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บทคดัย่อ 

 การวจิัยคร้ังนี ้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล

ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 2) เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้น

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบด้วย ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 12 คน และประชาชน จำนวน 380 คน เครื่องมือท่ีใช้

ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช ้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ี(t-test) 

 ผลการวจิัย พบว่า 

  1. ประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย  

จังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย คือ ด้านวิชาการและ

กิจกรรมตามหลักสูตร ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอ้มและความปลอดภัย  

และด้านการมสี่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน 

  2. ประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย  

จังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็ก และประชาชน สามารถสรุปผล ได้ดังนี ้

   2.1 จำแนกตามคุณลกัษณะดา้นสถานภาพ โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

   2.2 จำแนกตามคุณลกัษณะดา้นระดับการศกึษา พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดบั .01  

ABSTRACT 

 The objectives of this study were: 1) to investigate management effectiveness of the Child Development 

Center under the Bawah Sub-district Municipality, Akat Amnuai district, Sakon Nakhon province, 2) to compare 

management effectiveness of the Child Development Center under the Bawah Sub-district Municipality, Akat 

Amnuai district, Sakon Nakhon province according to the personal background. A sample used in data collection  

consisted of 12 child-care teachers and 380 citizens. The instrument used was a 5 point rating scale questionnaire. 

Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA. 

คำสำคัญ : ประสิทธิผลการบรหิาร, ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็, เทศบาลตำบลบะหว้า 
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 Findings of the study were as follows: 

  1. Management effectiveness of the Child Development Center under the Bawah Sub-district 

Municipality, Akat Amnuai district, Sakon Nakhon province as a whole and each aspect was at high level.  

The aspects as arranged in descending order were: academic affairs and curriculum activity, personnel and 

management, facilities/ environment and safety, and participation and community support. 

  2. Management effectiveness of the Child Development Center under the Bawah Sub-district 

Municipality, Akat Amnuai district, Sakon Nakhon province according to the opinions of child-care teachers and 

citizens can be concluded as follows: 

   2.1 As classified by status, the opinion of child-care teachers and citizens as a whole or each 

aspect was found not different. 

   2.2 As classified by educational attainment, the opinion of both teachers and citizens as a whole 

or each aspect was found significantly different at the .01 level. 

Keywords: Management Effectiveness, Child Development Center, Bawah Sub-district Municipality 

ภูมหิลงั 

 การศึกษาเป็นเครื่องมือท่ีสำคัญและมีบทบาทต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ เพราะการศึกษาเป็นการ

พัฒนาคนให้เจรญิงอกงาม ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคมและสตปัิญญา การบริหารจัดการศกึษา ของไทย

กล่าวได้ว่า อยู่ภายใตอ้ำนาจรัฐเป็นส่วนใหญ่มาโดยตลอด กลไกของรัฐทำหนา้ที่เป็นตัวแทนของสังคมท่ีจะรับผิดชอบ

กิจการด้านการศึกษา นับตัง้แตก่ารกำหนดนโยบาย การกำหนดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล

ประเมินผล ตลอดจนถึงการบริหารทรัพยากร ระบบการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม จึงเป็นเร่ือง

ใหญ่และมีความสำคญัต่อการพัฒนาสังคมท่ีตระหนักในคุณคา่ เป็นสังคมเปิดสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ส่งผลให้

บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานการศกึษาต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปบ้างแลว้ อย่างไรก็ตามระบบบริหารการศึกษา ท่ีรวมศูนย์

อำนาจยังไม่มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ

ขั้นตอนการปฏบัิตงิานต่างๆ ของทางราชการยังไม่เอื้อต่อการพัฒนา ทำให้การบริหารจัดการมคีวามล่าชา้ ขาดอำนาจ

ในการตัดสนิใจ (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต,ิ 2544 : บทนำ) 

 รัฐบาลได้ใหค้วามสำคญัเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการศกึษา โดยได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 18 ว่า “การศึกษาปฐมวัยให้จัดในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลอื ระยะแรกเร่ิมของเด็กพกิาร

