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ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆดวยความเอาใจใสอยางดีย่ิง ผูเขียนตระหนักถึงความต้ังใจจริงและ
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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ  ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการ

ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ใน 6 ดาน คือดานการบริหารจัดการศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก  ดานบุคลากร  ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและ

กิจกรรมตามหลักสูตรดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวนและดานสงเสริมเครือขาย

การพัฒนาเด็กปฐมวัย และเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพฒันา

เด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลยจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีประชากรจํานวน  

596 คน กลุมตัวอยาง 234  คนโดยใชแบบสอบถาม แบบมาตรสวนประมาณคาซึ่งมีความเช่ือมั่นทั้ง

ฉบับเทากับ  0.978  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อหาคาความถ่ี คารอย

ละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาและการทดสอบคาt-test และคา F-

test   

 ผลการวิจัยพบวา 

 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัด

เลยโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับจาก

คาเฉลี่ยมากไปหานอยไดแกดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากรดานวิชาการและ

กิจกรรมตามหลักสูตรดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและ ความปลอดภัย ดานการมีสวนรวมและ

การสนับสนุนจากทุกภาคสวนและ ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ตามลําดับ 

 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองที่มีเพศตางกันตอการดําเนินงานของ   ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ไมแตกตางกันผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน

ของ ในดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวนแตกตางกัน  ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน มี

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ในดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัย และดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวนแตกตางกัน  และผลการทดสอบความ

แตกตางเปนรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) พบวา ผูปกครองที่มีอาชีพรับจางและอาชีพ

เกษตรกรมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและ

ความปลอดภัย แตกตางกัน และผูปกครองที่มีอาชีพเกษตรกรและอาชีพรับราชการ  มีความพึงพอใจ

ตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน แตกตางกัน 
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 This research aimed to study the parental satisfaction with the operation of 

child development centers in Tha Li District, Loei Province on six aspects: the 

management of the child development center; the personnel; the location, 

environment and safety; the academic and curriculum activity; the participation and 

support from all parties; and the promotion of the development network of 

earlychildhood children, as well as to compare the parental satisfaction with the 

operation of child development centers in Tha Li District, Loei Province, classified by 

gender, educational level and occupation. Among the research population of 596 

parents, 234 samples were selected by the rating scale questionnaire withCronbach's 

alpha coefficient for assessing the reliability of scales. The Cronbach's alpha 

coefficient showed the value of 0.978.Using the statistic package for data analysis, 

the basic data analysis was done by frequency, percentage, mean and standard 

deviation. The test of hypothesis was done by using the paired T-test and one-way 

analysis of variance (ANOVA) with F-test.  

 The research findings were as follows: 

 The parental satisfaction with the operation of child development centers 

in Tha Li District, Loei Province as a whole and in each aspect was at the highest 

level. Considered in each aspect in the descending order of mean scores, they were 

the management of the child development center, the personnel, the academic and 

curriculum activity, the location, environment and safety, the participation and 

support from all parties, and the promotion of the development network of early 

childhood children, respectively.  

 The satisfaction of parents with different genders with the operation of 

child development centers in Tha Li District, Loei Province was found not to be 

different. The satisfaction of parents with different educational levels with the 



ง 

operation of child development centers in Tha Li District, Loei Province in the aspect 

of the participation and support from all parties was found to be different. The 

satisfaction of parents with different occupations with the operation of child 

development centers in Tha Li District, Loei Province in the aspects of the location, 

environment and safety as well as the participation and support from all parties was 

found to be different. By using the Scheffé’s method of paired comparison, the 

difference test was found that the satisfaction of parents as employees and farmers 

with the operation of child development centers in Tha Li District, Loei Province in 

the aspect of the location, environment and safety was found to be different. 

Whereas, the satisfaction of parents as farmers and government officers with the 

operation of child development centers in Tha Li District, Loei Province in the aspect 

of the participation and support from all parties was found to be different. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 มีหลักปรัชญาการศึกษาปฐมวัย คือ การศึกษาปฐมวัย

เปนการพัฒนาเด็กต้ังแตแรกเกิดถึง 5 ปบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และการสงเสริมกระบวนการ

เรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคน ตามศักยภาพภายใตบริบทของสังคม

วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูดวยความเอื้ออาทรและความเขาใจ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 หนา 5)  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพตองเริ่มต้ังแตวัยเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนสถานที่

ที่สามารถสรางทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพได ดังที่ ประชา มาลีนนท (2547, หนา 38) กลาววาการ

จัดการศึกษาปฐมวัยเปนการจัดการศึกษาที่มุงพัฒนาความพรอมแกเด็กต้ังแตแรกเกิดจนถึงการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา

ตามศักยภาพและมีความพรอมในการเขารับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในปการศึกษา 2544 กระทรวงศึกษาธิการเริ่มมีการถายโอนการศึกษากอนวัยเรียนใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและใหโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมแหงชาติงดรบัเด็ก 

3 ขวบเขาเรียน แตใหความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก โดยสนับสนุนดานอาคารสถานที่ ดานวิชาการและครูผูสอน ดังน้ันองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึง

เขามามีหนาที่ในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอจากกระทรวงศึกษาธิการ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีการต่ืนตัวและตองการเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของทองถ่ินเปนอยางมาก 

(อํานาจ นกโต, 2550, หนา 1) 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ผูปกครองเปนบุคคลที่มีความสําคัญมากตอการศึกษาของ 

เด็ก ทั้งน้ีเพราะบานเปนสถาบันสําคัญอันดับแรกที่สรางใหเด็กเปนบุคคลที่มีความสามารถในการดําเนิน

ชีวิตไดอยางมีความสุข เด็กสามารถเติบโตมากนอยเพียงใด มีความสามารถในการปรับตัวเขากับ

สิ่งแวดลอมไดดีอยูที่บทบาทของพอแมผูปกครองเองเปนสําคัญ พอแม ผูปกครองเปนครูคนแรกคน

สําคัญของเด็ก เปนผูที่มีบทบาทอันสําคัญย่ิงในการใหความรูใหประสบการณ แกเด็กและเปนแบบอยาง

ในการเรียนรูของเด็ก นอกจากน้ันพอแม ผูปกครองยังมีหนาที่อบรมเลี้ยงดูใหเด็กเจริญ เติบโตแข็งแรงมี

ความสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญามีหนาที่ในการสนับสนุนทางดาน

การศึกษาเช่ือมโยงตอจากทางโรงเรียน จําเปนอยางย่ิงที่พอแม ผูปกครองจะตองรูบทบาทหนาที่ของตน

ในการที่จะชวยใหเด็กพัฒนาทุกดาน และจะตองใหความรวมมือกับทางโรงเรียนที่จะพัฒนาเด็ก 
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ความพึงพอใจของผูปกครองเปนปจจัยสําคัญที่สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก หากศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการดําเนินงานในดานตาง ๆ ที่มีประสิทธิภาพเปนที่พึงพอใจของ

ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ ก็จะไดรับความไววางใจและเปนที่นิยมจากผูปกครองที่สงบุตรหลาน

เขามารับการเตรียมความพรอมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กน้ันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชัย พันธุเชื้อ 

(2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนา 

เด็กเล็กบานหนองโพธ์ิสังกัดองคการบริหาร สวนตําบลหนองโพธ์ิ อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

พบวาผูปกครอง มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานหนองโพธ์ิ สังกัด

องคกรบริหารสวนตําบลหนองโพธ์ิ อยูในระดับมากทุกดาน และผูปกครองนักเรียนมีขอเสนอแนะตอ

การดําเนินงานของศูนยพัฒนา เด็กเล็ก คือควรเพิ่มจํานวนหองเรียนเน่ืองจากเด็กมีจํานวนมาก ซึ่ง

แสดงใหเห็นวาการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานหนองโพธ์ิ เปนไปตามความคาดหวังของ

ผูปกครองจึงเปนที่นิยมและไดรับความไววางใจจากผูปกครอง 

สภาพปจจุบันอําเภอทาลี่มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 15 แหงแตละแหงมีความแตกตางใน

ดานพื้นที่ ดานงบประมาณ ผูปกครองสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรและรับจางทั่วไป ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีการดําเนินงานตามมาตรฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตการกํากับดูแลขององคการ

บริหารสวนตําบลและเทศบาลตําบล ซึ่งศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตละแหงมีการดูแลพัฒนาเด็กใหมี

คุณภาพ โดยการเตรียมความพรอมใหแกเด็กทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา ผล

จากการดําเนินงานพบวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวนมากมีจํานวนเด็กเล็กลดลงทุกป อาจเปนเพราะวา

ผูปกครองไมพอใจการดําเนินของศูนยพัฒนาเด็กเล็กจึงนําเด็กเขาไปเรียนในเมือง อีกทั้งในอําเภอทาลี่

ยังมีโรงเรียนอนุบาลของเอกชนดวย จึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่ทําใหผูปกครองนําเด็กไปเรียนตอที่อื่น

และที่ผานมายังไมมีการสํารวจความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย 

ดังน้ัน ผูวิจัยในฐานะครูผูดูแลเด็กในเขตอําเภอทาลี่จึงสนใจศึกษา ความพึงพอใจของ

ผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย เพือ่ทีผู่วิจยัจะนําขอมลูที่

ไดจากการศึกษาครั้งน้ีไปเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง ดานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก 

เล็กที่ตนเองปฏิบัติงานอยูและเผยแพรขอมูลน้ีใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเครอืขายระดับอาํเภอทกุศูนยได

นําไปปรับปรุงการดําเนินงานใหมีคุณภาพเพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นและความไววางใจใหผูปกครองตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย  

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพฒันาเด็กเลก็

ในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
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1.3 สมมติฐานการวิจัย 

1.3.1 ผูปกครองที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

แตกตางกัน 

1.3.2 ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก แตกตางกัน 

1.3.3 ผูปกครองที่มีอาชีพที่ตางกัน มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

แตกตางกัน 

 

1.4 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองตอการ

ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดใน

การศึกษา จากมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

(2553) ไดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังน้ี 

 

 

 

 

 

ไดแกไดแก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 

ตัวแปรพ้ืนฐานของผูปกครอง 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน                             

1.เพศ                                

        -ชาย                                 

        -หญงิ                                        

2.ระดับการศึกษา                               

        -ตํ่ากวาปรญิญาตร ี                 

        -ปรญิญาตรีข้ึนไป                  

3.อาชีพ                                           

        -รับราชการ          

        -ลูกจาง           

        -เกษตรกร          

        -รับจางทั่วไป           

       -อื่นๆโปรดระบ ุ

ตัวแปรท่ีศึกษา 
 

ระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงาน

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ทั้ง 6 

ดาน 

1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2. ดานบุคลากร 

3. ดานอาคาร สถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

4. ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 

5. ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากทุกภาค 

    สวน 

6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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1.5 ขอบเขตงานวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาความพงึพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย มีขอบเขตในการวิจัยดังน้ี 

1.5.1 ขอบเขตดานประชากร  

  ไดแก ผูปกครองเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15 ศูนยในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย 

ปการศึกษา 2557 จํานวน 596 คน (สํานักงานสงเสริมการปกครอง สวนทองถ่ินจังหวัดเลย, 2557) 

โดยกําหนดใหนักเรียน 1 คน ตอผูปกครอง 1 คน ซึ่งผูวิจัยไดทําการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง

โดยใชตาราง Krejcie and Mogan (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) ไดขนาดกลุมตัวอยาง 

ผูปกครอง จํานวน 234 คน 

1.5.2 ขอบเขตดานเน้ือหา  

  ไดแก เรื่องความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ผูวิจัยไดศึกษาตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (2553) ซึ่งแบงออกเปน 6 ดาน ดังน้ี  

  1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

  2. ดานบุคลากร  

  3. ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  

  4. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

  5. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 

  6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 

2553, หนา 4) 

1.5.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  

  ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย 

จํานวน 15 ศูนย 

 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

1.6.1 ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของผูปกครอง ตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานดานตาง  ๆ และเปน

แนวทางในการวางแผนจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอไป 

1.6.2 ทําใหทราบถึงขอเสนอแนะ ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย 

เพื่อใชเปนแนวทางในการนําไปปรับปรุงการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
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1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 

ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงาน หมายถึง ความรูสึกที่ดี ความรูสึกชอบและ

พอใจของผูปกครองที่มีตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ในดานการ

บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากชุมชน 

ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ผูบริหารใหการสนับสนุนตอการจัดการ 

ศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กเพียงพอในการดูแลเด็ก (ครู  

1 คน : เด็ก 20 คน) มีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการศูนยพัฒนา เด็กเล็ก มีการจัดเวทีประชาคม

เพื่อสํารวจความตองการของชุมชนในการจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเลก็ หนวยงานตนสังกัด (อบต./ทต.) มี

งบประมาณที่เหมาะสมเพื่อการดําเนินงานสงเสริมสนับสนุน ตอการพฒันาศูนยพฒันาเด็กเลก็ มกีารจดั

อาหาร นํ้าด่ืม และนมใหเด็กอยางทั่วถึงและสะอาด ถูกหลักอนามัย มีการจัดหาสื่อ หนังสือ วัสดุ

อุปกรณการเรียนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของโดยคํานึงถึงความปลอดภัย ประโยชนและการเรียนรูของเด็กมี

การจัดหาสื่อ หนังสือ วัสดุอุปกรณการเรียนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของโดยคํานึงถึงความปลอดภัย 

ประโยชนและการเรียนรูของเด็ก  

ดานบุคลากร หมายถึง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก อยางตอเน่ือง 

ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก มีความรับผิดชอบเอาใจใสดูแลเด็กอยางทั่วถึง ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก มี

บุคลิกที่ดีเชนแตงตัวเรียบรอย พูดจาไพเราะ ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กมีสัมพันธที่ดี กับเด็ก ครูผูดูแล

เด็ก/ผูดูแลเด็กมีสัมพันธที่ดีผูปกครอง ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก มีความรูความเขาใจในการอบรมเลี้ยง

ดูเด็กและ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดานดวยวิธีการ ที่หลากหลาย ครูผูดูแลเด็ก/

ผูดูแลเด็ก รับฟงความคิดเห็นของผูปกครอง 

ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย หมายถึง ที่ต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

ความเหมาะสม มีการจัดทางเขา-ออก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่เหมาะสม อาคารเรียน มีความมั่นคง

แข็งแรง จัดพื้นที่ใชสอยแยกเปนสัดสวน หองเรียนมีแสงสวางเพียงพอและอากาศถายเทสะดวก ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก มีรั้วกั้นบริเวณเปนสัดสวนเพื่อความปลอดภัยของเด็ก มีพื้นที่เลนกลาง แจงพรอม

เครื่องเลนที่ปลอดภัย หองนํ้าหองสวมมีความสะอาดและพอเพียงตอจํานวนเด็ก สถานที่รับประทาน

อาหารมีความสะอาด โตะเกาอี้มีขนาดเหมาะสมกับเด็ก มีการจัดตกแตงหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู 

มีการติดต้ังอุปกรณเพื่อปองกันอัคคีภัย เชนติดต้ังเครื่องตัดไฟ, ติดต้ังเครื่องดับเพลิง มีตูเก็บยาและ

เวชภัณฑสําหรับปฐมพยาบาลเด็ก มีการติดต้ังอุปกรณเพื่อปองกันพาหะ นําโรค เชนมุงลวด  

ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนเนนการ

เตรียมความพรอมและจัดประสบการณสําหรับเด็ก เน้ือหาในการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับวัยของเด็ก 

มีการจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย เชนกิจกรรมพละ มีการจัดประสบการณ
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สงเสริมพัฒนาการดานสังคม เชน ฝกเลนกับเพื่อนได รูจักแบงปน มีการจัดประสบการณสงเสริม

พัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ เชน การเลานิทาน เตนประกอบเพลง มีการจัดประสบการณสงเสริม

พัฒนาการดานสติปญญา เชน เด็กบอกช่ือตนเองไดและชวยเหลือตนเองในเบื้องตนได มีการรายงาน

ผลพัฒนาการของเด็กอยางสม่ําเสมอ มีการใชสื่อการเรียนการสอน ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก นําสื่อ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยใชในการจัดประสบการณ มีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 

ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน หมายถึง มีการประชุมผูปกครองเพื่อ

ช้ีแจงวัตถุประสงคและแนวการจัดประสบการณ ครูผูดูแลเด็กและผูปกครองรวมกันแก ปญหาของเด็ก 

ผูปกครองมีสวนสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในดานตาง ๆ  เชนรวมพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดลอมในศูนย

เด็ก มีการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยเด็กใหชุมชนทราบ มีชุมชนเปนแหลงเรียนรูนอก

สถานและแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหบริการชุมชนและหนวยงานอื่น ๆ 

เกี่ยวกับอาคารสถานที ่มีกิจกรรมเย่ียมบานเด็ก และนําเด็กและผูปกครองเขารวมกิจกรรมชุมชนอยาง

ตอเน่ือง 

ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึง มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนแหลงแลก 

เปลี่ยนเรียนรูทางดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย สรางเครือขายความรวมมือ ในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กใหมีศักยภาพในการพัฒนาเด็กเล็ก เสริมสรางความเขมแข็ง ในการปฏิบัติงานดานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยระหวางหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูบริหารและผูเกี่ยวของ เปดโอกาสใหทุก

ภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเครือขายศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก มีการเผยแพรประชาสัมพันธงานพัฒนาเครือขาย 

ผูปกครอง หมายถึง บิดา มารดา หรือผูปกครองที่สงนักเรียนเขามารับการเตรียมความพรอม

ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานที่ดูแลและใหการศึกษาเด็กอายุระหวาง 3-5 ป และมี

ฐานะเทียบเทาสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย 

เพศ หมายถึง การจําแนกเพศของผูปกครองเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน อําเภอทาลี่ 

จังหวัดเลย โดยใชเกณฑแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 1) เพศชาย และ 2) เพศหญิง 

ระดับการศึกษา หมายถึง การจําแนกระดับการศึกษาของผูปกครองเด็กของ ศูนยพัฒนา 

เด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย โดยใชเกณฑแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 1) ตํ่ากวาปริญญาตร ีและ 

2) ปริญญาตรีข้ึนไป 

อาชีพ หมายถึง การจําแนกอาชีพ การทํามาหากินการทํางานหรือกิจการใด ๆ ที่กอใหเกิด

รายไดเปนงานที่สุจริตไมผิดศีลธรรมเปนที่ยอมรับของสังคมของผูปกครองเด็กของ ศูนยพัฒนาเด็กเลก็

ในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย โดยใชเกณฑแบงออกเปน 5 ประเภทคือ 
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รับราชการ หมายถึง บุคคลซึ่งรับการบรรจุแตงต้ังใหรับราชการปฏิบัติหนาที่และรับเงนิเดือน

ใน กระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ  

ลูกจาง หมายถึง การประกอบการงาน อยูในกิจการของนายจาง ที่เปนหนวย งานราชการ 

องคกรหรือบริษัทหางรานตาง ๆ  ลูกจางมีรายไดที่แนนอน โดยมีรายไดจากคาจางงานเปนคาตอบแทน

เปนรายเดือนหรือตามขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง 

เกษตรกร หมายถึง การประกอบการงานในภาคการเกษตรทั้งหมด เชน ชาวไร ชาวนา 

ชาวสวน ชาวประมง หรือเลี้ยงสัตว เปนตน 

รับจางท่ัวไป หมายถึง การประกอบการงานอยูในกิจการของนายจาง ที่เปนภาคเกษตรกรรม 

หรือใชแรงงาน ซึ่งมีรายไดที่ไมแนนอน โดยมีรายไดจากคาจางงานเปนคาตอบแทนเปนรายวัน หรือ

จางเหมา 

อ่ืน ๆ หมายถึง ผูประกอบอาชีพอื่น ที่นอกเหนือจากที่กลาวมาทั้ง 4 ขอ เชน อาชีพอิสระ 

คาขาย หรือเจาของกิจการตาง ๆ เปนตน 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอาํเภอ

ทาลี่ จังหวัดเลย ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและแนวคิด ทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อ

เปนพื้นฐานและแนวทางในการวิจัย โดยนําเสนอสาระสําคัญในประเด็นดังตอไปน้ี 

2.1 แนวคิดที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

2.2  แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

2.3  มาตรฐานการดําเนินของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.4  สภาพพื้นที่ที่ศึกษา 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.6  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

2.1.1 ความหมายความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจเปนสิ่งที่สําคัญประการหน่ึงที่มีผลตอความสําเร็จของงาน ทําใหงานบรรลุ

เปาหมายที่วางไว อันเปนผลจาการไดรับการตอบสนองตอแรงจูงใจหรือความตองการของ แตละ

บุคคล ซึ่งมีผูใหความหมายของความพึงพอใจไวหลายลักษณะ ดังน้ี 

พิชิต พันธทิพยแพทย (2542, หนา 6) กลาววา ความพึงพอใจในการทํางานไววา หมายถึง 

ความรูสึกทางเจตคติของบุคคลที่มีตอการทํางาน ที่เขาเห็นวางานน้ัน ไดตอบสนองความตองการ 

ของเขา ทั้งทางรางกาย และจิตใจ  

ชะลอ กมลพันธ (2542, หนา 4) กลาววา ความพึงพอใจ ในการบริหารโรง เรียน หมายถึง

ความรูสึกพอใจในสภาพการจัดองคประกอบที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน สถานที่ประกอบกิจกรรม

การเรียนการสอน ซึ่งมีความสําคัญในการชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูมีชีวิตชีวา มีความเจริญงอก

งาม มีความกระตือรือรน เพื่อใหการเรียนเกิดประโยชนแกนักศึกษาที่สนใจจะเขาปรึกษาหารือเมื่อมี

ปญหาการเรียน ตลอดจนบรรยากาศการเรียนการสอน 

ฉวีวรรณ เอ่ียมแมน (2541, หนา 15) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบ 

ความรูสึกพอใจ ความรูสึกที่ ดี ที่ เปนไปตามความคาดหวัง  หรือมากกวาความคาดหวังของ
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ผูอํานวยการผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ หัวหนาคณะวิชา หัวหนาแผนกวิชา และครูอาจารยใน

แผนกวิชาของสถานศึกษาที่มีตอขาราชการครู วุฒิประกาศนียบตัรเทคนิคช้ันสูง (ปทส.) 

วิชัย โถสุวรรณจินดา (2541, หนา 111) กลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ

ภาวการณ มีอารมณในทางบวกที่เกิดข้ึนจากการประเมินประสบการณในงานของบุคคล ความพอใจ

ในการปฏิบัติงานจะสงผลถึงขวัญของบุคคล อันเปนพลังผลักดันการทํางานในอนาคต 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541, หนา 6) กลาววา ความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของ

บุคคลเปนทัศนคติความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจหรือเปนความแตกตางระหวางรางวัลของแรงงานที่

ไดรับ และจํานวนรางวัลที่เขาเช่ือวาเขาควรจะไดรับ บุคคลที่เกิดความพึงพอใจจะมีผลผลิตมากวา 

บุคคลที่ไมพึงพอใจ และยังเกี่ยวของกับการขาดงาน หรือการลาออกจากงานดวย จึงอาจกลาวไดวา 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะสะทอนถึงทัศนคติมากกวาพฤติกรรม 

จากแนวคิดที่ไดกลาวมาขางตนพอสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึงสภาวะหน่ึงของอารมณ

ที่เกิดข้ึนในทางบวกเปนความรูสึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล ซึ่งมักเกิดจากการไดรับการที่ตอบ 

สนองตอสิ่งที่เปนไปตามความคาดหวังหรือความตองการของตนเอง ก็จะเกิดความรูสึกที่ดีตอสิ่งน้ัน 

ตรงกันขามหากความตองการของตนไมไดรับการตอบสนองความไมพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน ความพึง

พอใจจึง เปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงที่ชวยใหการงานประสบความสําเร็จดวยดี 

 

 2.2 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับจัดการศึกษาปฐมวัย 

2.2.1 แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัย 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 พัฒนาข้ึนมาโดยอาศัยแนวคิดตอไปน้ี

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, หนา 3-5)  

1. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก พัฒนาการของมนุษยเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในตัว

มนุษย เริ่มต้ังแตปฏิสนธิตอเน่ืองไปจนตลอดชีวิต ซึ่งครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ พัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา จะมีความสัมพันธและ

พัฒนาอยางตอเน่ืองเปนลําดับข้ันตอนไปพรอมกันทุกดาน เด็กแตละคนจะ เติบโตและมีลักษณะ

พัฒนาการแตกตางกันไปตามวัย โดยที่พัฒนาการเด็กปฐมวัยบงบอกถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนใน

ตัวเด็กอยางตอเน่ืองในแตละวัย เริ่มต้ังแตปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ป 

พัฒนาการแตละดานมีทฤษฎีเฉพาะอธิบายไวและสามารถนํามาใชในการพัฒนาเด็ก อาทิ 

ทฤษฎีพัฒนาการทางรางกายที่อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวามีลักษณะตอเน่ือง

เปนลําดับข้ัน เด็กจะพัฒนาถึงข้ันใดจะตองเกิดวุฒิภาวะของความสามารถข้ันน้ันกอน หรือ ทฤษฎี

พัฒนาการทางสติปญญาที่อธิบายวาเด็กเกิดมาพรอมวุฒิภาวะ ซึ่งจะพัฒนาข้ึนตามอายุ ประสบการณ 

คานิยมทางสังคม และสิ่งแวดลอม หรือทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพ ที่อธิบายวาเด็กจะพัฒนาไดดี
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ถาในแตละชวงอายุเด็กไดรับการตอบสนองในสิ่งที่ตนพอใจ ไดรับความรัก ความอบอุนอยางเพียงพอ

จากผูใกลชิด มีโอกาสชวยตนเอง ทํางานที่เหมาะสมกับวัยและมีอิสระที่จะเรียนรูในสิ่งที่ตนอยากรู

รอบ ๆ ตนเอง 

ดังน้ัน แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก จึงเปนเสมือนหน่ึงแนวทางใหผูสอนหรือผูที่เกี่ยวของ 

ไดเขาใจเด็ก สามารถอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณที่เหมาะสมกับวัยและความแตกตางของ แตละ

บุคคล ในอันที่จะสงเสริมใหเด็กพัฒนาจนบรรลุผลตามเปาหมายที่ตองการไดชัดเจนข้ึน 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู การเรียนรูของมนุษยเรามีผลสืบเน่ืองมาจากประสบการณ 

ตาง ๆ ที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดข้ึนจากกระบวนการที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบุคคลและ

สิ่งแวดลอมรอบตัว โดยผูเรียนจะตองเปนผูกระทําใหเกิดข้ึนดวยตนเอง และการเรียนรูจะเปนไปไดดี 

ถาผูเรียนไดใชประสาทสัมผัสทั้งหา ไดเคลื่อนไหวมีโอกาส คิดริเริ่มตามความตองการและความสนใจ

ของตนเอง รวมทั้งอยูในบรรยากาศที่เปนอิสระ อบอุนและปลอดภัย ดังน้ัน การจัดสภาพแวดลอมที่

เอื้อตอการเรียนรู จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสงเสริมการเรียนรูของเด็ก และเน่ืองจากการเรียนรูน้ันเปน

พื้นฐานของพัฒนาการในระดับที่สูงข้ึน ทั้งคนเราเรียนรูมาต้ังแตเกิดตามธรรมชาติกอนที่จะมาเขา

สถานศึกษา การจัดทําหลักสูตรจึงยึดแนวคิดที่จะใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณจริงดวยตัวเด็กเอง 

ในสภาพแวดลอมที่เปนอิสระ เอื้อตอการเรียนรู และจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของ

ผูเรียนแตละคน 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการเลนของเด็ก การเลนถือเปนกิจกรรมที่สําคัญในชีวิตเด็กทุกคนเด็กจะ

รูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไดสังเกต มีโอกาสทําการทดลอง สรางสรรค คิดแกปญหาและคนพบดวย

ตนเอง การเลนจะมีอิทธิพลและมีผลดีตอการเจริญเติบโต ชวยพัฒนารางกาย อารมณ จิตใจ สังคม 

และสติปญญา จากการเลนเด็กมีโอกาสเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกาย ไดใชประสาทสัมผัสและ

การรับรู ผอนคลายอารมณ และแสดงออกถึงตนเอง เรียนรูความรูสึกของผูอื่น การเลนจึงเปนทางที่

เด็กจะสรางประสบการณเรียนรูสิ่งแวดลอม เรียนรูความเปนอยูของผูอื่น สรางความสัมพันธอยูรวม 

กับผูอื่น กับธรรมชาติรอบตัว ดังน้ัน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับน้ีจึงถือ “การเลน” อยางมีจุด  

มุงหมาย เปนหัวใจสําคัญของการจัดประสบการณใหกับเด็ก 

4. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูหรือ

แวดลอมตัวเด็ก ทําใหเด็กแตละคนแตกตางกันไป หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับน้ีถือวาผูสอน

จําเปนตองเขาใจและยอมรับวาวัฒนธรรมและสังคมที่แวดลอมตัวเด็กมีอิทธิพลตอ การเรียนรู การ

พัฒนาศักยภาพ และพัฒนาการของเด็กแตละคน ผูสอนควรตองเรียนรูบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

ของเด็กที่ตนรับผิดชอบ เพื่อชวยใหเด็กไดพัฒนา เกิดการเรียนรู และอยูในกลุมคนที่มาจากพื้นฐาน

เหมือนหรือตางจากตนไดอยางราบรื่น มีความสุข 
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จากแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยขางตน สรุปไดวาการจัดการศึกษาปฐมวัยเปน

การพัฒนาเด็กต้ังแตแรกเกิดถึง 5 ป ทั้งน้ีผูรับผิดชอบจะตองดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ปฐมวัยของตนและนําสูการปฏิบัติใหเด็กปฐมวัยมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคกําหนดใน

จุดมุงหมายของหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ไดกําหนดปรัชญาการศึกษา

ปฐมวัยไววา การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กต้ังแตแรกเกิดถึง 5 ป บนพื้นฐานการอบรม

เลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคน ตาม

ศักยภาพ ภายใตบริบทของสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู ดวยความรักความเอื้ออาทรและความ

เขาใจของทุกคน เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็ก พัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณเกิด

คุณคาตอตนเองและสังคม 

2.2.2 หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

กระทรวงศึกษาธิการ (2548, หนา 5-6) หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยยังเนนการสงเสริม

กระบวนการเรียนรูและพัฒนา ครอบคลุมเด็กทุกประเภท ทั้งเด็กปกติเด็กดอยโอกาสและเด็กพิเศษ 

โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและเนนเด็กเปนสําคัญ แนวทางดังกลาวขางตนนํามาสูการ

จัดการศึกษาปฐมวัยดังน้ี 

1. การสรางหลักสูตรที่เหมาะสม การพัฒนาหลักสูตรพิจารณาจากวัยและประสบการณของ

เด็ก โดยเปนหลักสูตรที่มุงเนนการพัฒนาเด็กทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติ 

ปญญา โดยอยูบนพื้นฐานของประสบการณเดิมที่เด็กมีอยู และประสบการณใหมที่เด็กจะไดรับตองมี

ความหมายกับตัวเด็ก เปนหลักสูตรที่ใหโอกาสทั้งเด็กปกติ เด็กดอยโอกาส และเด็กพิเศษไดพัฒนา 

รวมทั้งยอมรับในวัฒนธรรมและภาษาของเด็ก พัฒนาเด็กใหรูสึกเปนสุขในปจจุบัน มิใชเพียงเพื่อ

เตรียมเด็กสําหรับอนาคตขางหนาเทาน้ัน 

2. การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็กสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู

จะตองอยูในสภาพที่สนองความตองการ ความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอกหองเรียน ผูสอน

จะตองจัดสภาพแวดลอมใหเด็กไดอยูในที่ที่สะอาดปลอดภัยอากาศสดช่ืนผอนคลายไมเครียดมีโอกาส

ออกกําลังกายและพักผอนมีสื่อวัสดุอุปกรณ มีของเลนที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยใหเด็กมีโอกาสได

เลือกเลนเรียนรูเกี่ยวกับตนเองและโลกที่เด็กอยูรวมทั้งพัฒนาการอยูรวมกับคนอื่นในสังคมดังน้ัน

สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนจึงเปนเสมือนหน่ึงสังคมที่มีคุณคาสําหรบัเด็กแตละคน

จะเรียนรูและสะทอนใหเห็นวาบุคคลในสังคมเห็นความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษา

กับเด็กปฐมวัย  

3. การจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ผูสอนมีความสําคัญตอการจัด

กิจกรรมพัฒนาเด็กอยางมาก ผูสอนตองเปลี่ยนบทบาทจากผูบอกความรูหรือสั่งใหเด็กทํามาเปนผู

อํานวยความสะดวก ในการจัดสภาพแวดลอมประสบการณและกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการและการ
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เรียนรูของเด็กที่ผูสอนและเด็กมีสวนที่จะริเริ่มทั้ง 2 ฝาย โดยผูสอนจะเปน ผูสนับสนุน ช้ีแนะ และ

เรียนรูรวมกับเด็ก สวนเด็กเปนผูลงมือกระทํา เรียนรู และคนพบดวยตนเอง ดังน้ัน ผูสอนจะตองยอม 

รับเห็นคุณคารูจักและเขาใจเด็กแตละคนที่ตนดูแลรับผิดชอบกอน เพื่อจะไดวางแผนสรางสภาพ 

แวดลอมและจัดกิจกรรมที่จะสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กไดอยางเหมาะสม นอกจากน้ี

ผูสอนตองรูจักพัฒนาตนเอง ปรับปรุงใชเทคนิคการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหเหมาะกับเด็ก 

4. การบูรณาการการเรียนรูการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ยึดหลักการบูรณาการ

ที่วาหน่ึงแนวคิดเด็กสามารถเรียนรูไดหลายกิจกรรมหน่ึงกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรูไดหลายทักษะ

และหลายประสบการณสําคัญ ดังน้ัน เปนหนาที่ของผูสอนจะตองวางแผนการจัดประสบการณในแต

ละวันใหเด็กเรียนรูผานการเลนที่หลากหลายกิจกรรม หลากหลายทักษะหลากหลายประสบการณ

สําคัญ อยางเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ เพื่อใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางที่กําหนดไว 

5. การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก การประเมินเด็กระดับปฐมวัยยึดวิธี การ

