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 การวิจัยครังนีมีว ัตถุประสงค์เพือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวข้อง  

ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลยใน 6 ดา้น คือ ดา้นการบริหาร

จัดการศูนย์พฒันาเด็กเล็กด้านบุคลากร ด้านอาคาร สถานที สิงแวดลอ้มและความปลอดภัย 

ดา้นวิชาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยัและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ใน

การจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลยจาํแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษา รายได ้และศึกษาขอ้เสนอแนะของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย มีประชากรจาํนวน 617 คน กลุ่มตวัอยา่ง 234 คน วิเคราะห์ขอ้มลูโดย

ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปเพือหาค่าสถิติความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

และการทดสอบค่าt-test และค่าF-test  

 ผลการวจิยัพบว่า 

 1.  ระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

อาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลย โดยรวมทงั 6 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยคือ ดา้น

การบริหารจดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ รองลงมาคือดา้นบุคลากร และดา้นอาคารสถานที สิงแวดลอ้ม

และความปลอดภยั ส่วนดา้นทีมีค่าเฉลียน้อยสุดคือดา้นการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาค

ส่วน มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก 

 2.  เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย จาํแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้โดยรวมพบว่า

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 3.  ขอ้เสนอแนะของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย

จงัหวดัเลย พบว่า ผูบ้ริหารควรให้ความสําคญัในการจัดการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มากกว่าที

เป็นอยู ่อีกทงัควรไดพิ้จารณาในเรืองขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากรประจาํศนูยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ดว้ย รวมทงัควรเชิญชวนใหทุ้กภาคส่วนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยา่งเต็มที 
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 The objectives of this research were to study the stakeholders’ participation in 

educational administration of child development centers in Muang district, Loei province, 

classified by six aspects; namely, administration, personnel, location, environment and safety, 

academic and course activities, participation and support from all sectors and promotion of early 

childhood development network, to compare the stakeholders’ participation in educational 

administration of child development centers in Muang district, Loei province, classified by 

gender, age, occupation, educational level, salary, and to study the stakeholders’ 

recommendations in in educational administration of child development centers in Muang district, 

Loei province. The research population was a total of 617stakeholders in in educational 

administration of child development centers in Muang district, Loei province and 234 samples 

were selected. The data were statistically analyzed by The Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) in terms of frequency distribution, percentage, mean,  standard deviation, T-test 

(independent samples), and one-way analysis of variance (one-way ANOVA) with F-test.    

 The research findings were as follows: 

 1.  The stakeholders’ participation in educational administration of child development 

centers in Muang district, Loei province was found overall to be at a high level. Ranked from 

high to low according to the value of the mean; the aspects were administration, personnel and 

location, environment and safety whereas the aspect with the lowest value of the mean was 

participation and support from all sectors, which was found to be at a high level of the mean.  

 2.  The comparison of the stakeholders’ participation in educational administration of 

child development centers in Muang district, Loei province, classified by gender, age, occupation, 



ง 

educational level, and salary, was found to be overall different at the statistical significance of 

0.05.   

 3. The stakeholders’ recommendations in educational administration of child develop- 

ment centers in Muang district, Loei province, were found that the child development center’s 

administrators should pay more attention to existing educational administration of child 

development centers. They should also consider work morale of child development centers’ 

personnel and invite all sectors to participate in educational administration.  
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จงัหวดัเลย โดยภาพรวมและรายดา้น 68 

4.3 แสดงค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการมีส่วนร่วม

ของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจัดการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย 

จงัหวดัเลย ดา้นการบริหารจดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 69 

4.4 แสดงค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการมีส่วนร่วม

ของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจัดการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย 

จงัหวดัเลย ดา้นบุคลากร 71 

4.5 แสดงค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการมีส่วนร่วม

ของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจัดการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย 

จงัหวดัเลย ดา้นอาคารสถานที สิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 72 

4.6 แสดงค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการมีส่วนร่วม

ของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจัดการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย 

จงัหวดัเลย ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 73 

4.7 แสดงค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการมีส่วนร่วม

ของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจัดการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย 

จงัหวดัเลย ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน 75 

4.8 แสดงค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการมีส่วนร่วม

ของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจัดการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย 

จงัหวดัเลย ดา้นส่งเสริมเครือข่ายและการพฒันาเด็กปฐมวยั 77 

4.9 แสดงผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดั

การศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย จาํแนกตามเพศ 79 



ซ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางที  หนา้ 

4.10 แสดงผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดั

การศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย จาํแนกตามอาย ุ 80 

4.11 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน

เกียวข้อง ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 

จาํแนกตามอาย ุ 82 

4.12 แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 

ในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย โดยภาพรวม

จาํแนกตามอาย ุ 83 

4.13 แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 

ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ด้านการ

บริหารจดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ จาํแนกตามอาย ุ 83 

4.14 แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 

ในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ดา้นบุคลากร

จาํแนกตามอาย ุ 84 

4.15 แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 

ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ดา้นอาคาร

สถานที สิงแวดลอ้มและความปลอดภยั จาํแนกตามอาย ุ 84 

4.16 แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 

ในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ดา้นวิชาการ

และกิจกรรมตามหลกัสูตร จาํแนกตามอาย ุ 85 

4.17 แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 

ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ดา้นการมี

ส่วนร่วมและสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน จาํแนกตามอาย ุ 85 

4.18 แสดงผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดั

การศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย จาํแนกตามอาชีพ 86 
 
 
 



ฌ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางที  หนา้ 

4.19 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน

เกียวข้อง ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 

จาํแนกตามอาชีพ 88 

4.20 แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 

ในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย โดยภาพรวม

จาํแนกตามอาชีพ 89 

4.21 แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 

ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ด้านการ

บริหารจดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ จาํแนกตามอาชีพ 90 

4.22 แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 

ในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ดา้นบุคลากร

จาํแนกตามอาชีพ 91 

4.23 แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 

ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ดา้นอาคาร

สถานที สิงแวดลอ้มและความปลอดภยั จาํแนกตามอาชีพ 92 

4.24 แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 

ในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ดา้นวิชาการ

และกิจกรรมตามหลกัสูตร จาํแนกตามอาชีพ 93 

4.25 แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 

ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ดา้นการมี

ส่วนร่วมและสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน จาํแนกตามอาชีพ 94 