และเด็ก ซึ่งมีความตอ้งการพเิศษหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น” โดยกำหนดเป็นนโยบายเร่ง 

ขยายบริการทางการศกึษาระดับนีใ้ห้กวา้งขวางและครอบคลุมท้ังในเมอืงและชนบท ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติ

กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจ 

ด้านการศกึษาของรัฐใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นคร้ังแรกที่มกีารถ่ายโอนสถานศกึษาของกระทรวงศึกษาธกิารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีจำนวน 70 แห่ง โดยมีการถ่ายโอนภารกจิการจัดการศึกษาทรัพย์สินและบุคลากรให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2549, 23 มกราคม 2550 และ 15 เมษายน 2550 ตามลำดับ  

(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2547, หน้า 5)  
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 บัญญัตไิวว้่า รัฐต้องดำเนินการตาม

แนวนโยบายดา้นการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้

สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจดัให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจ 

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศกึษา  

เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพทางการศกึษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และส่งเสริม

สนับสนุนความรู้รักสามัคคี และการเรียนรู้ปลูกจิตสำนกึ และเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมขนบธรรมเนยีมประเพณีของ

ชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดงีามและภูมปัิญญาทอ้งถิ่น นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พุทธศักราช 

2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 ส่วนท่ี 2 การบริหารและการจัดการศกึษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสทิธิจัดการศึกษาในระดับใดระดบัหนึ่งหรือทุกระดับ

ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความตอ้งการภายในท้องถิ่น พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอำนาจให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหนา้ที่ ในการ

จัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมอีำนาจและหนา้ที่

ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ด้านการจัดการศกึษา ด้านการ

ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น, 2551, บทนำ) 

 นอกจากนี้ยังมกีารกำหนดมาตรฐานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดา้นมาตรฐาน

อาคารสถานท่ี  สิง่แวดลอ้ม และความปลอดภัย ดังนี ้1) ด้านอาคารสถานท่ี เป็นการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับพืน้ท่ี

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ท่ีต้ังจำนวนช้ันและอาคาร ทางเข้า-ออก และประตูหนา้ต่างตลอดจนพื้นท่ีใชส้อยอื่นๆ  

เป็นต้น 2) ด้านสิ่งแวดลอ้มและมลภาวะ เป็นต้น 3) ด้านความปลอดภัยเป็นการกำหนดมาตรฐานท่ีเกี่ยวกับความ

ปลอดภัย เช่น การกำหนดมาตรฐานป้องกันความปลอดภัย และมาตรฐานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

และได้กำหนดในมาตรฐานการศกึษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนด

มาตรฐานท่ี 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มทีรัพยากรและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมาตรฐานท่ี 10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา

ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2550, หนา้ 65) 

 แมว้่าปัจจุบันองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจะเข้ามามสี่วนร่วมรับผิดชอบการดำเนนิงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แลว้ก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถจดับริการได้ครอบคลุมท่ัวถึงท้ังในเชงิปริมาณและคุณภาพ จากรายงานผลการวจิัย 

ของสำนักเลขาธกิารสภาการศึกษา พบว่า สภาพปัญหาในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  

1) หลักสูตรยังขาดความชัดเจนและไม่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ขาดแคลนหลกัสูตรการพัฒนาเด็กเล็ก 

และเอกสารประกอบหลักสูตร 2) ขาดแคลนหนังสอื สื่อ อุปกรณ์ การเรียนการสอน 3) ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ 

ความเข้าใจในดา้นวชิาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาหลกัสูตร การจัดการ

เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก 4) ขาดแผนการพัฒนาครูและบุคลากรท่ีชัดเจน ทำให้ครูและบุคลากร

ได้รับการฝึกอบรมนอ้ยเกินไป 5) ขาดแหล่งการเรียนรู้ท่ีดแีละมีคุณภาพ 6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้

ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการนอ้ยเกินไป 7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหค้วามสำคัญกับการ

จัดตั้งศูนย์และจัดโครงการฝึกอบรมนอ้ยเกินไป 8) ขาดแคลนงบประมาณการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

