [5] วิจัยเรื่อง ปัญหาการบริหารงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหา
การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตาม
ความคิดเห็น ของผู้บริหารและผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  
 8.2  สภาพ และปัญหาการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด
กลางและขนาดใหญ่ โดยรวม และเป็นรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน เนื่องจาก การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เป็นไป
ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน บนพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนั้นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงได้จัดท ามาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เพื่อ
เป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติใน
การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีมาตรฐานและมี
คุณภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ สมบัติ  สิงห์ค า [7] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี ผลการวิจัยพบว่า  ผู้บริหารกับ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน มี
การรับรู้เกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี 
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นในการ
อภิปราย ดังนี้ 
 สภาพการด าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นร้ายข้อ พบว่า มี 2 ข้อ     
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการสรรหา/เลือกสรร 
และพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลักเกณฑ์
และระเบียบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการคัดเลือกหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักเกณฑ์และระเบียบของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดเล็กมีสภาพการด าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สูงกว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ ทั้งนี้เนื่องมาจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดเล็ก มีจ านวนเด็กน้อยกว่า จึงมีบุคลากรน้อยกว่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่  ท าให้การ
ด าเนินการสรรหา/เลือกสรร และพัฒนาบุคลากรทั่วถึง
กว่า การบริหารจัดการองค์กรขนาดเล็กจะมีความ
คล่องตัว และการปรับตัวได้ดีกว่า และเนื่องจากบุคลากร
มีน้อยกว่า ทุกคนถึงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
มากกว่าท าให้มีสภาพการด าเนินงานสูงกว่า     
 สภาพก า รด า เ นิ น ง าน  ด้ า นอ าคา ร  สถาน ที่ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดเล็ก กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มี
ข้อที่แตกต่างกัน 3 ข้อ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ที่มีขนาด
เหมาะสม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีทางเข้า -ออกจากตัว
อาคารที่สามารถเคลื่อนย้ายเด็กออกจากตัวอาคารได้
สะดวกหากเกิดอุบัติภัยหรือภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 
และไม่มีมลภาวะเป็นพิษรบกวน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดเล็ก มีสภาพการด าเนินงาน ด้านอาคาร สถานที่ 

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สูงกว่า ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่  ทั้งนี้เนื่องมาจาก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก มีอาคารสถานที่เล็กกว่าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ ตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรฐานที่ 3 ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่อาคาร สถานที่ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดเล็กที่มีขนาดเล็กกว่า ท าให้มีการดูแลจัดการได้
ทั่วถึงกว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่    
 สภาพการด าเนินงาน ด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยรวม ไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีข้อที่แตกต่างกัน 
คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการประเมินคุณภาพในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้มาตรฐานตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก 
มีสภาพการด าเนินงาน ด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร สูงกว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ ทั้งนี้เนื่องมาจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด
เล็กมีจ านวนเด็กน้อยกว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง
และขนาดใหญ่  ท า ให้การประ เมินคุณภาพ การ
ด าเนินงาน ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตรให้กับ
เด็กได้ทั่วถึงกว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ซึ่งมีจ านวนเด็กมากกว่า  
 สภาพการด าเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วม และการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด
เล็ก กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีข้อที่
แตกต่างกัน คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีแหล่งเรียนรู้ และมี
การให้บริการด้านอื่น ๆ แก่ชุมชน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดเล็ก มีสภาพการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วม และ
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน สูงกว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดกลางและขนาดใหญ่  ท้ังนี้เนื่องมาจาก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขนาดเล็กมักตั้งอยู่ในชุมชน จึงได้รับการสนับสนุน
ด้านต่าง ๆ จากชุมชน และชุมชนมักเข้ามามีส่วนร่วมใน
ด้านต่าง ๆ มากกว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ 
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9. ข้อเสนอแนะ  
 9.1 ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส าคัญกับด าเนินการสรร
หา/เลือกสรร และพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หลักเกณฑ์และระเบียบของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ให้การสรรหามีความเท่าเทียมกัน 
 9.2  ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส าคัญกับด าเนินการ
คัดเลือกผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ให้การสรรหามีความเท่าเทียมกัน 
 9.3  ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยถูก
สุขลักษณะ และไม่มีมลภาวะเป็นพิษรบกวนอยู่เสมอ  
 9.4  ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส าคัญกับการอบรมเลี้ยง
ดู การจัดประสบการณ์และการส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง 4 
ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
โดยผู้บริหารต้องก ากับดูแลบุคลากรอยู่เสมอ และต้องให้
ความรู้กับครูโดยการอบรมหรือให้โอกาสในการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น 
 9.5  ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรให้ความส าคัญกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ 
และมีการให้บริการกับชุมชนรอบข้างเพื่อความสัมพันธ์อันดี 
 9.6  ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรจัดประชุมเพื่อระดมความคิดจากทุกภาค
ส่วนจัดตั้ งเครือข่ายระดับต่าง ๆ ตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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