4.26 แสดงผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดั

การศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย จาํแนกตามระดับ

การศึกษา 95 

4.27 แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 

ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ด้านการ

บริหารจดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ จาํแนกตามระดบัการศึกษา 96 



ญ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางที  หนา้ 

4.28 แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 

ในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ดา้นบุคลากร

จาํแนกตามระดบัการศึกษา 98 

4.29 แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 

ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ดา้นอาคาร

สถานที สิงแวดลอ้มและความปลอดภยั จาํแนกตามระดบัการศึกษา 100 

4.30 แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 

ในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ดา้นวิชาการ

และกิจกรรมตามหลกัสูตร จาํแนกตามระดบัการศึกษา 102 

4.31 แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 

ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ดา้นการมี

ส่วนร่วมและสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน จาํแนกตามระดบัการศึกษา 104 

4.32 แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 

ในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ดา้นส่งเสริม

เครือข่ายและการพฒันาเด็กปฐมวยั จาํแนกตามระดบัการศึกษา 106 

4.33 แสดงผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดั

การศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย จาํแนกตามรายได ้ 108 

4.34 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน

เกียวข้อง ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 

จาํแนกตามรายได ้ 109 

4.35 แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 

ในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย โดยภาพรวม

จาํแนกตามรายได ้ 110 

4.36 แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 

ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ด้านการ

บริหารจดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ จาํแนกตามรายได ้ 111 
 
 



ฎ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางที  หนา้ 

4.37 แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 

ในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ดา้นบุคลากร

จาํแนกตามรายได ้ 111 

4.38 แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 

ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ดา้นอาคาร

สถานที สิงแวดลอ้มและความปลอดภยั จาํแนกตามรายได ้ 112 

4.39 แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 

ในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ดา้นวิชาการ

และกิจกรรมตามหลกัสูตร จาํแนกตามรายได ้ 112 

4.40 แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 

ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ดา้นการมี

ส่วนร่วมและสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน จาํแนกตามรายได ้ 113 
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สารบัญแผนภูม ิ

 

แผนภูมิที  หนา้ 

1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใชใ้นการวิจยั 5 
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

จากแนวคิดการพฒันาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 8 - 9  

จะเห็นไดว้่าจุดมุ่งหมายหลกัในการพฒันาประเทศนันเน้นคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาและ

แผนพฒันาประเทศฉบบัที 10 ปัจจุบนั ฉบบัที 11 ก็ยงัคงเน้นคนเป็นศูนยก์ลางเช่นเดิม ส่วนการ

พฒันาเศรษฐกิจเป็นเพียงเครืองมือของการพฒันาคนและคุณภาพชีวิตของคนเท่านัน การพฒันา

ประเทศให้เจริญก้าวหน้ามั นคงถาวรย่อมขึนอยู่กับคุณภาพของประชาชนในชาติเป็นสําคัญ  

การสร้างประชาชนใหมี้คุณภาพจะตอ้งเริมปลกูฝังมาตงัแต่วยัแรกเริมของชีวิต คือ วยัแรกเกิดจนถึง  

6 ขวบ ซึงมีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างฐานะความพร้อมให้แก่เด็กทีจะเจริญเติบโตขึนเป็นกาํลงั

สาํคญัในการพฒันาประเทศ การเน้นคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา หมายถึง การให้ทุกคน 

ในสงัคมไดรั้บการพฒันาใหเ้ต็มตามศกัยภาพมีสติปัญญา ความคิดมีจิตสาํนึก รับผิดชอบต่อสังคม

และสิงแวดลอ้มเป็นการพฒันาทีมีพืนฐานบนความเป็นไทย รู้จกัตนเอง รู้จักวฒันธรรมไทย  

การวางรากฐานของการพฒันาคนตอ้งปลกูฝังมาตงัแต่วยัเด็ก คือตงัแต่แรกเกิด จนถึง 6 ปี ซึงเป็นวยั

ทีตอ้งวางรากฐานการพฒันาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ คุณธรรมและ

จริยธรรมใหเ้จริญงอกงามอยา่งต่อเนืองและเหมาะสม เด็กวยันีไม่สามารถดาํเนินชีวิตอยูดี่หากไม่ได้

รับการเอาใจใส่ดูแลจากพ่อแม่ หรือผูป้กครองทีจะตอบสนองความต้องการพืนฐานของเด็ก  

ในสภาวการณ์ปัจจุบนัการประกอบอาชีพนอกบา้นเพือหาเลียงครอบครัวใหอ้ยูร่อดในสังคมอย่างมี

สุขก่อใหเ้กิดปัญหาการทอดทิงบุตรหลานให้อยู่ตามลาํพงักบัคนเลียงทีขาดการดูแลเอาใจใส่อย่าง

ถูกตอ้ง ดงันัน “ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก” จึงเป็นสถานทีแห่งหนึงทีเกิดขึนเพือเป็นการจดัสวสัดิการ 

ในชุมชนของรัฐ ซึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินไดม้องเห็นปัญหาและความจาํเป็นเพือช่วยแบ่งเบา

ภาระการอบรมเลียงดูเด็กของพ่อแม่ผูป้กครองให้ไดใ้ชเ้วลาในการประกอบอาชีพไดอ้ย่างเต็มที 

ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 มาตราที 

22 กาํหนดว่าการจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ 

และถือว่าผูเ้รียนมีความสาํคญัทีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา

ตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ สิงสาํคญัในการจดัการศึกษาตามแนวพระราชบญัญติันี คือ ผูเ้รียน
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ตอ้งไดรั้บการสนับสนุนจากโรงเรียน บา้นและสังคมพร้อมกนัไปอย่างต่อเนือง โรงเรียนตอ้งสือ

ความเขา้ใจใหก้บัพ่อแม่ ผูป้กครอง ชุมชนและสงัคมไทยไดท้ราบว่าการเรียนรู้สามารถเกิดขึนไดทุ้ก