งบประมาณสนับสนุน ด้านวชิาการไม่เพยีงพอต่อการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อ 

และจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน 9) ขาดการแนะนำ นิเทศช่วยเหลอืและติดตามผลการดำเนนิงานดา้นวชิาการ  

จากกระทรวงศึกษาธกิาร สำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง (สำนักเลขาธกิารสภาการศกึษา,  

2550, หน้า 60–61) 
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 เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นภายใตพ้ระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 มาตรา 

67 มหีนา้ที ่ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และผู้พิการ 

โดยมีการดำเนินงาน และบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นบะหว้า ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบา้นบะยาวใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง และ 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบะหว้า 

สภาพการณ์ของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน พบว่า ยังมีปัญหาด้านโครงสร้างองค์กร ปัญหา

ด้านบุคลากร ปัญหาดา้นงบประมาณ ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของผู้บริหาร  

และจากสภาพการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่า บุคลากรดา้นการศึกษายังไม่ทราบบทบาทหน้าท่ีในการจัดการศึกษา

ตามอำนาจหน้าท่ีของตนเอง ทำให้ขาดแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และมีจุดอ่อนด้านบุคลากร คือ ส่วนใหญ่ยังขาด

บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดา้นการศึกษาและอำนาจการตัดสนิใจส่วนใหญ่อยู่ท่ีผู้บริหารท้องถิ่นการร่วมมือกัน

ระหว่างบา้น องค์กร ศาสนา สถาบันวิชาการ องค์กรภาครัฐและเอกชน ยังขาดการร่วมมือการร่วมมือจากบา้น 

องค์กรชุมชน ผู้ปกครอง สถาบันวชิาการ หน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 

2550, หนา้ 65) 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างตน้ผู้วิจัย จึงมีสนใจที่จะศกึษาประสิทธิผลการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยในคร้ังน้ีจะมสี่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อ

การพัฒนาการจัดการศึกษาใหม้ปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

คำถามของการวิจัย 

 1. ประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย  

จังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับใด 

 2. ประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย  

จังหวัดสกลนคร แตกต่างกันตามคุณลักษณะส่วนบุคคลหรอืไมอ่ย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย 

จังหวัดสกลนคร 

 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า  

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 

              ตัวแปรอสิระ                                                     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะส่วนบคุคล 

1. สถานภาพ  

  1) ครูดูแลเด็ก   2) ประชาชน 

2. ระดับการศึกษา 

  1) ต่ำกว่าปรญิญาตร ี 2) ปรญิญาตรีขึ้นไป 

ประสิทธิผลการบรหิารศูนย์พัฒนาเดก็เล็กสงักัดเทศบาลตำบลบะหว้า 

อำเภออากาศอำนวย จังหวดัสกลนคร 

  1. ด้านบุคลากรและการบรหิารจัดการ 

  2. ด้านอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มและความปลอดภัย 

  3. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

  4. ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวจิัย 
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วิธีดำเนนิการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1. ประชากร ได้แก่ 1.1) ครูดูแลเด็ก จำนวน 12 คน 1.2) ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีเทศบาลตำบล 

บะหว้า จำนวน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 1 บ้านวังม่วง หมู่ท่ี 2 บ้านบะหว้า หมู่ท่ี 3 บ้านบะยาว หมู่ท่ี 4 บ้านเม่นน้อย  

หมู่ท่ี 5 บ้านบะยาวนอ้ย หมู่ที่ 6 บ้านสี่แยก หมู่ท่ี 7 บ้านบะหว้า หมู่ที่ 8 บ้านวังม่วง หมูท่ี่ 9 บ้านบะหว้า จำนวน 

6,168 คน  

  2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 2.1) ครูดูแลเด็ก จำนวน 12 คน 2.2) ประชาชนในเขตพื้นท่ีบริการเทศบาล

ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร จำนวน 380 คน โดยใชสู้ตรการคำนวณหาขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างใช้วิธีการคำนวณจากสตูรของยามาเน่ และทำการสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ภูม ิ(Stratified Random Sampling) 

