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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร 

ผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้ปกครองของนักเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 321 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้ปกครอง
ของนักเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้แก่มาตรฐานด้าน
บุคลากร มาตรฐานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและมาตรฐานด้านผู้เรียน ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .85 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที และค่าเอฟ 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

ผลการวิจัยพบว่า 
             1. การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง อยู่ ในระดับ                
สูงโดยมาตรฐานด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือมาตรฐานด้านผู้เรียน และมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือมาตรฐานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
             2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ ผู้บริหาร  ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง พบว่า 

  2.1 ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้ปกครองของนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวมและรายมาตรฐานต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
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  2.2 ผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวมและรายมาตรฐานไม่แตกต่างกัน 

  2.3 ผู้ดูแลเด็กที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวมและรายมาตรฐานไม่แตกต่างกัน 

  2.4 ผู้ปกครองที่วุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวมและรายมาตรฐานไม่แตกต่างกัน 

 
ABSTRACT 

           The purposes of this research were to study and compare the level of  
opinion of the administrators, teachers, and guardians towards the educational 
standard performance of the children development center of subdistric 
administration organization, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province according to position 
and educational level.  The samples of this research were 321 administrators, 
teachers, and guardians. The questionnaire concerned the educational standard 
performance of the children development center with the reliability of 0.85 was used 
to collect data. The statistics used to analyze data were percentage, arithmetic 
mean, standard deviation, f-test, and t - test at  .05  level of  the significance. 
            The finding were as follows: 
            1. The opinion level of the administrators teachers and guardians towards 
the educational standard performance of the children development center of 
subdistrict administration organization, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province were at 
high level, while the highest mean was the personal standard, followed by the 
student standard, and the lowest mean was the standard of children development 
center.    
            2. The comparison of the opinion of the administrators, teachers, and 
guardians were as follows: 

     2.1 There was a significant difference as the overall and each aspect 
among the opinion level of the administrators, teachers, and guardians towards the 
educational standard performance of the children development center at the 
significance lever of .05. 

     2.2 There was no significant difference as the overall and each aspect 
between the opinion level of administrators with the different educational level 
towards the educational standard performance of the children development center. 
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     2.3 There was no significant difference as the overall and each aspect 
between the opinion level of teachers with the different educational level towards 
the educational standard performance of the children development center.  

     2.4 There was no significant difference as the overall and each aspect 
between the opinion level of guardians with the different educational level towards 
the educational standard performance of the children development center.  

 
ค าส าคัญ 
 การด าเนินงานมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
ความส าคัญของปัญหา 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ภารกิจ ดูแลรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงเป็นสถานศึกษาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง
ทรัพยากรที่ทรงคุณค่าให้แก่ประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
ก าหนดให้การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคน จึงต้องมีการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ สาระส าคัญคือ มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้มีเอกภาพในเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในการ
ปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชนร่วมจัดการศึกษา และให้มีความอิสระในการบริหารจัดการภายใต้การก ากับ
ดูแลจากรัฐ 
 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้รับการ
ถ่ายโอนจากส่วนราชการต่างๆ และที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ในการจัดการศึกษา
ท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยก าหนดให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการและเตรียมความพร้อมทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และลักษณะนิสัยให้เป็นไป
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และมีความ
พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดู
และส่งเสริมพัฒนาการตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้
ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545-2559 โดยมีนโยบายใน
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยคือจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยได้เข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนในท้องถิ่นมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
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ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ก าหนดเพ่ือเป็นการประเมินความพร้อมตาม
มาตรฐาน 3 ด้าน คือ 1. มาตรฐานด้านบุคลากร 2. มาตรฐานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3. มาตรฐาน
ด้านผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กและนับตั้งแต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ยังไม่มีการศึกษาการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ผู้วิจัยในฐานะเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานส่วนการศึกษา
และก าลังศึกษาในสาขาการบริหารการศึกษา จึงเป็นแรงจูงใจให้ศึกษาการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในความ
คิดเห็นของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ว่าเป็นอย่างไร มี
ลักษณะใด ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
การบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

 ระดับการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกันตามสถานภาพและวุฒิการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามสถานภาพ 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของผู้บริหารตามวุฒิการศึกษา 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของผู้ดูแลเด็กตามวุฒิการศึกษา   
 5. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของผู้ปกครองตามวุฒิการศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
               1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบล แห่งละ 5 คน
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งละ 3 คน และผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งละ 3 คน โดย
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมจ านวน   
ประชากร 1,940 คน 
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               1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางค านวณหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan อ้างใน ยุทธ  ไกยวรรณ์, 2545) ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95.00 ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 321 คน การสุ่มตัวอย่างโดย
เลือกอ าเภอที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่น้อยกว่า 15 แห่ง ได้จ านวน
อ าเภอที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 8 อ าเภอ โดยแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลใช้ผู้บริหาร แห่งละ 5 คน 
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กละ 3 คน ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กละ 3 คน สุ่มตัวอย่างแบบมี
ระบบ (Systematic Sampling) จากบัญชีรายชื่อผู้บริหารผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองทุกๆ คนที่สี่ของ
แต่ละกลุ่มและแต่ละอ าเภอจนได้จ านวนตัวอย่างตามที่ต้องการ 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
     เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม

(Questionnaire) ทีผู่้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
    ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
    ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert 
Scales) 

 3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
   3.1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ คู่มือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2545) และมาตรฐาน
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขั้นพ้ืนฐาน) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (2550) มา
ก าหนดกรอบที่จะศึกษาและพัฒนาสร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจัย 

  3.2 สร้างแบบสอบถามและน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบแก้ไข เพ่ือให้ได้แบบสอบถามที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งด้านเนื้อหา ส านวน ความชัดเจนและ
การใช้ภาษาการหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) 

  3.3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วไป ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งและประสบการณ์เกี่ยวกับการ
บริหารการศึกษาตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหากับนิยามศัพท์เฉพาะแล้วน าแบบสอบถามไป
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิและหาค่าดัชนีความพ้องระหว่างข้อค าถาม
แต่ละข้อกับนิยามศัพท์เฉพาะ (Index of Congruence หรือ IOC) 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
               4.1 ผู้วิจัยท าหนังสือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือขอเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง  

     4.2 ผู้วิจัยแจกและเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
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    5.1 การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของข้อมูล 
     5.2 ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 1 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่  (Frequency) แล้ว
หาค่าร้อยละ (Percentage) น าเสนอในรูปของตารางประกอบการบรรยาย 

     5.3 ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 2 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนโดย ใช้หลักการของ
เบส (Best, 1997 อ้างใน ประคอง  กรรณสูต, 2542) ซึ่งแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

        ค่าเฉลี่ย                                 ระดับการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
                                                              การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

                4.51 - 5.00   สูงที่สุด 
                3.51 - 4.50   สูง 
                2.51 - 3.50   ปานกลาง 
                1.51 - 2.50   ต่ า 
                1.00 - 1.50   ต่ าที่สุด 
            สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1. ค่าร้อยละ (Percentage)   
2. ค่าเฉลี่ยหรือมัชฉิมเลขคณิต (Arithmetic Mean)  
3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)  
4. การทดสอบค่าที (t-test) 
5. การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และถ้าพบความแตกต่างจะใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  

รายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s  Method) ที่ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
ผลการวิจัย 

1. วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพและวุฒิการศึกษาโดยใช้ความถี่
ค่าร้อยละ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี เป็นผู้บริหารร้อยละ 
36.08 ผู้ดูแลเด็กร้อยละ 47.94 และผู้ปกครองร้อยละ 15.98 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี/สูงกว่าปริญญาตรีเป็นผู้บริหารร้อยละ 25.98 ผู้ดูแลเด็กร้อยละ 12.60 และผู้ปกครอง 
ร้อยละ 61.42 

2. วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง
ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับสูง โดย
มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือมาตรฐานด้านบุคลากร รองลงมาคือมาตรฐานด้านผู้ เรียน และ
มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือมาตรฐานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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 มาตรฐานด้านบุคลากร พบว่าผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับสูง ทุกข้อ โดยข้อที่มีความคิดเห็นสูงสุด คือมาตรฐานที่ 1 ผู้ดูแลเด็กมี
คุณธรรม จริยธรรมมีวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเองเข้า 
กับชุมชนได้ดี ข้อที่มีความคิดเห็นต่ าสุดคือ มาตรฐานที่  2 ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดการ
ประสบการณ์เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเมื่อพิจารณาตามสถานภาพพบว่า 
 ผู้บริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานสูงสุด คือ มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรมมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ ส่วนข้อที่มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานต่ าสุด คือ มาตรฐานที่ 2 ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถใน
การจัดการประสบการณ์เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ผู้ดูแลเด็ก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานสูงสุด ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 
ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรม จริยธรรมมีวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่นพัฒนา
ตนเองเข้ากับชุมชนได้ดี ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานต่ าสุด คือมาตรฐาน
ที่ 3 ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรมมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
 ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานสูงสุด คือ มาตรฐานที่  3 
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรมมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานต่ าสุด คือ มาตรฐานที่ 2 ผู้ดูแลเด็กมี
ความสามารถในการจัดการประสบการณ์เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 มาตรฐานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาตรฐานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับสูงทุกข้อ โดยข้อที่มีมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานสูงสุดคือมาตรฐานที่ 6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัด
กิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือมาตรฐานที่ 7  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน เมื่อพิจารณาตามสถานภาพพบว่า 
 ผู้บริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานสูงสุด คือ มาตรฐานที่ 6 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพผู้ เรียนอย่างหลากหลาย ข้อที่มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานสูงสุด คือ มาตรฐานที่  7 ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีการจัด
สภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