สังเกตเปนสวนใหญผูสอนจะตองสังเกตและประเมินทั้งการสอนของตนและพัฒนาการการเรียนรู 

ของเด็กวาไดบรรลุตามจุดประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือไม ผลที่ไดจากการสังเกตพัฒนาการ  

จากขอมูลเชิงบรรยาย จากการรวบรวมผลงาน การแสดงออกในสภาพที่เปนจริงขอมูลจากครอบครัว

ของเด็กตลอดจนการที่เด็กประเมินตนเองหรือผลงาน สามารถบอกไดวาเด็กเกิดการเรียนรูและมี

ความกาวหนาเพียงใดขอมูลจากการประเมินพัฒนาการจะชวยผูสอนในการ วางแผนการจัดกิจกรรม 

ช้ีใหเห็นความตองการพิเศษของเด็กแตละคน ใชเปนขอมูลในการสื่อสารกับพอแม ผูปกครองเด็ก และ

ขณะเดียวกันยังใชในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาใหกับเด็กในวัยน้ีไดอีกดวย 

6. ความสัมพันธระหวางผูสอนกับครอบครัวของเด็ก เด็กแตละคนมีความแตกตางกัน ทั้งน้ี 

เน่ืองจากสภาพแวดลอมที่เด็กเจริญเติบโตข้ึนมา ผูสอน พอแม และผูปกครองของเด็กจะตองมกีารแลก 

เปลี่ยนขอมูล ทําความเขาใจพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กตองยอมรับและรวมมือกันรับผิดชอบ

หรือถือเปนหุนสวนที่จะตองชวยกันพัฒนาเด็กใหบรรลุเปาหมายที่ตองการรวมกันดังน้ันผูสอนจึงมิใช

จะแลกเปลี่ยนความรูกับพอแม ผูปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก เทาน้ัน แตจะตองใหพอแม 

ผูปกครอง มีสวนรวมในการพัฒนาดวย ทั้งน้ี มิไดหมายความใหพอแมผูปกครองเปนผูกําหนดเน้ือหา

หลักสูตรตามความตองการโดยไมคํานึงถึงหลักการจัดที่เหมาะสมกับวัยเด็ก 

2.2.3 การจัดการศึกษาปฐมวัย 

เด็กทุกคนมีสิทธ์ิที่จะไดรับการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการตลอดจนการเรียนรูอยาง

เหมาะสม ดวยปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม เด็กกับผูเลี้ยงดูหรือบุคลากรที่มีความรูความ 

สามารถในการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อใหเด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับ

ข้ันของพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลและเต็มศักยภาพ โดยกําหนดหลักการดังน้ี (กรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถ่ิน, 2547, หนา 7-10)  
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1. สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท  

2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 

3. พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะกับวัย  

4. จัดประสบการณการเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพและมี

ความสุข 

5. ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กที่มีอายุต้ังแตแรกเกิดถึง 5 ขวบ น้ัน เปนหลักการที่

คํานึงถึงการพัฒนาเด็กอยางเปนองครวม เพื่อโอกาสในการพัฒนาเด็กทุกดานตามลําดับข้ันตอนของ

การพัฒนาอยางสมดุลและเต็มศักยภาพ 

 

2.3 มาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จากมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดทํา

ข้ึนในป พ.ศ. 2547 ไดปรับปรุงเน้ือหาหลักเกณฑหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ใหเปนปจจุบัน สอดคลอง

กับนวัตกรรมตาง ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไป กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงไดดําเนินการปรับปรุงมาตร 

ฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในปพ.ศ. 2547 คือ ดาน

บุคลากรและการบริหารจัดการ ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและ

กิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน มาตรฐานที่ปรับปรุงใหมแบง

ออกเปน 6 ดาน ดังน้ี (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2553, หนา 4) 

1. มาตรฐานดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2. มาตรฐานดานบุคลากร 

3. มาตรฐานดานอาคาร สถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

4. มาตรฐานดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 

5. มาตรฐานดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 

6. มาตรฐานดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี 1 ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่รับผิดชอบการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมี

มาตรฐาน โดยความรวมมือสนับสนุนของประชาชนในชุมชนทองถ่ินน้ัน ๆ โดยแบงการบริหารจัดการ

เปน 3 ดานคือ ดานการบริหารงาน ดานการบริหารงบประมาณและดานการบริหารบุคคล 
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1. ดานการบริหารงาน 

 1.1 การจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดประสงคจะจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็กตองมีความพรอมดาน

งบประมาณ อาคารสถานที่ และกําหนดใหมีโครงสรางสวนราชการรวมทั้งบุคลากรที่รับผิดชอบ ไดแก 

สวน/กอง/สํานักการศึกษา โดยใหดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

 1) จัดเวทีประชาคมเพื่อสํารวจความตองการของชุมชนในการจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

และตองมีจํานวนเด็กเล็กอายุ 2-5 ป ที่จะเขารับบริการไมนอยกวา 20 คน 

 2) จัดทําโครงการและแผนจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขอความเห็นชอบสภาทองถ่ิน 

 3) จัดทําประกาศจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 4) จัดทําแผนดําเนินงาน ไดแก สํารวจสํามโนประชากรเด็กเล็ก อายุ 2-5 ป แผนรับนักเรียน 

การจัดบุคลากร การจัดช้ันเรียนและการงบประมาณ เปนตน 

  5) จัดทําระเบียบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการดําเนินงานศูนยพัฒนา เด็กเล็ก 

  6) รายงานการจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบ 

 กรณีที่ไมมีสถานที่กอสรางเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองไดรับความยินยอมจาก

เจาของกรรมสิทธ์ิอนุญาตใหใชสถานที่กอสรางและการบริหารจัดการศูนยฯแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

 1.2 การยาย/รวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

   1) จัดเวทีประชาคม เพื่อสํารวจความตองการของชุมชน 

  2) ใหคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กนําเรื่องเสนอตอหนวยงานตนสังกัด

เสนอ ขอความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน 

  3) จัดทาแผนการยาย /รวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  4) จัดทาประกาศยาย /รวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

   5) รายงานการยาย/รวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบ 

 1.3 การยุบเลิกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

 ใหคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กศึกษาวิเคราะหเหตุผลความจําเปนในการยุบ

เลิกศูนยพัฒนาเด็กเล็กและเสนอองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนสังกัดเพื่อดําเนินการ ตามข้ันตอน

ตอไปน้ี 

 1) จัดเวทีประชาคม เพื่อสํารวจความตองการของชุมชน 

 2) นําผลการประชาคมพิจารณาเสนอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อเสนอขอ 

ความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน 

 3) จัดทําประกาศยุบเลิกศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยใหมีผลเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 
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 4) รายงานการยุบเลิกศูนยพัฒนาเด็กเล็กให กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินทราบ 

 1.4 การใหบริการการอบรมเลี้ยงดู 

 การจัดประสบการณและสงเสริมพัฒนาการเรียนรู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนสถานศึกษาที่

ใหการอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณและสงเสริมพัฒนาการเรียนรูใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนา ทั้งดาน

รางกายอารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญาที่เหมาะสมตามวัยตามศักยภาพของเด็กแตละคน ดังน้ัน 

ระยะเวลาการจัดการเรียนรูและแนวทางการจัดการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กจึงตองดําเนินการ

อยางตอเน่ืองและเหมาะสมเพื่อใหเด็กเล็กไดรับการศึกษาและพัฒนาเปนไปตามวัยและชวงอายุ

สอดคลองกับสังคม วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใหเด็กเล็กพรอมที่จะ

เขารับการศึกษาในระดับที่สูงข้ึนตอไป ดังน้ี 

 1.4.1 ระยะเวลาเรียนรูในรอบปการศึกษา เริ่มตนปการศึกษาในวันที่ 16 พฤษภาคม และ

สิ้นปการศึกษาในวันที่ 15 พฤษภาคม ของป ถัดไป โดยใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปดภาคเรียนรวมกัน

แลวไมนอยกวา 230 วัน และปดภาคเรียนตามปกติในรอบปการศึกษาดังน้ี 

    1)  ภาคเรียนที่ 1 วันเปดภาคเรียนวันที่16 พฤษภาคม วันปดภาคเรียนวันที่ 11 

ตุลาคม 

    2)  ภาคเรียนที่ 2 วันเปดภาคเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน วันปดภาคเรียนวันที่ 1 

เมษายน ของป ถัดไป 

 หมายเหตุ  - หากวันเปดภาคเรียนตรงกับวันหยุดราชการให เปดเรียนในวันทําการถัดไป  

     - กรณีศูนยพัฒนาเด็กเล็กใดประสงคจะเปดและปดภาคเรียนแตกตางไปจาก 

ที่กําหนดไวตามขอ 1.4.1 สามารถดําเนินการไดตามความตองการของชุมชนและความพรอมของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน น้ัน 

     - การกําหนดระยะเวลาเรียนรูการเปดและปดภาคเรียนใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจัดทําเปนประกาศ 

 1.4.2 การใหบริการสงเสริมสนับสนุนเด็กเล็กไดแก 

   1) อาหารกลางวัน 

   2) อาหารวาง 

   3) เครื่องนอน 

   4) อาหารเสริม (นม)  

   5) วัสดุสื่ออุปกรณการศึกษาและวัสดุครุภัณฑ 

   6) การตรวจสุขภาพเด็กเล็กประจําปโดยบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

   7) บริการอื่น ๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพรอม เชน เปนศูนย 3 วัยและ

หรือศูนยการเรียนรูชุมชน เปนตน 
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 1.4.3 การใหบริการอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณและสงเสริมพัฒนาการเรียนรูใหเด็กเล็ก

อายุ 2-5 ปที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันหรือใกลเคียงไดตามศักยภาพของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 1.4.4 จัดประสบการณและสงเสริมพัฒนาการเรียนรูใหเด็กเล็กมีการพัฒนาการครบทั้ง 4 

ดาน (ดาน รางกายอารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา) เหมาะสมตามวัย ศักยภาพของเด็กแตละคน

ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานวิชาการและ

กิจกรรมตามหลักสูตร 

 1.4.5 กรณีจําเปนตองใช ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อประชุม สัมมนาฝกอบรม จัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมอื่นใดที่เปนประโยชนตอราชการและชุมชน หรือเหตุจําเปนอื่นที่ไมอาจ

เปดเรียนไดตามปกติใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทอถ่ิน สั่งปดศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดไมเกิน 15 วัน 

หากเปนเหตุพิเศษที่เกิดข้ึนจากภัยพิบัติสาธารณะ ใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สั่งปดศูนย

พัฒนาเด็กเล็กไดไมเกิน 30 วัน โดยใหทําคําสัง่ปดเปนหนังสือและตองกําหนดการเรียนชดเชยใหครบ

ตามจํานวนวันที่สั่งปด 

 1.4.6 ในระหวางปดภาคเรียน หรือปดศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามขอ 1.4.5 ใหผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีคําสั่งใหหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กครูผูดูแลเด็กผูชวยครูผูดูแลเด็ก หรือ

พนักงานจางอื่นในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมการดานวิชาการ หลักสูตรการ

จัดการเรียนรูแกเด็กเล็ก สื่อ นวัตกรรม วัสดุอุปกรณตาง ๆ การจัดสภาพแวดลอม หรือการพัฒนา

ศูนยในดานตาง ๆ หรืองานดานการศึกษาปฐมวัยอื่น  

 1.5 คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประกอบดวย บุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พิจารณาคัดเลือกและแตงต้ังโดยกําหนดจํานวนตามความเหมาะสมจากชุมชน และผูดํารงตําแหนง

ดังน้ี 

  1)  ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา 

   2)  ผูนําทางศาสนา  

  3)  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   4)  ผูแทนชุมชน 

  5)  ผูแทนผูปกครอง 

  6)  ผูแทนครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ใหคณะกรรมการพิจารณาเลือกกรรมการ 

1 คน เปนประธาน โดยมีหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโดย

ตําแหนงและใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินดํารงตําแหนงเปนที่ปรึกษาของ คณะกรรมการมีจํานวนตามความเหมาะสม ให

คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีอํานาจหนาที่ดังน้ัน 
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   1) กําหนดแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในดานตาง ๆ ใหไดคุณภาพและมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตาม นโยบายและ

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

   2) เสนอแนะใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนา 

เด็กเล็กแกผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

   3) เสนอแนะใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดต้ังยุบเลิกหรือยายรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

   4) พิจารณาเสนอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเกี่ยวกับการบรหิารงานดาน

บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

   5) พิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการสงเสริมและพัฒนา

ศูนยฯ ตามหลักวิชาการและแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

   6) สงเสริมสนับสนุนใหผูปกครอง ชุมชนและสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ 

จัดการศึกษา และพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

   7) สงเสริมสนับสนุนความรวมมือการพัฒนาเด็กเล็กของบุคลากรในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก และระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

   8) ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายระเบียบหรือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย กรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ินและจังหวัดกําหนด 

2. ดานการบริหารงบประมาณ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงบประมาณศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับการอุดหนุนจาก 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจากเงินรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเงินรายไดของศูนย 

พัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางดังน้ี 

2.1 งบประมาณท่ีไดรับการอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจัดสรรเปนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํา ไป

ใชจายดังน้ี 

- คาอาหารเสริม (นม) และคาอาหารกลางวัน  

- คาตอบแทน และคาครองชีพของบุคลากร  

- เงินประกันสังคมของบุคลากร  

- คาวัสดุการศึกษา  

- คาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาล  

- ทุนการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาบริหารศึกษาปฐมวัยตาม

โครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและกรม สงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

- อื่น ๆ โดยดําเนินการเบิกจายรายการตาง ๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑการจัดสรร 
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2.2 งบประมาณเงินรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

วิธีการจัดหางบประมาณศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

- จัดทําแผนพัฒนาศูนยเด็กเล็กระยะ 3 ปเพื่อนําเขาสูแผนพัฒนาการศึกษา และ แผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอขอความเห็นชอบสภาทองถ่ิน  

- จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  

- จัดทําแผนจัดหาพัสดุรายป  

- จัดทําแผนจัดหาพัสดุ ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

พัสดุฯ 

- จัดทําสมุดคุมงบประมาณรายจายในหมวดรายจายตาง ๆ เพื่อการรายงาน และการตรวจ 

สอบการใชจายงบประมาณ  

2.3 งบประมาณเงินรายไดของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงิน รายไดของ

สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวน 

ทองถ่ินพ.ศ. 2551 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 

2.4 การจัดหาสื่อหนังสือวัสดุอุปกรณการเรียนและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

วิธีดําเนินการ  

1) แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อหนังสือวัสดุอุปกรณการเรียน วัสดุ อุปกรณการ

เรียน วัสดุพัฒนาเด็กประกอบดวย ผูอํานวยการสํานัก/กอง/หัวหนาสวนการศึกษา หรือผูแทนเปน

ประธาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กศึกษานิเทศกนักวิชาการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ผูทรง 

คุณวุฒิดานสาธารณสุขและผูแทนผูปกครองในจํานวนที่เหมาะสม เปนกรรมการ  

2) แจงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครูผูดูแลเด็กสํารวจความ ตองการใน

การใชสื่อหนังสือวัสดุอุปกรณการเรียน และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของโดยใหคํานึงถึงความปลอดภัย ประโยชน 

ประสิทธิภาพ สอดคลองกับจิตวิทยาการเรียนรูของเด็กเล็กแตละวัย  

3) ขออนุมัติจัดซื้อจัดจางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  

4) จัดทําทะเบียนควบคุมวัสดุและครุภัณฑ  

5) ดําเนินการเบิกจายสื่อหนังสือวัสดุอุปกรณการเรียน ที่ไดมาใหกับหัวหนาศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  

2.5 การเบิกจายงบประมาณ  

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็กถือปฏิบัติตามระเบียบดังตอไปน้ี 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2541 แกเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543  
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินการเบิกจายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษา

เงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2548  

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของ สถานศึกษาไป

จัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551  

4) ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองสวน ทองถ่ินและ

หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  

3. การบริหารงานบุคคล  

กรณีท่ีเปนพนักงานจาง 

3.1 การสรรหา/เลือกสรร และการปรับสถานภาพ 

 3.1.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปน 

พนักงานจางตามมาตรฐานและหลักเกณฑทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด 

โดยยึด คณะกรรมการดําเนินการสรรหา/เลือกสรร และการปรับสถานภาพ ประกอบดวย 

   1) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูได รับมอบหมาย เปนประธาน  

   2) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/สวนการศึกษา เปนกรรมการ  

   3) หัวหนาสํานักปลัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ  

   4) ใหนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิดานการ 

ศึกษาในคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมเปนคณะกรรมการไดตามความเหมาะสม  

 หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ไดแก 

 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินที่มท 0809.2/10297 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 

2547 

 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินที่มท 0809.5/ว 85 ลงวันที ่21 มิถุนายน 2550 

 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินที่มท 0893.4/ว 1469 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 

2551 

 3.1.2 การกําหนดอัตราบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  - ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 อัตรามีอัตรา ครูผูดูแลเด็ก 

เปนไปตามสัดสวน (คร ู: นักเรียน) 1 : 20 หากมีเศษต้ังแต 10 คนข้ึนไป ใหเพิ่มครูผูแลเด็กไดอีก 1 คน 

โดยจัดการศึกษาหองละ 20 คน  

  - สําหรับอัตราผูชวยครูผูดูแลเด็กและตําแหนงอื่นองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พิจารณากําหนดใหมีไดตามจํานวนที่เหมาะสมและสอดคลองกับฐานะการคลังขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  
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 3.1.3 การปรับสภาพพนักงานจางทั่วไปตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็กและครูผูดูแลเด็ก 

เปน พนักงานจางตามภารกิจใหถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนที่สุดที่ มท

0893.4/ว80 ลงวันที่ 10 มกราคม 2550 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินที่ มท 0893.4/ 

ว 846 ลงวันที่ 22 เมษายน 2551  

3.2 การคัดเลือกหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ใหดําเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินที่มท0893.4/ว61 ลง วันที่10 

มกราคม 551 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนมาก ที่มท0893.4/ว476 ลงวันที่3 มีนาคม 

2551 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินที่มท0893.4/1612 ลงวันที่18สิงหาคม 2552 และ

หนังสือสังการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

3.3 การกําหนดคาตอบแทนสิทธิสวัสดิการ 

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดคาตอบแทน สิทธิและสวัสดิการของหัวหนาศูนย 

พัฒนาเด็กเล็กครูผูดูแลเด็กและผูชวยครูผูดูแลเด็กใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางเปน

พนักงานทองถ่ินหนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและหนังสือสั่งการอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของ 

3.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กครูผูดูแลเด็กและ ผูชวยครู

ผูดูแลเด็กเพื่อนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องการเลื่อน คาตอบแทน 

การตอสัญญาจาง และอื่น ๆ ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ิน เรื่อง

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง หนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

กรณีที่จะตอสัญญาจางของหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กครูผูดูแลเด็กและผูชวยครู ผูดูแลเด็ก 

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาจากผูดํารงตําแหนงคนเดิมเปนลําดับแรก กลาวคือเมื่อ สัญญา

จางใกลจะสิ้นสุดลง ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแจงคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ประชุมพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงซึ่งเปนพนักงานจางในเบื้องตนหาก 

คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีมติประเมินผลการปฏิบัติงานผูน้ันไมตํ่ากวาระดับดีก็ขอให 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาตอสัญญาจางผูน้ันตอไปเพื่อใหการบริหารงานภายในศูนยพัฒนา

เด็ก เล็กเปนไปอยางตอเน่ืองและเกิดผลดีตอศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

3.5 การพัฒนาบุคลากร 

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีการปฐมนิเทศหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กครู ผูดูแลเด็ก

และผูชวยครูผูดูแลเด็กที่ไดรับการแตงต้ังใหมรวมทั้งการอบรมและศึกษาดูงาน การนิเทศติดตาม การ

ดําเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและสงเสริมสนับสนุนการใหทุนการศึกษาแกหัวหนาศูนยพัฒนาเด็ก 
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เล็กครูผูดูแลเด็กผูชวยครูผูดูแลเด็กและพนักงานจางในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามหลักเกณฑและฐานะ

การ คลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการปฏิบัติงานประสิทธิภาพมี 

4. การบรหิารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

 4.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินม ี2 ประเภท ดังน้ี  

  1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดต้ังเอง  

  2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับถายโอนตามพระราชบัญญัติ 

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542 โดยรับถาย

โอนจากสวนราชการตาง ๆ ไดแกกรมการพัฒนาชุมชนสํานักงาน การประถมศึกษาแหงชาติและกรม 

การศาสนา  

 4.2 การบริหารจัดการ  

  1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดต้ังเองและศูนยพฒันาเด็กเลก็ที ่

องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับถายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชนและสํานักงานการประถมศึกษาแหง 

ชาติใหปฏิบัติตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

  2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับถายโอนจากกรมการศาสนาให

ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนยอบรมเด็กกอนระดับประถม ศึกษาในศาสนสถาน 

ตามหนังสือคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร ปกครองสวนทองถ่ิน ที่ นร 0107/ว 

20522 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2551 ดังน้ี  

   2.1) กรณีที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดเลือกรูปแบบการบริหารจัดการแบบที่ 1 ที่มอบ

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูบริหารจัดการศูนยทั้งหมด ใหองคกร ปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

   2.2) กรณีที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเลือกรูปแบบการบริหารจัดการแบบที่2 และ 3 ให 

เปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง สวนทองถ่ินและกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดทั้งในดานการ บริหารงาน บุคลากร งบประมาณ และวิชาการ  

 สรุปการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมี

มาตรฐานและคุณภาพ ตามหลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ โดยความ

รวมมือสนับสนุนของประชาชนในชุมชนทองถ่ินน้ัน ๆ โดยแบงการบริหารจัดการเปน 3 ดานคือ ดาน

การบริหารงาน ดานการบริหารงบประมาณและดานการบริหารบุคคล 

มาตรฐานท่ี 2 ดานบุคลากร 

บุคลากรที่เกี่ยวของในศูนยพัฒนาเด็กเล็กประกอบดวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กครูผูดูแล

เด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็กประกอบอาหาร ภารโรง และพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่อื่นจะตองมีคุณสมบติั 
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บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง

สวน ทองถ่ินมีศักยภาพในการจัดการศึกษา อบรม เลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการสําหรับเด็กเล็กได

อยางถูกตอง ตามหลักวิชาการดวยความเหมาะสมอยางมีคุณภาพ 

เน่ืองจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนผูดูแลเด็กในศูนยพฒันา

เด็ก เล็กใหมีความกาวหนาและมั่นคงทางวิชาชีพโดยไดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีศูนย

พัฒนาเด็ก เล็กดําเนินการคัดเลือกและแตงต้ังผูดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติเปนหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โดยมีสถานภาพเปนพนักงานจางตามภารกิจต้ังแตป 2551 เปนตนมา ดังน้ันในมาตรฐานที่ 2 ดาน

บุคลากรกรมสงเสริมการ ปกครองทองถ่ินจึงไดกําหนดคุณสมบัติสถานภาพและบทบาทหนาที่ความ

รับผิดชอบตําแหนงหัวหนาศูนย พัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแลเด็กใหสอดคลองตามประกาศคณะ 

กรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ตําแหนงและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

เทศบาล (เพิ่มเติม) ซึ่งไดกําหนดใหหัวหนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแลเด็กขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมีสถานภาพเปนขาราชการ/พนักงานครู สวนทองถ่ินแตการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จะดําเนินการคัดเลือกและแตงต้ังตามประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดไดตอง

เปนกรณีที่ไดรับการจัดสรรอัตราจากกรมสงเสริมการ ปกครองทองถ่ินแลวเทาน้ันดังน้ันในระหวางที่

ยังไมมีการคัดเลือกและแตงต้ังผูดูแลเด็กจากสถานภาพ พนักงานจางเปนตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนา

เด็กเล็กและครูผูดูแลเด็กตามประกาศคณะกรรมการกลาง ดังกลาวใหผูดูแลเด็กซึ่งดํารงตําแหนง

หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและผูดูแลเด็กในปจจุบันมีสถานภาพเปน พนักงานเจาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินปฏิบัติหนาที่หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแลเด็ก รวมทั้งการสรรหาเขาสูตําแหนง

ดังกลาวโดยมีคุณสมบัติเปนไปตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กําหนดแตใหมีบทบาทหนาที่

ความรับผิดชอบตามมาตรฐานที่ 2 ดานบุคลากรน้ีไปกอน มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาตรฐานที่ 2 ดานบุคลากรน้ีจึงไดกําหนดคุณสมบัติของหัวหนา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแลเด็กออกเปน2กรณีคือกรณีมีสถานภาพเปน ขาราชการ/พนักงานครู

สวนทองถ่ินและกรณีมีสถานภาพเปนพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1. หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 1.1 กรณีมีสถานภาพเปนขาราชการ/พนักงานครูสวนทองถ่ิน คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ผูดํารงตําแหนง 

  1) มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือ

ปฐมวัยหรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี  

  2) ไดปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทํางานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของ

ทองถ่ิน ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจางหรือหนวย 

งานซึ่งระบุถึง ลักษณะงานและระยะเวลาที่ไดปฏิบัติงาน และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
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 1.2 กรณีมีสถานภาพเปนพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ใหมีคุณสมบัติการคัดเลือกและแตงต้ังตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินที่ มท

0893.4/ว61 ลงวันที่ 10 มกราคม 2551 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนมากที่ มท 

0893.4/ว476 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2551 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินที่ มท 0893.4/1612 

ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552 และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติหนาที่ในฐานะหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กรับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็ก 

เล็กรวมถึงการดําเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไวอยาง

ถูกตอง ตามหลักวิชาการไดแกงานบุคลากรและการบริหารจัดการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 

งานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร งานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน งานธุรการ 

การเงินและพัสดุ และงานอื่นที่เกี่ยวของที่ไดรับมอบหมายโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 1) รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมถึงการดําเนินงานในศูนยพัฒนา 

เด็กเล็กใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับนโยบาย แผนงาน และวัตถุประสงคของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก  

 2) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย 

พัฒนาเด็กเล็กเชนจัดทําแผนงานโครงการ และงบประมาณในการสงเสริมและพัฒนาศูนยเด็กเล็กทุก

ดานอยางตอเน่ือง  

 3) จัดทําและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยการจัดกระบวนการเรียนรูการพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีและการวัดผลประเมินผล  

  4) จัดทําภาระงานของบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมถึงประเมินผลการปฏิบติังานตาม 

มาตรฐานดานบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและสงเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ใหมีการ พัฒนาอยางตอเน่ือง  

 5) ประสานความรวมมือกับชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนาศูนย 

พัฒนาเด็กเล็ก  

 6) เปนผูแทนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในกิจารทั่วไป และประสานเครือขายการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย  

 7) นิเทศสงเสริมสนับสนุนการจัดประสบการณการเรียนรูของครูผูดูแลเด็ก และผูชวยครู

ผูดูแลเด็ก 

 8) จัดทําระบบประกันคุณภาพภายในและรายงานประเมินตนเอง  

 9) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย  
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2. ครูผูดูแลเด็ก  

 2.1 กรณีมีสถานภาพเปนขาราชการ/พนักงานครูสวนทองถ่ิน คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ผูดํารงตําแหนง 

  1) มีคุณวุฒิ ไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอื่นที่ ก.ท.

กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีและ 

  2) ไดปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทํางานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของ

ทองถ่ิน ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 3 ปโดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจางหรือหนวยงาน 

ซึ่งระบุถึง ลักษณะงานและระยะเวลาที่ไดปฏิบัติงาน และ 

  3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 2.2 กรณีมีสถานภาพเปนพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ใหมีคุณสมบัติการคัดเลือกและแตงต้ังตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณเรียนรูการสงเสริมการเรียนรูพัฒนาผูเรียนปฏิบัติ 

งานทางวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ดังน้ี 

1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณเรียนรูและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย 

วิธีการที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและ 

คุณลักษณะตามวัย  

3) ปฏิบัติงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเลก็  

4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน  

5) ปฏิบัติงานความรวมมือกับเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

6) อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรกําหนด 

7) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

8) จัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรู  

9) จัดทําวิจัยในช้ันเรียน  

10) จัดหา/ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน  

11) จัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผล  

12) ประสานสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับผูปกครอง ชุมชน  

13) พัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผูเรียน  

14) จัดใหมีการประเมินพัฒนาการผูเรียน  

15) จัดระบบธุรการในช้ันเรียน  
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16) รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามลําดับ  

17) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

3. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผูดํารงตําแหนง 

มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน 

สวนทองถ่ินกําหนดและระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

สถานภาพ เปนพนักงานจางทั่วไป/พนักงานจางตามภารกิจ 

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

1) สนับสนุนชวยเหลือการปฏิบัติงานรวมกับครูผูดูแลเด็ก  

2) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  

4. พนักงานจางท่ีปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ประกอบดวย 

1) ธุรการ/การเงิน/พัสดุ  

2) ผูประกอบอาหาร  

3) ภารโรง  

4) ยามรักษาความปลอดภัย  

5) พนักงานจางตําแหนงอื่นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวาจําเปน 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผูดํารงตําแหนง 

มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงาน

สวนทองถ่ินกําหนดและระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

สถานภาพ เปนพนักงานจางทั่วไป/พนักงานจางตามภารกิจ 

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ  

1) ธุรการ/การเงิน/พัสดุมีบทบาทหนาท่ีดังน้ี 

 1) ทําหนาที่ธุรการ การเงินและพัสดุของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามระเบียบหนังสือสั่งการ

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 2) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

2) ผูประกอบการ มีบทบาทหนาท่ีดังน้ี  

 1) ประกอบอาหารใหถูกสุขลักษณะ ถูกอนามัยตามหลักโภชนาการสําหรับเด็กเล็กแตง

กายสะอาดเรียบรอย มีสุขภาพดีไมเปนโรคติดตอจัดสถานที่ประกอบอาหารและเครื่องครัวใหสะอาด

เปนระเบียบ มีการจัดเก็บขยะถูกสุขลักษณะ  
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 2) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

3) ภารโรง มีบทบาทหนาท่ีดังน้ี  

 1) ทําความสะอาดรักษาความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย ดูแลซอมแซม บํารุงรักษา

อาคารสถานที่และทรัพยสินใหอยูในสภาพที่ใชงานไดและมีความปลอดภัยสําหรับเด็กเล็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก  

 2) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

4) ยามรักษาความปลอดภัยมีบทบาทหนาท่ีดังน้ี  

 1) ดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพยสินบุคลากรและเด็กเล็กในศูนย พัฒนาเด็กเล็ก  

 2) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหัวหนาสวนราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินถือ วาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ใหมีคุณภาพ และไดมาตรฐาน ดังน้ันผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหัวหนาสวนราชการของ

องคกรปกครอง สวนทองถ่ินควรมีบทบาทหนาที่ดังน้ี 

 1. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ไดแกนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและรองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ ไดรับ

มอบหมายการกํากับดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 1) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางย่ังยืน 

 2) สนับสนุนงบประมาณดานบุคลากร สื่อหนังสือวัสดุอุปกรณวัสดุครุภัณฑการ พัฒนาเด็ก

เล็กไดรับการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งคุณภาพครู  

 3) สงเสริมใหมีแหลงเรียนรูสําหรับเด็กพอแมผูปกครอง เยาวชน และภูมิปญญาทองถ่ิน

โดยจัดกิจกรรมสานสายใยรักเพื่อเสริมสรางความรักความอบอุนใน ครอบครัว  

 4) สงเสริมสนับสนุนความรวมมือของบุคลากรในศูนยและเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

 5) ระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยเนนการมีสวน รวม

ของทุกภาคสวน  

 6) กํากับดูแลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนไปอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 

ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน  

 2. หัวหนาสวนราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 ไดแก ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูบริหารการศึกษา และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 1) นํานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสูการปฏิบัติ  

 2) สํารวจความตองการของชุมชน ในการจัดต้ังยาย/รวม ยุบเลิก และดําเนินงานตาม
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มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

 3) กําหนดโครงสรางการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กบุคลากร สถานที่ตามฐานะการ

คลังของแตละทองถ่ิน  

 4) ควบคุมกํากับดูแลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพ และมาตรฐาน

การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

 5) จัดทําแผนงานโครงการและงบประมาณในการจัดต้ังและสนับสนุนการดําเนินงานศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก  

 6) จัดทําประกาศจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อเสนอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ลงนาม  

 7) แตงต้ังคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

 8) จัดทําระเบียบวาระดวยการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อเสนอผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเห็นชอบและลงนาม กําหนดแผนปฏิบัติการและงบประมาณในการสงเสริมและ

พัฒนาศูนยพัฒนาเด็ก เล็กดานบุคลากร สื่อหนังสือวัสดุอุปกรณวัสดุครุภัณฑและการบริหารจัดการ 

อยางตอเน่ือง  

 9) นิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนไปตาม 

มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กและรายงานผลพรอมขอเสนอให ผูบริหารองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  

ศิริพร พงศสรีโรจน (2540, หนา 140) กลาววา การบริหารงานบุคคลเปนศิลปะในการ

คัดเลือกบุคคลเขาทํางาน โดยใหไดบุคคลที่เหมาะสม พัฒนาบุคคลใหมีคุณภาพและใชบุคคลน้ัน ๆ 

ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ เพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิตหรือบริการทั้งปริมาณและคุณภาพงานอยาง

สูงสุด 

สรุปคือ บุคลากรที่เกี่ยวของในศูนยพัฒนาเด็กเล็กประกอบดวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็กประกอบอาหาร ภารโรง และพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่อื่นจะตองมี

คุณสมบัติ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคกรปกครองสวน ทองถ่ินมีศักยภาพในการจัดการศึกษา อบรม เลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการ

สําหรับเด็กเล็กไดอยางถูกตอง ตามหลักวิชาการดวยความเหมาะสมอยางมีคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 3 ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนสถานที่อบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณและสงเสริมพัฒนาการการ

เรียนรูแก เด็กเล็กดังน้ันในการกอสรางหรือปรับปรุงอาคาร สถานที่และจัดภูมิทัศนสภาพแวดลอมทั้ง

ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ตองคํานึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสม

และปลอดภัยแกเด็กเล็กตลอดจนการสงเสริมสุขภาพ สงเสริมพัฒนาการเด็กใหผูปกครองมคีวามมัน่ใจ
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ไววางใจ การกอสราง และพัฒนาอาคารสถานที่สิงแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กจะมีสวนชวยในการ สงเสริมและพัฒนาเด็กเล็กโดยการจัดสภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ อันจะ

สงผลตอสุขภาพโดยตรงในการ ปองกันการแพรกระจายของโรคติดตอสามารถลดความเสี่ยงจากการ

เกิดอุบัติเหตุสงเสริมความปลอดภัย ใหกับเด็กและฝกสุขนิสัยใหเด็กมีพฤติกรรมที่ถูกตอง ซึ่งเปน

พื้นฐานสําคัญของการเติบโตเปนผูใหญที่มี คุณภาพ ดังน้ี 

1. ดานอาคารสถานท่ี  

 1.1 ท่ีต้ัง  

1) สถานที่ต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรอยูในพื้นที่มีขนาดเหมาะสม และไมอยูในพื้นที่

อาจ เสี่ยงอันตราย เชน บริเวณขนถายแกสนํ้ามันสารเคมีหรือสารพิษฌาปนกิจสถาน มลภาวะทาง

อากาศ แสง และเสียงที่มากเกินควร หากไมสามารถหลีกเลี่ยงไดตองมีมาตรการปองกนอุบัติภัยตาม

มาตรฐานความ จําเปนและเหมาะสม  

2) ไมควรอยูใกลถนน หรือใกลทางรถไฟ โดยเฉพาะที่มีการจราจรคับค่ังหากมีความ

จําเปน ตองสรางใหหางจากแนวถนนไมนอยกวา20 เมตร และมีรั้วปองกันอันตราย 

3) พื้นที่กอสรางควรเปนพื้นที่สามารถรับนํ้าหนักอาคารไดอยางปลอดภัยและเปน

พื้นที่ที่นํ้าทวมไมถึง  

 1.2 จํานวนชั้นของอาคาร อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรเปนอาคารช้ันเดียว หากเปน

อาคาร 2 ช้ันตองมีมาตรการปองกันอุบัติเหตุอุบัติภัยและอัคคีภัยที่อาจเกิดข้ึนและความสูงของหอง

จากพื้นถึงเพดาน ไมนอยกวา 2.00 เมตร 

 1.3 ทางเขา-ออกตัวอาคาร ทางเขา-ออกจากตัวอาคาร มีความกวางที่สามารถเคลื่อนยาย

เด็กออกจากตัวอาคารไดสะดวก หากเกิดอุบัติภัยหรือภาวะฉุกเฉินตาง ๆ  

 1.4 ประตู-หนาตาง ประตู-หนาตางตองมีความแข็งแรง อยูในสภาพใชงานไดดีมีขนาด 

และจํานวนเหมาะสมกับ ขนาดพื้นที่ของหอง ความสูงของขอบหนาตางควรสูงจากพื้นไมนอยกวา

80.00 เซนติเมตร นับจากพื้นและ หนาตางมีความกวางและความสูงไมนอยกวา1 เมตร เพื่อใหเด็ก

มองเห็นสิ่งแวดลอมไดกวางและชัดเจนไมควรมีสิ่งกีดขวางใด ๆ มาปดกั้นชองทางลมและแสงสวาง 

 1.5 บันได ไมลาดหรือชันเกินไป ควรมีความกวางแตละชวงไมนอยกวา1 เมตร ลูกต้ังของ

บันไดสูงไม เกิน17.5 เซนติเมตร ลูกนอนกวางไมนอยกวา20 เซนติเมตร บันไดทุกข้ันตอนมีลูกกรง 

และราวบันไดมี ขนาดเหมาะสมกับมือเด็กและระยะหางของลูกกรงตองไมเกิน 17 เซนติเมตร ทั้งน้ีให

คํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กเปนสําคัญเชนปดกั้นชองบันไดและชองลูกกรงบันได (ชองที่เปนชวง

อันตรายอยูระหวาง 9-23 เซนติเมตร) 

 1.6 พ้ืนท่ีใชสอยภายใน พื้นที่ใชสอยตองจัดใหมีบริเวณพื้นที่ในอาคารที่สะอาด ปลอดภัย

และเพียงพอเหมาะสมกับ การทํากิจกรรมของเด็กเชนการเลนการเรียนรูการรับประทานอาหาร และ
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การนอน โดยแยกเปนสัดสวน จากหองประกอบอาหาร หองสวม และที่พักของเด็กปวย เฉลี่ยพื้นที่ใช

สอย 2.00 ตารางเมตร ตอเด็ก 1 คน หากไมสามารถแยกเปนแตละหองไดอาจจัดรวมเปนหองอเนก 

ประสงคโดยใชพื้นที่เดียวกันแตตางเวลา และปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณตามความเหมาะสม และขอ 

จํากัดของพืน้ที่โดยมีแนวทางดังน้ี 

1.6.1 บริเวณพื้นที่สําหรับการนอน ตองคํานึงถึงความสะอาดเปนหลักอากาศถายเทได 

สะดวก และอุปกรณเครื่องใชเหมาะสมกับจํานวนเด็กมีพื้นที่เฉลี่ยประมาณ 2.00 ตารางเมตร ตอเด็ก

1คน โดยมีแนวทางในการจัดดําเนินการ ดังน้ี  

 - จัดใหมีการระบายอากาศที่ดีปลอดโปรงไมมีเสียงรบกวน และแสงสวางไมจา 

เกินไป  

 - อุปกรณเครื่องนอนตาง ๆ มีความสะอาด นําไปปดฝุนตากแดดอยางนอยสัปดาห

ละ 1 ครั้ง  

 - ที่นอน ผาปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผาหมมีสภาพดีและมีเฉพาะเด็กแตละ

คน ทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้งดวยการซักหรือผึ่งแดด เพื่อลดการ

แพรของเช้ือโรค  

   - ตรวจตราดูแลไมใหมีสัตวหรือแมลงตาง ๆ มารบกวนในบริเวณพื้นทีส่ําหรับนอน  

1.6.2 บริเวณพื้นที่สําหรับการเลนและพัฒนาเด็กสภาพพื้นที่ทุกหองตองไมลื่นและไม

ช้ืน ควรเปนพื้นไมหรือวัสดุที่มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ทําความสะอาดงาย และอยูในสภาพที่

สะอาดอยู เสมอ จัดวางสิ่งของ เครื่องใชเชนตูโตะเปนระเบียบ และมีการยึดติดกับผนังหรือพื้นอยาง

มั่นคง  

1.6.3 บริเวณพื้นที่รับประทานอาหาร ตองคํานึงถึงความสะอาดเปนหลักมีอากาศ

ถายเทได สะดวก มีแสงสวางเหมาะสม มีอุปกรณเครื่องใชที่เพียงพอ และเหมาะสมกับจํานวนเด็กทั้ง 

น้ีบริเวณ หองอาหารโตะเกาอี้ที่ใชสําหรับรับประทานอาหาร ตองทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ และ

ควรจัดใหมี วัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ใชมีขนาดเหมาะสมกับเด็กมีสภาพแข็งแรง และใชงานไดดี  

1.6.4 บริเวณสถานที่ประกอบอาหารหรือหองครัวตองแยกหางจากบริเวณพื้นที่

สําหรับเด็กพอสมควร มีเครื่องใชที่จําเปนรวมทั้งที่ลางและเก็บภาชนะเครื่องใชตาง ๆ  ที่ถูกสุขลักษณะ 

โดยเนน เรื่องความสะอาดและความปลอดภัยเปนหลักดังน้ี  

 1) สถานที่เตรียมปรุงอาหาร สะอาด เปนระเบียบ และการขนสงอาหารที่พรอม

บริโภคตองมีการปกปด  

 2) มีการระบายอากาศดีไมมีกลิ่นควันรบกวน  

 3) มีความปลอดภัยสําหรับเด็กเชนมีการปองกันอันตรายที่เกิดกับเด็กไดจากมีด 

ของมีคม ถังแกสเปนตน  
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 4) โตะเตรียมปรุงอาหารมีสภาพดีสะอาดสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร

ภาชนะใสอาหารทําดวยวัสดุที่ปลอดภัยเชนสแตนเลส อลูมิเนียม เมลามีนสีขาวหรือสีออนไมแตกงาย

หรือมีความคม  

 5) ที่ลางภาชนะ ควรใชอางที่มีกอกนํ้าหรือทอระบายนํ้าถาใชกะละมังตองมี 3

ใบ วางสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตรและบริเวณที่ลางจะตองมีการระบายนํ้าไดดีไมเฉอะแฉะ  

 6) ลางภาชนะอุปกรณดวยนํ้ายาลางภาชนะ และนํ้าสะอาดอีก 2 ครั้งหรือลาง

ดวยนํ้าไหล 

 7) ภาชนะ อุปกรณเมื่อลางเสร็จแลวตองควํ่าใหแหงหามเช็ดวางในตะแกรงโปรง 

สะอาด สูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร  

 8) เขียง มีดตองอยูในสภาพดีสะอาด แยกใชตามประเภทของอาหาร ไดแก ผัก 

ผลไมเน้ือสัตวสุกเน้ือสัตวดิบมีเขียงแยกใชตามประเภทอาหาร อยางนอย 3 อันและควรทําความ

สะอาด ทันทีเมื่อใชเสร็จ  

1.6.5 หองปฐมพยาบาล ตองแยกเปนสัดสวน มีอุปกรณปฐมพยาบาล ตูยา เครือ่งภัณฑ 

ที่จําเปนและขณะอยูในหองปฐมพยาบาลเด็กตองอยูในสายตาของครูผูดูแลเด็กหรือผูชวยผูดูแลเด็ก 

ตลอดเวลา กรณีไมสามารถจัดหองปฐมพยาบาลเปนการเฉพาะไดตองจัดใหมีที่ปฐมพยาบาลแยกเปน 

สัดสวนตามความเหมาะสม  

1.6.6 บริเวณพื้นที่สําหรับใชทําความสะอาดเด็กตองจัดใหมีบริเวณที่ใชสําหรับทํา

ความ สะอาดเด็กและมีอุปกรณที่จําเปนตามสมควร อยางนอยตองมีที่ลางมือและแปรงฟนในขนาด 

ระดับความสูง  

1.6.7 หองสวมสําหรับเด็กตองจัดใหมีหองสวมสําหรับเด็กโดยเฉลี่ย1ที่ตอเด็ก12 คน 

โถ สวมตองมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็กมีฐานสวมที่เด็กสามารถกาวข้ึนลงไดงาย หองมีแสงสวาง

เพียงพอ อากาศถายเทไดสะดวก พื้นไมลื่นหากมีประตูจะตองไมใสกลอน หรือกุญแจและมีสวนสูงที่

สามารถเห็น เด็กไดจากภายนอก หากหองสวมอยูภายนอกอาคาร จะตองไมต้ังอยูในที่ลับตาคน กรณี

ไมสามารถทําหองสวมสําหรับเด็กเปนการเฉพาะไดอาจดัดแปลงหองสวมที่มีอยูแลวใหเหมาะสมและ

ปลอดภัยสําหรับเด็ก แยกเปนสัดสวนสําหรับเด็กผูชายและเด็กผูหญิง หองอเนกประสงคสําหรับใชกิ

จรรมพัฒนาเด็กการรับประทานอาหารหรือการนอนคํานึงถึงความสะอาด และการจัดพื้นที่ใชสอยให

เหมาะสมกับลักษณะของ 

1.6.8 กิจกรรมหากเปนอาคารช้ัน เดียวตองมีฝาใตหลังคา หากเปนอาคารที่มีมากกวา 

1 ช้ันควรจัดใหช้ันบนสุดมีฝาใตหลังคา โดยมีความสูง จากพื้นถึงเพดานไมนอยกวา 2.00 เมตร แต

กรณีที่มีความสูงเกินกวา 2.00 เมตร อาจไมมีฝาใตเพดานก็ได 
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1.6.9 การกําจัดสิ่งปฏิกูลตาง ๆ จัดเก็บในภาชนะที่มีฝาปดมิดชิดและนําออกไปทิ้ง 

ภายนอกอาคารทุกวัน  

2. ดานสิ่งแวดลอม  

2.1 ภายในอาคาร  

2.1.1 แสงสวาง  

  ควรเปนแสงสวางจากธรรมชาติสม่ําเสมอทั่วทั้งหอง เอื้อตอการจัดกิจกรรมเพือ่พฒันา 

เด็กเชนมีแสงสวางเพียงพอ ในการอานหนังสือไดอยางสบายตา ไมควรใหเด็กอยูในหองที่ใชแสงสวาง

จากไฟฟาตอเน่ืองนานกวา 2-3 ช่ัวโมง เพราะจะทําใหเกิดภาวะเครียดและมีผลถึงฮอรโมนการเติบโต 

ของเด็ก 

  1) เสียง เสียงตองอยูในระดับไมดังเกินไป อาคารควรต้ังอยูในบริเวณที่ระดับเสียง

เหมาะสม 

  2) การถายเทอากาศ ควรมีอากาศถายเทไดสะดวก โดยมีพื้นที่ของหนาตาง ประตู

และชองลมรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 20 ของพื้นที่หอง กรณีที่เปนหองกระจกหรืออยูในบริเวณ

โรงงานที่มีมลพิษ ตองมีเครื่องฟอกอากาศและมีเครื่องปรับอากาศอยางเหมาะสม บริเวณศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเปนเขตหามสูบ บุหรี่ตามกฎหมาย 

 2.2 ภายนอกอาคาร  

  2.2.1 รั้ว  

  ควรมีรั้วกั้นบริเวณใหเปนสัดสวน เพื่อความปลอดภัยของเด็กและควรมีทางเขา-ออก 

ไมนอยกวา 2 ทาง กรณีมีทางเดียวตองมีความกวางไมนอยกวา 2.00 เมตร 

  2.2.2 สภาพแวดลอมและมลภาวะ 

  ควรมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยถูกสุขลกัษณะ และควรต้ังอยูหางจากแหลงอบายมุข

ฝุนละออง หรือเสียงที่รบกวน มีการจัดระบบสุขาภิบาล การระบายนํ้าการระบายอากาศ และการจัด 

เก็บสิ่งปฏิกูลใหเหมาะสม ไมปลอยใหเปนแหลงเพาะ หรือแพรเช้ือโรค โดยเฉพาะตองกําจัดสิ่ง ปฏิกูล

ทุกวัน 

  2.2.3 พ้ืนท่ีเลนกลางแจง 

  ตองมพีื้นที่เลนกลางแจงเฉลี่ยไมนอยกวา 2.00 ตาราง ตอจํานวนเด็ก1คน โดยจัด ให

มีเครื่องเลนกลางแจงที่ปลอดภัยและมีจํานวนเพียงพอกับเด็กในกรณีที่ไมสามารถจัดใหมีที่เลน

กลางแจง เปนการเฉพาะ หรือในสถานที่อื่น ๆ  ไดควรปรับใชในบริเวณที่รมแทน โดยมีพื้นที่ตามเกณฑ

กําหนดหรือ อาจจะจัดกิจกรรมกลางแจงสําหรับเด็กในสถานที่อื่น ๆ ทีเหมาะสม เชนในบริเวณลาน

วัดหรือใน สวนสาธารณะในกรณีที่นําเด็กออกไปเลนนอกศูนยจะตองคํานึงถึงความปลอดภัยและการ

ดูแลอยางใกลชิดเปนสําคัญโดยใหเด็กมีกิจรรมกลางแจงอยางนอย 1 ช่ัวโมง ในแตละวัน 
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  2.2.4 ระเบียง 

  ตองมีความกวางของระเบียงไมนอยกวา 1.50 เมตร หากมีที่น่ังตามระเบียงตองกวาง 

ไมนอยกวา 1.75 เมตร ขอบระเบียงตองสูงจากที่สูงไมนอยกวา 70.00 เซนติเมตร กรณีที่มีอาคารสูง 

2 ช้ันข้ึน ไป ควรมีลูกกรงกั้นเพื่อความปลอดภัยของเด็กนอกจากน้ีควรตรวจสอบสภาพความคงทน 

แข็งแรงและ สภาพการใชงานใหปลอดภัยสําหรับเด็กอยูเสมอ 

3. ดานความปลอดภัย  

 3.1 มาตรการปองกันความปลอดภัย  

  3.1.1 ติดต้ังระบบและอุปกรณในการรักษาความปลอดภัยหรือเครื่องตัดไฟภายใน

บริเวณอาคาร  

  3.1.2 ติดต้ังเครื่องดับเพลิงอยางนอย 1 เครื่องตอพื้นที่ 150 ตารางเมตร และยัง

ดับเพลิง ติดต้ังสูงจากพื้นถึงหัวถัง ไมเกิน1.50 เซนติเมตร  

  3.1.3 ติดต้ังปลั๊กไฟใหสูงจากพื้นไมนอยกวา1.50 เมตร ถาติดต้ังตํ่ากวาที่กําหนด

จะตองมี ฝาปดครอบ เพื่อปองกนไมใหเด็กเลนไดและควรหลีกเลี่ยงการใชสายไฟตอพวง 

  3.1.4 หลีกเลี่ยงเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณตาง ๆ ที่ทําดวยวัสดุแตกหักงายหรือ

แหลมคม หากเปนไมตองไมมีเสี้ยนไมหรือเหลี่ยมคม  

  3.1.5 จัดใหมีตูเก็บยา และเครื่องเวชภัณฑสําหรับปฐมพยาบาลวางไวอยูในที่สูง

สะดวก ตอการหยิบใชและเก็บไวในที่ปลอดภัยใหพนมือเด็ก  

  3.1.6 จัดใหมีวัสดุกันลื่นในบริเวณหองนํ้า-หองสวมที่มีลักษณะลื่นและเก็บสารจาํพวก 

เคมีหรือนํ้ายาทําความสะอาดไวในที่ปลอดภัยใหพนมือเด็กวัสดุกันลื่นที่ใชในหองนํ้า-หองสวม ตองทํา 

ความสะอาดสมํ่าเสมอ  

  3.1.7 ไมมีหลุมหรือบอนํ้าที่อาจเปนอันตรายตอเด็กในบริเวณโดยรอบตัวอาคาร 

รวมทั้ง ไมควรปลูกตนไมที่มีหนามแหลมคม  

  3.1.8 มีระบบการล็อกประตูในการเขา-ออก กับบริเวณอาคาร สําหรับเจาหนาที่เปด-

ปด ไดควรมีกริ่งสัญญาณเรียกไวที่หนาประตูสําหรับหองครัวและที่ประกอบอาหาร ควรมีประตูเปด-

ปดที่ ปลอดภัยเด็กเขาไปไมได  

  3.1.9 ติดต้ังอุปกรณเพื่อปองกันพาหะนําโรค เชนมุงลวด ฯลฯ และมีมาตรการ

ปองกันดานสุขอนามัย  

  3.1.10 มีตูหรือช้ันเก็บวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนรูที่แข็งแรง มันคง มีความสูง

ขนาดที่ เหมาะสมกับเด็กเล็กสําหรับสิ่งของเครื่องใชวัสดุอุปกรณที่อาจเปนอันตรายตอเด็กน้ันควร

จัดแยกใหพนมือเด็ก  
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3.2 มาตรการเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉิน  

3.2.1 มีการฝกซอมสําหรับการปองกันอุบัติภัยไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง  

3.2.2 บุคลากรไดรับการอบรมดานการปฐมพยาบาลเบื้องตนการปองกันอุบัติภัยและ

ความเจ็บปวยฉุกเฉินของเด็ก  

3.2.3 มีโทรศัพทและหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินของสวนราชการตาง ๆ เชน สถานีตํารวจ 

หนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโรงพยาบาล ไวเพื่อติดตอไดอยางทันทวงทีกรณีเกิดเหตุการณ

คับขัน หรือจําเปนที่อาจเปนอันตรายตอเด็กและควรมีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชสําหรับการปฐม

พยาบาลประจํา ไว 

3.2.4 มีสมุดบันทึกขอมูลสุขภาพ และพัฒนาการของเด็ก  

3.2.5 มีมาตรการในการรับ-สงเด็กอยางเปนระบบ 

3.2.6 มีแผนและแนวทางปฏิบัติกรณีเด็กมีเหตุฉุกเฉินที่จะตองดําเนินการชวยเหลือ 

โดยดวน 

มาตรฐานดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัย การกําหนดมาตรฐานดานน้ี 

จําเปนตองมีความรอบคอบเพราะการบริหารงานอาคารสถานที่ตองคํานึงถึงประโยชนใชสอย ความ

เปนระเบียบเรียบรอย รวมถึงคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็ก ซึ่งตองมีการทํานุบํารุงรักษาใหอยูใน

สภาพดีอยูเสมอ การจัดสภาพแวดลอมที่ดีสงผลทําใหจิตใจของนักเรียนดี เพื่อเปนบรรยากาศการ

เรียนการสอนตอไป 

ตามที่ วิจิตร วรุตบางกูร (2541, หนา 19) กลาววาการจัดสถานศึกษาใหมีความรมรื่น สวย 

งามและเปนระเบียบเรียบรอย น้ัน นับวามีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงตอการสรางสภาพแวดลอม

ที่ดีแกนักเรียนนักศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพแวดลอมที่ดี น้ันจะทําใหนักเรียนนักศึกษา ที่อาศัยอยูมี

ความสุขสบาย มีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพกายที่ดี ลดภาวะโรคภัยไขเจ็บ นอกจากน้ันยังสงผลตอการ

หลอหลอมพฤติกรรมทัศนคติ คานิยม สติปญญา ความจงรักภักดี และความภูมิใจตอสถาบัน 

สวน จรัล สังขขาว (2542, หนา 37) กลาววา การบริหารอาคารสถานที่หมายถึง การที่

ผูบริหารโรงเรียนรูจักใชอาคารสถานที่ใหคุมคาและใหเกิดประโยชน การรูจักควบคุมดูแลรักษาการจดั

อาคารตลอดจนใหบริการแกชุมชน อาคารสถานที่เปนองคประกอบที่สําคัญอยางหน่ึง ของโรงเรียนที่

จะชวยใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

บรรจบ นาสุริวงศ (2546, หนา 9) กลาววา สิ่งแวดลอมในโรงเรียน หมายถึงสภาพและสิ่งที่

จัดใหบริการในโรงเรียน ไดแก พื้นที่สรางโรงเรียน อาคารเรียนและสิ่งกอสราง หองเรียนและเครื่องใช

ในหองเรียน การถายเทอากาศและเสียงสวาง เสียง หองพยาบาล โรงอาหาร สนาม นํ้าด่ืม สวมและที่

ปสสาวะ การกําจัดขยะมูลฝอย การกําจัดนํ้าโสโครก การรักษาความสะอาด การสํารวจดานสุขา  

ภิบาลในโรงเรียนเปนตน สิ่งแวดลอมแบงออกเปน 2 ลักษณะใหญคือ 
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1. สิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เชน ปาไม ภูเขา หิน ดิน นํ้า อากาศ และทรัพยากร 

ธรรมชาติทุกชนิด 

2. สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางข้ึน เชนชุมชนเมืองขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม 

สิ่งกอสราง ศิลปกรรม การปกครอง ขอกําหนด กฎเกณฑ นันทนาการ เศรษฐกิจ ฯลฯ 

สวนอาคารสถานที ่หมายถึง อาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณโรงเรียนดังกลาว 

1. อาคารเรียนถาวร อาคารกึ่งถาวร อาคารช่ัวคราว รวมถึงหองเรียน หองพิเศษตาง ๆ เชน 

หองพักครู หองปฏิบัติการทางภาษา หองโสตทัศนูปกรณ หองพยาบาล 

2. อาคารประกอบหรือสิ่งกอสรางอื่น ๆ เชนอาคารเอนกประสงค โรงฝกงาน รั้ว สวม บาน 

พักครู บานพักภารโรง บอนํ้า สระนํ้า เสาธง ถังนํ้าซีเมนต เรือนเพาะชํา โรงจอดรถ ฯลฯ 

3. บริเวณโรงเรียน เชน สนามกีฬา สนามเด็กเลน แปลงเกษตร ถนน ที่พักผอน ลานจอดรถ 

ลานเอนกประสงค ฯลฯ 

จากแนวคิดตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การจัดอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมที่ดี 

ชวยเสริมสรางบรรยากาศการเรียนการสอนและสงผลใหเด็กมีพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม และอีก

ทั้งยังชวยปองกันอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยใหแกเด็ก และตองคํานึงถึงประโยชนใชสอย ความ

เปนระเบียบเรียบรอยและสวยงาม และตองมีการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ดีเสมอ 

มาตรฐานท่ี 4 ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 

การอบรมเลี้ยงดูการจัดประสบการณการเรียนรูและสงเสริมพัฒนาการเด็กเล็กอายุ 2-5 ป

เปนภารกิจสําคัญในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหเด็ก

เล็กไดรับ การอบรมเลี้ยงดูและไดรับการศึกษาเพื่อการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม 

และสติปญญาตาม วัยและความสามารถของเด็กโดยมีวัตถุประสงคหลักดังน้ี 

1) เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูและสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน (ดานรางกาย อารมณ-

จิตใจ สังคม และสติปญญา)  

2) เพื่อพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคมีคุณลักษณะ และสมรรถนะตามวัยโดย

องค รวมผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย  

3) เพื่อสงเสริมใหเด็กเล็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันและอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยาง

มี ความสุขและมีคุณภาพ  

4) เพื่อแบงเบาภาระผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดูใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของเด็กเล็กตาม

บริบทและวัฒนธรรมของชุมชน สังคม ในทองถ่ิน  

5) เพื่อสงเสริมความรักเอื้ออาทร ของสถาบันครอบครัวชุมชน และสังคมทองถ่ิน  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนสถานศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยตองใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2546 มาเปนแนวทางในการจัดประสบการณการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและเปน
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มาตรฐานเดียวกันดังตอไปน้ี 

1) ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กต้ังแตแรกเกิดถึง 5 ป (5 

ปหมายถึง อายุ 5 ป 11 เดือน 29 วัน) บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการ

เรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการ ของเด็กแตละคน ตามศักยภาพ ภายใตบริบทสังคม-

วัฒนธรรม ที่เด็กอาศัยอยูดวยความรักความเอื้ออาทร และความเขาใจของทุกคนเพื่อสรางรากฐาน

คุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณเกิด คุณคาตอตนเองและสังคม 

2) หลักการ เด็กทุกคนมีสิทธิที่ จะไดรับการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการ ตลอดจน

การเรียนรู อยางเหมาะสม ดวยปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแมเด็กกับผูเลี้ยงดูหรือบุคลากรที่มี

ความรู ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาเด็กปฐมวัยเพือ่ใหเด็กมีโอกาสพัฒนาตนเอง

ตามลําดับข้ัน ของพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลและเต็มตามศักยภาพ โดยกําหนดหลักการดังน้ี 

 2.1 สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท 

 2.2 ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญโดยคํานึงถึงความ 

แตกตางระหวางบุคคล และวิถีชีวิตตามบริบทของชุมชน สังคมและวัฒนธรรมไทย  

 2.3 พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 

 2.4 จัดประสบการณการเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพ และมี

ความสุข 

 2.5 ประสานความรวมมือระหวางครอบครัวชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 

1. การบูรณาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ใหสอดคลองกับสังคม 

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน  

หลักสูตรสถานศึกษาเปนหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนโดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 

2546 โดยใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการบูรณาการหนวยการเรียนรูที่เกี่ยวของกับสั งคม 

วัฒนธรรม และภูมปิญญาทองถ่ินพัฒนาข้ึนมาจากการสํารวจความตองการของบุคคลที่เกี่ยวของใน

ทองถ่ินโดยการศึกษาเอกสารทองถ่ินและงานวิจัยมาประกอบเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรสถาน 

ศึกษา เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมในทุก ๆ ดาน 
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อบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณการเรียนรูและสงเสริมพัฒนาการดวยปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางเด็ก

กับผูใกลชิด (หัวหนาศูนย/ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยผูดูแลเด็ก/ผูปกครอง/ชุมชน) 

ครอบคลมุเด็ก

ปฐมวัยทุกคน 

เนนเด็กเปนสําคัญ

โดยคํานึงถึง 

ชีวิตเด็ก 

กิจกรรมบรูณาการ 

มีวิถีผานการเลน 

ชีวิตประจําวันที่มี

คุณภาพ 

รวมมือระหวาง

ครอบครัวชุมชน

และสถานศึกษา 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2.1 การจัดการศึกษาปฐมวัย 

  

2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของเด็กปฐมวัย 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของเด็กอายุ 2 ป 

1) รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี  

2) ใชอวัยวะของรางกายไดประสานสัมพันธกัน 

หลักการ 

จุดหมาย 

เด็กมีพฒันาการโดยองครวมตามศักยภาพและมาตรฐานคุณลักษณะที่พงึประสงค 

สาระการเรยีนรู 

ประสบการณสําคัญ 
- ดานรางกาย 
- ดานอารมณจิตใจ 
- ดานสังคม 
- ดานสติปญญา 

สาระท่ีควรเรียนรู 
- เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งแวดลอม
เด็ก 
- ธรรมชาติรอบตัว 
- สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก 
- วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
- ฯลฯ 
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3) มีจิตใจราเริงเบิกบานแสดงออกทางอารมณ  

4) รับรูและสรางปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมรอบตัว  

5) ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย 

6) ใชภาษาไดเหมาะสมกับวัย  

7) สนใจเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัว  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของเด็กอายุ 3-5 ป  

1) รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี  

2) กลามเน้ือใหญและกลามเน้ือเล็กแข็งแรงใชไดอยางคลองแคลว ประสานสัมพันธกัน 

3) มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข  

4) มีคุณธรรม จริยธรรม  

5) ช่ืนชมและกลาแสดงออกทางศิลปะดนตรีการเคลือ่นไหวและรักการออกกําลังกาย  

6) ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย  

7) รักธรรมชาติสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและความเปนไทย  

8) อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคม  

9) ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย  

10) มีความสามารถในการคิดและการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย  

11) มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค  

12) มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูและมีทักษะในการแสวงหาความรู  

3. คุณลักษณะตามวัย  

 3.1 คุณลักษณะตามวัยเด็กอาย ุ2 ป  

  1) พัฒนาการดานรางกาย  

   - วิงคลองข้ึนแตไมสามารถหยุดไดทันที  

   - เดินถอยหลังได  

   - เดินข้ึนลงบันไดไดเองโดยวางเทาทั้ง 2 ขางบนบันไดข้ันเดียว  

   - สลับเทาข้ึนบันไดไดเมื่ออายุยาง 3 ป  

   - หยิบของช้ินเล็ก ๆ ไดแตหลุดมืองาย  

   - จับดินสอแทงใหญ ๆ ไดดวยน้ิวช้ีและน้ิวหัวแมมือ  

  2) พัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ  

   - แสดงอารมณความรูสึกตาง ๆ ดวยคําพูด  

   - มีความรูสึกที่ดีตอตนเองเมื่อไดรับการยอมรับหรือชมเชย  

   - มีความเปนตัวของตัวเอง  
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  3) พัฒนาการดานสังคม  

   - เลนรวมกับคนอื่นแตตางคนตางเลน  

   - เริ่มรูจักเลนเปนกลุมกับเด็กอื่น 

   - พยายามชวยตัวเองในเรื่องการแตงตัว  

   - รูจักขอและเริ่มรูจักให  

   - เริ่มรูจักรอคอย มีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น 

  4) พัฒนาการดานสติปญญา  

   - มีชวงความสนใจกับของบางอยางไดนาน 3-5 นาที  

   - ชอบดูหนังสือภาพ  

   - ชอบฟงบทกลอน นิทานคําคลองจอง  

   - สนใจคนควา สํารวจสิ่งตาง ๆ  

   - เริ่มประโยคคําถามอะไร  

   - สนใจสิ่งรอบตัว  

   - วางของซอนกนได 4-6 ช้ัน  

 3.2 คุณลักษณะตามวัยเด็กอาย ุ3 ป  

  1) พัฒนาการดานรางกาย  

   - กระโดดข้ึนลงอยูกับที่ได 

   - รับลูกบอลดวยมือและลําตัว  

   - เดินข้ึนบันไดสลับเทาได  

   - เขียนรูปวงกลมตามแบบได  

  2) พัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ  

   - แสดงอารมณตามความรูสึก  

   - ชอบที่จะทําใหผูใหญพอใจและไดคําชม  

   - กลัวการพลัดพรากจากผูเลี้ยงดูใกลชิดนอยลง  

  3) พัฒนาการดานสังคม  

   - รับประทานอาหารไดดวยตนเอง  

   - ชอบเลนแบบคูขนาน (เลนของเลนชนิดเดียวกนแตตางคนตางเลน)  

   - เลนสมมติได  

   - รูจักรอคอย  

  4) พัฒนาการดานสติปญญา  

   - สํารวจสิ่งตาง ๆ ที่เหมือนกันและตางกันได 
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   - บอกช่ือของตนเองได 

   - ขอความชวยเหลือเมื่อมีปญหา  

   - สนทนาโตตอบ/เลาเรื่องดวยประโยคสั้น ๆ ได  

   - สนใจนิทานและเรื่องราวตาง ๆ  

   - รองเพลง ทองคํากลอน คําคลองจองและแสดงทาทางเลียนแบบได  

   - รูจักใชคําถาม อะไร  

   - สรางผลงานตามความคิดของตนเองอยางงาย ๆ  

   - อยากรูอยากเห็นทุกอยางรอบตัว 

 3.3 คุณลักษณะตามวัยเด็กอาย4ุป  

  1) พัฒนาการดานรางกาย  

   - กระโดดขาเดียวอยูกับที่ได  

   - รับลูกบอลไดดวยมือทั้งสอง  

   - เดินข้ึนลงบันไดสลับเทาได  

   - เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบไดตัดกระดาษเปนเสนตรงได  

   - กระฉับกระเฉงไมชอบอยูเฉย  

  2) พัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ  

   - แสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับบางสถานการณ 

   - เริ่มรูจักช่ืนชมความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอื่น  

   - ชอบทาทายผูใหญ  

   - ตองการใหมีคนฟง คนสนใจ  

  3) พัฒนาการดานสังคม  

   - แตงตัวไดดวยตนเองไปหองสวมไดเอง  

   - เลนรวมกับคนอื่นได 

   - รอคอยตามลําดับกอน-หลัง  

   - แบงของใหคนอื่น  

   - เก็บของเลนเขาที่ได  

  4) พัฒนาการดานสติปญญา  

   - จําแนกสิ่งตาง ๆ ดวยประสาทสัมผัสทั้ง5 ได  

   - บอกช่ือและนามสกุลของตนเองได  

   - พยายามแกปญหาดวยตนเองหลังจากไดรับคําช้ีแนะ  

   - สนทนาโตตอบ/เลาเรื่องเปนประโยคอยางตอเน่ือง  
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   - สรางผลงานตามความคิดของตนเองอยางสรางสรรคโดยมีรายละเอียดเพิ่มข้ึน  