โรงเรียนจะสร้างพลงัการเรียนรู้ทงัทางดา้นปัญญา และอารมณ์ควบคู่กนัไป โดยเฉพาะการมีส่วน

ร่วมของพ่อแม่ ผูป้กครองและชุมชนในการจดัและพฒันาการศึกษา  

ทงันี การจดัการศึกษาปฐมวยัเป็นการศึกษาทีเน้นการส่งเสริมพฒันาการ รวมทงัการ 

สร้างเสริมการเรียนรู้ซึงหมายความว่า การจดัการศึกษา ตอ้งเป็นความต่อเนืองจากบา้นสู่โรงเรียน

และโรงเรียนสู่บ้าน การร่วมมือระหว่างบา้นและโรงเรียนจึงมีความหมายว่าครอบครัวเหมือน 

งานการศึกษา เพราะครอบครัวเป็นแหล่งสถานศึกษาแรกของคน พ่อแม่คือครูคนแรกของลูก  

(กุลยา ตนัติผลาชีวะ, 2544, หน้า 36) โรงเรียนจึงเป็นสถาบนัทางสังคมหน่วยเดียวเท่านันทีมีการ

ติดต่อสัมพนัธ์กนักบัสถาบนัครอบครัวมากกว่าหน่วยอืน ๆ โดยเฉพาะในสถานรับเลียงเด็กหรือ

โรงเรียนอนุบาลซึงจะเห็นไดว้่าความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบับา้นเริมตน้เร็วกว่าในชนัเรียน

ระดบัอืนซึงความ สัมพนัธ์ดงักล่าวยงัเกียวขอ้งกบัชุมชนอีกดว้ย ในแง่ของการมีส่วนร่วมในการ 

ทีจะกําหนดเป้าหมายทีจะพฒันาเด็กให้สอดคล้องกัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

แห่งชาติ, 2544)  

ยุพิน สุวรรณฤทธิ (2535, หน้า 129) การศึกษาในระดบัปฐมวยัก็เป็นการศึกษาอีกระดบั

หนึงทีมีความสาํคญัมากเพราะเป็นการศึกษาช่วงแรกของชีวิตซึงเป็นจุดเริมตน้ชีวิตของเด็กทีจะสั ง

สมประสบการณ์ต่าง ๆ อนัเป็นรากฐานของการศึกษาในระดบัทีสูงขึน ซึงมีอิทธิพลต่อการดาํรง 

ชีวิตไปตลอดจนถึงวาระสุดทา้ยของชีวิตโดยเหตุนีเองการจดัการศึกษาใหแ้ก่เด็กก่อนประถมศึกษา

จึงเป็นสิงทีมีคุณค่ามากกบัศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ทีจดัการศึกษาระดบันีขึนเพือทีจะมุ่งเน้นและส่งเสริม

พฒันาการทงัดา้นร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาปลูกฝังศีลธรรมวฒันธรรมอนัดีงาม

ของไทยเพือเตรียมความพร้อมก่อนเขา้เรียนระดบัประถมศึกษาหลกัสูตรก่อนประถมศึกษาเป็นการ

จดัการศึกษาให้ครอบคลุมเด็กทุกประเภททีมีอายุระหว่าง 3 ถึง 6 ปี โดยจดัในลกัษณะของการ

เตรียมความพร้อมผ่านกิจกรรมการเล่นทีเหมาะสมกบัวยัเพือให้เด็กมีพฒันาการทางด้านร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สงัคมและสติปัญญาเต็มตามศกัยภาพ โดยยดึหลกัการอบรมเลียงดู และให้การศึกษา

เพือใหเ้ด็กสามารถดาํรงชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีความสุขไดรั้บการเตรียมความพร้อม

ก่อนเขา้รับการศึกษาระดบัประถมศึกษา และเป็นการพฒันาเด็กโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม 

(กรมวิชาการ, 2542, หนา้ 2)  

ดังนัน เพือเป็นการปรับปรุงคุณภาพของการจัดการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อาํเภอ 

เมืองเลย จงัหวดัเลยตอ้งเปิดโอกาสให้บุคคลทีส่วนเกียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียน 

การสอน ซึงตรงกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที  
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2 พ.ศ. 2545) ทีเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาไม่ว่าจะเป็น 

การจดัการศึกษาทีบา้น หรือการเขา้มามีส่วนร่วมจดัการศึกษาในโรงเรียน ในการเขา้มามีส่วน 

ร่วมจัดการศึกษาจึงถือเป็นตัวชีว ัดหนึงทีสําคัญอันจะส่งผลต่อความสําเร็จของการจัดการ 

ศึกษาต่อไป 

ผูว้ิจัยจึงเห็นความจาํเป็นในการศึกษาเกียวกับการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวข้องใน 

การจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อาํเภอเมือเลย จังหวดัเลย อนัจะเป็นแนวทางในการพฒันา

คุณภาพการศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานสูงขึนต่อไปและในฐานะผูว้ิจัยเป็น 

ผูดู้แลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ซึงรับผิดชอบงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได้เล็งเห็น

ความสําคัญของปัญหาในการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวข้องในการจัดการศึกษาศูนยพ์ฒันา 

เด็กเลก็ อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น 6 ดา้น คือ ดา้นการบริหารการจดัการ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที สิงแวดลอ้มและความปลอดภัย ด้านวิชา 

การและกิจกรรมตามหลกัสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนและดา้น

ส่งเสริมเครือข่ายพฒันาเด็กปฐมวัย เพือให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีคุณภาพ และมาตรฐานตามที 

กรมส่งเสริมส่วนทอ้งถินไดก้าํหนด เนืองจากการพฒันาเด็กนนั ผูป้กครอง ครู และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถินนันต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันซึงจะทําให้การพัฒนาเด็กนันเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ผูว้ิจัยต้องการทีจะศึกษาการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวข้องในการจัดการศึกษา 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อาํเภอเมืองเลย จังหวดัเลย เพือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการ 

มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 

ใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน  

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.2.1 เพือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 

1.2.2 เพือเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศูนย์

พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย จาํแนกตามเพศ ระดบัการศึกษา อาย ุอาชีพ และรายได ้