 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร มลีักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

(Rating Scale) 5 ระดับ 

 การเก็บรวมรวบข้อมูล 

  ผู้วิจัยดำเนินเก็บขอ้มูลในการวจิยัโดยได้ดำเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิัยดังนี ้

   1. ทำหนังสอืขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มูลจากมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อเก็บ

รวบรวมขอ้มูล  

   2. ส่งแบบสอบถามไปให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องพร้อมช้ีแจงรายละเอยีดความมุ่งหมายของการออกแบบ

สอบถามนี ้เพื่อทำความเขา้ใจให้ตรงในการตอบแบบสอบถาม 

   3. ดำเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผู้วจิัยดำเนนิการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง 

   4. ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

 สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

  สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test)  

ชนิด Independent Samples การทดสอบเอฟ (F-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOWA) 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย  

จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายดา้น พบว่า 

  1.1 ครูดูแลเด็กมีความคดิเห็นเกี่ยวกับประสิทธิการบริหาร อยู่ในระดับมาก ท้ัง 4 ด้าน เรียงลำดับจาก

ค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยนอ้ย คือ ด้านวชิาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม 

และความปลอดภัย ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ และด้านการมสี่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน 
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  1.2 ประชาชนมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิการบริหาร อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน เรียงลำดับจาก

ค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย คือ ด้านวชิาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ  

ด้านการมสี่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน และด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอ้มและความปลอดภัย 

 2. ประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย  

จังหวัดสกลนคร เมอืพิจารณารายดา้นพบว่า 

  2.1 ประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย  

จังหวัดสกลนคร ดา้นบุคลากรและการบริหารจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

   2.1.1 ครูดูแลเด็กมีความคดิเห็นเกี่ยวกับประสิทธิการบริหารด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากคา่เฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยนอ้ย ได้แก ่การสนับสนุนงบประมาณและวัสดุ

อุปกรณ์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดการศกึษา (X  = 3.83) การใหค้วามสำคัญและเอาใจใส่ในการปฏบัิติ

หนา้ที่ของผู้ดูแลเด็ก (X  = 3.78) และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยนอ้ยสุด คือ ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความสามารถในการทำงานกับ

เด็กเล็ก (X  = 2.97) 

   2.2.2 ประชาชนมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิการบริหารด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากคา่เฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยนอ้ย ได้แก ่การแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 

ท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (X  = 3.68) การให้ความสำคญัและเอาใจใสใ่นการปฏบัิตหินา้ที่ของผู้ดแูลเด็ก, การให้

คำปรึกษา แนะนำ และดูแลการดำเนนิงาน, จำนวนผู้ดูแลเด็กมคีวามเพียงพอกับจำนวนเด็ก (X  = 3.67) และข้อท่ีมี

ค่าเฉลี่ยนอ้ยสุด คือ การจัดประชุมช้ีแจงให้แกผู่้ดูแลเด็กก่อนเข้าปฏบัิตหินา้ที่ (X  = 3.47) 

  2.2 ประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย  

จังหวัดสกลนคร ดา้นอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอ้มและความปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น 

รายข้อ พบว่า 

   2.2.1 ครูดูแลเด็กมีความคดิเห็นเกี่ยวกับประสิทธิการบริหารดา้นอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอ้ม 

และความปลอดภัย โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาคา่เฉลี่ยน้อย ไดแ้ก่ มกีารตรวจสอบ 

ซ่อมแซม อาคาร ประตู หน้าต่างเป็นประจำ ฯลฯ (X  = 3.97) ห้องสุขามีความสะอาดและปลอดภัย (X  = 3.86)  

และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยนอ้ยสุด คือ มกีารบำรุงรักษา ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องเล่นอย่างสม่ำเสมอ  

(X  = 3.28) 

   2.2.2 ประชาชนมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิการบริหารด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากคา่เฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยนอ้ย ได้แก่ มกีารทำความสะอาดที่นอน 