   - รูจักใชคําถาม “ทําไม”  

 3.4 คุณลักษณะตามวัยเด็กอาย5ุป  

  1) พัฒนาการดานรางกาย  

   - สามารถปฏิบัติกิจกรรมทางดานรางกายไดอยางคลองแคลวและมั่นคง 

  2) พัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ  

   - แสดงอารมณไดสอดคลองกับสถานการณอยางเหมาะสม 

   - ช่ืนชมความสามารถและผลงานของตนเองและผูอื่น  

   - ยึดตนเองเปนศูนยกลางนอยลง  

  3) พัฒนาการดานสังคม  

   - ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง 

   - เลนหรือทํางานโดยมีจุดมุงหมายรวมกับผูอื่นได 

   - มีมารยาทในสังคมที่งดงามมีจิตอาสา  

  4) พัฒนาการดานสติปญญา  

   - สามารถคิดวิเคราะหสังเคราะหเปนและสรางสรรคงานตามศักยภาพ 

4. การจัดประสบการณ  

 4.1 การจัดประสบการณเด็กอาย ุ2 ป  

 การจัดประสบการณสําหรับเด็กอายุ 2 ป เพื่อใหเด็กไดเรียนรูจากการเลนและทํากิจกรรม

การเรียนรู ผานประสบการณตรง เกิดความรูทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ไดพัฒนาตนเองทั้งดาน

รางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา 

 1) หลักการจัดประสบการณควรคํานึงถึงสําคัญตอไปน้ี  

(1) เลี้ยงดูเด็กใหมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย  

(2) มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กดวยวาจาและทาทีที่อบอุนเปนมิตร  

(3) จัดประสบการณการเรียนรูใหสอดคลองกับธรรมชาติความตองการและพัฒนาการ

ของเด็ก  

(4) จัดสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยเอื้อตอการเรียนรูตามวัยของเด็ก  

(5) ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ 

(6) ประสานความรวมมือระหวางครอบครัวชุมชน และสถานศึกษาในการ พัฒนาเด็ก  

2) แนวทางการจัดประสบการณเด็กอาย ุ2 ปดังน้ี  

(1) ดูแลสุขภาพอนามัยและตอบสนองความตองการพื้นฐานทางรางกาย และจิตใจ 

ของเด็ก  
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(2) สรางบรรยากาศของความรักความอบอุนความไววางใจและความมั่นคงทางอารมณ 

(3) จัดประสบการณตรงใหเด็กไดเลือกลงมือกระทําและเรียนรูจากประสาทสมัผสัทัง้ 5 

และการเคลื่อนไหวผานการเลน  

(4) เปดโอกาสใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับบุคคลที่แวดลอมและสิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็กอยาง

หลากหลาย  

(5) จัดสถานที่วัสดุอุปกรณเครื่องใชและของเลนที่สะอาด ปลอดภัยเหมาะสมกับเด็ก  

(6) ใชการสังเกตและติดตามการเจรญิเติบโตและพัฒนาการอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ  

(7) ใหครอบครัวชุมชน และสถานศึกษามีสวนรวมในการจัดประสบการณการเรียนรู

ใหกับเด็ก  

 4.2 การจัดประสบการณเด็กอาย ุ3-5 ป  

 การจัดประสบการณสําหรับเด็กอายุ3-5 ป(ไมจัดเปนรายวิชาแตจัดในรูปของกิจกรรม

บูรณาการผาน การเลนทํากิจกรรมการเรียนรู6กิจกรรม) เพื่อใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรง เกิด

ความรูทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และ

สติปญญา 

 1) หลักการจัดประสบการณ  

  (1) จัดประสบการณผานการเลนและทํากิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กโดยองครวม 

และอยางตอเน่ือง  

  (2) เนนเด็กเปนสําคัญสนองความตองการ ความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคล

และบริบท ของสังคมที่เด็กอาศัยอยู  

  (3) จัดใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยใหความสําคัญทั้งกับกระบวนการและผลผลิต 

  (4) จัดการประเมินพัฒนาการใหเปนกระบวนการอยางตอเน่ือง และเปนสวนหน่ึงของ

การจัดประสบการณ  

  (5) ใหผูปกครองและชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก  

 2) แนวทางการจัดประสบการณดังน้ี  

  (1) จัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใหเหมาะสมกับวุฒิ

ภาวะและระดับพัฒนาการ เพื่อใหเด็กทุกคนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

  (2)  จัดประสบการณใหเด็กเกิดการเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้ง5  

  (3)  จัดประสบการณในรูปแบบบูรณาการ  

  (4)  จัดประสบการณใหเด็กเกิดองคความรูดวยตนเอง  

  (5)  จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นในบรรยากาศที่อบอุนมีความสุข

เอื้อตอ การเรียนรู  
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  (6) จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับสื่อและแหลงการเรียนรูที่หลากหลายและ

อยูในบริบทของชุมชนน้ัน ๆ  

  (7) จัดประสบการณที่สงเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใชชีวิตประจําวันตลอด 

จนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหเปนสวนหน่ึงของการจัดประสบการณการเรียนรูอยางตอเน่ือง  

  (8) จัดประสบการณใหเด็กที่มีการวางแผนลวงหนา และแผนที่เกิดจากสภาพจริง  

  (9) นําชุมชนและผูปกครองมีสวนรวมในการจัดประสบการณ  

  (10) ศึกษาคนควารวบรวมขอมูลของเด็กเปนรายบุคคล ใชประโยชนในการพัฒนาเด็ก

และการวิจัยในช้ันเรียน  

5. การบริหารงานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร แบงออกเปน 10 ดาน ดังน้ี 

1. ดานหลักสูตร  

2. ดานการจัดประสบการณ/การจัดกิจกรรมประจําวัน  

3. ดานการเขียนแผนการจัดประสบการณ  

4. ดานสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณเรียนรู  

5. ดานการวัดผลและประเมินผล  

6. ดานการนิเทศการศึกษา  

7. ดานการวิจัยในช้ันเรียน  

8. ดานโภชนาการ  

9. ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมวันสําคัญตาง/โครงการที่สงเสริมผูเรียน)  

10. ดานการประเมินคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

 1. ดานหลักสูตร 

 หลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแบงเปน 2 ระดับ 

 1. ระดับอายุ 2 ป  

 2. ระดับอายุ 3-5 ป โดยหลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะตองตอบสนองตอการเปลี่ยน 

แปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับธรรมชาติ และการจัดประสบการณเรียนรู

ของเด็กเล็กดังน้ันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรดําเนินการจัดทําหลักสูตร ดังน้ี 

  1) ศึกษาทําความเขาใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 และเอกสารที่เกี่ยวของ

อื่น ๆ รวมทั้งศึกษาขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัวสภาพปจจุบันปญหา และความตองการของ

ชุมชนและ ทองถ่ิน 

  2) จัดทําหลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยกําหนดวิสัยทัศนภารกิจเปาหมาย คุณลกัษณะ

ที่พึงประสงคสาระการเรียนรูรายปการจัดประสบการณการสรางบรรยากาศการเรียนรูการประเมิน

พัฒนาการสื่อและแหลงเรียนรูรวมทั้งจัดทําแผนการจัดประสบการณทั้งน้ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กอาจ
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กําหนดหัวขออื่น ๆ ไดตามความเหมาะสมและความจําเปนของสถานศึกษาแตละแหง  

  3) การประเมินเปนข้ันตอนของการตรวจสอบหลักสูตรของศูนยพัฒนาเด็กเลก็แบงออก 

เปน การประเมินกอนนําหลักสูตรไปใชเปนการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรองค 

ประกอบของ หลักสูตรหลังจากที่ไดจัดทําแลวโดยอาศัยความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิใน

ดานตาง ๆ การประเมินระหวางการดําเนินการใชหลักสูตรเปนการประเมินเพื่อตรวจสอบวาหลักสูตร

สามารถนําไปใชไดดี เพียงใด ควรมีการปรับปรุงแกไขในเรื่องใดและการประเมินหลังการใชหลักสูตร

เปนการประเมินเพื่อ ตรวจสอบหลักสูตรทั้งระบบหลังจากที่ใชหลักสูตรครบแตละชวงอายุเพือ่สรปุผล

วาหลักสูตรที่จัดทําควรมี การปรับปรุงหรือพัฒนาใหดีข้ึนอยางไร  

 ขั้นตอนการจัดทําหลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

 ศึกษาทําความเขาใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 และเอกสารที่เกี่ยวของ

อื่น ๆ รวมทั้งศึกษาขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัวสภาพปจจุบันปญหาและความตองการของ

ชุมชนและ ทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการจากผูเกี่ยวของทุกฝายรวมกันจัดทําหลักสูตรศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กโดยมีข้ันตอน ดังน้ี  

 1) กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจเปาหมายหรือจุดมุงหมาย (มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค)  

 2) โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 

   2.1) สาระการเรียนรูรายป  

   2.2) ระยะเวลาเรียน  

 3) การจัดประสบการณ  

 4) การสรางบรรยากาศการเรียนรู  

 5) สื่อและแหลงการเรียนรู  

 6) การประเมินพัฒนาการเด็ก  

 7) การบริหารจัดการหลักสูตร  

 8) อื่น ๆ  

 2. ดานการจัดประสบการณ/การจัดกิจรรมประจําวัน  

 กิจกรรมประจําวันสําหรับเด็กอายุ 2-5 ปสามารถนํามาจัดเปนกิจกรรมประจําวันไดหลาย

รูปแบบ เปน การชวยใหครูผูสอนและเด็กทราบวาแตละวันจะตองทํากิจกรรมอะไรเมื่อใดและอยางไร 

โดยมีหลักการจัด และขอบขายกิจกรรมประจําวันดังน้ี 

  2.1 หลักการจัดกิจรรมประจําวัน 

  กําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยของเด็กและ 

ยืดหยุนไดตามความตองการและความสนใจของเด็กวัย 2 ปมีความสนใจชวงสั้นประมาณ 5 นาที วัย 

3 ป มีความสนใจอยูไดประมาณ 8 นาที วัย 4 ป มีความสนใจอยูไดประมาณ 12 นาที วัย 5 ป มี
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ความสนใจอยูไดประมาณ 15 นาที  

1) กิจกรรมที่ตองใชความคิดทั้งในกลุมเล็กและกลุมใหญไมควรใชเวลาตอเน่ือง

นานเกิน 20 นาที  

2) กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเลนเสรีเชนการเลนตามมุมการเลนกลางแจงฯลฯ 

ใชเวลาประมาณ 40-60 นาที  

3) กิจกรรมมีความสมดุลระหวางกิจกรรมในหองและนอกหอง กิจกรรมที่ใช

กลามเน้ือ ใหญและกลามเน้ือเล็กกิจกรรมที่เปนรายบุคคลกลุมยอยและกลุมใหญกิจกรรมที่ เด็กเปนผู

ริเริ่มและผูสอนเปนผูริเริ่มและกิจกรรมที่ใชกําลังและไมใชกําลังจัดให ครบทุกประเภท ทั้งน้ีกิจกรรมที่

ตองออกกําลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไมตอง ออกกําลังมากนักเพื่อเด็กจะไดไมเหน่ือยเกินไป  

  2.2 ขอบขายการจัดกิจกรรมประจําวัน  

  สําหรับเด็กอาย ุ2 ป 

  กิจกรรมสําหรับเด็กอายุ 2 ป มีความสําคัญอยางย่ิงตอการวางรากฐานการเรียนรูและ

การพัฒนา ทักษะพื้นฐานของเด็กทั้งทางรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา การจัดกิจกรรม

ควรจัดให สอดคลองกับความตองการ ความสนใจ และความสามารถของเด็กตามวัยโดยบูรณาการ

กิจกรรมการเรียนรู ผานการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจันและการเลนของเด็กตามธรรมชาติ  

ที่เหมาะสมกับวัยดังน้ี 

  1) การฝกสุขนิสัยและลักษณะนิสัยที่ดีเปนกิจกรรมที่สรางเสริมสุขนิสัยที่ดีในเรือ่งการ 

รับประทานอาหาร การนอน การทําความสะอาดรางกาย การขับถาย ตลอดจนปลูกฝงลักษณะนิสัย 

ที่ดีใน การดูแลสุขภาพอนามัยและการแสดงมรรยาทที่สุภาพนุมนวลแบบไทย  

  2) การใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 เปนกิจกรรมที่ชวยกระตุนการรับรูผูเรียน ประสาท 

สัมผัสทั้ง 5 ในการมองเห็นการไดยินเสียง การลิ้มรส การไดกลิ่นและการสัมผัสจับตองสิ่งตาง ๆ  ที่แตก 

ตาง กนในดานขนาด รูปรางความยาว สีนํ้าหนักและผิวสัมผัสเชนการเลนของเลนที่มีพื้นผิวแตกตาง 

กัน เปนตนการฝกการประสานสัมพันธระหวางมือ-ตา เปนกิจกรรมที่ฝกความแข็งแรงของ กลามเน้ือ

น้ิวมือใหพรอมที่จะหยิบจับฝกการทํางานอยางสัมพันธกันระหวางมือและตา เชนรอยลูกปดเลน 

พลาสติกสรางสรรคเลนหยอดบล็อกรูปทรงลงกลอง ตอกหมดุโยนรบัลกูบอล ตักนํ้าหรอืทรายใสภาชนะ 

เปนตน  

  3) การเคลื่อนไหวและการทรงตัวเปนกิจกรรมที่สงเสริมการใชกลามเน้ือแขนกับขา 

มือกับน้ิวมือและสวนตาง ๆ ของรางกายในการเคลื่อนไหวหรือออกกาลังกายทุกสวน โดยการจัดให

เด็ก เคลื่อนไหวกลามเน้ือใหญ-เล็กตามความสามารถของวัย เชน คว่ําคลาน ยืนเดินเลนน้ิวมือเคลื่อน 

ไหว สวนตาง ๆ ของรางกายตามเสียงดนตรีว่ิงไลจับปนปายเครื่องเลนสนาม เลนชิงชามาโยก ลากจูง

ของเลนมี ลอข่ีจักรยานสามลอเปนตน  
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  4) การสงเสริมดานอารมณจิตใจ เปนกิจกรรมที่สงเสริมการเลี้ยงดูในการตอบสนอง 

ความตองการของเด็กดานจิตใจ โดยการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุน และ 

มี ความสุขเชนอุมโอบกอด ตอบสนองตอความรูสึกที่เด็กแสดงออก เปนตน  

  5) การสงเสริมทักษะทางสังคม เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กไดมีปฏิสัมพนัธกบับคุคล

และสิ่งแวดลอมตาง ๆ รอบตัวไดปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ เชนเลนรวมกลุมกับผูอื่นแบงปนรูจักรอคอย 

เปนตน  

  6) การสงเสริมทักษะทางภาษา เปนกิจกรรมที่ฝกใหเด็กไดเปลงเสียง เลียนเสียงพูด

ของ ผูคน เสียงสัตวตาง ๆ รูจักช่ือเรียกของตนเอง ช่ือพอแมหรือผูคนใกลชิดและช่ือสิงตาง ๆ รอบตัว

ตลอดจน รูจักสื่อความหมายดวยคําพูดและทาทาง เชนช้ีชวนและสอนใหรูจักช่ือเรียกสิ่งตาง ๆ จาก

ของจริงเลา นิทานหรือรองเพลงงาย ๆ ใหฟงเปนตน 

  7) การสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรคเปนกิจกรรมที่ฝกใหเด็กได แสดง 

ออกทางความคิดตามจินตนาการของตนเอง เชนขีดเขียนวาดรูปเลนบทบาทสมมุติทํากิจกรรมศิลปะ 

เลนของเลนสรางสรรคเปนตน  

  สําหรับเด็กอาย ุ3-5 ป 

  1) การพัฒนากลามเน้ือใหญเพื่อใหเด็กไดพัฒนาความแข็งแรงของกลามเน้ือใหญการ 

เคลื่อนไหว และความคลองแคลวในการใชอวัยวะตาง ๆ จึงควรจัดกิจกรรมโดยใหเด็กไดเลนอิสระ

กลางแจง เลนเครื่องเลนสนาม เคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะดนตรีฯลฯ  

  2) การพัฒนากลามเน้ือเล็กเพื่อใหเด็กไดพัฒนาความแข็งแรงของกลามเน้ือเล็กการ 

ประสานสัมพันธระหวางมือและตาจึงควรจัดกิจกรรมโดยใหเด็กไดเลนเครื่องเลนสมัผสัเลนเกมตอภาพ 

ฝกชวยเหลือตนเองในการแตงกาย หยิบจับชอนสอมใชอุปกรณศิลปะ เชนสีเทียน กรรไกร พูกัน ดิน

เหนียว ฯลฯ  

  3) การพัฒนาอารมณจิตใจ และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหเด็กมีความรูสึกที่ดี 

ตอตนเองและผูอื่นมีความเช่ือมันกลาแสดงออก มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ ซื่อสัตยประหยัดเมตตา

กรุณา เอื้อเฟอแบงปนมีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือจึงควรจัด

กิจกรรมตาง ๆ  ผานการเลนใหเด็กไดมีโอกาสตัดสินใจเลือก ไดรับการตอบสนองตามความตองการ ได

ฝกปฏิบัติโดย สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ตลอดเวลาที่โอกาสเอื้ออํานวย 

  4) การพัฒนาสังคมนิสัยเพื่อใหเด็กมีลักษณะนิสัยที่ดีแสดงออกอยางเหมาะสมและ 

อยู รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวันมีนิสัยรกการทํางาน 

รูจักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผูอื่นจึงควรจัดใหเด็กไดปฏิบัติกิจวัตรประจําวันอยาง  

สมํ่าเสมอ เชนรับประทานอาหาร พักผอนนอนหลับขับถาย ทําความสะอาดรางกาย เลนและทํางาน

รวมกับผูอื่น ปฏิบัติตามกฎกติกา ขอตกลงของสวนรวม เก็บของเขาที่เมื่อเลนหรือทํางานเสร็จฯลฯ  
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  5) การพัฒนาการคิดเพื่อใหเด็กไดพัฒนาความคิดรวบยอด สังเกตจําแนก เปรยีบเทยีบ 

จัดหมวดหมูเรียงลําดับเหตุการณแกปญหา จึงควรจัดกิจกรรมใหเด็กไดสนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความ คิดเห็นเชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็กคนควาจากแหลงขอมูลตาง ๆ ทดลอง ศึกษานอกสถานที่

ประกอบ อาหาร หรือจัดใหเด็กได 

  6) เลนเกมการศึกษาที่เหมาะสมกับวัยอยางหลากหลาย ฝกการแกปญหาในชีวิต 

ประจําวันและในการทํากิจกรรมทั้งที่เปนกลุมยอย กลุมใหญหรือรายบุคคล  

  7) การพัฒนาภาษา เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสใชภาษาสื่อสาร ถายทอดความรูสึกความนึก

คิดความรูความเขาใจในสิ่งตาง ๆ ที่เด็กมีประสบการณจึงควรจัดกิจกรรมทางภาษาใหมีความ

หลากหลาย ในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูมุงปลูกฝงใหเด็กรักการอาน และบุคลากรที่แวดลอม

ตองเปน แบบอยางที่ดีในการใชภาษา ทั้งน้ีตองคํานึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับ

เด็กเปนสําคัญ 

  8) การสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรคเพื่อใหเด็กไดพัฒนาความคิดริเริ่ม 

สรางสรรคไดถายทอดอารมณความรูสึกและเห็นความสวยงามของสิ่งตาง ๆ รอบตัวโดยใชกิจกรรม

ศิลปะ และดนตรีเปนสื่อใชการเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ใหประดิษฐสิ่งตาง ๆ อยาง

อิสระตาม ความคิดริเริ่มสรางสรรคของเด็กเลนบทบาทสมมุติในมุมเลนตาง ๆ เลนนํ้าเลนทราย เลน

กอสรางสิ่งตาง ๆ เชนแทงไมรูปทรงตาง ๆ ฯลฯ 

 3. ดานการเขียนแผนการจัดประสบการณ 

 การจัดประสบการณในระดับเด็กเล็กน้ันไมสอนเปนรายวิชาแตจัดในรูปแบบกิจกรรม

บูรณาการใหเด็กเรียนรูผานการเลนดังน้ันการจัดประสบการณใหเด็กไดพัฒนาครบทุกดาน บรรลุ

จุดหมายตามหลักสูตรน้ัน ผูสอนจําเปนตองวางแผนการจัดประสบการณและรูหลักการเขียนแผนการ

จัดประสบการณเพื่อเปน แนวทางในการปฏิบัติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  3.1 จุดประสงคของการเขียนแผนการจัดประสบการณ  

   1) เพื่อใหผูสอนวางแผนลวงหนาในการจัดกิจกรรมรวมกับเด็กไดอยางเหมาะสม

และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

   2) เพื่อใหผูสอนนําแผนการจัดประสบการณไปใชในการจัดกิจกรรมาประจําวันให 

บรรลุตามจุดหมายที่กําหนด 

  3.2 การทําแผนการจัดประสบการณ การจัดแผนการจัดประสบการณใหบรรลุจุดหมาย 

ของหลักสูตร ผูสอนควรดําเนินตามข้ันตอนไปน้ี 

   1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยว 

ของ/ ผูสอนตองศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอยางละเอียด จนเกิดความเขาใจวาจะพัฒนาเด็ก

อยางไร เพื่อใหบรรลุตามจุดหมายที่หลักสูตรกําหนดไวนอกจากน้ีควรศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของเพิ่ม 
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เติมเพื่อใหมีความเขาใจ ย่ิงข้ึนเชนคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยขอมูลพัฒนาการเด็กพระราชบญัญติั

การศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542  

   2) วิเคราะหหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ความสัมพันธของมาตรฐาน 

คุณลักษณะที่พึงประสงค (จุดหมาย) ตัวบงช้ีสภาพที่พึงประสงคของเด็กอายุ 2-5 ป ผูสอนตอง

วิเคราะหความสัมพันธของมาตรฐาน ตัวบงช้ีสภาพที่พึงประสงคของเด็กอายุ 2-5 ป เพือ่นําไปพจิารณา

สาระการ เรียนรู  

   3) วิเคราะหสาระการเรียนผูสอนตองศึกษาหลักสูตรปฐมวัยสวนที่เปนสาระการ 

เรียนรูที่กําหนดไว 2 สวน คือสวนที่เปนประสบการณสําคัญและสวนที่เปนสาระที่ควรเรียนรูโดย

ผูสอน จะตองวิเคราะหและเลือกนํามากําหนดหนวยการจัดประสบการณ  

   4) กําหนดรูปแบบการจัดประสบการณเปนข้ันตอนที่ผูสอนจะตองกําหนดรูปแบบ

การ จัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยซึ่งมีหลากหลาย รวมทั้งศึกษาแนวคิดจากนวัตกรรมที่ผูสอน

ตองใชสอดแทรกลงในการจัดประสบการณสําหรับรูปแบบที่นิยมใชจัดประสบการณในระดับปฐมวัย 

คือ หนวยการจัดประสบการณผูสอนสามารถกําหนดหนวยการจัดประสบการณเปนรายสัปดาหบาง

สัปดาหอาจใช หนวยการจัดประสบการณตามความสนใจของเด็กโดยพิจารณาขอมูลหลักสูตรสถาน 

ศึกษา ตัวเด็ก สภาพแวดลอม สังคม วัฒนธรรม ประกอบ ทั้งน้ีสามารถยืดหยุนตามความเหมาะสม 

   5) จัดทําหลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็กในรูปแบบการบูรณาการรวมกับสาระการ

เรียนรู ระดับทองถ่ินสําหรับการจัดประสบการณแบบหนวย ผูสอนตองกําหนดหัวเรื่องโดยใชเปน

แกนกลางใน การจัดประสบการณใหกับเด็กการกําหนดหัวเรื่องสามารถทําได3วิธี  

    (5.1)  เด็กเปนผูกําหนด 

    (5.2)  ผูสอนและเด็กรวมกันกําหนด  

    (5.3)  ผูสอนเปนผูกําหนด 

   6) เขียนแผนการจัดประสบการณผูสอนควรพิจารณาเขียนแผนการจัดประสบการณ

ที่ ผูสอนนําไปใชไดจริงและเกิดประโยชนตอเด็กปฐมวัยที่ผูสอนรับผิดชอบ ทั้งน้ีจะตองสอดคลองกับ

หลักการศึกษาปฐมวัย  

    (6.1)  นําหนวยการจัดประสบการณมากําหนดรายละเอียดสาระการเรยีนรูเมือ่

ไดหนวย การจัดประสบการณแลวผูสอนกําหนดรายละเอียด สาระการเรียนรูใหเขากับหัวเรื่องหนวย

การจัดประสบการณสาระการเรียนรูประกอบดวยประสบการณสําคัญ และสาระที่ควรเรียนรูซึ่งสาระ

ที่ควรเรียนรูในหลักสูตรน้ันเปนสาระที่ไมไดกําหนดรายละเอียดในเน้ือหาให  

    (6.2)  สังเกตหรือระดมความคิดจากเด็ก ผูสอนจะสนทนากับเด็กเพื่อจะได

ทราบวา เด็กมีประสบการณเดิมในหัวเรื่องน้ันมากนอยเพียงใดเด็กอยากทราบอะไรเพิ่มเติมและผูสอน 

ควรตรวจสอบหลักสูตรเพื่อเพิ่มเติมสิ่งที่เด็ก ควรเรียนรูในหนวยหรือหัวเรื่องน้ัน ๆ  
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    (6.3) เขียนแผนการจัดประสบการณ เมื่อไดขอบขายสาระที่เด็กตองการรูและ

สาระที่ผูสอนคิดวาเด็กควรรูเพิ่มแลวผูสอนตองเขียนแผนการจัดประสบการณโดยคํานึงถึงมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคตัวบงช้ีสภาพที่ พึงประสงคในเด็กแตละกลุมอายุที่สอนรับผิดชอบประสบ 

การณสําคัญที่คาดวาจะเกิดสือ่กิจกรรม และการประเมิน 

 4. ดานสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณเรียนรู 

 สื่อเปนตัวกลางในการถายทอดเรื่องราวเน้ือหาจากผูสงไปยังผูรับในการเรียนการสอน สื่อ

เปนตัวกลางนําความรูจากผูสอนสูเด็กทําใหเด็กเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคที่วางไวชวยใหเด็กไดรบั

ประสบการณตรง ทําใหสิ่งทีเปนนามธรรมเขาใจยากกลายเปนรูปธรรมที่เด็กเขาใจไดงาย เรียนรูได

งายรวดเร็ว เพลิดเพลินเกิดการเรียนรูและการคนพบดวยตนเอง 

 แนวทางการดําเนินการใชสื่อ 

 - ใชสื่อที่เปนของจริงธรรมชาติสื่อและสื่อภูมิปญญาทองถ่ิน  

 - ใชสื่อจากแหลงการเรียนรูที่อยูอยางหลากหลาย ทั้งที่บาน ศูนยฯชุมชน  

 - ใชสื่อที่คํานึงถึงความปลอดภัยตอตัวเด็ก  

 -บูรณาการกิจรรมการเรียนรูสูแหลงเรียนรูในทองถ่ิน  

 - เปดโอกาสใหเด็กเรียนรูจากสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ เชนซีดีรอม วีดีทัศน  

 - เปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กโดยรวมจัดหาสื่อ  

  5. ดานการวัดผลและประเมินผล  

 ใหครอบคลุมถึงการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมินผล สงเสริมความสามารถให

ประเมินผลอยาง ถูกตอง จัดใหมีการวัดและประเมินผลที่เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด ปรับปรุง

การสรางเครื่องมือวัดผลให การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 2-5 ปเปนการประเมินพัฒนาการทาง 

ดานรางกาย อารมณ-จิตใจสังคม และสติปญญาของเด็กโดยถือเปนกระบวนการตอเน่ือง และเปน

สวนหน่ึงของกิจกรรมปกติที่จัดใหเด็กใน แตละวันทั้งน้ีมุงนําขอมูลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุง

วางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเด็กแต ละคนไดรับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรการ

ประเมินพัฒนาการควรยึดหลักดังน้ี 

 1) ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกดานและนําผลมาพัฒนาเด็ก  

 2) ประเมินเปนรายบุคคลอยางสม่ําเสมอตอเน่ืองตลอดป  

 3) สภาพการประเมินควรมีลักษณะเชนเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจําวันประเมิน

อยางเปนระบบ มีการวางแผน เลือกใชเครื่องมือและจดบันทึกไวเปนหลักฐาน  

 4) ประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็กรวมทั้งใชแหลงขอมูล 

หลาย ๆ ดานไมควรใชวิธีการทดสอบ สําหรับวิธีการประเมินที่เหมาะสมและควรใชกับเด็กอายุ 2-5 ป

ไดแก การสังเกตการบันทึกพฤติกรรม การสนนา การสัมภาษณการวิเคราะหขอมูลผลงานเด็กที่เก็บ

อยางมีระบบ 
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 6. ดานการนิเทศการศึกษา 

 การนิเทศการศึกษา เปนงานที่ครอบคลุมถึงการใหความชวยเหลือใหคําแนะนําปรึกษา 

ทางวิชาการเพื่อใหการดําเนินงานตาง ๆ ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความสอดคลองกับหลักสูตร ฯ 

การใชวิธีการนิเทศ สามารถทําไดหลากหลาย ทั้งน้ีตองปฏิเสธสม่ําเสมอและเปนระบบ 

 7. ดานการวิจัยในชั้นเรียน 

 การวิจัยในช้ันเรียน เปนงานวิจัยที่มุงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือพัฒนา

พฤติกรรม ของผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่กําหนด ในหลักสูตรหรือสังคมคาดหวังซึ่งดําเนินการโดยครู

ผูดูแลเด็กหรือ ดําเนินการรวมกับหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กผูเรียน โดยสงเสริมใหครูทําวิจัยในช้ัน

เรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 เรื่อง  

 8. ดานโภชนาการ 

 การดําเนินงานโภชนาการใชแนวทางการดําเนินงานโภชนาการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

กรมอนามัย ซึ่งงานโภชนาการที่สําคัญมี 2 สวนคือการจัดอาหารสําหรับเด็กเล็กและการเฝาระวังการ

เจริญเติบโตของ เด็กเพื่อใหเด็กไดรับอาหารตามวัยที่เหมาะสมและเพียงพอ สงผลตอการเจริญเติบโต

ของเด็กเปนพื้นฐาน ของการมีสุขภาพที่ดีมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยสงเสริมใหเด็กไดรับอาหารครบ 

5 หมูรวมทั้งนํ้าด่ืม สะอาด และสารอาหารที่จําเปนดังน้ี 

  8.1 อาหารหลัก 5 หมู  

  ประเทศไทย แบงอาหารชนิดตาง ๆ ที่รับประทานเปน5หมูเพื่อเปนแนวทางงาย ๆ ที่ใช

แนะนําการรับประทานอาหารวาควรกินใหครบ 5 หมูโดยอาหารในหมูเดียวกันสามารถกินทดแทนกัน

ได เพื่อใหรางกายไดรับสารอาหารตาง ๆ ครบถวนและเพียงพอ เพื่อการมีภาวะโภชนาการที่ดีอาหาร 

5 หมู ประกอบดวย 

  หมูท่ี 1 เน้ือสัตวไขนม และถ่ัวเมล็ดแหง อาหารหมูน้ีใหสารอาหารโปรตีนเปนสวน

ใหญรวมทั้งวิตามินและแรธาตุซึ่ง มีหนาที่หลักในการสรางเซลลกลามเน้ือเน้ือเย่ือกระดูกภูมิตานทาน

โรค ฮอรโมน เอนไซม และใชเปน แหลงพลังงานของรางกาย เมื่อรางกายไดรับสารอาหารคารโบ- 

ไฮเดรตและไขมันไมเพียงพอ 

  หมูท่ี 2 ขาวแปงเผือก มันและนํ้าตาล อาหารหมูน้ีใหสารอาหารคารโบไฮเดรตเปน

สวนใหญซึ่งมีหนาที่หลักในการ ใหพลังงานแกรางกาย เชนทําใหเดินไปไหนมาไหนไดทํางานไดถารับ 

ประทานอาหารพวกน้ีในปริมาณ มากเกินความตองการของรางกาย สารอาหารคารโบไฮเดรตก็จะถูก

เปลี่ยนไป อยูในรูปไขมันและสะสมใน รางกาย 

  หมูท่ี 3 ผักตาง ๆ เชนผักบุงตําลึงคะนาฟกทอง ถ่ัวฝกยาวฯลฯ  

  หมูท่ี 4 ผลไมตาง ๆ เชนกลวยสมมะละกอมะมวงสับปะรด ขนุนฝรั่งลางสาด ฯลฯ 

  ผักและผลไมเปนแหลงของสารอาหารจําพวกวิตามินและแรธาตุเชนวิตามินบี 2 วิตามิน
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บี 6 กรดโฟลิค วิตามินซีวิตามินเอ วิตามินอีโปแตกเซียม แมกนีเซียม ทองแดง และแคลเซียม มี 

หนาที่หลักในการชวยใหอวัยวะตาง ๆ ในรางกายทํางานไดตามปกติและชะลอความเสื่อมของรางกาย 

นอกจากน้ีผักและผลไมยังอุดมไปดวยเสนใยอาหาร และสารพฤกษเคมีซึ่งอาจชวยปองกันโรคมะเร็ง

บางชนิดได 

  หมูท่ี 5 ไขมันตาง ๆ เชนไขมันจากสัตวและไขมันจากพืช อาหารหมูน้ีใหสารอาหาร

ไขมันซึ่งมีหนาที่หลักในการใหพลังงานที่ใช ประจําวันและยังเปนพลังงานสะสมที่รางกายสามารถ

นํามาใชเมื่อจําเปนถาเรากินอาหารที่มีสารอาหาร ไขมันมากเกินความตองการของรางกาย จะถูกเก็บ