1.2.3 เพือศึกษาขอ้เสนอแนะของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย  
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1.3 สมมตฐิานของการวจิยั 

1.3.1 ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 

แตกต่างกนัทีมีเพศต่างกนัมีระดบัการมีส่วนร่วม  

1.3.2 ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 

แตกต่างกนัทีมีอายตุ่างกนัมีระดบัการมีส่วนร่วม  

1.3.3 ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 

แตกต่างกนัทีมีอาชีพต่างกนัมีระดบัการมีส่วนร่วม  

1.3.4 มีส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 

แตกต่างกนัทีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีระดบัการมีส่วนร่วม 

1.3.5 มีส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 

แตกต่างกนัทีมีรายไดต่้างกนัมีระดบัการมีส่วนร่วม  

 

1.4 กรอบแนวคดิทีใช้ในการวจิยั 

การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็กรณีศึกษาพืนที 

อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ผูว้ิจยัไดศึ้กษาตามมาตรฐานการดาํเนินศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน สาํนกัประสานและพฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถิน กรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงมหาดไทย (ม.ป.ป.) 
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        ตวัแปรต้น                                                      ตวัแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมทิี 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคดิทใีช้ในการวจิยั 

 

1.5 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ  

1.5.1 นาํผลการวิจยัทีไดไ้ปเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาใหดี้ขึน 

1.5.2 นาํแนวคิดจากระดบัของปัจจยัต่าง ๆ ต่อการมีส่วนร่วมไปใชใ้นการปฏิบติังานเพือ

ส่งเสริมใหผู้ที้มีส่วนเกียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมและสร้างเสริมศรัทธาในการดาํเนินงานในรูปแบบ

การจดัการศึกษาในศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
 

1. เพศ    

1. ชาย 

2. หญิง 

2. ระดับการศึกษา 

1. ตาํกว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย 

2. สูงกว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย 

3. อาย ุ

1. ตาํกว่า 25 ปี 

2. 26-35 ปี 

3. 36 ปี ขึนไป 

4. อาชีพ      

1. เกษตรกร 

2. รับจา้งหรือรายไดไ้ม่คงที  

3. มีรายไดป้ระจาํเดือนทีมนัคง 

4. ประกอบอาชีพอิสระ 

5. รายได้ 

1. ตาํกว่า 5,000 บาท 

2. 5,001-10,000 บาท 

3. 10,001-15,000 บาท 

4. 15,001 บาทขึนไป 

การมส่ีวนร่วมของผู้ทีมีส่วนเกียวข้องในการ

จดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็   อาํเภอเมือง

เลย  จงัหวดัเลย 

    

1. ดา้นการบริหารจดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

2. ดา้นบุคลากร 

3. ดา้นอาคาร สถานที สิงแวดลอ้ม และความ

ปลอดภยั 

4. ดา้นวิชาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร 

5. ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจาก

ทุกภาคส่วน 

6. ด้านส่งเสริมเค รือข่ายการพัฒนาเด็ก 

ปฐมวยั 
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1.6 ขอบเขตการวจิยั  

งานวิจยันีมีประเด็นศึกษาในการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก อาํเภอเมืองเลย โดยเป็นการศึกษาวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) ซึงผูว้ิจยัได้

กาํหนดขอบเขตการวิจยั โดยศึกษาตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน สาํนกัประสานและพฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถิน กรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนทอ้งถิน กระทรวงมหาดไทย (กระทรวงมหาดไทย, 2544) แนวนโยบายการจดัการศึกษาใน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2545- 2559) กรุงเทพฯ 

1.6.1 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากร ไดแ้ก่ นายกองค์การบริหารส่วน

ทอ้งถิน นักวิชาการศึกษา ครูผูดู้แลเด็ก และคณะกรรมการการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อาํเภอ

เมืองเลย จงัหวดัเลย จาํนวน 617 คน กลุ่มตวัอยา่งทีไดจ้ากการเปรียบเทียบตามตาราง ของ Krejcie 

& Morgan เท่ากบั 234 คน 

1.6.2 ขอบเขตดา้นเนือหาและตวัแปรทีศึกษา ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งใน

การจัดการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อาํเภอเมืองเลย จังหวดัเลย โดยศึกษาตามมาตรฐานการ

ดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน สาํนักประสานและพฒันาการจดั

การศึกษาทอ้งถิน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน กระทรวงมหาดไทย 6 ดา้น ดงันี 

  1. ดา้นการบริหารจดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

  2. ดา้นบุคลากร 

  3. ดา้นอาคารสถานที สิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 

  4. ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 

  5. ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน 

  6. ดา้นส่งเสริมเครือข่ายและการพฒันาเด็กปฐมวยั  

1.6.3 ขอบเขตดา้นพืนทีไดแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทีสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินใน

พืนทีอาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย จาํนวน 45 ศนูย ์

 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะทีใช้ในการวจิยั 

ด้านการบริหารจดัการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน มี

หนา้ทีรับผดิชอบการบริหารจดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหมี้มาตรฐานและคุณภาพตามหลกัวิชาการ 

กฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสงัการทีเกียวขอ้ง โดยความร่วมมือสนบัสนุนของประชาชนในชุมชน

ทอ้งถินนนั ๆ แบ่งการจดัการเป็น 3 ดา้น คือ 1) ดา้นการบริหารงาน 2) ดา้นการบริหารงบประมาณ  

3) ดา้นการบริหารบุคคล 
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ด้านบุคลากร หมายถึง บุคลทีเกียวข้องในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ประกอบนายกองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน นกัวิชาการศึกษา ครูผูดู้แลเด็ก ดว้ยหัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก 

ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ผูป้ระกอบอาหาร ภารโรง พนักงานจา้งทีปฏิบติัหน้าทีอืน และคณะกรรมการ

บริหารศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัเลย 

ด้านอาคารสถานที สถานที สิงแวดล้อมและความปลอดภัย หมายถึง การก่อสร้างหรือ

ปรับปรุงอาคาร สถานที และจกัภูมิทศัน์สภาพแวดลอ้มทงัภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ตอ้ง 