หมอนและผ้าห่มของเด็ก (X  = 3.86) มกีารบำรงุรักษา ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องเล่น 

อย่างสม่ำเสมอ (X  = 3.70) และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยนอ้ยสุด คือ มีการจัดมุมประสบการณ์และการตกแต่งหอ้งเรียน 

อย่างเหมาะสม (X  = 3.28) 

  2.3 ประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย  

จังหวัดสกลนคร ดา้นวชิาการและกิจกรรมตามหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

   2.3.1 ครูดูแลเด็กมีความคดิเห็นเกี่ยวกับประสิทธิการบริหาร ด้านวชิาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เรียงลำดับจากคา่เฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยนอ้ย ได้แก ่จัดหาสื่อการเรียนการสอนและของ

เล่นให้มจีำนวนเพยีงพอหลากหลายและเหมาะสมกับเด็ก และจดัทำสื่อการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกับกิจกรรม

ตามหลักสูตร (X  = 4.06) จัดทำทะเบียนนักเรียน/บัญชเีรียกชื่อนักเรียน (X  = 3.83) และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยนอ้ยสุด คือ 

ดำเนนิกิจกรรมประจำวันตามตารางกิจกรรมท่ีกำหนดขึ้น (X  = 3.39) 
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   2.3.2 ประชาชนมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิการบริหาร ด้านวชิาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากคา่เฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยนอ้ย ได้แก ่จัดกจิกรรมในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียนให้เหมาะสมกับพัฒนา การของเด็ก (X  = 3.82) ดำเนนิกิจกรรมประจำวันตามตารางกจิกรรมท่ีกำหนดขึ้น 

และรายงานผลการดำเนนิงานการจัดการศึกษาให้หน่วยงานทราบ (X  = 3.79) และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยนอ้ยสุด คือ จัดหา

สื่อการเรียนการสอนและของเล่นให้มจีำนวนเพยีงพอหลากหลายและเหมาะสมกับเด็ก และจัดเวลาให้เด็กได้พักผ่อน

นอนหลับอย่างเหมาะสมตามวัย (X  = 3.58) 

  2.4 ประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัด

สกลนคร  ด้านการมสี่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  

   2.4.1 ครูดูแลเด็กมีความคดิเห็นเกี่ยวกับประสิทธิการบริหาร ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน

จากชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากคา่เฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยนอ้ย ได้แก ่อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ

เลีย้งดูเด็กของผู้ปกครองและชุมชนและประชาสัมพันธ์การทำงานให้ชุมชนได้รับทราบ (X  = 3.72) จัดกิจกรรมร่วมกัน

ระหว่างผู้ดูแลเด็กกับชุมชนและผู้ปกครองในวันสำคญัต่างๆ เชน่ วันแม่ วันเด็ก ฯลฯ (X  = 3.69) และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย

นอ้ยสุด คือ จัดกจิกรรมยกย่องบุคคลในชุมชนหรือผู้ปกครองท่ีให้การสนับสนุน (X  = 2.86)  

   2.4.1 ประชาชนมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิการบริหาร ด้านการมสี่วนร่วมและการสนับสนุนจาก

ชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยนอ้ย ได้แก่ การส่งเสริมและการสนับสนุน

ด้านส่ือวัสดุอุปกรณ์ทางการศกึษาจากชุมชน (X  = 3.75) จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ดูแลเด็กกบัชุมชน 

และผู้ปกครองในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันแม่ วันเด็ก ฯลฯ (X  = 3.74) และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยนอ้ยสุด คือ การร่วมมือของ

ชุมชนและผู้ปกครองในการพัฒนาบริเวณโรงเรียน (X  = 3.40) 

 3. ประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย  

จังหวัดสกลนคร จำแนกตามคณุลักษณะดา้นสถานภาพ พบวา่ ประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายด้านไมแ่ตกต่างกัน 

 4. ประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย  

จังหวัดสกลนคร จำแนกตามคณุลักษณะดา้นระดับการศกึษา พบว่า ประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายด้านแตกตา่งกันอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิตท่ีิระดับ .01 