สะสมในรูปไขมันตามสวนตาง ๆ ของรางกาย รวมทั้ง เปนบริเวณหนาทองและสะโพก 

  8.2 เด็กปฐมวัยควรไดด่ืมนํ้าสะอาดใหเพียงพอทุก 45 นาทีเพ่ือใหสมองสามารถ

เรียนรูไดเต็มศักยภาพ 

  8.3 การปรุงอาหารตองใชเครื่องปรุงท่ีมีสวนประกอบของไอโอดีนดวยทุกครั้ง เชน 

เกลือไอโอดีน นํ้าปลาไอโอดีน ใน 1 สัปดาหควรจะจัดอาหารใหมีธาตุเหล็กประมาณ 1-2 มื้อ  

  8.4 สารอาหารท่ีจําเปนสาหรับเด็ก 

  สารอาหารหลักที่เด็กตองการ คือคารโบไฮเดรตและไขมันซึ่งเปนสารอาหารที่ให 

พลังงานและโปรตีนเปนสารอาหารที่ชวยในการเจริญเติบโตและเสริมสรางเน้ือเย่ือเราจะไดโปรตีน 

จาก เน้ือสัตวตาง ๆ  ไขนม และถัวเมล็ดแหงเด็กเล็กมีความตองการพลังงานและสารอาหารตอนํ้าหนัก

ตัว มากกวาผูใหญหากไดรับพลังงานไมเพียงพอ รางกายจะนําโปรตีนไปใชเปนพลังงาน ทําใหโปรตีน

ไมถูก นําไปใชในเรื่องการเจริญเติบโต ทําใหเด็กเต้ียแคระแกร็นและอาหารสําหรับเด็กควรมีไขมัน 

เปน สวนประกอบในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อใหไดรับกรดไขมันที่จําเปนนอกจากน้ันยังมีสารอาหาร 

อื่น ๆ ที่มี ความสําคัญตอการเจริญเติบโตของเด็กไดแก 

  1) แคลเซียม แรธาตุที่สําคัญที่ชวยในการสรางกระดูกและฟนใหแข็งแรง และยังมี

หนาที่สําคัญเกี่ยวกับการทํางานของระบบประสาท กลามเน้ือรวมทั้งกลามเน้ือหัวใจ การแข็งตัวของ 

เลือดเมื่อมีบาดแผล วัยเด็กเปนวัยที่รางกายตองการแคลเซียมมาก เน่ืองจากมีภาวะสรางกระดูกมาก 

ชวยใหมกีารสะสมแคลเซียมในกระดูกมากข้ึนแหลงอาหารที่มีแคลเซียมมาก ไดแก นม เนยแข็งปลา

เล็กปลานอย ปลากระปอง กุงฝอย เตาหูผักใบเขียว  

  2) ไอโอดีน เปนแรธาตุที่สําคัญเพราะถามีการขาดในหญิงต้ังครรภจะทําใหเด็กที่เกิด 

มามีสติปญญาดอย โดยอาหารที่เปนแหลงของไอโอดีนไดแกอาหารทะเล คือ ปลา ปูกุงหอย ปลาหมึก

และเกลือเสริมไอโอดีนโดยใชในการปรุงอาหาร  

  3) วิตามินเอ มีหนาที่ในการเสริมสรางเน้ือเย่ือและระบบภูมิคุมกันของรางกาย แหลง

อาหารของวิตามินเอ ไดแก ตับผักใบเขียว และผักที่มีสีเหลือง เชน ผักบุงตําลึงฟกทอง แครอท สวน 

ในผลไมไดแกมะละกอสุกมะมวงสุก  
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  นอกจากสารอาหารตาง ๆ ที่จําเปนตามขางตนแลวยังไดรับสารอาหารอื่น ๆ เชน

วิตามิน 1 วิตามิน 2 วิตามินบ ี6 วิตามินบี 12 กรดไฟเลท รวมทั้งแรธาตุฟอสฟอรัสโซเดียม โปแตก 

เซียม สังกะสี 

  8.5 การติดตามผลการดําเนินงานโภชนาการ  

  หลังจากที่ใหคําแนะนํากับพอแม /ผูปกครองเด็กและดําเนินการสงเสริมภาวะ 

โภชนาการหรือแกไขปญหาแลวจะตองมีการติดตามผลการดําเนินงานน้ันเพื่อดูวาวิธีการสงเสริม 

ภาวะ โภชนาการหรือแกไขปญหาน้ันไดผลเปนอยางไร 

  1)  ในกรณีที่เด็กมีการเจริญเติบโตดี ติดตามโดยช่ังนํ้าหนักวัดสวนสูงตามปกติ  

  2)  ในกรณีที่เด็กอยูในระดับเสี่ยง ตอการขาดอาหาร (นํ้าหนักคอนขางนอย คอนขาง

เต้ีย คอนขางผอม หรือเสี่ยงตอภาวะอวน (เริ่มอวนหรืออวน) ใหติดตามโดยการช่ังนํ้าหนักทุกเดือน

และวัด สวนสูงทุก 3 เดือน เมื่อช่ังนํ้าหนัก-วัดสวนสูงแลวนํานํ้าหนักสวนสูงมาจุดลงในกราฟ ฯ ทั้ง 3 

ตัวช้ีวัดเพื่อดูวา  

   - เด็กมีแนวโนมการเจริญเติบโตเปนอยางไร  

   - ภาวะโภชนาการเปลี่ยนแปลงหรือไม เด็กอาจมีภาวะโภชนาการเหมือนเดิมแต 

เสนการเจริญเติบโตของเด็กเปลี่ยนแปลงใหดูดวยวาเปลี่ยนไปในทิศทางดีข้ึนเทาเดิมหรือแยลง 

(รายละเอียดดูในหัวขอแปลผล และแจงผล) ในกรณีที่ เสนทางการเจริญเติบโตของเด็กเปลี่ยนแปลงดี

ข้ึนแสดงวาการกินอาหารดีแลวหรือวิธีการแกไขปญหาน้ัน ดีแลวใหทําตอไป 

  ในกรณีที่เสนการเจริญเติบโตของเด็กไมเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางแย 

ลง แสดงวาการกินอาหารของเด็กยังไมเพียงพอ หรือวิธีการแกไขน้ันยังไมดีตองปรับเปลี่ยนวิธีการ 

แกไขใหม 

 9. ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ/โครงการท่ีสงเสริมผูเรียน)  

  1)  กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ เชนวันพอวันแมวันเด็กวันปใหมวันสําคัญทางศาสนา 

  2)  โครงการตาง ๆ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

 10. ดานการประเมินคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสามารถประเมินคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดโดยใชมาตรฐาน

การศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

กําหนด เพื่อใหศูนย พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของชุมชน 

 สรุป วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร เปน การบริหารจัดการการเรียนการสอน การจัด

ประสบการณเพื่อเตรียมความพรอมใหเด็กใหไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม 

และสติปญญา 
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มาตรฐานท่ี 5 ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนทุกภาคสวน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2545

มาตรา 29 กําหนดใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัวชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม 

อื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการ 

จัดการศึกษาอบรม มี การแสวงหาความรูขอมูลขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยากร 

ตาง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุน 

ใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ พัฒนาระหวางชุมชนในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจึงตองคํานึงถึงการมีสวนรวมกัน ทุกภาคสวนในสังคมเพื่อใหเปนไปตาม 

กฎหมาย อีกทั้งยังเปนการใชตนทุนทางสังคมที่มีอยูในองคกร ปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กการจัดการศึกษาในศูนยพัฒนา เด็กเล็กเปนการสรางพื้นฐาน

การศึกษาใหแกเด็กเล็กที่จะทําใหมีการสานเสริมการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ตอไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของสังคมจนเปนที่ยอมรับในศักยภาพของ การบริหาร

จัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกระบวนการบริหารแบบการมีสวนรวมจึงมีความ จําเปน

อยางย่ิงตอการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพราะจะทําใหสามารถขับเคลื่อนศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปสู 

มาตรฐานการบริหารแบบมีสวนรวม ซึ่งเปนการระดมสรรพกําลังจากทุกภาคสวนของสังคม ภายใต

ทักษะการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินหัวหนาศูนยพัฒนา

เด็กเล็กครู ผูดูแลเด็กและผูเกี่ยวของทีจะทําใหเกิดความพรอมใจที่จะรวมมือในการจัดการศึกษาของ 

ศูนยพัฒนาเด็ก เล็กใหกาวหนาตอไปบุคคล ครอบครัวองคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

องคกรเอกชน องคกรรัฐ สถาบันการศึกษา และศาสนา สามารถมีสวนรวมในการดําเนินงานของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กไดดังน้ี 

1. ดานวิชาการ 

 1. ใหคําแนะนําปรึกษาการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาตาง ๆ ตามแผน 

พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 2. ใหคําแนะนําปรึกษา สนับสนุนทรัพยากรในการทํากิจกรรม เชนศึกษาแหลงเรียนรู 

นอกสถาน ที่ภูมิปญญาทองถ่ินรวมถึงการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กใหกับ 

ผูปกครองและครู  

2. ดานอาคารสถานท่ี  

 1. รวมพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกอาคาร  

 2. รวมใหการเฝาระวังดูแลความปลอดภัยและทรัพยสินภายในอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
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3. ดานงบประมาณ  

ระดมทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานที่บุคลากร สื่อวัสดุครุภัณฑกิจกรรม 

ศึกษา เรียนรูนอกสถานที่อาหารเสริมอาหารวางอุปกรณกีฬา และอื่น ๆ ในการดําเนินงานศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

4. งานบุคลากร  

 1. ใหคําปรึกษาแนะนําสงเสริมสนับสนุนในการดําเนินงานและการพัฒนาบุคลากร ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก   

 2. รวมในการอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณการเรียนรูดูแลความปลอดภัยเด็กเล็กภายใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

5. ดานความสัมพันธกับชุมชน  

 1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมสัมพันธกับชุมชนไดดังน้ี 

  - จัดกิจกรรมเย่ียมบาน  

  - จัดทําสมุดสื่อสารระหวางศูนยกับผูปกครอง 

  - จัดทําปายนิเทศใหความรูกับผูปกครอง  

  - จัดใหมีมุมเรียนรูผูปกครอง  

 2) จัดกิจกรรมการแสดงของเด็กเขารวมในโอกาสตาง ๆ  

 3) จัดนิทรรศการเผยแพรผลงานทางวิชาการนวัตกรรม สื่อการเรียน และผลงานเด็ก  

 4) รวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา และประเพณีตาง ๆ ของทองถ่ินน้ัน ๆ  

 5) เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนที่สาธารณะ เชนตลาด วัดสวนสาธารณะ ฯลฯ  

 6) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหบริการชุมชนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณบุคลากร  

และอื่น ๆ  

การใหบริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่นอกเหนือจากการใหการอบรมเลี้ยงดูการจัด

ประสบการณ การเรียนรูและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กสามารถเปนแหลงเรียนรู

เล็กและใหบริการดานอื่น ๆ แกชุมนไดดังน้ี  

1) ดานอาคารสถานที ่

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสามารถใหบริการดานอาคารสถานที่แกชุมชน หรือประชาชนภายใน 

ทองถ่ินในวันสําคัญตาง ๆ หรือการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 

2) ดานวัสดุครุภัณฑตาง ๆ  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสามารถใหบริการดานวัสดุครุภัณฑตาง ๆ เพื่อประโยชนของชุมชนหรือ

ประชาชน 
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3) ดานวิชาการ สารสนเทศและแหลงเรียนรู 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสามารถใหบริการดานวิชาการ สารสนเทศหรือเปนแหลงเรียนรูให กับพอ

แมผูปกครอง เยาวชน และชุมชนในการศึกษาคนควาตาง ๆ  

4) ดานการเผยแพรความรูใหกับชุมชน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสามารถใหบริการแกประชาชน หรือชุมชนในทองถ่ินโดยใหหัวหนา ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กหรือครูผูดูแลเด็กเปนวิทยากรในการเผยแพรความรูในการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก 

ปฐมวัยใหมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 

5) ดานการใหบริการสาธารณะ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสามารถมีสวนชวยในการสนับสนุนการใหบริการสาธารณะแกชุมชน หรือ

ประชาชนไดตามบริบทหรือวัฒนธรรมของทองถ่ิน 

การสงเสริมสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กจากชุมชน 

1) การสนับสนุนวัสดุสื่อการเรียนการสอน อุปกรณตาง ๆ  

ชุมชน สามารถใหการสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในดานวัสดุสื่อการเรียนการสอน และ 

อุปกรณตาง ๆ เพื่อประโยชนใน การพัฒนาเด็กปฐมวัยในทองถ่ิน 

2) บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ  

ชุมชน สามารถบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กได 

รวมทั้งการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

3) ใหความรูโดยปราชญชาวบาน ชุมชน หรือจากเจาหนาท่ีจากหนวยงานตาง ๆ  

ชุมชน สามารถใหการสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยปราชญชาวบานถายทอดภูมิปญญา 

ทองถ่ินใหแกบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือผูความรูจากหนวยงานตาง ๆ มาถายทอดความรูเพื่อ 

ประโยชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

4) ใหการสนับสนุนแหลงเรยีนรูในชุมชน 

ชุมชน สามารถใหการสนับสนุนการจัดประสบการณการเรียนรูแกเด็กปฐมวัยภายในศูนย 

พัฒนาเด็กเล็กไดโดยใหการสนับสนุนแหลงเรียนรูในชุมชนตาง ๆ โดยใหเด็กปฐมวัยเขาไปเรียนรูจาก

สถานที่จริง 

5) ใหขอมูลขาวสาร ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ชุมชน สามารถใหการสนับสนุนขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนในการพัฒนาเด็ก 

ปฐมวัยภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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ตารางท่ี 2.1 ตัวอยางกิจกรรมท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กสามารถมีสวนรวมกับชุมชน ผูปกครองและ 

ทุกภาคสวน 
 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม/งาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 

 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2. ปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียน 

3. แจกอุปกรณการเรียน 

4. จัดกิจกรรมมอบตัวเปนศิษย 

5. จัดกิจกรรม Back to School (กิจกรรมรับนักเรียนสูศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก) 

6. กิจกรรมวันสําคัญของชาติเชนวันแมวันพอวันเด็ก 

7. จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา เชนวันเขาพรรษา วันมาฆบูชา 

8. จัดกิจกรรมการเรียนรูนอกสถานที่ 

9. จัดกิจกรรมวันปดภาคเรียน 

10. จัดนิทรรศการวิชาการเชนสัปดาหวิชาการการประกวดผลงาน 

11. จัดกิจกรรมรณรงคในโอกาสตาง ๆ 

12. จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬานักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

13. จัดต้ังชมรมผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

14. จัดกิจกรรมเชิดชู“คนดีคนเกง” 

15. กิจกรรมเย่ียมบาน 

16. โครงการสานสายใยรักเชนเลานิทาน อานและเลนกับลูก 

17. โครงการรีไซเคิลครอบครัวหรรษาเพื่อสื่อสรางสรรค 

18. โครงการครอบครัวอบอุนชมชนเขมแข็ง 

19. โครงการรักษภาษาไทยกับวัยละออน 

20. กิจกรรมประกวดหองเรียนดีเดน 

 

หมายเหตุ สําหรับการจัดกิจกรรม/งาน/โครงการตาง ๆ น้ันศูนย

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงสามารถ 

จัดไดตามความเหมาะสมและศักยภาพของตนเองโดยไดรับความเห็น 

ชอบจากผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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แผนภาพกระบวนการการมีสวนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2.2 แผนภาพกระบวนการการมีสวนรวม 

  

กระบวนการมีสวนรวมกันทุกภาคสวนในสังคม 

ในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกภาคสวนไมวาจะเปนผูปกครอง ชุมชน องคกรภาครัฐ 

ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน สามารถมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดแก 

1) รวมระดมสรรพกาลังและทรัพยากรเพื่อการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2) รวมคิดรวมวางแผน รวมปฏิบัติเพื่อการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

3) รวมตรวจสอบ รวมประเมินศูนยรวมแกไข เพื่อการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ณรงค ณ ลําพูน และเพชรี รูปวิเชตร (2546, หนา 40) ใหความหมายของการมีสวนรวม 

ไววา การบุคคลทุกคนรวมปฏิบัติงาน โดยที่รูปญหาอยางแทจริงและสามารถปรับปรุงแกไขงาน

การศึกษาทั้งสวนตนและ สวนรวมไดอยางเปนระบบ ทุกคนมีโอกาสไดแสดงความพึงพอใจขอคิด 

และขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงอยางตอเน่ือง โดยทุกคนตองทราบวาคือสวนหน่ึงของ 

ศูนยพัฒนา

เด็กเลก็ 

กรมสงเสรมิ

การปกครอง

ทองถิ่น 

องคกร

เอกชน 
เครือขาย 

ศพด. 

องคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น 

 

ผูปกครอง 

 

ชุมชน 

ปราชญ

ชาวบาน 

หนวยงาน

ประชา  

สัมพันธ 

สถาบัน  

การศึกษา 

 

องคกรรัฐ 

 

ศาสนสถาน 
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สัมฤทธิ์ เพ็งกาง (2545, หนา 9) ไดระบุความสําคัญของการมีสวนรวมไววา เปนการเปด

โอกาส ใหผูปฏิบัติหรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนในการทํางาน จะทําใหเกิดความรูสึกที่เกี่ยวของผูกพัน

กับงานหรือองคกร ความรูสึกผูกพันเกี่ยวของที่วาน้ี หากมีการตัดสินใจดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง

รวมกันแลว จะเปนผลใหเกิดขอผูกมัดหรือสิ่งที่ตกลงใจรวมกัน 

สรุป การมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน เปนการที่ทุกภาคสวนไมวาจะเปนชุมชน 

องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน สามารถมีสวนรวมในการพัฒนาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งในดานรวมระดมสรรพกําลังและทรัพยากร การคิดรวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวม

ตรวจสอบ รวมประเมินศูนยรวมแกไข เพื่อการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

มาตรฐานท่ี 6 ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี

คุณภาพ และไดมาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณและสงเสริมพัฒนาการเรียนรูแกเด็ก 

ปฐมวัยอยาง ครอบคลุมกวางขวาง เปนพื้นฐานของการศึกษา เพื่อพัฒนาคนอยางมีคุณภาพ ศูนย

พัฒนา เด็กเล็กองคกร ปกครองสวนทองถ่ินรวมทั้งหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครู

ผูดูแลเด็ก ผูบริหารและผูเกี่ยวของขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองสงเสริมการสรางเครือขาย

การพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งใน ระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ ระดับจังหวัดระดับภาค 

โดยมีวัตถุประสงคและแนว ทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

2) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีศักยภาพในการ

พัฒนาเด็กเล็ก 

3) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงานดานพัฒนาเด็กปฐมวัยระหวางหัวหนาศูนย

พัฒนา เด็กเล็กครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  

4) เปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

แนวทางปฏิบัติงาน  

1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสงเสริมสนับสนุนการจัดประชุมหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ครู ผูดูแลเด็กผูชวยครูผูดูแลเด็กระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อกําหนดแผนความรวมมือ  

ในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

2) จัดทําแผนงาน ปฏิทินงาน แนวทางการปฏิบัติงานตามกําหนดการ 

3) สงแผนงานและปฏิทินงานใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนสังกัดพิจารณา

เห็นชอบ 
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4) แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

5) ดําเนินการตามแผนงานและปฏิทินงานที่กําหนดไว 

6) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนสังกัด  

หมายเหตุองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถปรับรูปแบบ และกิจกรรมภายใตความรวม 

มือไดตาม บริบทของแตละทองถ่ิน 

การสงเสริมสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงาน ท่ีเก่ียวของ 

1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะหนวยงานผูจัดการศึกษาปฐมวัยมีบทบาทหนาที่ใน

การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามศักยภาพ ทั้งดานวิชาการ งบประมาณและการ 

พัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง  

2) ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธงานพัฒนาเครือขาย  

3) ประเมินผลการพัฒนา  

4) สนับสนุนใหบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความกาวหนาในวิชาชีพและมีขวัญกําลังใจใน

การปฏิบัติหนาที่ 
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แผนภูมิท่ี 2.3 โครงสรางและเครือขายการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางและเครือขายการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

สวนราชการ 

สวนราชการ 

สวนราชการ 

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัด 

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่อําเภอ 

จังหวดั 

อําเภอ 

สํานักประสานและพัฒนา 

การจัดการศึกษาทองถิ่น 

สวนราชการ อปท. อปท. อปท. 

ศพด.1 ศพด.2 ศพด.3 ศพด.1 ศพด.1 ศพด.2 ศพด.3 ศพด.3 ศพด.2 

ศพด.ตนแบบ ศพด.ตนแบบ ศพด.ตนแบบ 

ผูนําเครือขายการพัฒนาเดก็ปฐมวัย 

ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

ศูนยพัฒนาเดก็เลก็ 

สถาบัน 

การศึกษา 

องคกร 

เอกชน 

ชุมชน หนวยงาน

ประชา 

สัมพันธ 

ศาสน

สถาน 

องคกร 

รัฐ 

ปราชญ

ชาวบาน 

ผู 

ปกครอง 
สมาคม

/ชมรม 

เครือขายความรวมมือในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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แผนภูมิท่ี 2.4 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือขาย 

 

  

รูปแบบการเชื่อมโยงเครือขาย 

ระดับองคปกครองสวนทองถ่ิน คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ระดับอําเภอ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ระดับจังหวัด 

ระดับภาค 

ระดับประเทศ 

อําเภอ อําเภอ อําเภอ 

จังหวัด จังหวัด จังหวัด 

ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค 
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การจัดต้ังเครือขายระดับตาง ๆ  

ขั้นท่ี 1 การวางแผน 

1) วางแผนงานในการสรางเครือขาย  

2) ประสานความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของ ไดแก  

 - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 - สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินอําเภอ  

 - สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด  

 - สถานีอนามัย  

 - โรงพยาบาล  

 - ศาสนสถาน  

 - สถาบันการศึกษาตาง ๆ  

 - ชมรม/สมาคม ตาง ๆ ฯลฯ  

3) ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงคในการสรางเครือขาย  

4) จัดต้ังชมรม คณะกรรมการชมรม คณะทํางานหรือคณะกรรมการที่จะเปนทีมงานพรอม 

กําหนดภารกิจหนาที่และกลไกในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหสอดคลองกับมาตรฐานการดําเนินงานศูนย 

พัฒนาเด็กเล็กและกิจกรรมตาง ๆ โดยทีมงานควรประกอบดวย  

 - ผูนําเครือขาย  

 - หัวหนาศูนยฯ  

 - ผูดูแลเด็กดีเดน  

 - ครูผูดูแลเด็ก  

 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  

 - เจาหนาที่จากสถานีอนามัยในพื้นที่  

 - เจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่  

 - ภูมิปญญาในพื้นที่  

 - ผูปกครอง  

 - ผูนําทางศาสนา  

5) วางแผนการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน  

 - จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผูดูแลเด็ก  

 - ศึกษาดูงาน  

 - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  

 - นิเทศศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
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ขั้นท่ี 2 ปฏิบัติงานตามแผน  

ขั้นท่ี 3 ประเมินผลการดําเนินงาน 

1) ประเมินผลการดําเนินงานในรอบปของแตละฝายแตละทีมงานที่แบงภารงานไว  

2) รวบรวมผลการประเมินปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข เพื่อเสนอทีมงาน คณะทํางาน 

และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ขั้นท่ี 4 ปรับปรุงและพัฒนา  

นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการสรางเครือขาย 

สรุป การสรางเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เปน การสรางเครือขายความรวมมือในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานการพัฒนาเด็กและสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเด็ก 

ระหวางครูผูดูแลเด็ก ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

2.4. สภาพพื้นที่ที่ศึกษา 

2.4.1 สภาพท่ัวไปของอําเภอทาลี ่(http://th.wikipedia.org/wiki) 

  1. ท่ีต้ัง อําเภอทาลี่ต้ังอยูทางตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอขาง 

เคียงดังตอไปน้ี 

  2. อาณาเขต 

  ทิศเหนือ   ติดตอกับ แขวงไชยบุร ี(ประเทศลาว) 

  ทิศตะวันออก  ติดตอกับ อําเภอเชียงคานและอําเภอเมืองเลย 

  ทิศใต    ติดตอกับ อําเภอภูเรือ 

  ทิศตะวันตก   ติดตอกับ แขวงไชยบุร]ี (ประเทศลาว) 

  3. การปกครองสวนภูมิภาค อําเภอทาลี่ แบงพื้นที่การปกครองออกเปน 6 ตําบล  

41 หมูบาน ไดแก 

  1. ตําบลทาลี่ จํานวน 9 หมูบาน 

  2. ตําบลหนองผือ จํานวน 10 หมูบาน 

  3. ตําบลอาฮ ี จํานวน 6 หมูบาน 

  4. ตําบลนํ้าแคม จํานวน 6 หมูบาน 

  5. ตําบลโคกใหญ จํานวน 5 หมูบาน 

  6. ตําบลนํ้าทูน จํานวน 5 หมูบาน 

2.4.2 การปกครองสวนทองถ่ิน  

ทองที่อําเภอทาลี่ ประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 6 แหงไดแก 

1. เทศบาลตําบลทาลี่ ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของตําบลทาลี่ 
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2. องคการบริหารสวนตําบลทาลี่ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลทาลี่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาล  

ตําบลทาลี่) 

3. องคการบริหารสวนตําบลหนองผือ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลหนองผือทั้งตําบล 

4. องคการบริหารสวนตําบลอาฮี ครอบคลุมพื้นที่ตําบลอาฮี และตําบลนํ้าทูนทั้งตําบล 

5. องคการบริหารสวนตําบลนํ้าแคม ครอบคลุมพื้นที่ตําบลนํ้าแคมทั้งตําบล 

6. องคการบริหารสวนตําบลโคกใหญ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลโคกใหญทั้งตําบล 

2.4.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในทองที่อําเภอทาลี่ ประกอบดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 15 แหงไดแก 
  1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาลี่ (สังกัดเทศบาลตําบลทาลี่) 

  2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกกกานเหลือง (สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาลี่) 

  3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสวาง (สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาลี่) 

  4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนากระเซ็ง (สังกัดองคการบริหารสวนตําบลอาฮี) 

  5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานอาฮี (สังกัดองคการบริหารสวนตําบลอาฮี) 

  6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกใหญ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโคกใหญ 

  7. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหาดพระ (สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ) 

  8. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปากหวย (สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ) 

  9. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขอนแกน (สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ) 

  10. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใหมเจริญธรรมบานปากคาน (สังกัดองคการบริหารสวน

ตําบลหนองผือ) 

  11. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัยบานเมี่ยง (สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ) 

  12. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนํ้าแคม (สังกัดองคการบริหารสวนตําบลนํ้าแคม) 

  13. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปากยาง (สังกัดองคการบริหารสวนตําบลนํ้าแคม) 

  14. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหาดเจริญ (สังกัดองคการบริหารสวนตําบลนํ้าแคม) 

  15. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยดาย (สังกัดองคการบริหารสวนตําบลนํ้าแคม) 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงจํานวนนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอทาลี ่จังหวัดเลย 
 

ท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวนนักเรียน หมายเหตุ 

1. เทศบาลตําบลทาลี่ 93  

2. องคการบริหารสวนตําบลทาลี่ 65  

3. องคการบริหารสวนตําบลอาฮี 121  

4. องคการบริหารสวนตําบลหนองผือ 144  

5. องคการบริหารสวนตําบลนํ้าแคม 123  

6. องคการบริหารสวนตําบลโคกใหญ 50  

รวม 596  

 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ดาวใส ระภูเขียว (2554, หนา 178) ไดศึกษา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน 

ตอการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พบวา ความพึงพอใจของ

ผูปกครองตอการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานบุคลากร 

และดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานการสงเสริมสนับสนุนจากชุมชนความพึงพอใจของผูปกครอง

นักเรียนตอการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จําแนกตามวุฒิการศึกษา

และอาชีพ โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

สน ศิรวงษ (2554, หนา 165) ไดศึกษา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงาน ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ฉะเชิงเทรา พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ

บริหารสวนตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดาน

บุคลากร ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจาก 

ทุกภาคสวน ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และ

ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนา เด็กปฐมวัยตามลําดับ ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนิน 

งานศูนยพัฒนา เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อจําแนกตามเพศเปนรายดาน พบวา 

ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0.5 โดยเพศชาย 

มีความพึงพอใจมากกวาเพศหญิง ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงาน
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา จําแนกตามการศึกษา อาชีพและรายไดของผูปกครอง โดยรวมและรายดานแตกตางอยาง

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

วิชัย พันธุเชื้อ (2553, หนา 184) ไดศึกษา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการ

ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานหนองโพธ์ิ สังกัดองคกรบริหารสวนตําบลหนองโพธ์ิ อําเภอ 

นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม พบวาในภาพรวมผูปกครอง มีระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงาน

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานหนองโพธ์ิ สังกัดองคกรบริหารสวนตําบลหนองโพธ์ิ อยูในระดับมาก 

ทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังน้ี ดานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร ดานบุคลากรและ

การบริหารจัดการ ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากชุมชน และดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม

และความปลอดภัย ในสวนขอเสนอแนะ ผูปกครองนักเรียนมีขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คือ ควรเพิ่มจํานวนหองเรียนเน่ืองจากเด็กมีจํานวนมาก ทําใหหองเรียนมีสภาพ

แออัด เพิ่มความสะอาดของหองนํ้า หองสุขา ใหมีความสะอาดตลอดเวลาและความปลอดภัย ควร

ปรับปรุงกําแพงใหสูงข้ึน เน่ืองจากมีสระนํ้าขนาดใหญอยูใกล เพื่อปองกันไมใหเด็กออกนอกกําแพง

อาจกอใหเกิดอันตรายได 

กฤติมา ไทยหนุม (2553, หนา 177) ไดศึกษาระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน 

ตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการ

ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองมะคา จังหวัดลพบุรี และศึกษา

ขอเสนอแนะ ในการพัฒนาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา ในภาพรวมผูปกครองมีความ 

พึงพอใจการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองมะคา จังหวัด

ลพบุรี รวมทุกดาน อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนดาน ๆ พบวา ความพึงพอใจอยูในระดับ

มากทั้งหมด 3 ดาน โดยเรียงลําดับจาก มากไปหานอย ดังน้ี ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจาก

ชุมชน ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานบุคลากร ผลการเปรียบเทียบความ

แตกตางของระดับความพึงพอใจผูปกครองดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย ในสังกัด

องคการบริหารสวนตําบลหนองมะคา จังหวัดลพบุรี พบวาผูปกครองเด็กทั้ง 4 ศูนย มีระดับความ 

พึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองมะคา 

จังหวัดลพบุรี แตกตางกัน และผลการทดสอบความแตกตางเปนรายคูตามวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) 

พบวา ผูปกครองเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนหนองมะคา และผูปกครองเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

โรงเรียนบานแหลมชนแดน มีระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตกตางกัน 

ขอเสนอแนะที่ผูปกครองเด็กในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหาร 

สวนตําบลหนองมะคา จังหวัดลพบุรี สวนใหญเสนอแนะวา ควรปรับปรุงหองเรียนใหเหมาะสมกับ

จํานวนเด็ก ควรปรับปรุงหองนํ้าใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก ควรจัดสื่อใหมีความหลากหลาย เหมาะสม
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กับวัย ของผูเรียน ควรเพิ่มมาตรการปองกันดูแลความปลอดภัยเด็ก ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน 

มีการสนับสนุนชุดนักเรียน ชุดกีฬา และอุปกรณการเรียน ควรจัดหาอุปกรณเครื่องเลน ที่เหมาะสม 

กับวัย ควรเพิ่มมาตรการปองกันโรค ควรเพิ่มความสะอาดของอุปกรณสวนตัวเด็ก และควรสงเสริม 

ใหครูมีความรู ทักษะในการจัดกิจกรรมเสริม 

มณฑล ซายขวา (2552, หนา 182) ไดศึกษา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการ

ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัด

เชียงราย พบวาในภาพรวมผูปกครองมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอเวียงเชียงรุง อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมาก 

ไปหานอยดังน้ี ดานบุคลากรและบริหารจัดการ ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมี

สวนรวมและสนับสนุนจากชุมชนและดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานบุคลากรและบริหารจัดการ ผูปกครองมีความพึงพอใจมากที่สุด คือผูดูแล 

เด็กมีความสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูดูแลเด็กมีความสัมพันธที่ดีกับผูปกครอง มีการดูแลเอาใจใสเด็ก

อยางทั่วถึง ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยพบวา ผูปกครอง มีความพึงพอใจมาก

ที่สุดคือ สภาพของอาคารเรียน มีความแข็งแรง แสงสวางเพียงพออากาศถายเทไดสะดวก เพราะ

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางอาคารศูนยพัฒนา 

เด็กเล็กเพิ่มมากข้ึน ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบวาผูปกครองมีความพึงพอใจมากที่สุด 

คือมีการปลูกฝงดาน คุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและมีการปฏิบัติจริงเพราะทางองคการปกครองสวน

ทอง ถ่ินไดใหผู ดูแลทําแผนการสอนและผู ดูแลเด็กได นําเ ด็กเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนารวมกับชุมชน ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากชุมชน พบวา ผูปกครองมีความ 

พึงพอใจมากที่สุด คือ ผูปกครองไดทราบขาวสารของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนประจํา มีการประชา 

สัมพันธงานกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเน่ือง 

นํ้าทิพย เชียงเงิน (2552, หนา 176) ไดศึกษา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการ

ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลหวยโจด จังหวัดสระแกว พบวา ผูปกครองนักเรียนมีความ

พึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลหวยโจดจังหวัดสระแกว โดยรวมและราย

ดานอยูในระดับมาก เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการดําเนินงานของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลหวยโจด จังหวัดสระแกว จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน 

เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานอาคารสถานที่ และดานความปลอดภัยแตกตางกันนอย เปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลหวยโจด  

จังหวัดสระแกว จําแนกตามอาชีพ รายคู พบวาผูปกครองมีอาชีพรับจาง/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพธุรกิจ

สวนตัว มีความพึงพอใจโดยรวมแตกตางกัน นอย เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานทําเลที่ต้ังศูนย