คาํนึงถึงความมนัคง แข็งแรง ถูกสุขลกัษณะ มีความเหมาะสมและปลอดภยัแก่เด็ก ตลอดจนการ

ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมพฒันาการเด็กให้ผูป้กครองมีความมนัใจไวว้างใจ และส่งผลต่อสุขภาพ

โดยตรงในการป้องกนั การแพร่กระจายของโรคติดต่อ ลดความเสียงจากการเกิดอุบติัเหตุส่งเสริม

ความปลอดภยัและฝึกสุขนิสยั ใหเ้ด็กมีพฤติกรรมทีถกูตอ้ง 

ด้านวชิาการและกิจกรรมตามหลักสูตร หมายถึง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาและ

พฒันาเด็กปฐมวยัทีต้องใชห้ลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช 2546 มาเป็นแนวทางการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน มีการนิเทศการศึกษาเป็นงานทีครอบ 

คลุมถึงการใหก้ารช่วยเหลือใหแ้นะนาํปรึกษาทางวิชาการเพือให้การดาํเนินการต่าง ๆ ภายในศูนย์

พฒันาเด็กเลก็มีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 

ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน หมายถึง พระราชบัญญติัการศึกษาแห่ง 

ชาติ พุทธศกัราช 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม พุทธศกัราช 2545 มาตรา 29 กาํหนดให้สถานศึกษา

ร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน เอกชน องค์กรเอกชน 

องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถานบนัสังคมอืน ส่งเสริมความเขม้แข็ง 

ของชุมชนโดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพือให้ชุมชนมีการจดัการศึกษาอบรม มีการ

แสวงหาความรู้ ขอ้มลู ข่าวสารเพือพฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการ 

ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  หมายถึง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินเป็นสถานพฒันาเด็กปฐมวยัทีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานในการอบรมเลียงด ู

จดัประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการการเรียนรู้แกเด็กปฐมวยัอย่างครอบคลุม กวา้งขวาง เป็น 

พืนฐานของการศึกษาเพือพฒันาคนอยา่งมีคุณภาพศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน

รวมทังหัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ผูบ้ริหารและผูเ้กียวขอ้งของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินจึงตอ้งเสริมสร้างเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยัทงัในระดบัองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน ระดบัอาํเภอ ระดบัจงัหวดั ระดบัภาคโดยมีวตัถุประสงค์และแนวทางในการ

ดาํเนินงาน 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หมายถึง ราชการส่วนทอ้งถินทีไดรั้บการเลือกตงัจากประชาชน

ในทอ้งถินนนั มีอาํนาจหนา้ทีในการบริหารจดัการการสาธารณะตามกฎหมาย เพือประโยชน์สุขของ

ชุมชนในทอ้ถินนนั  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานศึกษาทีให้การอบรมเลียงดู จดัประสบการณ์ และส่ง 

เสริมพฒันาการ การเรียนรู้ใหเ้ด็กเลก็มีความพร้อมดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ทีตงัอยูใ่นเขตอาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 

แนวทางการพฒันา หมายถึง แนวทางวิธีการพฒันาหรือเปลียนแปลงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดี

ขึนกว่าเดิม ในดา้นการบริหารศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ ดา้นบริหารบุคคล ดา้นการจดัประสบการณ์ และ

ดา้นพฒันาผูเ้รียน 

มาตรฐานการศึกษา (มาตรฐานขนัพืนฐาน) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน หมายถึง การดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กดา้นบุคลากร ดา้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และดา้น

ผูเ้รียน  

ด้านบริหารบุคลากร หมายถึง การวางแผนบุคลากร การสรรหาคดัเลือก และการบรรจุแต่ง 

ตงั การจดับุคลากรเขา้สู่งาน การพฒันาบุคลากร การบาํรุงขวญัและกาํลงัใจ และการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของผูดู้แลเด็ก 

ด้านการจดัประสบการณ์ หมายถึง การจดัทาํหลกัสูตรแนวการจดัทาํแผนระสบการณ์ สือ/

นวตักรรม แหล่งเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ การนิเทศ การวดัและการประเมินผลการจดัประสบการณ์

ของศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

ด้านพัฒนาผู้ เรียน หมายถึง การับนักเรียน การจัดสวสัดิการการบริการนักเรียน การ

ส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียนและการประเมินผูเ้รียน 

การมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง หมายถึง การมีส่วนร่วมผูป้กครองเด็ก คณะกรรมการศูนย์

พฒันาเด็กเล็กและหมายรวมถึงผูน้ ําหมู่บ้านในด้านบุคลากรและการบริหารจดัการด้านอาคาร

สถานที สิงแวดลอ้มและความปลอดภยั  

คณะกรรมการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ หมายถึง บุคคลทีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินพิจารณา

คดัเลือกและแต่งตงั เพือปฏิบติัหนา้ทีในการส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็กตามมาตรฐานการ ดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ ดา้นวิชาการ และ

กิจกรรม ตามหลกัสูตรและดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคล ไดมี้ส่วนช่วยเหลือ

ระหว่างกนั ดว้ยจิตใจและอารมณ์ของ แต่ละบุคคลในการร่วมคิด ร่วมวางแผนร่วมตดัสินใจ ร่วม
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ปฏิบติังานและร่วมรับผดิชอบในเรืองต่าง ๆ ทีมี ผลกระทบต่อส่วนรวมในการบริหารจดัการเพือให้

บรรลุจุดมุ่งหมายของสงัคมในดา้นการจดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

ผู้มส่ีวนเกยีวข้อง หมายถึง นายกองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิน นกัวิชาการศึกษาครูผูดู้แลเดก็

เลก็ กรรมการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็  
   
 



 

 

บทที 2 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

การศึกษาเรือง การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ในครังนีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัที

เกียวขอ้งซึงจดัทาํเป็นกรอบแนวคิดทฤษฎีและแนวทางเพือเป็นประโยชน์สาํหรับการศึกษาคน้ควา้ 

โดยไดน้าํเสนอตามลาํดบัดงันี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการมีส่วนร่วม 

2.2 มาตรฐานการดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

2.3 มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น 

(มาตรฐานขนัพืนฐาน) 