อภปิรายผลการวิจัย 

 1. ประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย 

จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ผู้มีสว่นเกี่ยวข้องท้ังท่ีเป็นครูดูแลเด็กเล็กและประชาชน  

มคีวามคิดเห็นท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน คือ เห็นว่าด้านวิชาการเป็นงานหลัก ส่วนด้านอ่ืนๆ เป็นงานรอง 

แต่ทุกด้านก็มคีวามสำคัญที่จะสนับสนุนให้ภารกิจในการจัดการศกึษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินงานไปดว้ยดี 

และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาทัง้ระดับชาติและทอ้งถิ่น กล่าวคือ เด็กปฐมวัยทุกคน

จะตอ้งได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาตามศักยภาพไปพร้อมๆ กันท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ ์

สังคม และสติปัญญา จึงเป็นหนา้ที่ของผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศกึษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกฝ่ายท่ีจะต้อง

ใชค้วามรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการศกึษาอบรมมาประยุกต์ใช้ในการดูแลเด็กเล็ก  ซึง่สอดคล้องกับแนวคิดของ

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (2543, หน้า 2) ท่ีไดใ้หแ้นวคิดว่า การบริหารจัดการและการดำเนนิกิจกรรม
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ตามภารกิจปกติของสถานศกึษานัน้ ควรดำเนนิการเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็น

การสร้างความมั่นใจใหผู้้รับบริการทางการศกึษาท้ังผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียนและผู้ปกครองและผู้รับบริการ

ทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชนและสังคม เพื่อให้การดำเนนิงานของสถานศกึษามีประสิทธิภาพ  

และทำใหผู้้เรียนมคีุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด 

  จากสรุปผลการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมดังกล่าวขา้งต้น สามารถนำมา 

อภิปรายผลโดยจำแนกเป็นรายดา้นและรายข้อได้ดังนี ้

   1.1 ดา้นบุคลากรและการบริหารจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีเป็นเช่นนี้เพราะมีการเพิ่มพูน

ความรู้ให้ผู้ดูแลเด็กโดยการอบรมหรือศกึษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น มีการให้ความสำคญัและเอาใจใส่ในการปฏบัิตหินา้ที่

ของผู้ดูแลเด็ก มีการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดการศึกษาของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มกีารวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ ระหว่างคณะกรรมการบริหาร มกีารจัด

อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการปฏบัิตงิานของศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารศูนย์ท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีการให้คำปรึกษา แนะนำและดูแลการ

ดำเนนิงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มกีารให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แก่ผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น มกีารปฏบัิตงิานร่วมกันของผู้บริหาร ครูดูแลเด็กเลก็ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กและประชาชนในพื้นท่ีบริการ 

ในการมีส่วนร่วมพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก จำนวนครูดูแลเด็กเล็กและผู้ช่วยดูแลเด็กมีความเพยีงพอกับจำนวนเด็ก

ผลการวจิัยดังกล่าว สอดคล้องกับงานวจิัยของ ปรัศนี เจรญิใจ (2551, หน้า 89-90) ที่ศกึษาเร่ืองการพัฒนาคุณภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่ พบวา่ บุคลากรท่ีมี

ส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ว่าจะเป็นหัวหนา้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรอืผู้ดูแลเด็กนั้นจะต้องได้รับการพัฒนา

ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีคุณภาพ โดยจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู้ ความสามารถและตระหนักต่อหน้าท่ี ความรับผิดชอบและท่ีสำคัญคือการสร้างการยอมรับของผู้ปกครอง 

และชุมชนในการยอมรับบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่าเป็นบุคคลที่มคีุณภาพ สามารถจัดการศกึษาในระดับ 

ปฐมวัยได้อย่างมคีุณภาพและได้มาตรฐาน 

   1.2 ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะ

ห้องสุขามีความสะอาดและปลอดภัย  มกีารจัดนำ้ดื่ม น้ำใช ้ที่สะอาดและเพยีงพอมีการจัดท่ีพักสำหรับผู้ปกครองท่ีมา