พัฒนาเด็กเล็กและดานอาคารสถานที่ไมแตกตางกัน ดานการเรียนการสอนไมแตกตางกัน ดาน 
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การเรียนการสอนแตกตางกันปานกลาง สวนดานครูแตกตางกันมาก ผูปกครองที่มีอาชีพ รับจาง/

เกษตรกรรม และอาชีพรับจาง มีความพึงพอใจโดยรวมแตกตางกันนอย เมื่อพิจารณารายดานพบวา 

ดานครูที่แตกตางกันมาก ผูปกครองมีอาชีพธุรกิจสวนตัว และรับจาง/เกษตรกรรมมีความพึงพอใจ

โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานอาคารสถานที่และดานความปลอดภัย

แตกตางกันนอย 

ภัควิภา คําลาเลี้ยง (2552, หนา 174) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการ

ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม พบวา ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ขององคการบริหารสวนตําบลบานแปะ ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานบริหารจัดการ ดานบุคลากร และดาน

งบประมาณอยูในระดับเห็นดวยมาก เรียงลําดับที่ประชาชนมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานศูนย

พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลบานแปะเห็นดวยมาก ไดแกดานบุคลากร ดานบริหาร

จัดการ และดานงบประมาณ ดานบุคลากร ที่ประชาชนเห็นดวยมาก คือ มีบุคลากรที่รับผิดชอบ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยตรง รองลงมาไดแก บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรมีประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบรหิาร

จัดการ ที่ประชาชนเห็นดวยมากที่สุด คือ เด็กไดรับอาหารเสริมนมครบทุกคน รองลงมาไดแก เด็ก

ไดรับอาหารกลางวันอยางครบถวน ทั้ง 5 หมู และครบทุกคน และใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานงบประมาณที่ประชาชนเห็นดวยมาก คือ การจัดสรรงบประมาณ

อาหารเสริมนม ไดถูกตองและเพียงพอ รองลงมา การจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันอยาง

ครบถวนทั้ง 5 หมู และเพียงพอ และการจัดสรรงบประมาณสงเสริมพัฒนาบุคลากรศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ปญหา อุปสรรคที่ประชาชนพบในการดําเนินงานงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร 

สวนตําบลบานแปะ ไดแก งบประมาณในการปรับปรุง ซอมแซม สื่อ วัสดุ อุปกรณ การเรียนการสอน 

จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีจํานวนมากเกินไป ขาดความเปนเอกภาพ และขาดการประชาสัมพันธ

การดําเนินงานและกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหประชาชนไดรับรูประชาชนไดใหขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมในการดําเนินงานงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลบานแปะ ในดาน

อาคารสถานที่ ใหมีความกวางขวาง การจัดทําแผน 3 ป ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหสอดคลองกับ 

แผนขององคการบริหารสวนตําบลบานแปะ การรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดหาวัสดุอุปกรณ สื่อการ

เรียนการสอนใหมีความทันสมัย และจัดหางบประมาณเพิ่มเติมโดยนําองคกร และหนวยงานอื่น ๆ 

เขามาชวยเหลือดานงบประมาณ 

นภัทร โพธิรัตน (2550, หนา 192) ไดศึกษา ความพึงพอใจของผูปกครองเด็กที่มีตอศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก : กรณีศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนา

นคร จังหวัดสระแกว พบวาผูปกครองเด็กมีความพึงพอใจตอศูนยพัฒนาเด็กเล็กมาก ในดาน



68 

พฤติกรรมเด็ก เชนเรื่อง มีการสอนใหเด็กรูจักชวยเหลือตนเองและมีการรักษาสุขภาพอนามัยดวย

ตนเอง ดานการเลี้ยงดูเด็ก เชนการสงเสริมการเลน การเลานิทาน แลการแสดงออกที่เหมาะสมของ

เด็ก สวนในดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมภายในภายนอก ไดแกจัดหองเรียนสะอาด มีอากาศถาย 

เทไดสะดวก มีแสงสวางเพียงพอ และในดานการมีสวนรวมของผูปกครองเด็กและชุมชน มีสวนรวม

นอย ในดานการแสดงของเด็กในวาระกิจกรรมวันพอวันแมและวันเด็ก 

ณรงคฤทธิ์ อุดมรัตนโยธิน (2550, หนา 181) ไดศึกษา ความพึงพอใจของผูปกครองและ

ประชาชนที่มีตอศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานโตนด อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย รวมทั้ง

ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของ กับการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กปฐมวัย พบวา ความพึงพอใจของ

ผูปกครองและประชาชนที่มีตอศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน 

รายดาน พบวา มีความพึงพอใจในระดับมาก ดานพฤติกรรมการสอนของครู ประสิทธิภาพ ของครู

ผูดูแลเด็ก สื่อการเรียนการสอน สภาพแวดลอมภายในและภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโตนด ผล

การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองและประชาชนที่มีตอศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานเพศของ

ผูปกครอง ที่มีตอการบริการดานตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจที่มีตอปจจัยดานสภาพแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลบานโตนด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดานปจจัยอื่น ๆ เชน 

อายุ ระดับการศึกษา และรายได ที่แตกตางกันกับความพึงพอใจ ตองานบริการดานตาง ๆ และสภาพ 

แวดลอมของศูนย มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

สุธิช คงสุวรรณ (2550, หนา 177) ไดศึกษา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหาร 

จัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ พบวา ความพึงพอใจของผูปกครอง มีมากอยูในดานวิชาการ และการจัดประสบการณ

เด็กในเรื่องของการกําหนดเวลาเรียน และการจัดทํากิจกรรมใหแกเด็กที่ศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สภาพปญหาการบริหารจัดการ มีอยูนอยทุกดาน ดานที่ยังมีปญหาคือ ดานความสัมพันธชุมชนและ

การประชาสัมพันธ ในเรื่องของการแจงขอมูลขาวสาร ในการดําเนินการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ใหแกผูปกครองและชุมชนทราบ รองลงมาในดานธุรการ การเงินและพัสดุในเรื่องเกี่ยวกับการจัด

เครื่องเด็กเลนที่ไมเพียงพอตอจํานวนเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แนวทางในการบริหารจัดการศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครองมีความคิดเห็นวา ควรจัดทําในเรื่องเกี่ยวกับ การจัดเพิ่มวัสดุการเรียน และ

เครื่องเลนเด็กใหเพียงพอตอจํานวนเด็กภายในศูนยและจัดเพิ่มเจาหนาที่ในตําแหนงตาง ๆ ใหมีความ

เหมาะสม กับจํานวนเด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน สรุปไดวา ผูปกครองมีความพึงพอใจและ 

ใหความสําคัญตอการดําเนินงานในการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยซึ่งนับวาสําคัญที่สุดตอการเรียนรู 

และพัฒนาการของเด็กใหครบทุกดาน ซึ่งเปนที่ยอมรับทางดานวิชาการแลววาวัยน้ีเหมาะสมกับการ
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วางรากฐานของการพัฒนาทุกดาน ใหเกิดข้ึนในตัวบุคคล ซึ่งพื้นบานดังกลาวจะครอบคลุม พัฒนา 

การดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ซึ่งผูดูแลเด็กตองใหความสําคัญ ไมย่ิงหยอนไป

กวากันในทุก ๆ ดาน และมีความสัมพันธในลักษณะที่ตองสงเสริมซึ่งกันและกัน จึงจะกอใหเกิดผล 

ที่ดี ในทุกดานของเด็กและจัดการศึกษาใหสนองตอบตอความตองการของชุมชนดวย 



 

 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอ

การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ซึ่งผูศึกษามีวิธีการดําเนินการตามข้ันตอน 

ประกอบดวยเน้ือหาดังน้ี  

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2  เครื่องมือวิจัย 

3.3  การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.5  การวิเคราะหขอมูล 

3.6  สถิติที่ใชในการวิจัย 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1 ประชากร 

  ไดแก ผูปกครองเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ปการศึกษา 

2557 จํานวน 596 คน (สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเลย 2557)  

3.1.2 กลุมตัวอยาง 

   ไดแก ผูปกครองเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ป

การศึกษา 2557 จํานวน 234 คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตาราง Krejcie and Mogan 

(Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) จากประชากร 596 คน และไดทําการสุมแบงช้ันเพื่อกระจาย

กลุมตัวอยางโดยยึดตาม (ยึดตามตัวแปรตนที่ศึกษา) หลังจากน้ันผูวิจัยไดทําการสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling) เพื่อระบุผูตอบแบบสอบถาม ดังตาราง 3.1 ดังน้ี 
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ตารางท่ี 3.1 จํานวนกลุมตัวอยาง 
 

ลําดับท่ี ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประชากร กลุมตัวอยาง 

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาลี่ 93 36 

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกกกานเหลือง 44 17 

3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสวาง 21 8 

4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนากระเซ็ง 18 7 

5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานอาฮี 103 40 

6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกใหญ 50 20 

7. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหาดพระ 17 7 

8. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปากหวย 38 15 

9. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขอนแกน 20 8 

10. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใหมเจริญธรรม 35 14 

11. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัย 34 13 

12. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนํ้าแคม 58 23 

13. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปากยาง 36 14 

14. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหาดเจริญ 7 3 

15. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยดาย 22 9 

รวม 596 234 

 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงาน 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย เปนแบบสอบถามสรางตามวัตถุประสงคและกรอบ

แนวคิดที่กําหนดข้ึนแบงเปน 2 ตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ขอมูลทั่วไปของผูกรอกแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับ

การศึกษา และอาชีพ 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ตามมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 6 ดาน การ

บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน ดานสงเสรมิ

เครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 

ระดับ โดยคาแตละระดับมีความหมาย ดังน้ี  
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 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด  

 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ มาก  

 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง  

 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ นอย  

 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ นอยที่สุด 

  

3.3 การสรางและการตรวจคุณภาพเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและตรวจสอบหาคุณภาพ แบงเปน 3 

ข้ันตอนดังตอไปน้ี 

3.3.1 การสรางเครื่องมือ 

  1. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจาก ตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความ

พึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพี่อนํามาเปนแนวทางในการสราง

แบบสอบถาม 

  2. นําผลการศึกษาตามขอ 1 มาสรางแบบสอบถาม  

  3. นํารางแบบสอบถามที่สรางข้ึนนําเสนออาจารยที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อตรวจ

พิจารณาความครบถวน ความถูกตองและครอบคลุมเน้ือหาของการศึกษา แลวนํามาปรับปรุงแกไข

ตามที่อาจารยที่ปรึกษาแนะนํา 

3.3.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวเสนอผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 

(Contentvalidity) ตรวจสอบความครบถวนเชิงโครงสรางและหาดัชนีความสอดคลองระหวางดัชนี

ขอคําถามกับวัตถุประสงคของการวิจัย (Index of Item Objective Congruence : IOC) ไดคา IOC 

มีคาระหวาง 0.80-1.00 สรุปไดวา คา IOC ทุกขออยูในเกณฑใชได ขอคําถามมีความสอดคลองกับ

นิยามศัพทเฉพาะที่กําหนด 

3.3.3 การตรวจสอบความเชื่อมั่น 

  1. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับผูปกครองเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเช่ือมัน่ (Reliability) 

โดยใช คาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha coefficient) ไดคาความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ .978  

  2. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปรวบรวมขอมูลจริงตอไป 
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3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับข้ันตอนดังน้ี 

3.4.1 บันทึกเสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อขอหนังสือขอ

ความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ที่เปนกลุม

ตัวอยางตอบแบบสอบถาม 

3.4.2 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองในแตละหมูบานของกลุมตัวอยาง 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังน้ี 

3.5.1 นําแบบสอบถามที่ไดรับคืน มาตรวจสอบความสมบูรณ 

3.5.2 นําขอมูลที่ ไดมารวบรวมและวิเคราะหหาคาสถิติประมวลผลดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป  

3.5.3 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติเชิงพรรณนาโดยหาคาความถ่ี 

(Frequency) และรอยละ (Percentage) 

3.5.4 วิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการดําเนินงานของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ใชสถิติเชิงพรรณนาโดยหาคาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)  

3.5.5 วิเคราะหเปรียบเทียบจําแนกตาม เพศ ใชสถิติ t-test 

3.5.6 วิเคราะหเปรียบเทียบจําแนกตาม ระดับการศึกษา ใชสถิติ t-test 

3.5.7 วิเคราะหเปรียบเทียบจําแนกตาม อาชีพ ใชสถิติ F-test 

เกณฑที่ใชในการกําหนดระดับความพึงพอใจของแบบสอบถาม มีดังน้ี (กาญจนา วัฒายุ. 

2545, หนา 166) 

 คาเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด 

 คาเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

 คาเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง 

 คาเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ นอย 

 คาเฉลี่ย  1.00-1.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ นอยที่สุด 
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3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยในครั้งน้ีมีสถิติที่ใชในการทําวิจัย 2 ประเภท ไดแก 

3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statisstics) ไดแก คาความถ่ี (Frequency) รอยละ

(Percentage) คาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบน(S.D.) เพื่ออธิบายขอมูลทั่วไป 

3.6.2 สถิติอางอิง (Inferencial Statisstics) ไดแก การทดสอบคา t-test และการทดสอบ

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยใชวิธีการ F-test ถาพบความแตกตางอยางมี

นัยทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé)  

 



 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยครั้งน้ี ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยนําเสนอโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย 

ตามลําดับดังน้ี 

4.1  สัญลักษณของสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

4.2  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

4.3  ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพฒันาเด็ก

เล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย 

4.4  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ 

 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยครั้งน้ี เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ความสะดวกในการวิเคราะห และการเสนอผล

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหดังน้ี 
X   แทน คาเฉลี่ย (Means) ของขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยาง 

S.D.  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุมตัวอยาง 

n แทน จํานวนของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิเคราะห 

t  แทน คาสถิติที่ใชในการทดสอบ (t-test)  

F  แทน คาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F-test)  

df แทน ช้ันแหงความเปนอิสระ (Degree of freedom)  

SS  แทน คาผลรวมกําลังสองของคะแนน (Sum of square)  

MS  แทน คาเฉลี่ยผลรวมกําลังสองของคะแนน (Mean of square)  

Scheffe’ แทน คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความแตกตางเปนรายคู 

p-values  แทน คาความนาจะเปนที่จะปฏิเสธสมมุติฐานหลัก 

*  แทน  คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05)   
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4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ผูวิจัย

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี จํานวน 234 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 

จํานวน 234 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของแบบสอบถามจากจํานวนทั้งหมดที่สงไปผูวิจัยนํามา

วิเคราะห จําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูลใน ตารางที่ 

4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 ความถ่ี และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม เพศ การศึกษา และอาชีพ 
 

ขอมูลท่ัวไป ความถ่ี รอยละ 

1. เพศ 

    1.1 ชาย 

    1.2 หญิง 

 

93 

141 

 

39.7 

60.3 

รวม 234 100 

2. การศึกษา 

    2.1 ตํ่ากวาปริญญาตร ี

    2.2 ปริญญาตรีข้ึนไป 

 

182 

52 

 

77.8 

22.2 

รวม 234  100 

3. อาชีพ 

    3.1 รับราชการ 

    3.2 ลูกจาง 

    3.3 เกษตรกรรม 

    3.4 รับจาง 

    3.5 อื่น ๆ  

 

34 

40 

92 

23 

45 

 

14.5 

17.1 

39.3 

9.8 

19.2 

รวม 324 100 
 

จากตารางที่ 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 234 คน เมื่อจําแนก

ตามขอมูลทั่วไป พบวา เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คือ เพศหญิง รอยละ 60.3 และเพศชาย รอย

ละ 39.7 สําหรับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม เปนระดับตํ่ากวาปริญญาตรีมากกวาระดับ

ปริญญาตรีข้ึนไป คือระดับตํ่ากวาปริญญาตรี รอยละ 77.8 และระดับปริญญาตรีข้ึนไป รอยละ 22.2  
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4.3 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย  

ระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ 

จังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายดานไดแสดงไวดังรายการตามตารางที่ 4.2 – 4.8 

 

ตารางท่ี 4.2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนิน 

งานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย โดยภาพรวมท้ัง 6 ดาน 
 

การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ 

จังหวัดเลย 

ระดับความพึงพอใจ แปลผล 

X  S.D. 

1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4.01 0.68 มาก 

2. ดานบุคลากร 3.99 0.62 มาก 

3. ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  3.87 0.65 มาก 

4. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  3.95 0.64 มาก 

5. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 3.81 0.66 มาก 

6. ดานสงเสรมิเครอืขายการพฒันาเด็กปฐมวัย  3.66 0.67 มาก 

รวม 3.80 0.60 มาก 
 

จากตารางที่ 4.2 พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ทั้ง 6 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.80, S.D.=0.60) เมื่อ

พิจารณารายดานพบวา ระดับความพึงพอใจของผูปกครองอยูในระดับมาก ทั้ง 6 ดาน  

ดานทีม่ีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือดานที ่1 ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( X =4.01, 

S.D.=0.68) รองลงมาคือดานที่ 2 ดานบุคลากร ( X =3.99, S.D.=0.62) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอย

ที่สุด คือ ดานที ่6 ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( X =3.67, S.D.=0.68)  
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ตารางท่ี 4.3 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนิน 

งานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ดานการบริหารจัดการศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก จําแนกเปนรายขอ 
 

ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ระดับความพึงพอใจ แปลผล 

X  S.D. 

1. ผูบริหารใหการสนับสนุนตอการจัดการศึกษาศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 3.97 0.73 มาก 

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กเพียงพอใน

การดูแลเด็ก (ครู 1 คน : เด็ก 20 คน)  3.78 0.88 มาก 

3. มีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3.74 0.77 มาก 

4. มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อสํารวจความตองการของชุมชน

ในการจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3.61 0.85 มาก 

5. หนวยงานตนสังกัด (อบต./ทต.) มีงบประมาณที่เหมาะสม

เพื่อการดําเนินงานสงเสริมสนับสนุนตอการพัฒนาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 3.87 0.87 มาก 

6. มีการจัดอาหาร นํ้าด่ืม และนมใหเด็กอยางทั่วถึง และ

สะอาดถูกหลักอนามัย 4.03 0.79 มาก 

7. มีการจัดหาสื่อ หนังสือ วัสดุอุปกรณการเรียนและอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของโดยคํานึงถึงความปลอดภัย ประโยชนและการ

เรียนรูของเด็ก 4.07 0.85 มาก 

รวม 4.01 0.68 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

( X =4.01, S.D.=0.68) เมื่อพิจารณารายขอพบวาระดับความพึงพอใจของผูปกครองอยูในระดับมาก

ทุกขอ  

 ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือขอ7 มีการจัดหาสื่อ หนังสือ วัสดุอุปกรณการเรียนและอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของโดยคํานึงถึงความปลอดภัย ประโยชนและการเรียนรูของเด็ก ( X =4.07, S.D.=0.85) รอง 

ลงมาคือขอ 6 มีการจัดอาหาร นํ้าด่ืม และนมใหเด็กอยางทั่วถึงและสะอาดถูกหลักอนามัย ( X =4.03, 

S.D.=0.79) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือขอ4 มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อสํารวจความตองการ

ของชุมชนในการจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( X =3.61, S.D.=0.86)  
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ตารางท่ี 4.4 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนิน 

งานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ดานบุคลากร จําแนกเปน 

รายขอ 
 

ดานบุคลากร 
ระดับความพึงพอใจ แปลผล 

X  S.D. 

1. หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาศูนยเด็กเล็กอยาง

ตอเน่ือง 3.96 0.74 มาก 

2. ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก มีความรับผิดชอบ เอาใจใสดูแล

เด็กอยางทั่วถึง 4.04 0.72 มาก 

3. ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก มีบุคลิกที่ดีเชนแตงตัวเรียบรอย 

พูดจาไพเราะ 4.08 0.66 มาก 

4. ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กมีสัมพันธที่ดีกับเด็ก 4.14 0.65 มาก 

5. ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กมีสัมพันธที่ดีกับผูปกครอง 4.11 0.69 มาก 

6. ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กเด็ก มีความรูความเขาใจในการ

อบรมเลี้ยงดูเด็ก และมีการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ

เด็กทั้ง 4 ดานดวยวิธีการที่หลากหลาย 4.15 0.69 มาก 

7. ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก รับฟงความคิดเห็นของผูปกครอง 4.03 0.70 มาก 

รวม 3.99 0.62 มาก 
 

จากตารางที่ 4.4 พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนา เด็ก

เล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ดานบคุลากรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.99, S.D.=0.62) เมื่อ

พิจารณารายขอพบวาระดับความพึงพอใจของผูปกครองอยูในระดับมากทุกขอ  

ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือขอ 6 ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กเด็ก มีความรูความเขาใจในการ

อบรมเลี้ยงดูเด็กและ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดานดวยวิธีการที่หลากหลาย 

( X =4.15, S.D.=0.69) รองลงมาคือขอ 4 ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กมีสัมพันธที่ดีกับเด็ก ( X =4.14, 

S.D.=0.65) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือขอ 1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก

อยางตอเน่ือง ( X =3.96, S.D.=0.74)  
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ตารางท่ี 4.5 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนิน 

งานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ดานอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดลอมและความปลอดภัย จําแนกเปนรายขอ 
 

ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมและความปลอดภัย 
ระดับความพึงพอใจ แปลผล 

X  S.D. 

1. ที่ต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความเหมาะสม  4.08 0.71 มาก 

2. มีการจัดทางเขา-ออก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่เหมาะสม 4.08 0.78 มาก 

3. อาคารเรียนมีความมั่นคงแข็งแรง 4.29 0.65 มาก 

4. จัดพื้นที่ใชสอยแยกเปนสัดสวน 3.97 0.71 มาก 

5. หองเรียนมีแสงสวางเพียงพอและอากาศถายเทสะดวก 4.14 0.64 มาก 

6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีรั้วกั้นบริเวณเปนสัดสวน เพื่อความ

ปลอดภัยของเด็ก 4.04 0.83 มาก 

7. มีพื้นที่เลนกลางแจงพรอมเครื่องเลนที่ปลอดภัย 3.99 0.75 มาก 

8. หองนํ้าหองสวมมีความสะอาดและพอเพียงตอจํานวนเด็ก 3.85 0.85 มาก 

9. สถานที่รับประทานอาหารมีความสะอาด โตะเกาอี้มขีนาด 

เหมาะสมกับเด็ก 4.08 0.76 มาก 

10. มีการจัดตกแตงหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู 4.02 0.76 มาก 

11. มีการติดต้ังอุปกรณเพื่อปองกันอัคคีภัย เชนติดต้ังเครื่อง

ตัดไฟ,ติดต้ังเครื่องดับเพลิง 3.94 0.87 มาก 

12. มีตูเก็บยาและเวชภัณฑสําหรับปฐมพยาบาลเด็ก 3.73 0.93 มาก 

13. มีการติดต้ังอุปกรณเพื่อปองกันพาหะนําโรค เชนมุงลวด 3.66 0.90 มาก 

รวม 3.87 0.65 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.5 พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ดานอาคารสถานที่และ สภาพแวดลอมและความปลอดภัย โดยภาพ 

รวมอยูในระดับมาก ( X =3.87, S.D.=0.65) เมื่อพิจารณารายขอพบวาระดับความพึงพอใจของ

ผูปกครองอยูในระดับมากทุกขอ  

 ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือขอ 3 อาคารเรียนมีความมั่นคงแข็งแรง ( X =4.29, S.D.=0.66) 

รองลงมาคือขอ 5 หองเรียนมีแสงสวางเพียงพอและอากาศถายเทสะดวก ( X =4.14, S.D.=0.64) ขอ

ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือขอ 11 มีการติดต้ังอุปกรณเพื่อปองกันพาหะนําโรค เชนมุงลวด ( X =3.66, 

S.D.=0.91)  
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ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนิน 

งานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ดานวิชาการและกิจกรรม 

ตามหลักสูตร จําแนกเปนรายขอ 
 

ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
ระดับความพึงพอใจ แปลผล 

X  S.D. 

1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนการเตรียมความ

พรอมและจัดประสบการณสําหรับเด็ก 3.93 0.65 มาก 

2. เน้ือหาในการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับวัย ของเด็ก 3.98 0.63 มาก 

3. มีการจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย 

เชน กิจกรรมพละ 3.97 0.66 มาก 

4. มีการจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการดานสังคม เชน 

ฝกเลนกับเพื่อนได รูจักแบงปน 4.03 0.67 มาก 

5. มีการจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ-

จิตใจ เชน การเลานิทาน เตนประกอบเพลง 4.20 0.57 มาก 

6. มีการจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา 

เชน เด็กบอกช่ือตนเองได และชวยเหลือตนเองเบื้องตนได 4.20 0.61 มาก 

7. มีการรายงานผลพัฒนาการของเด็กอยางสม่ําเสมอ 3.97 0.76 มาก 

8. มีการใชสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก 3.98 0.68 มาก 

9. นําสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยใชในการจัดประสบการณ 3.77 0.76 มาก 

10. มีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 3.97 0.81 มาก 

รวม 3.95 0.64 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.6 พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

( X =3.95, S.D.=0.64) เมื่อพิจารณารายขอพบวาระดับความพึงพอใจของผูปกครองอยูในระดับมาก

ทุกขอ  

 ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดมี 2 ขอ คือขอ 5 มีการจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ

จิตใจ เชน การเลานิทาน เตนประกอบเพลง ( X =4.20, S.D.=0.57) และขอ 6 มีการจัดประสบ การณ

สงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา เชน เด็กบอกช่ือตนเองได และชวยเหลือตนเองในเบื้องตนได 

( X =4.20, S.D.=0.62) รองลงมาคือขอ 4 มีการจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการดานสังคม เชน ฝก

เลนกับเพื่อนได รูจักแบงปน ( X =4.03, S.D.=0.67) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือขอ 9 นําสื่อ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยใชในการจัดประสบการณ ( X =3.78, S.D.=0.76)  
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ตารางท่ี 4.7 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนิน 

งานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ดานการมีสวนรวมและการ

สนับสนุนจากทุกภาคสวน จําแนกเปนรายขอ 
 

ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 
ระดับความพึงพอใจ แปลผล 

X  S.D. 

1. มีการประชุมผูปกครองเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค และแนว

การจัดประสบการณ 3.97 0.76 มาก 

2. ครูผูดูแลเด็กและผูปกครองรวมกันแกปญหาของเด็ก 3.77 0.81 มาก 

3. ผูปกครองมีสวนสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในดาน 

ตาง ๆ เชนรวมพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดลอมในศูนยเด็ก 3.76 0.83 มาก 

4. มีการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยเด็กใหชุมชน

ทราบ 3.82 0.79 มาก 

5. มีชุมชนเปนแหลงเรียนรูนอกสถานและแหลงเรียนรูภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 3.56 0.85 มาก 

6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหบริการชุมชน และหนวยงานอื่น ๆ 

เกี่ยวกับอาคารสถานที ่ 3.56 0.85 มาก 

7. มีกิจกรรมเย่ียมบานเด็ก 3.11 1.07 ปานกลาง 

8. นําเด็กและผูปกครองเขารวมกิจกรรมชุมชนอยางตอเน่ือง 3.65 0.74 มาก 

รวม 3.81 0.66 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.7 พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน โดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก ( X =3.81, S.D.=0.66) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอ 7 มีความพึงพอใจของผูปกครอง

อยูในระดับปานกลาง สวนขออื่น ๆ อยูในระดับมาก  

 ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือขอ 1 มีการประชุมผูปกครองเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค และแนวการ

จัดประสบการณ ( X =3.97, S.D.=0.76) รองลงมา คือขอ 4 มีการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของ

ศูนยเด็กใหชุมชนทราบ ( X =3.82, S.D.=0.79) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือขอ 7 มีกิจกรรม

เย่ียมบานเด็ก ( X =3.11, S.D.=1.07)  
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ตารางท่ี 4.8 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนิน 

งานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ดานสงเสริมเครือขายการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย จําแนกเปนรายขอ 
 

ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ระดับความพึงพอใจ แปลผล 

X  S.D. 

1. มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดาน

การพัฒนาเด็กปฐมวัย 3.70 0.81 มาก 

2. สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กใหมีศักยภาพในการพัฒนา เด็กเล็ก 3.73 0.71 มาก 

3. เสริมสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงานดานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยระหวางหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก 

ผูบริหารและผูเกี่ยวของ 3.79 0.74 มาก 

4. เปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย 3.91 0.70 มาก 

5. มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเครือขายศูนย

พัฒนาเด็ก 3.79 0.77 มาก 

6. มีการเผยแพรประชาสัมพันธงานพัฒนาเครือขาย 3.64 0.76 มาก 

รวม 3.66 0.67 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.8 พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยภาพรวม อยูในระดับ

มาก ( X 3.66, S.D.=0.67) เมื่อพิจารณารายขอพบวาระดับความพึงพอใจของผูปกครองอยูในระดับ

มากทุกขอ  

 ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือขอ 4 เปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

( X =3.91, S.D.=0.70) รองลงมา คือขอ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงานดานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยระหวางหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผู ดูแลเด็ก ผูบริหารและผูเกี่ยวของ ( X =3.79, 

S.D.=0.74) และขอ 5 มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเครือขายศูนยพัฒนาเด็ก ( X =3.79, 

S.D.=0.77) ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือขอ 6 มีการเผยแพรประชาสัมพันธงานพัฒนาเครือขาย 

( X =3.64, S.D.=0.76)  
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4.4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ ระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และ

อาชีพ 

4.4.1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ ระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย จําแนกตามเพศ ดังแสดงในตารางท่ี 4.9 – 4.10 

 

ตารางท่ี 4.9 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนิน 

งานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย จําแนกตามเพศ โดยภาพรวม

และรายดาน 
 

ความพึงพอใจของผูปกครอง 
ชาย (n = 93)  หญิง (n = 141)  

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 3.99 0.72 มาก 4.03 0.66 มาก 

2. ดานบุคลากร 3.93 0.63 มาก 4.03 0.61 มาก 

3. ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและ 

ความปลอดภัย  3.82 0.63 มาก 3.90 0.66 มาก 

4. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลัก 

สูตร  3.95 0.70 มาก 3.94 0.60 มาก 

5. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุน

จากทุกภาคสวน 3.79 0.64 มาก 3.82 0.68 มาก 

6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนา

เด็กปฐมวัย  3.65 0.68 มาก 3.68 0.67 มาก 

รวม 3.79  0.57 มาก 3.81 0.62 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.9 พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนา 

เด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลยโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อจําแนกตามเพศ

ชาย พบวา มีความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ 

จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X 3.79, S.D.=0.57) เมื่อพิจารณารายขอพบวาระดับความ

พึงพอใจของผูปกครองเพศชายอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือขอ 1 ดานการ

บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( X =3.99, S.D.=0.72) รองลงมา คือขอ 4 ดานวิชาการและ
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กิจกรรมตามหลักสูตร ( X =3.95, S.D.=0.70) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือขอ 6 ดานสงเสริม

เครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( X =3.65, S.D.=0.69)  

 เมื่อจําแนกตามเพศหญิงพบวา มีความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย โดยภาพรวมนอยูในระดับมาก ( X 3.81, S.D.=0.62) 

เมื่อพิจารณารายขอพบวาระดับความพึงพอใจของผูปกครองเพศหญิงอยูในระดับมากทุกขอ โดยมี

ขอสังเกตวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือขอ 1 ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( X =4.03, 

S.D.=0.66) ,ดานบุคลากร ( X =4.03, S.D.=0.61) รองลงมา คือขอ 4 ดานวิชาการและกิจกรรมตาม

หลักสูตร ปฐมวัย ( X =3.94, S.D.=0.60) และ ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือขอ 6 ดานสงเสริม

เครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( X =3.68, S.D.=0.67)  
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ตารางท่ี 4.10 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี ่จังหวัดเลย จําแนกตามเพศ 
 

ความพึงพอใจของผูปกครอง 

ชาย 

 (n = 93)  

หญิง 

 (n = 141)  t p-value 

X  S.D. X  S.D. 