2.4 บทบาทของผูที้มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

2.5 งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกียวกับการมีส่วนร่วม  

2.1.1 ความหมายของการมส่ีวนร่วม 

คาํว่า การมีส่วนร่วม (Participation) มีการให้ความหมายไวม้ากมาย มีหลายมิติหลายเหตุ 

การณ์ เราก็เลยตอ้งพิจารณาเฉพาะกรณี ๆ ไป การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลกัการสากลที

อารยประเทศใหค้วามสาํคญั และเป็นประเด็นหลกัทีสงัคมไทยใหค้วามสนใจเพือพฒันาการบริหาร

การศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิทางการเรียนทีดี จะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

บา้นกบัสถานศึกษาให้ดี ชุมชน ผูป้กครองจาํเป็นตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา

เพือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน การมีส่วนร่วมของชุมชนนนัมีนกัวิชาการหลายท่าน

ไดใ้หค้วามหมายไวด้งันี 

Cohen และ Uphoff (1981, p. 6) ไดใ้หค้วามหมายการมีส่วนร่วมของชุมชนว่า สมาชิกของ

ชุมชนตอ้งเขา้มามีส่วนเกียวขอ้งใน 4 มิติ ไดแ้ก่ 

1. การมีส่วนร่วมการตดัสินใจว่าควรทาํอะไรและทาํอยา่งไร 

2. การมีส่วนร่วมเสียสละในการพฒันารวมทงัลงมือปฏิบติัตามทีไดต้ดัสินใจ 

3. การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ทีเกิดขึนจากการดาํเนินงาน 
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4. การมีส่วนร่วมในการประเมิลผลโครงการ 

2.1.2 แนวคดิทฤษฎีกบัการมส่ีวนร่วม 

องค์กรสหประชาชาติ (United Nation 1981, p. 5) ไดใ้ห้ความหมายเจาะจงถึงการมีส่วน

ร่วมว่าการมีส่วนร่วมเป็นการพบปะทางสังคม ทงัในลกัษณะการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล 

และการมีส่วนร่วมของกลุ่ม 

สุเทพ สังกะเพศ (2550, หนา้ 30) ไดก้ล่าวว่าการมีส่วนร่วมหมายถึง กระบวนการทีทุกคน

ภายในองคก์รและภายนอกองคก์รเขา้มามีส่วนเกียวขอ้งในการพฒันาเพือปฏิบติักิจกรรมให้บรรลุ

วตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้โดยร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติั ร่วมกาํกบัติดตามประเมินผล คลอด

จนร่วมแกปั้ญหา ร่วมรับผลประโยชน์ ซึงการมีส่วนร่วมนันย่อมเกิดจากพืนฐานของความสนใจ

ความห่วงใยร่วมกนั และความพึงพอใจในการมีส่วนร่วม 

นรินทร์ชัย พัฒนพงษศา (2547) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า คือกระบวนการที

ส่งเสริม ชกันาํ สนบัสนุน การสร้างโอกาสใหช้าวบา้นทงัในรูปส่วนบุคคลและกลุ่มคนต่าง ๆ ใหเ้ขา้

มามีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมหนึงหรือหลายกิจกรรมโดยจะตงัเป็นไปโดยใจสมคัรมิใช่เข้า

มาร่วมเพราะการหวงัรางวลัตอบแทนและทีสาํคญั คือ การมีส่วนร่วมนันจะตอ้งสอดคลอ้งกบัชีวิต

ความจาํเป็น ความตอ้งการและวฒันธรรมของคนส่วนใหญ่ในชุมชนดว้ย 

ลขิิต หมู่ดี (2550) ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า หมายถึงกระบวน 

การซึงประกอบเขา้มาเกียวข้องในขันตอนต่าง ๆ ของกิจกรรม ของการมีวตัถุประสงค์ของการ

พฒันาชนบทโดยการเขา้มาเกียวขอ้งนีผูร่้วมไดใ้ชค้วามพยายามและเสียสละทรัพยบ์างอยา่ง 

วันพร จันทร์เวโรจน์ (2543, หน้า 19) กล่าวเช่นเดียวกัน การมีส่วนร่วม (Participation) 

หมายถึง การเกียวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึงในสถานการณ์กลุ่ม (Group 

situation) การเกียวขอ้งดงักล่าวเป็นเหตุเร้าใจใหก้ระทาํการใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนัน ทงัยงั

ทาํใหเ้กิดความรู้สึกร่วมรับผดิชอบกบักลุ่มดงักล่าวดว้ย ซึงสรุปไดว้่า การมีส่วนร่วมหมายถึง การ

ปฏิบติัการใด ๆ ทีชุมชน ประชาชน บุคคลในกลุ่ม หรือหน่วยงานร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมกาํลงักาย ร่วม

กาํลงัคิดในการประกอบกิจการนนัใหบ้รรลุความสาํเร็จสูงสุด 

เมตต์ เมตต์การุณฺจติ (2541, หนา้ 12) ใหค้วามหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วม

คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม ในลกัษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทาํ ทีมีผลกระทบต่อ

ตนเองและชุมชน 

ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ (2542, หน้า 17) กล่าวเช่นเดียวกนัว่า การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจสาํคญั

ของแนวคิดประชาธิปไตย และหลกัการเริมตน้ของการมีส่วนร่วม คือการตดัสินใจใด ๆ ก็ตามที
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ส่งผลถึงบุคคลใด บุคคลเหล่านันควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจนัน โดยหลกัการมีส่วนร่วมจะ 

ตงัอยู่บนพืนฐานความคิดทีว่าบุคคลแต่ละคนย่อมทราบดีว่า ตนต้องการอะไร ต้องการหรือไม่

ตอ้งการอะไรและอะไรบา้งทีจะเกิดขึนกบัตนเอง 

ชูวทิย์ พทิักษ์พร พลัลลภ (2544, หนา้ 29) กล่าวว่าการมีส่วนร่วม หมายถึง การทาํงานร่วม 

กนัเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ดว้ยความตงัใจ โดยการทาํงานดงักล่าวให้ห้วงเวลาและลาํดบัการที