รับส่งเด็ก สภาพแวดลอ้มในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความร่มร่ืน ไม่มสีิ่งรบกวนหรือเป็นอันตรายต่อเด็ก สถานท่ี

สำหรับประกอบอาหารเลีย้งเด็กและสำหรับรับประทานอาหารมคีวามเหมาะสม สนามเด็กเล่นมีเพยีงพอและ

เหมาะสมกับเด็ก มถีังขยะหรือท่ีเผาขยะแยกออกเป็นสัดส่วนและ ถูกสุขลักษณะ มกีารตรวจสอบ ซ่อมแซม อาคาร 

ประตู หน้าต่างเป็นประจำ  มีการทำความสะอาดที่นอน หมอนและผ้าห่มของเด็ก มกีารบำรุงรักษา ทำความสะอาด

และตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องเล่นอย่างสม่ำเสมอ จัดให้เด็กได้นอนในหอ้งท่ีมีมุ้งลวดภายนอกอาคารศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก มีร้ัวกั้นเป็นสัดส่วน มกีารทำลายแหล่งเพาะเช้ือโรคและปอ้งกันการแพร่ระบาดอย่างสม่ำเสมอ สอดคลอ้งกับ

อุดม สิงห์คำฟู (2536, บทคัดย่อ) สรุปว่า โรงเรียนจะต้องมคีวามพร้อมทุกๆ ด้านท้ังทางด้านงบประมาณ วัสดุ

อุปกรณ์ อาคารสถานท่ี จึงจะสามารถจัดการศึกษาตามหลักการจัดอนุบาลศกึษาได ้

   1.3 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะมีการจัดหาสื่อ

การเรียนการสอนและของเล่นให้มจีำนวนเพยีงพอหลากหลายและเหมาะสมกับเด็ก มกีารจัดทำสื่อการเรียนการสอน

ให้สอดคลอ้งกับกิจกรรมตามหลักสูตร จัดกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก

ดำเนนิกิจกรรมประจำวันตามตารางกิจกรรมท่ีกำหนดขึ้น จัดทำทะเบียนนักเรียน/บัญชเีรียกช่ือนักเรียน บันทึกผล

พัฒนาการเด็กและรายงานผลพฒันาการใหผู้้ปกครองทราบ แกไ้ขพฤตกิรรมของเด็กที่มปัีญหาร่วมกับผู้ปกครอง 
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รายงานผลการดำเนนิงานการจดัการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เทศบาลทราบจัดเวลาให้เด็กได้พักผ่อน 

นอนหลับอย่างเหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทย  

จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กมีความคล่องตัวและว่องไวในการเดิน วิ่ง หยิบจับ และการประสานสัมพนัธ์ของประสาทสัมผัส

ต่างๆ และจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก มคีวามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ตามจินตนาการ เช่น การแสดง

ละคร การขับร้อง เต้นรำ ฯลฯ ผลการวจิัยดังกล่าวสอดคลอ้งกับ อุดม สิงห์คำฟ ู(2536, บทคัดย่อ) ที่ศกึษาเร่ือง

ความแตกต่างและความคลา้ยคลึงกันในการจัดการศึกษาระดับอนุบาล พบว่า การดำเนนิงานในโรงเรียนอนุบาล 

ตามหลักการน้ันตอ้งมุ่งเพื่ออบรมเลีย้งดูเด็ก เตรียมความพร้อมให้แก่เด็กทัง้ทางร่างกาย จิตใจ และสตปัิญญา  

โดยคำนงึถึงจุดมุ่งหมายหลกัของการจัดการศึกษาและกิจกรรมเป็นหลัก เช่นเดียวกันกับ มยุรี เจรญิภักด ี(2544, 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการตดิตามผลการอบรมเชงิปฏบัิตกิาร เร่ืองการพัฒนาพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

สำหรับครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนกังานการประถมศึกษาอำเภอแม่อาย พบว่า ครูผู้สอน