1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 3.99 0.72 4.04 0.66 -0.44 0.65 

2. ดานบุคลากร 3.93 0.63 4.03 0.61 -1.16 0.24 

3. ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอม และ

ความปลอดภัย  3.82 0.63 3.90 0.66 -0.83 0.40 

4. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  3.95 0.70 3.94 0.60 0.11 0.90 

5. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุน

จากทุกภาคสวน 3.79 0.64 3.82 0.68 -0.40 0.68 

6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย  3.65 0.68 3.68 0.67 -0.33 0.73 

รวม 3.79  0.57 3.81 0.62 -0.31 0.75 
 

 จากตารางที่ 4.10 พบวา ผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย มีระดับ

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 6 ดาน จําแนกตามเพศ โดยภาพรวม ไม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูปกครองเพศหญิง มีความพึงพอใจตอการ

ดําเนินของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับมาก ( X =3.81, S.D.=0.62) และ เพศชายมี ความพึง

พอใจตอการดําเนินของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับมาก ( X =3.79, S.D.=0.57) เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา ทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05  
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4.4.2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ ระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงาน

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี ่จังหวัดเลย จําแนกตามระดับการศึกษา ดังแสดงในตารางท่ี 

4.11-4.12 

 

ตารางท่ี 4.11 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนิน 

งานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย จําแนกตามระดับการศึกษา 

โดยภาพรวมและรายดาน 
 

ความพึงพอใจของผูปกครอง 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี

(n = 182) 

ปริญญาตรีขึ้นไป 

(n = 52) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก 3.99 0.70 มาก 4.11 0.61 มาก 

2. ดานบุคลากร 3.98 0.62 มาก 4.03 0.63 มาก 

3. ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอม

และความปลอดภัย  3.86 0.68 มาก 3.88 0.52 มาก 

4. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลัก 

สูตร  3.91 0.68 มาก 4.06 0.46 มาก 

5. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุน

จากทุกภาคสวน 3.75 0.68 มาก 4.02 0.55 มาก 

6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนา

เด็กปฐมวัย  3.67 0.71 มาก 3.63 0.52 มาก 

รวม 3.78 0.63 มาก 3.88 0.51 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.11 พบวา ความพึงพอใจตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ 

จังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายดาน เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี พบวา โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X 3.78, S.D.=0.63) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก ทุก

ขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือดานที่ 1 ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( X =3.99, 

S.D.=0.70) รองลงมา คือดานที ่2 ดานบุคลากร ( X =3.98, S.D.=0.62) และขอทีม่ีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

คือดานที ่6 ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( X =3.67, S.D.=0.71)  

 เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา ปริญญาตรข้ึีนไป มีพบวา ความพึงพอใจตอการดําเนินงาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X 3.88, S.D.=0.51) เมื่อ
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พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานที่ 1 ดานการ

บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( X =4.11, S.D.=0.61) รองลงมาคือดานที่ 4 ดานวิชาการและ

กิจกรรมตามหลักสูตร ปฐมวัย ( X =4.06, S.D.=0.46) และ ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือดานที่ 6 

ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( X =3.63, S.D.=0.52)  
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ตารางท่ี 4.12 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี ่จังหวัดเลย จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ความพึงพอใจของผูปกครอง 

 ตํ่ากวา

ปริญญาตร ี

 (n = 182)  

ปริญญาตร ี

ขึ้นไป 

 (n = 52)  
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 

1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 3.99 0.70 4.11 0.61 -1.14 0.25 

2. ดานบุคลากร 3.98 0.62 4.03 0.63 -0.58 0.55 

3. ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอม และ

ความปลอดภัย  3.86 0.68 3.88 0.52 -0.16 0.87 

4. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  3.91 0.68 4.06 0.46 -1.47 0.14 

5. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุน

จากทุกภาคสวน 3.75 0.68 4.02 0.55 -2.69* 0.00 

6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย  3.67 0.71 3.63 0.52 -0.42 0.68 

รวม 3.78 0.63 3.88 0.51 -1.06 0.23 
 

 จากตารางที่ 4.12 พบวา ผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย มีระดับ

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 6 ดาน จําแนกตามระดับการศึกษา โดย

ภาพรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูปกครองที่มี ระดับการศึกษาตํ่า

กวาปริญญาตรี มีความพึงพอใจตอการดําเนินของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับมาก ( X =3.78, 

S.D.=0.63) และ ผูปกครองที่มี ระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มีความพึงพอใจตอการดําเนินของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับมาก ( X =3.88, S.D.=0.51) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ 

5 ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน แตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 

นอกน้ันไมแตกตางกัน 
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4.4.3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย จําแนกตามอาชีพ ผูวิจัยวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เทียบกับเกณฑระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ดังแสดงในตารางท่ี 4.13 – 4.19 

 

ตารางท่ี 4.13 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนิน 

งานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย จําแนกตามอาชีพ โดยภาพ 

รวมและรายดาน 
 

ความพึงพอใจของ

ผูปกครอง 

รับราชการ 
 (n = 34)  

ลูกจาง 
 (n = 40)  

เกษตรกร 
 (n = 92)  

รับจาง 
 (n = 23)  

อื่น 
 (n = 45)  

X  S.D. แปล
ผล 

X  S.D. แปล
ผล 

X  S.D. แปล
ผล 

X  S.D. แปล
ผล 

X  S.D. แปล
ผล 

1. ดานการบริหารจัด 

การศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 4.26 0.74 มาก 4.01 0.70 มาก 3.91 0.67 มาก 4.30 0.57 มาก 3.91 0.45 มาก 

2. ดานบุคลากร 4.23 0.64 มาก 4.00 0.50 มาก 3.91 0.59 มาก 4.19 0.65 มาก 3.85 0.67 มาก 

3. ดานอาคาร สถานที่ 

ส่ิงแวดลอมและความ

ปลอดภัย  4.07 0.47 มาก 3.91 0.46 มาก 3.69 0.75 มาก 4.23 0.42 มาก 3.86 0.68 มาก 

4. ดานวิชาการและกิจ 

กรรมตามหลักสูตร  4.19 0.55 มาก 3.86 0.39 มาก 3.82 0.71 มาก 4.23 0.63 มาก 3.95 0.67 มาก 

5. ดานการมีสวนรวม

และการ สนับสนุน

จากทุกภาคสวน 4.10 0.68 มาก 3.81 0.51 มาก 3.64 0.72 มาก 3.84 0.61 มาก 3.92 0.59 มาก 

6. ดานสงเสริมเครือขาย

การพัฒนาเด็กปฐมวัย  3.79 0.52 มาก 3.52 0.53 มาก 3.64 0.71 มาก 3.89 0.58 มาก 3.66 0.82 มาก 

รวม 3.98 0.58 มาก 3.80 0.59 มาก 3.71 0.62 มาก 3.97 0.48 มาก 3.77 0.61 มาก 
 

จากตารางที่ 4.13 พบวา ความพึงพอใจตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ 

จังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายดาน เมื่อจําแนกตามอาชีพรับราชการ พบวา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ( X 3.98, S.D.=0.58) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคา 

เฉลี่ยมากที่สุดคือขอ 1 ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( X =4.26, S.D.=0.74) รองลงมา

คือขอ 2 ดานบุคลากร ( X =423, S.D.=0.64) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือขอ 6 ดานสงเสริม

เครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( X =3.79, S.D.=0.52)  
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เมื่อจําแนกตาม อาชีพลูกจาง พบวา ความพึงพอใจตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X 3.80, S.D.=0.59) เมื่อพิจารณารายขอพบวา

ระดับความพึงพอใจของผูปกครองที่มีอาชีพลูกจาง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุดคือขอ 1 ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( X =4.01, S.D.=0.70) รองลงมา 

คือขอ 2 ดานบุคลากร ( X =4.00, S.D.=0.50) และ ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือขอ 6 ดานสงเสริม

เครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( X =3.52, S.D.=0.53)  

เมื่อจําแนกตาม อาชีพเกษตรกร พบวา ความพึงพอใจตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X 3.71, S.D.=0.62) เมื่อพิจารณารายขอ

พบวาระดับความพึงพอใจของผูปกครองที่มีอาชีพเกษตรกร มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ ขอ

ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือขอ 1 ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( X =3.91, S.D.=0.67) และ

ดานบุคลากร ( X =3.91, S.D.=0.59) รองลงมา คือขอ 4 ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

( X =3.82, S.D.=0.71) และ ขอทีม่ีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือขอ 5 ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจาก

ทุกภาคสวน ( X =3.64, S.D.=0.72) กับขอ 6 ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( X =3.64,  

S.D.=0.71)  

เมื่อจําแนกตาม อาชีพรับจาง พบวา ความพึงพอใจตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใน

อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X 3.97, S.D.=0.48) เมื่อพิจารณารายขอพบวา

ระดับความพึงพอใจของผูปกครองที่มีอาชีพลูกจาง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด คือขอ 1 ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( X =4.30, S.D.=0.57) รองลง 

มา คือขอ 3 ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ( X =4.23, S.D.=0.42) กับขอ 4 ดาน

วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ( X =4.23, S.D.=0.63) และ ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือขอ 6 

ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน ( X =3.84, S.D.=0.61)  

เมื่อจําแนกตาม อาชีพอาชีพอื่น ๆ พบวาความพึงพอใจตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย โดยภาพรวมนอยูในระดับมาก ( X 3.77, S.D.=0.61) เมื่อพิจารณารายขอ

พบวาระดับความพึงพอใจของผูปกครองที่มีอาชีพอื่น ๆ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด คือขอ 4 ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ( X =3.95, S.D.=0.67) รองลงมา 

คือขอ 5 ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ( X =3.92, S.D.=0.59) และ ขอที่มี

คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือขอ 6 ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( X =3.66, S.D.=0.82)  
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ตารางท่ี 4.14 การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูปกครอง

ตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย จําแนกตาม

อาชีพ โดยภาพรวมและรายดาน 
 

รายการ แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value 

1. ดานการบริหารจัดการศูนย 

พัฒนาเด็กเล็ก 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

5.48 

104.68 

4 

229 

1.37 

0.45 

2.99* 0.01 

รวม 110.16 233 -   

2. ดานบุคลากร ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

4.30 

85.93 

4 

229 

1.07 

0.37 

2.86* 0.02 

รวม 90.24 233 -   

3. ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวด 

ลอมและความปลอดภัย  

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

7.58 

92.06 

99.65 

4 

229 

233 

1.89 

0.40 

- 

4.71* 0.00 

รวม 99.65 233 -   

4. ดานวิชาการและกิจกรรม

ตามหลักสูตร  

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

5.62 

91.58 

4 

229 

1.40 

0.40 

3.51* 0.00 

รวม 97.18 233 -   

5. ดานการมีสวนรวมและการ 

สนับสนุนจากทุกภาคสวน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

6.13 

97.59 

4 

229 

1.52 

0.42 

3.59* 0.00 

รวม 1.0372 233 -   

6. ดานสงเสริมเครือขายการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย  

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

2.59 

104.48 

4 

229 

0.64 

0.45 

1.42 0.22 

รวม 107.08 233 -   

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

2.62 

83.27 

4 

229 

0.65 

0.436 

1.80 0.12 

รวม 85.90 233 -   
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.14 พบวา ผูปกครอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย มีระดับ

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 6 ดาน จําแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมไม

แตกตางกัน อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ดานที ่6 ดานสงเสริมเครือ 

ขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ไมแตกตางกัน นอกน้ันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดังแสดงผลการทดสอบคาเฉลี่ย โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) ในตารางที ่4.16 – ตารางที่ 4.20 
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ตารางท่ี 4.15 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูความพึงพอใจของผูปกครองตอ

การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี ่จังหวัดเลย จําแนกอาชีพ ขอ 

1 ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe)  
 

อาชีพ X  
รับราชการ ลูกจาง เกษตรกร รับจาง อ่ืน ๆ 

( X =4.26) ( X =4.01) X =3.91) ( X =4.30) ( X =3.91) 

รับราชการ 4.26 - -0.25 -0.35 0.04 -0.35 

ลูกจาง 4.01 - - -0.10 0.29 -0.10 

เกษตรกร 3.91 - - - 0.39 0.00 

รับจาง 4.30 - - - - -0.39 

อื่น ๆ  3.91 - - - - - 
 

 จากตารางที่ 4.15 พบวา ผูปกครอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย มีระดับ

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จําแนกตามอาชีพ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

ตารางท่ี 4.16 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูความพึงพอใจของผูปกครองตอ

การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี ่จังหวัดเลย จําแนกอาชีพ ขอ 

2 ดานบุคลากร โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe)  
 

อาชีพ X  
รับราชการ ลูกจาง เกษตรกร รับจาง อ่ืน ๆ 

( X =4.23) ( X =4.00) ( X =3.91) ( X =4.19) ( X =3.85) 

รับราชการ 4.23 - -0.23 -0.32 -0.04 -0.38 

ลูกจาง 4.00 - - -0.09 0.19 -0.15 

เกษตรกร 3.91 - - - 0.28 -0.06 

รับจาง 4.19 - - - - -0.34 

อื่น ๆ  3.85 - - - - - 
 

จากตารางที่ 4.16 พบวา ผูปกครอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย มีระดับ

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร จําแนกตามอาชีพไมแตกตาง

กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ตารางท่ี 4.17 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูความพึงพอใจของผูปกครองตอ

การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี ่จังหวัดเลย จําแนกอาชีพ ขอ 

3 ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย โดยวิธีการของเชฟเฟ 

(Scheffe)  
 

อาชีพ X  
รับราชการ ลูกจาง เกษตรกร รับจาง อ่ืน ๆ 

( X =4.07) ( X =3.91) ( X =3.69) ( X =4.23) ( X =3.86) 

รับราชการ 4.07 - -0.16 -0.38 0.16 -0.21 

ลูกจาง 3.91 - - -0.22 0.32 -0.05 

เกษตรกร 3.69 - - - 0.54* 0.17 

รับจาง 4.23 - - - - -0.37 

อื่น ๆ  3.86 - - - - - 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.17 พบวา ผูปกครอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย มีระดับ

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัย จําแนกตามอาชีพ พบวาอาชีพ รับจางและเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันไมแตกตาง 

 

ตารางท่ี 4.18 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูความพึงพอใจของผูปกครองตอ

การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย จําแนกอาชีพ ขอ 

4 ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe)  
 

อาชีพ X  
รับราชการ ลูกจาง เกษตรกร รับจาง อ่ืน ๆ 

( X =4.19) ( X =3.86) ( X =3.82) ( X =4.23) ( X =3.95) 

รับราชการ 4.19 - -0.33 -0.37 0.04 -0.24 

ลูกจาง 3.86 - - -0.04 0.37 0.09 

เกษตรกร 3.82 - - - 0.41 0.13 

รับจาง 4.23 - - - - -0.28 

อื่น ๆ  3.95 - - - - - 
 

 จากตารางที่ 4.18 พบวา ผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย มีระดับ

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

จําแนกตามอาชีพ ไมแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ตารางท่ี 4.19 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูความพึงพอใจของผูปกครองตอ

การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย จําแนกอาชีพ ขอ 

5 ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน โดยวิธีการของเชฟเฟ 

(Scheffe)  
 

อาชีพ X  
รับราชการ ลูกจาง เกษตรกร รับจาง อ่ืน ๆ 

( X =4.10) ( X =3.81) ( X =3.64) ( X =3.84) ( X =3.92) 

รับราชการ 4.23 - -0.23 -0.32 -0.04 -0.38 

ลูกจาง 4.00 - - -0.09 0.19 -0.15 

เกษตรกร 3.91 - - - 0.28 -0.06 

รับจาง 4.19 - - - - -0.34 

อื่น ๆ  3.85 - - - - - 
 

 จากตารางที่ 4.19 พบวา ผูปกครอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย มีระดับ

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาค

สวน จําแนกตามอาชีพ พบวาอาชีพ รับราชการและเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันไมแตกตาง 

 



 

 

บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย และเพื่อเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของผูปกครองตอ

การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 

และอาชีพ 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือผูปกครองเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15 ศูนยใน

อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ปการศึกษา 2557 จํานวน 596 คน ขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจํานวน 

234 คน ซึ่งไดมาโดยใชตาราง Krejcie and Mogan และไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 234 

ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมด 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดสังเคราะหจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของซึ่ง

ประกอบดวยตัวแปรดังน้ี 1) มาตรฐานดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) มาตรฐาน 

ดานบุคลากร 3) มาตรฐานดานอาคาร สถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 4) มาตรฐานดาน

วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสตูร 5) มาตรฐานดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 

และ 6) มาตรฐานดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน  

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูกรอกแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับ

การศึกษา และอาชีพ 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถาม พึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ตามมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 6 ดาน การบริหารจัด 

การศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการ

และกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน ดานสงเสริมเครือขาย

การพัฒนาเด็กปฐมวัย ลักษณะของเครื่องมือเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  

5 ระดับ โดยแบบสอบถามทั้งฉบับมีคาความเช่ือเทากับ 0.97 

การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสถิติทดสอบ ที t-test เอฟ F –test การ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) วิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จ 

รูป SPSS for windows ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
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5.1  สรุปผลการวิจัย 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

5.3  ขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอ

ทาลี่ จังหวัดเลย สามารถสรุปผลไดดังน้ี 
5.1.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูปกครองเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ปการศึกษา 2557 ที่เปน

กลุมตัวอยาง จํานวน 234 คน ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 234 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 141 คน (คิดเปนรอยละ 60.30) เปนเพศชายจํานวน 93 คน (คิดเปน

รอยละ 39.70) มีระดับการศึกษาสวนใหญคือ ตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 182 คน (คิดเปนรอยละ 

77.80) และ ปริญญาตรีข้ึนไป จํานวน 52 คน (คิดเปนรอยละ 22.20) มีอาชีพสวนใหญคือ เกษตร-

กรรม จํานวน 92 คน (คิดเปนรอยละ 39.30) รองลงมาคือ อื่น ๆ จํานวน 45 คน (คิดเปนรอยละ 

19.20) รองลงมาคือลูกจาง จํานวน 40 คน (คิดเปนรอยละ 17.10) รองลงมาคือรับราชการ จํานวน 

34 คน (คิดเปนรอยละ 14.50) และนอยที่สุดคือ รับจาง จํานวน 23 คน (คิดเปนรอยละ 9.80) 

5.1.2 ระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย 

  5.1.2.1 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

โดยภาพรวม 

  ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ 

จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีความพึงพอใจมากทุก

ดาน โดยมีความพึงพอใจมาก ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนลําดับแรก รองลงมาคือ 

ดานบุคลากร ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัย ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวนและ ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนา

เด็กปฐมวัย  

  5.1.2.2 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

  ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ 

จังหวัดเลย ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายขอ ขอที่

ผูปกครองพึงพอใจมากเปนลําดับแรกคือ มีการจัดหาสื่อ หนังสือ วัสดุอุปกรณการเรียนและอื่น ๆ ที่
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เกี่ยวของโดยคํานึงถึงความปลอดภัย ประโยชนและการเรียนรูของเด็ก รองลงมาคือ มีการจัดอาหาร 

นํ้าด่ืม และนมใหเด็กอยางทั่วถึงและสะอาดถูกหลักอนามัย, ผูบริหารใหการสนับสนุนตอการจัด

การศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กผูบริหารใหการสนับสนุนตอการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก , 

หนวยงานตนสังกัด (อบต./ทต.) มีงบประมาณที่เหมาะสมเพื่อการดําเนินงานสงเสริมสนับสนุนตอการ

พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กเพียงพอในการดูแลเด็ก (ครู 

1 คน : เด็ก 20 คน) และ มีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามลําดับและ

ลําดับสุดทายคือ มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อสํารวจความตองการของชุมชนในการจัดต้ังศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

  5.1.2.3 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ดานบุคลากร  

  ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ 

จังหวัดเลย ดานบุคลากร อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายขอขอที่ผูปกครองพึงพอใจมากเปน

ลําดับแรกคือ ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กเด็ก มีความรูความเขาใจในการอบรมเลี้ยงดูเด็กและ มีการจัด

กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดานดวยวิธีการที่หลากหลาย รองลงมาคือ ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแล

เด็กมีสัมพันธที่ดีกับเด็ก, ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กมีสัมพันธที่ดีกับผูปกครอง, ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก 

มีบุคลิกที่ดีเชนแตงตัวเรียบรอย พูดจาไพเราะ, ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก มีความรับผิดชอบ เอาใจใส

ดูแลเด็กอยางทั่วถึง และครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก รับฟงความคิดเห็นของผูปกครอง ตามลําดับ และ

ลําดับสุดทายคือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาศูนยเด็กเล็กอยางตอเน่ือง 

  5.1.2.4 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมและความปลอดภัย  

  ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ 

จังหวัดเลย ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมและความปลอดภัย อยูในระดับมากทั้งภาพรวม

และรายขอ ขอที่ผูปกครองพึงพอใจมากเปนลําดับแรกคือ อาคารเรียนมีความมั่นคงแข็งแรง รองลงมา

คือ หองเรียนมีแสงสวางเพียงพอและอากาศถายเทสะดวก, ที่ต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความเหมาะสม, 

มีการจัดทางเขา-ออก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่เหมาะสม, สถานที่รับประทานอาหารมีความสะอาด โตะ

เกาอี้มีขนาดเหมาะสมกับเด็ก, ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีรั้วกั้นบริเวณเปนสัดสวน เพื่อความปลอดภัยของ

เด็ก, มีการจัดตกแตงหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู, มีพื้นที่เลนกลางแจงพรอมเครื่องเลนที่ปลอดภัย, 

จัดพื้นที่ใชสอยแยกเปนสัดสวน, มีการจัดตกแตงหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู, หองนํ้าหองสวมมีความ

สะอาดและพอเพียงตอจํานวนเด็ก, มีตูเก็บยาและเวชภัณฑสําหรับปฐมพยาบาลเด็กตามลําดับ และ

ลําดับสุดทายคือ มีการติดต้ังอุปกรณเพื่อปองกันพาหะนําโรค  
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  5.1.2.5 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  

  ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ 

จังหวัดเลย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายขอ ขอที่

ผูปกครองพึงพอใจมากเปนลําดับแรกคือมี 2 ขอ คือ มีการจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการดาน

อารมณ-จิตใจ เชน การเลานิทาน เตนประกอบเพลง และ มีการจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการ

ดานสติปญญา เชน เด็กบอกช่ือตนเองได และชวยเหลือตนเองในเบื้องตนได รองลงมาคือ มีการจัด

ประสบการณสงเสริมพัฒนาการดานสังคม เชน ฝกเลนกับเพื่อนได รูจักแบงปน มีการใชสื่อการเรียน

การสอนที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก เน้ือหาในการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับวัยของเด็ก มีการจัดประสบ 

การณสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย เชนกิจกรรมพละ มีการรายงานผลพัฒนาการของเด็กอยาง

สม่ําเสมอ มีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนการเตรียมความ

พรอมและจัดประสบการณสําหรับเด็กตามลําดับและลําดับสุดทายคือ นําสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยใชใน

การจัดประสบการณ 

  5.1.2.6 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 

  ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ 

จังหวัดเลย ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก ยกเวนขอ 7 มีกิจกรรมเย่ียมบานเด็ก ผูปกครองมี

ความพึงพอใจในระดับปานกลางขอที่ผูปกครองพึงพอใจมากเปนลําดับแรกคือ มีการประชุมผูปกครอง

เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคและแนวการจัดประสบการณ รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ  

ของศูนยเด็กใหชุมชนทราบ ครูผูดูแลเด็กและผูปกครองรวมกันแกปญหาของเด็ก ผูปกครองมีสวน

สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในดานตาง ๆ เชนรวมพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดลอมในศูนยเด็ก นําเด็กและ

ผูปกครองเขารวมกิจกรรมชุมชนอยางตอเน่ือง มีชุมชนเปนแหลงเรียนรูนอกสถานที่และแหลงเรียนรู

ภูมิปญญาทองถ่ิน ตามลําดับ และลําดับสุดทายคือ มีกิจกรรมเย่ียมบานเด็ก 

  5.1.2.7 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ 

จังหวัดเลย ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายขอ ขอที่

ผูปกครองพึงพอใจมากเปนลําดับแรกคือ เปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

รองลงมาคือ เสริมสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงานดานพัฒนาเด็กปฐมวัยระหวางหัวหนาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูบริหารและผูเกี่ยวของ มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเครือขาย
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ศูนยพัฒนาเด็ก สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีศักยภาพในการ

พัฒนาเด็กเล็ก มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย และ

ลําดับสุดทายคือ มีการเผยแพรประชาสัมพันธงานพัฒนาเครือขาย 

5.1.3 การเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ทดสอบความแตกตางตามตัวแปร ไดแก เพศ ระดับการศึกษา และ

อาชีพ ซึ่งไดผลการวิเคราะหดังน้ี 

  5.1.3.1 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย จําแนกตามเพศ   

  ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ 

จังหวัดเลย จําแนกตามเพศ พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งโดยภาพรวมและ

รายดาน  

  5.1.3.2 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย จําแนกตามระดับการศึกษา   

  ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ 

จังหวัดเลย จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05  

  เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาเปนรายดานพบวา แตกตางกัน 1 ดาน คือ ดานการมี

สวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  5.1.3.2 การเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย จําแนกตามอาชีพ 

  การเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย จําแนกตามอาชีพ พบวา ผูปกครองที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอการ

ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอ ทาลี่ จังหวัดเลย โดยภาพรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยทาง

สถิติที่ระดับ .05  

  เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นหรือรายดานพบวา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 5 ดาน คือดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร ดาน

อาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมี

สวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ยกเวนดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ไมมี

ความแตกตางกัน  

  ผลการทดสอบความแตกตางเปนรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) พบวา 

ผูปกครองที่มีอาชีพรับจางและอาชีพเกษตรกร มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย แตกตางกัน อยางมีนัย
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ทางสถิติที่ระดับ .05 และผูปกครองที่มีอาชีพเกษตรกรและอาชีพรับราชการ มีความพึงพอใจตอการ

ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาค

สวน แตกตางกัน อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดาน

บุคลากร ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ไมแตกตางกัน 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของ ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัย ไดดังน้ี 

5.2.1 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ 

จังหวัดเลย  

ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกขอและเมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก

ไปหานอยไดแก ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร ดานวิชาการและกิจกรรม

ตามหลักสูตร ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานการมีสวนรวมและการ

สนับสนุนจากทุกภาคสวนและ ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามลําดับ และเมื่อ

พิจารณาเปน รายดานมีผลปรากฏดังน้ี 

  5.2.1.1 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

  ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เปนอันดับแรก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่ผูปกครองพึงพอใจมากที่สุดคือ มีการจัดหาสื่อ 

หนังสือ วัสดุอุปกรณการเรียนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของโดยคํานึงถึงความปลอดภัย ประโยชนและการ

เรียนรูของเด็ก รองลงมาคือ มีการจัดอาหาร นํ้าด่ืม และนมใหเด็กอยางทั่วถึงและสะอาดถูกหลัก

อนามัย ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากหนวยงานตนสังกัดไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาเด็กกอน

วัยเรียน และไดใหการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนํามาบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลเด็กใหมีสุขภาพรางกายที่ดีและมีพัฒนาการสมวัย 

โดยมีการจัดสรรอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมใหกับเด็กอยางเพียงพอ มีการจัดหาสื่อ อุปกรณ

การเรียนที่เปนประโยชนตอการเรียนรูของเด็ก รวมถึงไดรับการสนับสนุนที่ดีจากชุมชน ซึ่งสอดคลอง

กับ มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (2553, หนา 43)  

ที่กลาววา องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่รับผิดชอบการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กให 

มีมาตรฐาน โดยความรวมมือสนับสนุนของประชาชนในชุมชนทองถ่ินน้ัน ๆ โดยแบงการบริหาร
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จัดการเปน 3 ดานคือ ดานการบริหารงาน ดานการบริหารงบประมาณและดานการบริหารบุคคล 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤติมา ไทยหนุม (2553, หนา 65) ไดศึกษาระดับความพึงพอใจของ

ผูปกครองนักเรียนตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ

ผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองมะคา จังหวัด

ลพบุรี และศึกษาขอเสนอแนะ ในการพัฒนาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา ในภาพรวม

ผูปกครองมีความพึงพอใจการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล

หนองมะคา จังหวัดลพบุรี รวมทุกดาน อยูในระดับมาก 

  5.2.1.2 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน 

อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ดานบุคลากร 

   ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ดานบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เปนอันดับที่ 2 เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวาขอที่ผูปกครองพึงพอใจมากที่สุดคือ ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กเด็ก มีความรูความ

เขาใจในการอบรมเลี้ยงดูเด็กและ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดานดวยวิธีการที่

หลากหลาย รองลงมาคือ ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กมีสัมพันธที่ดีกับเด็ก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดคัดเลือกผูดูแลเด็กซึ่งเปนบุคคลในพื้นที่จึงมีความเขาใจในพื้นฐานของเด็กเปน

อยางดีและผูดูแลเด็กจบการศึกษาดานปฐมวัยโดยตรงหรือมีประสบการณในการดูแลเด็ก จึงทําใหมี

ความเขาใจในการอบรมดูแลเด็กปฐมวัยเปนอยางดี สอดคลองกับแนวคิดของ ศิริพร พงศศรีโรจน 

กลาววา การบริหารงานบุคคลเปนศิลปะในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานโดยไดบุคคลที่เหมาะสม

พัฒนาบุคคลใหมีคุณภาพและใชบุคคลน้ัน ๆ ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพเพื่อให

ไดมาซึ่งผลิตหรือบริการทั้งปริมาณและคุณภาพอยางสูงสุด และสอดคลองกับ มาตรฐานการ

ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่กลาววา ผูดูแลเด็กมีวุฒิการศึกษา

ตามที่ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด มีสถานภาพเปนพนักงานสวนทองถ่ินหรือ

พนักงานจางตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจางที่ออกตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และควรมีคุณสมบัติดังน้ี 1) มีคุณสมบัติทั่วไปและ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงมาตรฐานทั่วไปคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด 2) ไมเปนผู

ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 3) ไมมีประวัติการกระทําผิดตอเด็กหรือละเมิดสิทธิ

เด็ก 4) ไมเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตความผิดที่เปนลหุโทษหรือ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 5) แพทยใหการรับรองวามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรงไมเปน

โรคติดตอรายแรง ไมเปนผูวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบและไมเปนผูติดยาเสพติด 6) มี

ระดับ วุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางดานจิตใจอารมณ สังคม มีความต้ังใจจะปฏิบัติ 

งานดวยความรัก ความออนโยนเอื้อตอการเลี้ยงดูเด็กไดอยางเหมาะสม 7) เปนบุคคลที่มีความรักเด็ก 
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อุปนิสัยสุขุมเยือกเย็นและมีความขยันอดทน 8) มีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยมาแลวไมนอยกวา 2 ป เอาใจใสตอเด็กเปนอยางดี พูดจาไพเราะ และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ มณฑล ซายขวา (2552, หนา 74) ไดศึกษา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการดําเนิน 

งานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 

พบวา ในภาพรวมผูปกครองมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอเวียงเชียงรุง อยูในระดับมากทุกดาน 

  5.2.1.3 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน 

อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

  ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเลก็ใน

อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เปน

อันดับที่ 3 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอมีคะแนนนอยที่สุดคือ มีนําสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยใชใน

การจัดประสบการณ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีงบประมาณคอนขางจํากัดจึงมีสื่อ

เทคโนโลยีนอยหรือไมมีเลย ซึ่งผูปกครองอาจคาดหวังวาเด็กจะไดเรียนรูจากสื่อเทคโนโลยีหรือสื่อที่

แปลกใหมและเพียงพอ ซึ้งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชัย พันธุเชื้อ (2553, หนา 36) ไดศึกษา ความ

พึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานหนองโพธ์ิ สังกัดองคกร

บริหารสวนตําบลหนองโพธ์ิ อําเภอนาเชือก พบวาในภาพรวมผูปกครอง มีระดับความพึงพอใจตอการ

ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานหนองโพธ์ิ สังกัดองคกรบริหารสวนตําบลหนองโพธ์ิ อยูใน

ระดับมากทุกดาน 

  5.2.1.4 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน 

อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

  ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเลก็ใน

อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก เปนอันดับที่ 4 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคะแนนนอยที่สุดคือ มีการติดต้ังอุปกรณเพื่อ

ปองกันพาหะนําโรค ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย สวนมากยัง

ไมมีการติดต้ังอุปกรณเพื่อปองกันพาหะนําโรค เชนมุงลวด และผูปกครองมีความปรารถนาใหศูนยเด็ก

ใหความสําคัญในเรื่องน้ี ซึ่งสอดคลองกับ มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน กลาววา มาตรฐานที่ 3 ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนสถานที่อบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณและสงเสรมิพฒันาการ

การเรียนรูแกเด็กเล็กดังน้ันในการกอสรางหรือปรับปรุงอาคาร สถานที่และจัด ภูมิทัศนสภาพแวดลอม 

ทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ตองคํานึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ มีความ

เหมาะสมและปลอดภัยแกเด็กเล็กตลอดจนการสงเสริมสุขภาพ สงเสริมพัฒนาการเด็กใหผูปกครองมี
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ความมั่นใจไววางใจ การกอสราง และพัฒนาอาคารสถานที่สิงแวดลอม และความปลอดภัยของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กจะมีสวนชวยในการ สงเสริมและพัฒนา เด็กเล็กโดยการจัดสภาพแวดลอมที่ถูก

สุขลักษณะ อันจะสงผลตอสุขภาพโดยตรงในการ ปองกันการแพรกระจายของโรคติดตอสามารถลด

ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุสงเสริมความปลอดภัย ใหกับเด็กและฝกสุขนิสัยใหเด็กมีพฤติกรรมที่

ถูกตอง ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของการเติบโตเปนผูใหญที่มี คุณภาพและสอดคลองกับงานวิจัยของ  

นํ้าทิพย เชียงเงิน (2552, หนา 78) ไดศึกษา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการดําเนินงาน

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลหวยโจด จังหวัดสระแกว พบวา ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอ

การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลหวยโจด จังหวัดสระแกว โดยรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก  

  5.2.1.5 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน 

อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 

  ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเลก็ใน

อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก เปนอันดับที่ 5 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคะแนนนอยที่สุดคือ มีกิจกรรมเย่ียม

บานเด็ก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูปกครองตองการใหมีการมาเย่ียมเด็กที่บานเพื่อเปนการสาน

ความสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และบาน รวมถึงเพื่อใหครูทราบพฤติกรรมของเด็กเมื่ออยูที่

บานแตในความเปนจริงเน่ืองจากบุคลากรมีจํากัดทําใหสวนใหญกิจกรรมการมีสวนรวมจึงมักเกิดข้ึนที่

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งสอดคลองกับ คัทลียา กันกา (2548, หนา 70) ไดศึกษาการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัยตามนโยบายการถายโอนการจัดการศึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีศึกษา

องคการบริหารสวนตําบลนาจักร อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ผ ลการวิจัยพบวาปญหาการ

ดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยคือ ปญหาดานอาคารสถานที่ในการจัดการศึกษายังไมมีสถานที่

เปนของตนเองและสอดคลองกับงานวิจัยของ สน ศิรวงษ (2554, หนา 67) ไดศึกษา ความพึงพอใจ

ของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลคลองตะเกรา 

อําเภอทาตะเกียบ จังหวัด พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมและราย

ดานอยูในระดับมาก 

   5.2.1.6 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน 

อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเลก็ใน

อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เปน

อันดับสุดทาย และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคะแนนนอยที่สุดคือ มีการเผยแพร
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ประชาสัมพันธงานพัฒนาเครือขาย ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูปกครองอาจไมไดรับการสื่อสารขอมูลดาน

น้ีที่ชัดเจน อาจไมเขาใจถึงการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวเครือขายที่มีหนวยงานอื่น ๆ เขามาเกี่ยวของ

รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมักใชเปนตัวแทนทําให

ผูปกครองไมไดรับทราบถึงการดําเนินงานอยางจริงจังและทั่วถึง ซึ่งสอดคลองกับ สุณิสา วงศ 

สุนพรัตน กลาววา การสรางความสัมพันธกับชุมชน หมายถึงกระบวนการตาง ๆ มีผูบริหารโรงเรียน

และครูอาจารย ในโรงเรียนใชติดตอสื่อสรสรางความเขาใจอันดีกับผูปกครอง นักเรียน ประชาชนและ