ทรงประสิทธิภาพ คือ ถกูจงัหวะและเหมาะสมและกระทาํดงักล่าวดว้ยความรู้สึกผกูพนัการมีส่วน

ร่วมเป็นหวัใจของการเสริมสร้างพลงังานการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม (Teamwork) ทีมีประสิทธิภาพ

ในการเสริมสร้างและสนบัสนุนการเปลียนแปลงและการพฒันา เพราะการมีส่วนร่วมทาํให้การผู ้

เกียวข้อง หรือผูมี้ส่วนร่วมเขา้ใจสถานการณ์และอุทิศตนมากขึนเพือการเปลียนแปลงและการ

พฒันา 

กิงกาญจน์ ชมอินทร์ (2547, หน้า 12) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมหมายถึง การทีบุคคล 

หรือคณะบุคคลเขา้มาช่วยเหลือสนับสนุน ทาํประโยชน์ในเรืองต่าง ๆ หรือกิจกรรมต่าง ๆ เป็น

กระบวนการดาํเนินการดว้ยความตงัใจ เต็มใจ เพือให้กิจการนัน ๆ บรรลุเป้าหมายจากแนวคิด

ดงักล่าวขา้งตน้ 

ทว ีหงส์วิวัฒน์ (2547) ไดใ้ห้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า การมีส่วนร่วม 

คือ การทีประชาชนหรือชุมชนพฒันาขีดความสามารถของตนในการจดัการควบคุมการใช้และ 

การกระจายทรัพยากรทีมีอยู่เพือประโยชน์ต่อการดาํรงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจาํ 

เป็นอย่างสมศกัดิศรีในฐานะสมาชิกของสังคมในการมีส่วนร่วมของประชาชนไดพ้ฒันาความรู้ 

และภูมิปัญญา ซึงแสดงออกมาในรูปของการตดัสินในการกาํหนดชีวิตของตนอย่างเป็นตวัของ

ตวัเอง 

สามารถสรุปความหมายการมีส่วนร่วมไดว้่า การส่วนร่วมหมายถึง การทีบุคคลในองค์กร 

คือ นายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน นกัวิชาการศึกษา ครูผูดู้แลเด็ก และคณะกรรมการศนูยพ์ฒันา

เด็กเลก็ เขา้มามีส่วนร่วมทงัร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผดิชอบช่วยเหลือ สนับสนุนดว้ยความตงัใจเต็ม

ใจ เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของการเสริมสร้างพลงัการทาํงานร่วมกนั

เป็นกลุ่มเพืองานบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายทีตอ้งการ 

2.1.3 ทฤษฎีเกยีวกบัการมส่ีวนร่วม  

จากการศึกษาทฤษฎีการมีส่วนร่วมของนักวิชาการ พบว่า การมีส่วนร่วมเกียวขอ้งทงัทาง

จิตวิทยาและสงัคมวิทยา ดงัต่อไปนี 

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2533) ได้เสนอแนวความคิดของการมีส่วนร่วมของชุมชนว่า  

เกิดจากจิตใจทีตอ้งการเขา้ร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง เพือใหเ้กิดผลต่อความตอ้งการของกลุ่ม
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คนทีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตทางสังคม ทงันีในการทีจะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนัน  

การจดักิจกรรมการมีส่วนร่วมตอ้งคาํนึงถึง วิธีการดาํเนินชีวิต ค่านิยม ประเพณี ทศันคติของบุคคล

เพือให้เกิดความสมคัรใจเขา้ร่วมกิจกรรม เพราะกลุ่มคนในชุมชนมีความแตกต่างกนัในลกัษณะ

ส่วนบุคคล ลกัษณะทางเศรษฐกิจ และการไดรั้บขอ้มลูข่าวสาร ทงันีการเขา้มามีส่วนร่วมของชุมชน 

โดยสรุปมีขนัตอนทงัสิน 5 ขนัตอนคือ 1) การวิเคราะห์-สงัเคราะห์ปัญหาของชุมชน 2) การวางแผน

ทีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต 3) การกาํหนดกิจกรรม 4) การดาํเนินกิจกรรม 5) การประเมิน 

ผลกิจกรรม ซึงเป็นขนัตอนการเขา้มามีส่วนร่วมทีใหค้วามสาํคญัโดยใชชุ้มชนเป็นศูนยก์ลางโดยมี

หน่วยงานภาครัฐคอยช่วยเหลือใหค้าํแนะนาํหรืออาํนวยความสะดวกเท่านนั 

วชิิต นันทสุวรรณ และจาํนง แรกพนิิจ (2541, หนา้ 21- 29) ไดเ้สนอแนวความคิดของการ

มีส่วนร่วมของชุมชนไวด้งันี 

1. รูปแบบการจดัการศึกษาเพือพฒันาตนเอง การจัดการศึกษาลกัษณะนีเกิดจากความ 

สามารถและความต้องการของคนในชุมชน ทีมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกับวิถีชีวิตและ 

ตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกในชุมชน โดยยดึหลกัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งไม่มีขีดจาํกดัของ

ระยะเวลา สถานที เพศและอาย ุเป็นการเปิดโอกาสใหค้นไดเ้รียนรู้ตามอธัยาศยัทีแทจ้ริง ชุมชนได้

เขา้มามีบทบาทหลกัในการจดัการศึกษา ทงันีรูปแบบการมีส่วนร่วมตามแนวทางนีตอ้งอาศยัองค์ 

ประกอบ 3 อยา่งทีมีอยูใ่นชุมชนไดแ้ก่ คน ความรู้และทรัพยากร โดยมีกระบวนการดาํเนินงานคือ 

 1.  การวิเคราะห์ - สงัเคราะห์ ปัญหาชุมชน 

 2.  หาทางออกทีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต 

 3.  ดาํเนินการสร้างกิจกรรมเพือใหผู้เ้รียนไดแ้กไ้ขปัญหาทีมีอยู ่

 4.  ประเมินผลกิจกรรมโดยการกาํหนดเนือหาหรือกิจกรรมการเรียนรู้จะเริมจากจุด 

เลก็ ๆ ทีเกียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนัแลว้ขยายออกไปสู่เนือหาหรือกิจกรรมทีซบัซอ้นและเกียวขอ้ง 