ตอ้งมีวิธีการจัดกิจกรรมโดยมกีารวางแผนและขัน้ตอนการดำเนนิงานโดยกำหนดจุดประสงค์ ลงมอืปฏบัิตพิร้อมกับ

ควบคุมและตดิตามผล 

   1.4 ด้านการมสี่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะมจีัด

ประชุมร่วมกันระหว่างประธานศูนย์ฯ คณะกรรมการบริหารศูนย์ ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อพัฒนาศูนย์ฯ 

มกีารอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลีย้งดูเด็กของผู้ปกครองและชุมชน ประชาสัมพันธ์การทำงานของศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กให้ชุมชนได้รับทราบ กำหนดให้ผู้ดูแลเด็กออกไปเยี่ยมบ้านเด็ก พบปะ พูดคุยกับผู้ปกครอง เชิญชุมชนหรือ

ผู้ปกครองมาเป็นผู้ช่วยครูในการสอนเด็ก จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ดูแลเด็กกับชุมชนและผูป้กครองในวันสำคัญ

ต่างๆ เช่น วันแม่ วันเด็ก และมกีารส่งเสริมและการสนับสนุนดา้น สื่อวัสดุอุปกรณ์ ทางการศกึษาจากชุมชน ดังท่ี 

เยาวพา เดชะคุปต์ (2542, บทคัดย่อ) ได้กล่าวว่า การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นหน้าท่ี 

อันสำคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหารโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้โรงเรียนจะต้องอาศัยทรัพยากรจากชุมชนมาช่วยในการ

พัฒนาโรงเรียน โรงเรียนจึงควรจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำทุกปี และควรขอความร่วมมอืจากผู้ปกครอง 

ในการช่วยเหลอืงานต่างๆ ของโรงเรียน 

  2. ประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย  

จังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระเทพอุดร พรรณนาทรัพย์  

(2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัญหาการดำเนนิงานศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด อำเภอขุขันธ์ จังหวัด 

ศรีสะเกษ ซึ่งพบว่าผู้บริหารศูนย์ คณะกรรมการบริหารศูนย์และครูพี่เลีย้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด มคีวาม 

คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการดำเนนิงานศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด โดยรวมและเป็นรายดา้นทุกด้านไม่แตกต่างกัน  

  3. ประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย  

จังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ยุทธนา มิ่งเมอืง (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมอืงคูคต 

จังหวัดปทุมธานี ตามความคิดเห็นของเจ้าหนา้ที่กองการศึกษา ครูและผู้ปกครองท่ีมีวุฒกิารศึกษาต่างกัน พบว่า 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมอืงคูคต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน คือ ดา้นการบริการอาหารและความปลอดภัย   

ด้านบุคลากร ด้านส่งเสริมสุขภาพ และด้านสิ่งแวดลอ้มสะอาดปลอดภัย 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้

  1.1 ควรจัดให้มีการประชุมช้ีแจงแก่ครูผู้เด็กเล็กเกี่ยวกับจัดการเรียนการสอน การเตรียมอุปกรณ์ 

ดูแลเด็กเล็กทุกคร้ังก่อนการเปิดภาคการศึกษา 

  1.2 ควรให้ความสำคญักับความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี โดยควรจัดห้องเรียนให้มคีวามสะอาด 

และถ่ายเทอากาศได้ด ีจัดให้มีมุมประสบการณ์และการตกแต่งห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  1.3 ควรมกีารจัดหาสื่อการเรียนการสอนของเล่นท่ีหลากหลาย เหมาะสมและเพียงพอต่อจำนวนเด็กเล็ก 

พร้อมจัดทำบันทึกพัฒนาการของเด็กเล็กให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ 

  1.4 ควรให้ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมกับการจัดการศกึษาการจัดกิจกรรมระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และชุมชนเพิ่มมากขึน้ 

 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัย ครั้งต่อไป 

  2.1 ควรศกึษาความพงึพอใจของผู้ปกครอง ผู้นำทอ้งถิ่น คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีมีต่อการ

จัดการศกึษาเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปในอนาคต 

  2.2 ควรศกึษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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