ชุมชน เพื่อใหเกิดการตอบสนองในความสัมพันธที่ดีตอกันเปนผลใหเกิดการพัฒนาพรอมกันทั้ง

โรงเรียนและสอดคลองกับงานวิจัยของ ดาวใส ระภูเขียว (2554, หนา 63) ไดศึกษา ความพึงพอใจ

ของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

พบวาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมและรายดานอยู

ในระดับมาก 

5.2.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กในอําเภอทาลี ่จังหวัดเลย  

   5.2.2.1 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี ่จังหวัดเลย จําแนกตามเพศ  

   ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน อําเภอทาลี่ 

จังหวัดเลย จําแนกตามเพศ โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย มีการดําเนินงานได

มาตรฐานตลอดจนใหความสําคัญตอการพัฒนาเด็ก เปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนมรสวนรวมใน

การจัดกิจกรรมตางของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยไมไดระบุผูปกครองวาเปน เพศหญิงหรือเพศชายจึง

สงผลใหผูปกครองมีความพึงพอใจในระดับเดียวกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ณรงคฤทธิ์ อุดม

รัตนโยธิน (2550, หนา 43) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองและประชาชนที่มีตอศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลบานโตนด อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย พบวา ผลการเปรียบเทียบความพึง

พอใจของผูปกครองและประชาชนที่มีตอศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานเพศ ของผูปกครอง ที่มีตอการ

บริการดานตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ แตไมสอดคลอง

กับงานวิจัยของ สน ศิรวงษ (2554, หนา 55) ไดศึกษา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ที่พบวา เมื่อจําแนกตามเพศเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0.5 โดยเพศชายมีความ พึงพอใจมากกวาเพศหญิง  
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  5.2.2.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี ่จังหวัดเลย จําแนกระดับการศึกษา 

  ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ 

จังหวัดเลย จําแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวมไมแตกตาง อยางมีนัยทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวา ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน แตกตางกัน อยางมีนัยทางสถิติที่

ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา การศึกษาทําใหเกิดภูมิความรูและฐานความรูตางกันสงผลใหเกิดแง

ความคิด มุมมอง ที่แตกตางกัน ด้ังน้ันผูปกครองที่มีระดับการศึกษาที่ตางกัน จึงมีความเขาใจและมี

ความคาดหวังตอการดําเนินของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ต้ังไว 

วาผูปกครองที่มีระดับการศึกษาที่ตางกัน มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน แตกตาง 

  5.2.2.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี ่จังหวัดเลย จําแนกตามอาชีพ 

  ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ 

จังหวัดเลย จําแนกตามอาชีพ พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปน

รายประเด็นหรือรายดานพบวา ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย และดานการมี

สวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาค ผูปกครองที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจ แตกตางกัน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูปกครองที่มีอาชีพตางกันมีคานิยม มีทัศนคติ

ตอการจัดการศึกษาและการการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตกตางกัน จึงสอดคลองกับ

สมมุติฐานที่ต้ังไว วาผูปกครองที่มีอาชีพที่ตางกัน มีความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตกตางกันและสอดคลองกับงานวิจัยของ ณรงคฤทธิ์ อุดมรัตนโยธิน (2550, 

หนา 54) ไดศึกษา ความพึงพอใจของผูปกครองและประชาชนที่มีตอศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลบานโตนด อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองและประชาชนที่มี

ตอศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความพึงพอใจ

ในระดับมาก ดานพฤติกรรมการสอนของครู ประสิทธิภาพของครูผูดูแลเด็ก สื่อการเรียนการสอน 

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโตนด ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ

ของผูปกครองและประชาชนที่มีตอศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานเพศของผูปกครอง ที่มีตอการบริการดาน

ตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึง

พอใจที่มีตอปจจัยดานสภาพแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานโตนด แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดานปจจัยอื่น ๆ เชน อายุ ระดับการศึกษา และรายไดที่แตก 

ตางกันกับความพึงพอใจ ตองานบริการดานตาง ๆ และสภาพแวดลอมของศูนยมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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5.3 ขอเสนอแนะ 

5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

จากผลการวิจัย ที่ไดรับจากการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ในครั้งน้ี เพื่อเปนขอเสนอแนะอันอาจจะเปนประโยชน

ตอผูบริหาร ครูผูดูแลเด็กหรือผูที่เกี่ยวของตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อนําไปปรบัปรงุ

ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนดังน้ี 

1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ควรจัดใหกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพการจัด

การศึกษา ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางจริงจังและดําเนิน การอยางตอเน่ือง และควรมีการวางแผนจัด

อัตราจํานวนครูผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเพียงพอตอจํานวนเด็กในช้ันเรียนเพื่อเพิ่มความ

เช่ือมั่นใหผูปกครองในการดูแลบุตรหลาน 

2. ดานบุคลากร  

ควรสงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรมอยางตอเน่ืองเพื่อจะไดนําความรูมาพัฒนาศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐานเปนที่พึงพอใจและไววางใจของผูปกครองและชุมชนตอไป 

3. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  

ควรจัดใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชเปนสื่อในการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กและ

สงเสริมการจัดกิจกรรมที่เนนการเตรียมความพรอมรวมถึงปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหเด็ก มี

พฤติกรรมที่พึงประสงคตอไป 

4. ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  

ควรจัดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการติดต้ังอุปกรณเพื่อปองกันพาหะนําโรคและเวชภัณฑ

สําหรับปฐมพยาบาลเด็ก รวมถึงจัดใหมีหองนํ้าหองสวมที่สะอาดและพอเพียงตอจํานวนเด็ก 

5. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน  

ควรสงเสริมใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีโครงการเย่ียมบานเด็กและชุมชนเปนแหลงเรียนรูนอก

สถานที่และแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

ควรสงเสริมใหมีโครงการ/กิจกรรมเย่ียมบานเด็กและเชิญผูปกครองเขารวมประชุมช้ีแจงการ

จัดกิจกรรมเด็กอยางสม่ําเสมอ 

5.3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

  1. ควรศึกษาความคาดหวังของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย  
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 2. ควรศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ 

จังหวัดเลย เพื่อใหไดขอมูลมากย่ิงข้ึนและนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาปรับใชใหเกิดประโยชนตอ

การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอ

ทาลี่ เปนสถานศึกษาที่มีคุณภาพและไดรับความไววางใจจากชุมชนตอไป 
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 ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

4. ดร. สุเทพ บุญเติม 

 การศึกษา ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 

 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

  ประถมศึกษาเลย เขต 1  

 

5. ดร. สมพงษ พรมใจ 

 การศึกษา ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

 ตําแหนงปจจุบัน รองผูอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  ประถมศึกษาเลย เขต1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

หนังสือขอความอนุเคราะหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครือ่งมือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

บันทึกขอความ 
หนวยงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง    โทร 0 4281 4616 

ที่ศธ6016(2.3)/ วันที่    15 พฤศจิกายน 2557 

เรื่องขอเชิญเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

เรียน รองศาสตราจารย ดร.บุญชวย ศิริเกษ 

สิ่งที่สงมาดวย แบบประเมินแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ 

  ดวย นางสาวจีรภา  พลชา  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง  กําลังทํา
วิทยานิพนธเรื่อง  ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน         
อําเภอทาลี่  จังหวัดเลย โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร และดร.นวภา วงษอินตา 
เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ในการทําวิจัยครั้งน้ี จําเปนตองมีผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือในการวิจัยดังกลาว 

  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง      

ไดพิจารณาเห็นวา ทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณในเรื่องดังกลาว จึงขอเรียน

เชิญทานเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกลาว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร) 
ผูชวยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรลีานชาง 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

บันทึกขอความ 
หนวยงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง    โทร 0 4281 4616 

ที่ศธ6016(2.3)/ วันที่    15 พฤศจิกายน 2557 

เรื่องขอเชิญเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

เรียน รองศาสตราจารย ดร.พิมพอร สดเอี่ยม 

สิ่งที่สงมาดวย แบบประเมินแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ 

  ดวย นางสาวจีรภา  พลชา  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง  กําลังทํา
วิทยานิพนธเรื่อง  ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน         
อําเภอทาลี่  จังหวัดเลย โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร และดร.นวภา วงษอินตา 
เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ในการทําวิจัยครั้งน้ี จําเปนตองมีผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือในการวิจัยดังกลาว 

  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง      

ไดพิจารณาเห็นวา ทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณในเรื่องดังกลาว จึงขอเรียน

เชิญทานเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกลาว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร) 
ผูชวยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรลีานชาง 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ที่ ศธ6016(2.3)/ว016     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

       วิทยาเขตศรีลานชาง จังหวัดเลย 

       42000 

 15  พฤศจิกายน2557 
 

เรื่อง ขอเชิญเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

เรียน ดร.สุเทพ บุญเติม 

สิ่งที่สงมาดวย แบบประเมินแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ 

  ดวย นางสาวจีรภา พลชา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง  กําลังทํา
วิทยานิพนธเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน         
อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย โดยมผีูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร และ ดร.นวภา วงษอินตา 
เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ในการทําวิจัยครั้งน้ี จําเปนตองมีผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือในการวิจัยดังกลาว 
  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง ได
พิจารณาเห็นวา ทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณในเรื่องดังกลาว จึงขอเรียนเชิญ
ทานเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกลาว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี   
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร) 
ผูชวยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรลีานชาง 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

โทร. 0 4281 4616 

โทรสาร 0 4283 0686 

 

 



 

 

ที่ ศธ6016(2.3)/ว016     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

       วิทยาเขตศรีลานชาง จังหวัดเลย 

       42000 

 15  พฤศจิกายน2557 
 

เรื่อง ขอเชิญเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

เรียน ดร.สมพงษ พรมใจ 

สิ่งที่สงมาดวย แบบประเมินแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ 

  ดวย นางสาวจีรภา พลชา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง  กําลังทํา
วิทยานิพนธเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน         
อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย โดยมผีูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร และ ดร.นวภา วงษอินตา 
เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ในการทําวิจัยครั้งน้ี จําเปนตองมีผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือในการวิจัยดังกลาว 
  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง ได
พิจารณาเห็นวา ทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณในเรื่องดังกลาว จึงขอเรียนเชิญ
ทานเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกลาว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี   
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร) 
ผูชวยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรลีานชาง 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

โทร. 0 4281 4616 

โทรสาร 0 4283 0686 

 

 



 

 

ที่ ศธ6016(2.3)/ว016     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

       วิทยาเขตศรีลานชาง จังหวัดเลย 

       42000 

 15  พฤศจิกายน2557 
 

เรื่อง ขอเชิญเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

เรียน ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุขุม พรมเมืองคุณ 

สิ่งที่สงมาดวย แบบประเมินแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ 

  ดวย นางสาวจีรภา พลชา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง  กําลังทํา
วิทยานิพนธเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน         
อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย โดยมผีูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร และ ดร.นวภา วงษอินตา 
เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ในการทําวิจัยครั้งน้ี จําเปนตองมีผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือในการวิจัยดังกลาว 
 
  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง ได
พิจารณาเห็นวา ทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณในเรื่องดังกลาว จึงขอเรียนเชิญ
ทานเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกลาว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี   
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร) 
ผูชวยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรลีานชาง 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

โทร. 0 4281 4616 

โทรสาร 0 4283 0686 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ที่ ศธ6016(2.3)/ว082           มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

    วิทยาเขตศรีลานชาง  อําเภอเมือง              
    จังหวัดเลย   42000 

 
     20   ธันวาคม   2557 
 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย 
เรียน     หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนากระเซง็ 
สิ่งทีส่งมาดวย  แบบสอบถามเพือ่การวิจัย  จํานวน   7    ชุด 
 

 ดวยนางสาวจีรภา  พลชา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรี
ลานชาง  ไดรับอนุมัติใหดําเนินการทําวิทยานิพนธ  เรื่อง  ความพึงพอใจของผูปกครองตอการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ 
ศรจันทร และ ดร.นวภา วงษอินตา เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ในการน้ี นักศึกษามี
ความจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อการวิจัยโดยขอใหผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
ทานเปนผูตอบแบบสอบถามเรื่องดังกลาว 
                  ดังน้ัน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง          
จึงขอความอนุเคราะหใหนางสาวจีรภา  พลชา  ไดเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการทําวิทยานิพนธ           
จะเปนพระคุณย่ิง 
 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุเคราะห 
    

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร) 
ผูชวยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง 
 ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
 
 
 
 

 



 

ที่ ศธ6016(2.3)/ว082  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
     วิทยาเขตศรีลานชาง  อําเภอเมือง              
     จังหวัดเลย   42000 

 
     20   ธันวาคม   2557 
 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย 
เรียน     หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนํ้าแคม  
สิ่งทีส่งมาดวย  แบบสอบถามเพือ่การวิจัย  จํานวน   23    ชุด 
 

 ดวยนางสาวจีรภา  พลชา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรี
ลานชาง  ไดรับอนุมัติใหดําเนินการทําวิทยานิพนธ  เรื่อง  ความพึงพอใจของผูปกครองตอการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ 
ศรจันทร และ ดร.นวภา วงษอินตา เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ในการน้ี นักศึกษามี
ความจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อการวิจัยโดยขอใหผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
ทานเปนผูตอบแบบสอบถามเรื่องดังกลาว 
                  ดังน้ัน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง          
จึงขอความอนุเคราะหใหนางสาวจีรภา  พลชา  ไดเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการทําวิทยานิพนธ           
จะเปนพระคุณย่ิง 
 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุเคราะห 
    

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร) 
ผูชวยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง 
 ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ ศธ6016(2.3)/ว082  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
     วิทยาเขตศรีลานชาง  อําเภอเมือง              
     จังหวัดเลย   42000 

 
     20   ธันวาคม   2557 
 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย 
เรียน     หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกใหญ 
สิ่งทีส่งมาดวย  แบบสอบถามเพือ่การวิจัย  จํานวน   20    ชุด 
 

 ดวยนางสาวจีรภา  พลชา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรี
ลานชาง  ไดรับอนุมัติใหดําเนินการทําวิทยานิพนธ  เรื่อง  ความพึงพอใจของผูปกครองตอการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย โดยม ีผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ 
ศรจันทร และ ดร.นวภา วงษอินตา เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ในการน้ี นักศึกษามี
ความจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อการวิจัยโดยขอใหผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
ทานเปนผูตอบแบบสอบถามเรื่องดังกลาว 
                  ดังน้ัน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง          
จึงขอความอนุเคราะหใหนางสาวจีรภา  พลชา  ไดเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการทําวิทยานิพนธ           
จะเปนพระคุณย่ิง 
 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุเคราะห 
    

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร) 
ผูชวยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง 
 ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ ศธ6016(2.3)/ว082  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
     วิทยาเขตศรีลานชาง  อําเภอเมือง              
     จังหวัดเลย   42000 

 
     20   ธันวาคม   2557 
 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย 
เรียน     หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกกกานเหลือง 
สิ่งทีส่งมาดวย  แบบสอบถามเพือ่การวิจัย  จํานวน   17  ชุด 
 

 ดวยนางสาวจีรภา  พลชา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรี
ลานชาง  ไดรับอนุมัติใหดําเนินการทําวิทยานิพนธ  เรื่อง  ความพึงพอใจของผูปกครองตอการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ 
ศรจันทร และ ดร.นวภา วงษอินตา เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ในการน้ี นักศึกษามี
ความจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อการวิจัยโดยขอใหผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
ทานเปนผูตอบแบบสอบถามเรื่องดังกลาว 
                  ดังน้ัน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง          
จึงขอความอนุเคราะหใหนางสาวจีรภา  พลชา  ไดเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการทําวิทยานิพนธ           
จะเปนพระคุณย่ิง 
 
 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุเคราะห 
    

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร) 
ผูชวยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง 
 ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
 
 
 

 
 



 

ที่ ศธ6016(2.3)/ว082  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
     วิทยาเขตศรีลานชาง  อําเภอเมือง              
     จังหวัดเลย   42000 

 
     20   ธันวาคม   2557 
 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย 
เรียน     หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาลี ่
สิ่งทีส่งมาดวย  แบบสอบถามเพือ่การวิจัย  จํานวน   30    ชุด 
 

 ดวยนางสาวจีรภา  พลชา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรี
ลานชาง  ไดรับอนุมัติใหดําเนินการทําวิทยานิพนธ  เรื่อง  ความพึงพอใจของผูปกครองตอการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ 
ศรจันทร และ ดร.นวภา วงษอินตา เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ในการน้ี นักศึกษามี
ความจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อการวิจัยโดยขอใหผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
ทานเปนผูตอบแบบสอบถามเรื่องดังกลาว 
                  ดังน้ัน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง          
จึงขอความอนุเคราะหใหนางสาวจีรภา  พลชา  ไดเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการทําวิทยานิพนธ           
จะเปนพระคุณย่ิง 
 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุเคราะห 
    

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร) 
ผูชวยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง 
  ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

แบบสอบถาม 

เรื่อง  

ความพึงพอใจของของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี ่ 

จังหวัดเลย 

 

คําชี้แจง 

 

1. แบบสอบถามฉบับน้ีจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครอง

ตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงคยอยดังน้ี 1) เพือ่ 

ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัด

เลย 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอ

ทาลี่ จังหวัดเลยจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ 

2. แบบสอบถามน้ีแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอ

ทาลี่ จังหวัดเลย  

3. โปรดตอบแบบสอบถามทุกตอนและทุกขอตามความเปนจริงซึ่งผลที่ไดจะเปนประโยชน

อยางย่ิงตอการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย โดย

ผูวิจัยจะเก็บขอมูลรายฉบับเปนความลับ จึงขอรับรองวาการตอบของทานจะไมมีผลเสียหาย ตอตัว

ทาน แตอยางใดทั้งสิ้น 

หวังเปนอยางย่ิงวา จะไดรับความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามครั้งน้ีอยางดีย่ิงและ 

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

 

     นางสาวจีรภา พลชา 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

โทรศัพทมือถือ 0870997155 
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ตอนที ่1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเครือ่งหมาย  ลงใน (    ) ที่ตรงกับความเปนจรงิเกี่ยวกับตัวทาน 

 

1. เพศ 

 (     ) ชาย   

(     ) หญิง 

 

2.ระดับการศึกษา 

(     ) ตํ่ากวาปริญญาตร ี

(     ) สูงกวาปรญิญาตร ี

 

3.อาชีพ 

(     ) รับราชการ   

(     ) ลูกจาง  

(     ) เกษตรกร  

(     ) รับจาง  

 (     ) อื่น ๆ (โปรดระบุ).................................................................... 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง ระดับความพึงพอใจตามความเปนจริงของทาน เกณฑ

คะแนนบงบอกถึงระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของ ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย 

5 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด  

4 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ มาก  

3 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง  

2 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ นอย  

1 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ นอยที่สุด 

 

ขอ รายการ (5) (4) (3) (2) (1) 

ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1 ผูบริหารใหการสนับสนุนตอการจัดการศึกษาศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

     

2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กเพียงพอใน

การดูแลเด็ก (ครู 1 คน : เด็ก 20 คน) 

     

3 มีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก      

4 มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อสํารวจความตองการของชุมชน 

ในการจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

5 หนวยงานตนสังกัด (อบต./ทต.) มีงบประมาณที่เหมาะสม

เพื่อการดําเนินงานสงเสริมสนับสนุนตอการพัฒนาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

     

6 มีการจัดอาหาร นํ้าด่ืม และนมใหเด็กอยางทั่วถึงและ

สะอาดถูกหลักอนามัย 

     

7 มีการจัดหาสื่อหนังสือ วัสดุอุปกรณการเรียนและอื่นๆที่

เกี่ยวของโดยคํานึงถึงความปลอดภัย ประโยชนและการ

เรียนรูของเด็ก 

     

ดานบุคลากร 

8 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาศูนยเด็กเลก็อยาง

ตอเน่ือง 
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ขอ รายการ (5) (4) (3) (2) (1) 

9. ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก มีความรับผิดชอบ เอาใจใสดูแล

เด็กอยางทั่วถึง 

     

10. ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กมีบุคลิกที่ดีเชนแตงตัวเรียบรอย 

พูดจาไพเราะ 

     

11. ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กมีสัมพันธที่ดีกับเด็ก      

12. ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กมีสัมพันธที่ดีกับผูปกครอง      

13. ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กเด็ก มีความรูความเขาใจในการ

อบรมเลี้ยงดูเด็กและ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ

เด็กทั้ง 4 ดานดวยวิธีการที่หลากหลาย 

     

14. ครูผู ดูแลเด็ก/ผู ดูแลเด็ก รับฟงความคิดเห็นของผู 

ปกครอง 

     

ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

15. ที่ต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความเหมาะสม      

16. มีการจัดทางเขา-ออก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่เหมาะสม      

17. อาคารเรียนมีความมั่นคงแข็งแรง      

18. มีการจัดพื้นที่ใชสอยแยกเปนสัดสวน      

19. หองเรียนมีแสงสวางเพียงพอและอากาศถายเทสะดวก      

20. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีรั้วกั้นบริเวณเปนสัดสวน เพื่อความ

ปลอดภัยของเด็ก 

     

21. มีพื้นที่เลนกลางแจงพรอมเครื่องเลนที่ปลอดภัย      

22. หองนํ้าหองสวมมีความสะอาดและพอเพียงตอจํานวนเด็ก      

23. สถานที่รับประทานอาหารมีความสะอาด โตะเกาอี้มีขนาด 

เหมาะสมกับเด็ก 

     

24. มีการจัดตกแตงหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู      

25. มีการติดต้ังอุปกรณเพื่อปองกันอัคคีภัย เชนติดต้ังเครื่อง

ตัดไฟ, ติดต้ังเครื่องดับเพลิง 

     

26. มีตูเก็บยาและเวชภัณฑสําหรับปฐมพยาบาลเด็ก      

27. มีการติดต้ังอุปกรณเพื่อปองกันพาหะนําโรคเชนมุงลวด      
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ขอ รายการ (5) (4) (3) (2) (1) 

ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

28. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนการเตรียมความ

พรอมและจัดประสบการณสําหรับเด็ก 

     

29. เน้ือหาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก      

30. มีการจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย 

เชน กิจกรรมพละ 

     

31. มีการจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการดานสังคม เชน 

ฝกเลนกับเพื่อนไดรูจักแบงปน 

     

32. มีการจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ-

จิตใจ เชน การเลานิทาน เตนประกอบเพลง 

     

33. มีการจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา 

เชน เด็กบอกช่ือตนเองได และชวยเหลือตนเองในเบื้องตน

ได 

     

34. มีการรายงานผลพัฒนาการของเด็กอยางสม่ําเสมอ      

35. มีการใชสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก      

36. มีการนําสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยใชในการจัดประสบ 

การณ 

     

37. มีการจัดกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม      

ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน  

38. มีการประชุมผูปกครองเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคและแนว

การจัดประสบการณ 

     

39. ครูผูดูแลเด็กและผูปกครองรวมกันแกปญหาของเด็ก      

40. ผูปกครองมีสวนสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในดานตางๆ 

เชนรวมพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดลอมในศูนยเด็ก 

     

41. มีการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆของศูนยเด็กใหชุมชน

ทราบ 

     

42. มีชุมชนเปนแหลงเรียนรูนอกสถานและแหลงเรียนรูภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

     

43. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการใหบริการชุมชน และหนวยงาน

อื่น ๆ เกี่ยวกับอาคารสถานที่ 
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ขอ รายการ (5) (4) (3) (2) (1) 

44. มีกิจกรรมเย่ียมบานเด็ก      

45. มีการนําเด็กและผูปกครองเขารวมกิจกรรมชุมชนอยาง

ตอเน่ือง 

     

ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

46. มีการใชศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรู

ทางดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

     

47. มีการสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาศูนยพัฒนา 

เด็กเล็กใหมีศักยภาพในการพัฒนาเด็กเล็ก 

     

48. มีการเสริมสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงานดานพัฒนา

เด็กปฐมวัยระหวางหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแล

เด็ก ผูบริหารและผูเกี่ยวของ 

     

49. มีการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา

เด็กปฐมวัย 

     

50. มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเครือขายศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

     

51. มีการเผยแพรประชาสัมพันธงานพัฒนาเครือขาย      

 

 

** ขอขอบพระคุณ ท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามครัง้น้ีคะ ** 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม 
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คาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของแบบสอบถาม 
(Iindex Of Item Objective Congruence : IOC ) 

 
 

เรื่อง  ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในอําเภอทาลี่ 

จังหวัดเลย 

ชื่อนักศึกษา   นางสาวจีรภา พลชา 

 

คําชี้แจงคําประเมิน 

ขอใหทานผูทรงคุณวุฒิ (ผูเช่ียวชาญ) พิจารณาประเมินความสอดคลองระหวางประเด็นสาระ

ในขอคําถามแตละขอ กับวัตถุประสงคหรือกรอบเน้ือหา(Index of item objective Congruence = 

IOC) ซึ่งไดกําหนดไวในรูปของนิยามศัพทของตัวแปรที่ศึกษาแตละดาน โดยกําหนดเกณฑการให

คะแนนดังน้ี 

คะแนน +1 หมายความวา แนใจวาขอคําถามวัดไดตรงกรอบเน้ือหาที่กําหนด 

คะแนน 0 หมายความวา ไมแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงกรอบเน้ือหาที่กําหนด 

คะแนน -1 หมายความวา แนใจวาขอคําถามวัดไดไมตรงกรอบเน้ือหาที่กําหนด 
 

ขอท่ี ประเด็นคําถาม 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม IOC คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1. ผูบริหารใหการสนับสนุนตอการจัดการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก

เพียงพอในการดูแลเด็ก (ครู 1 คน : เด็ก 20 

คน) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3. มีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4. มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อสํารวจความตอง 

การของชุมชนในการจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็ก 

เล็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ขอท่ี ประเด็นคําถาม 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม IOC คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

5. หนวยงานตนสังกัด (อบต./ทต.) มีงบประมาณ

ที่เหมาะสมเพื่อการดําเนินงานสงเสรมิสนับสนุน 

ตอการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6. มีการจัดอาหาร นํ้าด่ืม และนมใหเด็กอยางทั่ว 

ถึงและสะอาดถูกหลักอนามัย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7. มีการจัดหาสื่อหนังสือ วัสดุอุปกรณการเรียน

และอื่นๆที่เกี่ยวของโดยคํานึงถึงความปลอดภัย 

ประโยชนและการเรียนรูของเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

ดานบุคลากร 

1. หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาศูนย

เด็กเล็กอยางตอเน่ือง +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

2. ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก มีความรับผิดชอบ 

เอาใจใสดูแลเด็กอยางทั่วถึง +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

3. ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กมีบุคลิกที่ดีเชนแตงตัว

เรียบรอย พูดจาไพเราะ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4. ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กมีสัมพันธที่ดีกับเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5. ครูผู ดูแลเ ด็ก/ผู ดูแลเด็กมีสัมพันธที่ ดีกับ

ผูปกครอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6. ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กเด็ก มีความรูความเขา 

ใจในการอบรมเลี้ยงดูเด็กและมีการจัดกิจ 

กรรมสงเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดานดวย

วิธีการที่หลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7. ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก รับฟงความคิดเห็น

ของผูปกครอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

1. ที่ต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2. มีการจัดทางเขา-ออก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่

เหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ขอท่ี ประเด็นคําถาม 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม IOC คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

3. อาคารเรียนมีความมั่นคงแข็งแรง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4. จัดพื้นที่ใชสอยแยกเปนสัดสวน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5. หองเรียนมีแสงสวางเพียงพอ และอากาศถาย 

เทสะดวก +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีรั้วกั้นบริเวณเปนสัดสวน 

เพื่อความปลอดภัยของเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7. มีพื้นที่เลนกลางแจงพรอมเครื่องเลนที่ปลอดภัย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

8. หองนํ้าหองสวมมีความสะอาดและพอเพียง

ตอจํานวนเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

9. สถานที่รับประทานอาหารมีความสะอาด โตะ

เกาอี้มีขนาดเหมาะสมกับเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

10. มีการจัดตกแตงหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

11. มีการติดต้ังอุปกรณเพื่อปองกันอัคคีภัย เชน

ติดต้ังเครื่องตัดไฟ, ติดต้ังเครื่องดับเพลิง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

12. มีตูเก็บยาและเวชภัณฑสําหรับปฐมพยาบาล

เด็ก +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

13. มีการติดต้ังอุปกรณเพื่อปองกันพาหะนําโรค 

เชนมุงลวด +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนการ

เตรียมความพรอมและจัดประสบการณสําหรับ

เด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2. เน้ือหาในการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับวัยของ

เด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3. มีการจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการดาน

รางกาย เชนกิจกรรมพละ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4. มีการจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการดาน

สังคม เชน ฝกเลนกับเพื่อนได รูจักแบงปน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ขอท่ี ประเด็นคําถาม 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม IOC คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

5. มีการจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการดาน

อารมณ-จิตใจ เชน การเลานิทาน เตนประกอบ 

เพลง +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

6. มีการจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการดาน

สติปญญา เชน เด็กบอกช่ือตนเองได และชวย 

เหลือตนเองในเบื้องตนได 1 1 1 1 1 5 1.00 

7. มีการรายงานผลพัฒนาการของเด็กอยาง

สม่ําเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

8. มีการใชสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ

วัยของเด็ก +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

9. นําสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยใชในการจัดประสบ 

การณ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

10. มีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน 

1. มีการประชุมผูปกครองเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค

และแนวการจัดประสบการณ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2. ครูผูดูแลเด็กและผูปกครองรวมกันแกปญหา

ของเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3. ผูปกครองมีสวนสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในดานตาง ๆ เชนรวมพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวด 

ลอมในศูนยเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4. มีการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของศูนย

เด็กใหชุมชนทราบ +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

5. มีชุมชนเปนแหลงเรียนรูนอกสถานและแหลง

เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหบริการชุมชน และ

หนวยงานอื่น ๆ เกี่ยวกับอาคารสถานที ่ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7. มีกิจกรรมเย่ียมบานเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ขอท่ี ประเด็นคําถาม 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม IOC คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

8. นําเด็กและผูปกครองเขารวมกิจกรรมชุมชน

อยางตอเน่ือง +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1. มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนแหลงแลกเปลี่ยน

เรียนรูทางดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2. สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใหมีศักยภาพในการพัฒนาเด็ก

เล็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3. เสริมสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงานดาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยระหวางหัวหนาศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูบริหารและผูเกี่ยวของ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4. เปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5. มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเครือ 

ขายศูนยพัฒนาเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6. มีการเผยแพรประชาสัมพันธงานพัฒนาเครือ 

ขาย +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 

คาความเช่ือม่ัน 
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คาความเช่ือม่ัน 
 

GET FILE='D:\บริหารการศึกษา\วิทยานิพนธ\เครื่องมือ\4.Try Outจีรภา.sav'. RELIABILITY 

/VARIABLES=a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 

c10 c11 c12 c13 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 f1 f2 f3 f4 

f5 f6 /SCALE ('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 

/SUMMARY=TOTAL. 

 

Reliability 

 [DataSet1] D:\บรหิารการศึกษา\วิทยานิพนธ\เครื่องมือ\4.Try Out จีรภา.sav 

 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 29 96.7 

Excludeda 1 3.3 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.978 51 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

a1 4.10 .673 29 

a2 3.86 .693 29 

a3 3.97 .731 29 

a4 3.86 .833 29 
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 Mean Std. Deviation N 

a5 4.21 .774 29 

a6 4.21 .620 29 

a7 4.31 .660 29 

b1 4.21 .620 29 

b2 4.38 .561 29 

b3 4.24 .577 29 

b4 4.38 .561 29 

b5 4.38 .622 29 

b6 4.34 .553 29 

b7 4.28 .649 29 

c1 4.28 .649 29 

c2 4.17 .711 29 

c3 4.28 .702 29 

c4 4.03 .778 29 

c5 4.28 .591 29 

c6 4.24 .739 29 

c7 4.10 .900 29 

c8 4.17 .658 29 

c9 4.21 .726 29 

c10 4.24 .636 29 

c11 4.17 .759 29 

c12 3.86 .693 29 

c13 3.72 .797 29 

d1 4.03 .680 29 

d2 4.17 .602 29 

d3 4.14 .639 29 

d4 4.21 .620 29 
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 Mean Std. Deviation N 

d5 4.24 .636 29 

d6 4.45 .572 29 

d7 4.17 .658 29 

d8 4.28 .649 29 

d9 4.10 .817 29 

d10 4.10 .772 29 

e1 4.17 .805 29 

e2 3.90 .860 29 

e3 3.86 .953 29 

e4 3.90 .817 29 

e5 3.90 .939 29 

e6 3.93 .799 29 

e7 3.28 1.032 29 

e8 3.76 .830 29 

f1 3.90 .860 29 

f2 3.97 .865 29 

f3 4.07 .753 29 

f4 4.07 .651 29 

f5 3.90 .673 29 

f6 3.86 .639 29 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

208.83 659.291 25.677 51 
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ประวัตผิูวิจัย 

 
ชื่อ - สกุล : นางสาวจีรภา พลชา 

วัน เดือน ปเกิด : วันที่ 6 กุมภาพันธ 2522 

สถานท่ีเกิด : อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย 

สถานท่ีอยูปจจุบัน : บานเลขที่ 102 หมู 4 ตําบลอาฮี อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย  

  

การศึกษา  

 พ.ศ.2535 : ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานนากระเซ็ง อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย 

 พ.ศ.2538 : มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนทาลี่วิทยา อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย  

 พ.ศ.2541 : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทาลี่วิทยา อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย  

 พ.ศ.2545 : ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาการศึกษาปฐมวัย 

  มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย อําเภอเมือง จังหวัดเลย  

 

ประสบการณการทํางาน 

 พ.ศ.2545 : ครูเอกชนโรงเรียนอนุบาลศักด์ิสุภา อําเภอชนบทจังหวัดขอนแกน 

 พ.ศ.2547 : ครูเอกชนโรงเรียนวรราชวิทยา อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

 พ.ศ.2551 : ผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาลี่ อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย 

 พ.ศ.2555 : ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาลี่ อําเภอทาลี่  

  จังหวัดเลย  

 ปจจุบัน : ครูผูดูแลเด็ก(คศ.1) รักษาราชการแทนหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลทาลี่ อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย  
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