ผู้ดูแลเด็ก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานสูงสุด คือ มาตรฐานที่ 6 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ข้อที่มี ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานต่ าสุดคือมาตรฐานที่  7 ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กมีการจัด
สภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

ผู้ปกครอง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานสูงสุด คือมาตรฐานที่ 5 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และข้อที่มี ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานต่ าสุด คือมาตรฐานที่ 8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการร่วมมือ
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กันระหว่างบ้าน องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการองค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้
ในชุมชน 

มาตรฐานด้านผู้เรียนพบว่า ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มาตรฐานด้านผู้เรียน อยู่ในระดับสูงทุกข้อ โดยข้อที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานสูงสุดคือ มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 
ดนตรี และการเคลื่อนไหว และข้อที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานต่ าสุด คือ 
มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เมื่อพิจารณาตามสถานภาพ
พบว่า 
 ผู้บริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานสูงสุด 2 ข้อ คือ ผู้เรียนสนใจ
และร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย ผู้เรียนสนใจและร่วมกิจกรรมด้านดนตรีและการเคลื่อนไหว ส่วน
ข้อที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานต่ าสุด คือ ผู้เรียนสนใจและร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ 

ผู้ดูแลเด็กมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานสูงสุด คือผู้เรียนสนใจและร่วม
กิจกรรมการออกก าลังกาย ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานต่ าสุด คือ 
ผู้เรียนสนใจและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 

ผู้ดูแลเด็กความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานสูงสุด คือผู้เรียนสนใจและร่วม
กิจกรรมการออกก าลังกาย ผู้เรียนสนใจและร่วมกิจกรรมด้านดนตรีและการเคลื่อนไหว ส่วนข้อที่
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานต่ าสุด คือ ผู้เรียนสนใจและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามสถานภาพผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง 
มีระดับความคิดเห็นการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมและรายด้านทั้งสามด้านแตกต่างกัน โดยผู้บริหาร
แตกต่างกับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นผู้ดูแลเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

มาตรฐานด้านบุคลากร ของผู้บริหารแตกต่างกับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นผู้ดูแลเด็กอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ดูแลเด็กแตกต่างกับค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นของผู้ปกครองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

มาตรฐานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของผู้บริหารแตกต่างกับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นผู้ดูแลเด็ก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

มาตรฐานด้านผู้เรียน ของผู้บริหารแตกต่างกับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นผู้ดูแลเด็กอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามวุฒิทางการศึกษาของผู้บริหาร 

ผู้บริหาร ที่วุฒิการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวม
และรายมาตรฐานไม่แตกต่างกัน 
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4. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามวุฒิทางการศึกษาของผู้ดูแลเด็ก 

ผู้ดูแลเด็ก ที่วุฒิการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวม
และรายมาตรฐานไม่แตกต่างกัน 

5. วิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามวุฒิทางการศึกษาของผู้ปกครอง 

ผู้ปกครอง ที่วุฒิการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็น การด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามวุฒิทางการ
ศึกษาของผู้ดูแลเด็กโดยภาพรวมและรายมาตรฐานไม่แตกต่างกันยกเว้นมาตรฐานด้านผู้เรียนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 

ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับสูง 
โดยมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือมาตรฐานด้านบุคลากร รองลงมาคือมาตรฐานด้านผู้เรียน และ
มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือมาตรฐานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือผู้ดูแลเด็กมี
คุณธรรม จริยธรรมมีวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเอง
เข้า กับชุมชนได้ดี และผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรมมีภาวะผู้น าและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ ทั้งอาจจะเป็นเพราะข้อมูลกลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีทั้งผู้บริหารร้อยละ 36.08 และผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กร้อยละ 47.94 มาตรฐานด้านศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
มาตรฐานสูงสุดคือมาตรฐานที่ 6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับเบญจา  แสงมลิ (2542) พบว่า ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาตรฐานด้านผู้เรียน อยู่ในระดับสูงทุกข้อ โดยข้อที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานสูงสุดคือ มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 
ดนตรี และการเคลื่อนไหว ซึ่งในมาตรฐานนี้ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองมีระดับความคิดเห็น
สูงสุดคือ ผู้เรียนสนใจและร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้เรียนสนใจ
และร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 

มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
มาตรฐานต่ าสุด คือและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือมาตรฐานที่  7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัด
สภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน มาตรฐานที่ 8  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการองค์กรภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชนทั้งนี้ควรมีการประชุมชี้แจงผู้ปกครองให้เข้าใจในเรื่องของ
การมีส่วนร่วมและผู้ปกครองควรให้เวลาเข้าร่วมกิจกรรมตามสมควรควรสร้างสัมพันธ์อันดีกับ
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ผู้ปกครอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอนุรักษ์   มาสเนตร (2552) ท าการวิจัยเรื่อง ศึกษาการ
ด าเนินงานการบริการด้านการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กกรมอนามัยของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในเขตบางซื่อพบว่า การด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กกรมอนามัยค่อนข้างน้อย
เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินงานรวมถึงขาดการดูแลและสนับสนุนจากภาครัฐนอกจากนี้การ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครองก็ค่อนข้างน้อย 
 มาตรฐานด้านผู้เรียน ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มาตรฐานด้านผู้เรียนอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหาร 
ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาตรฐานด้านผู้เรียนมาตรฐานที่ 9 อยู่ใน
ระดับสูงทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุด 3 ข้อ คือผู้เรียนมีมารยาท ปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรม ผู้เรียนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่ าสุด 3 ข้อ ได้แก่ ผู้เรียนมีวินัย ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและผู้เรียน
ประหยัดใช้สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่าทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
นโยบายด้านหลักสูตรให้สถานศึกษาจัดท ารายละเอียด สาระหลักสูตรแกนกลางและสาระหลักสูตร
ท้องถิ่นที่เน้นความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดี 

จากการที่ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ใน
ระดับสูง โดยมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือมาตรฐานด้านบุคลากร รองลงมาคือมาตรฐานด้านผู้เรียน 
และมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือมาตรฐานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามที่มาตรฐานด้านบุคลากรที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายเร่งส่งเสริมให้พัฒนาบุ คลากร 
มาตรฐานด้านผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงเนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและมาตรฐานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้อยกว่าด้านอ่ืน เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอใน
ด าเนินงาน รวมถึงขาดการดูแลและสนับสนุนอย่างจริงจังด้านการพัฒนาการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
อนุรักษ์  มาสเนตร (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่องศึกษาการด าเนินงานการบริการด้านการศึกษาตาม
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กกรมอนามัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในเขตบางซื่อพบว่าการด าเนินงานการ
บริการด้านการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กกรมอนามัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในเขตบางซื่อ
มีระดับการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมากเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
    การศึกษาการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายข้อในแต่ละด้าน พบรายข้อที่สามารถ
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น าไปสู่การพัฒนาการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ดังนี้ 
    มาตรฐานด้านบุคลากรผู้บริหารควรมีการก าหนดทิศทางในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
สอดคล้องกับยุคสมัยชัดเจนมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและมีกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมริเริ่มสร้างสรรค์
และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    มาตรฐานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรจัดให้มีห้องสนับสนุนการเรียนการสอน และสนามเด็ก
เล่น อย่างเพียงพอ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็ก และสนับสนุนให้มีการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่ 
เพ่ือปรับปรุงและวางแผนการใช้อาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
    มาตรฐานด้านผู้เรียน ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ดี โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่อนามัย เพ่ือให้ครูผู้สอนได้ทราบถึง พัฒนาการ สุขภาพ 
และปัญหาอ่ืนๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก และเมื่อทราบถึงสุขภาพอนามัยและพัฒนาการของเด็กแล้วควรจัดให้มี
กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการเพ่ิมขึ้น 

 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    2.1 ควรมีการศึกษาเรื่องการพัฒนามาตรฐานการศึกษาศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล 
    2.2 ควรศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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