กบัวิถีชีวิตทงัหมด 

2. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมกบัโรงเรียนใน

การสร้างหลกัสูตรทอ้งถินทีสมัพนัธ ์และสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงของสภาพชุมชน สนองความ

ตอ้งการและวิถีชีวิตของชุมชนในทอ้งถิน โดยบุคคลในทอ้ง เช่น ปราชญ์ชาวบา้น ผูรู้้ ผูน้าํชุมชน 

ผูป้กครอง มาจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถินและประเมินผล 

3. รูปแบบการเชือมประสานการจดัการศึกษาระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน การมีส่วนร่วมกบั

ชุมชน ในรูปแบบนีจะเกิดขึนเฉพาะกบัชุมชนทีมีกระบวนการเรียนรู้ทีเขม้แข็ง มีองค์กรชุมชนเพือ

จดัการเรียนรู้ร่วมกนั มีเครือข่ายการเรียนรู้เพือการแลกเปลียนประสบการณ์กบัชุมชนอืน  

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527, หน้า 183) ไดเ้สนอแนวความคิดของการมีส่วนร่วมไวว้่าเกิด

จากความคิดทีสาํคญั 3 ประการดงัต่อไปนี 
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1. ความสนใจและความห่วงกงัวนร่วมกนัซึงเกิดจากความสนใจและความห่วงกงัวนส่วน

บุคคลทีบงัเอิญพอ้งตอ้งกนักลายเป็นความสนใจ และความห่วงกงัวนร่วมกนัของส่วนรวม 

2. ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกนัทีมีต่อสถานการณ์ทีเป็นอยู่นันผลกัดนัให้

พุ่งไปสู่การรวมกลุ่ม วางแผน และลงมือกระทาํการร่วมกนั 

3. การตกลงใจร่วมกนัทีจะเปลียนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปในทิศทางทีพึงปรารถนา การ

ตกลงใจร่วมกันนี จะต้องรุนแรงมากพอทีจะทาํให้เกิดความริเริมกระทาํการทีตอบสนองความ

เห็นชอบของคนส่วนใหญ่ทีเกียวขอ้งกบักิจกรรมนนั 

รุ่ง แก้วแดง (2553) กล่าวถึงลกัษณะการมีส่วนร่วมของชุมชนว่า การมีส่วนร่วมการจัด

การศึกษาของผูป้กครองหรือชุมชนนนัมีความสาํคญัมากถือว่าเป็นจุดเริมตน้ทีครอบครัวเป็นศูนย์

การเรียนรู้ซึงเป็นหน่วยสงัคมทีเล็กทีสุด ครอบครัวมีบทบาทและมีความสาํคญัทุกดา้นโดยเฉพาะ

การใหก้ารศึกษาแก่ลกูหลาน ครูคนแรกของเด็กคือ พ่อ แม่ และปู่ ยา่ ตา ยาย มีส่วนร่วมในการเป็น

ครูของเด็กดว้ย ดงันนั ครอบครัวและชุมชนจึงเป็นองคก์รทีมีส่วนร่วมการจดัการศึกษาขนัพืนฐาน

รวมทังกล่อมเกลาคุณธรรม จริยธรรม เป็นการให้เด็กได้เรียนรู้จากแบบอย่างมาตรฐานความ

ประพฤติของบุคคลในชุมชน ตลอดจนอาชีพ ทีถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึงไปสู่คนอีกรุ่นหนึง 

เกษม วฒันชัย (อา้งใน ธนวรรณ อินโสม 2550, หน้า 15) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะการมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาว่า การจัดการศึกษาทาํไดห้ลายรูปแบบทงัชุมชน สังคม และ

ครอบครัวก็สามารถเขา้มาจดัการศึกษาได ้ระบบประกนัคุณภาพจะช่วยให้การจดัการศึกษาเป็นไป

ตามวตัถุประสงค์และการให้ชุมชน สังคม และครอบครัวมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาจะเป็น

เครืองมือผูบ้ริหาร และกรรมการโรงเรียน ทีจะดูแลการเรียนการสอนและพฒันาตนเองของครูการมี

ส่วนร่วมดงักล่าว นบัไดว้่าเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิงสาํคญัในการจดัการศึกษาและ

ควรใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมตงัแต่การศึกษาปัญหา การวางแผนการดาํเนินงาน การตดัสินใจ 

การแกไ้ขปัญหา และการประเมินร่วมกนั 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 กล่าวถึงลกัษณะการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนทีเกียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา มาตรา 80 (4) ไดบ้ญัญติัว่า รัฐตอ้งส่งเสริมสนับสนุนการ

กระจายอาํนาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ชุมชน องคก์ารทางศาสนาและเอกชน จดัและมีส่วน

ร่วมในการจดัการศึกษาเพือพฒันามาตรฐานคุณภาพการจดัการศึกษาใหเ้ท่าเทียมและสอดคลอ้งกบั

นโยบายพืนฐานแห่งรัฐและในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิมเติม 

(ฉบบัที 2) พุทธศกัราช 2545 หมวด 1 มาตรา 8 (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและได้

กาํหนดระเบียบทีเกียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการศึกษา ระเบียบกระทรวง 

ศึกษาธิการว่าดว้ยคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ. (2545, หนา้ 120-125)  
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2.1.4 รูปแบบของการมส่ีวนร่วม 

อาํนาจ บุญทว ี(2546, หนา้ 22-23) สรุปรูปแบบของการมีส่วนร่วมไว ้5 ขนัตอน คือ 

1. มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นควา้ปัญหาและสาเหตุทีเกิดขึนในชุมชน ตลอดจนความ

ตอ้งการของชุมชน 

2. ร่วมคิดและหาวิธีการเพือแกปั้ญหาของชุมชนหรือสร้างสรรค์สิงใหม่เป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชนหรือสนองความตอ้งการของชุมชน 

3. ร่วมตดัสินใจในการใชท้รัพยากรทีมีอยา่งจาํกดัใหมี้ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

4. ร่วมปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมายทีวางไว ้

5. ร่วมควบคุมติดตามประเมินผลและร่วมบาํรุงรักษาโครงการและกิจกรรมทีไดท้าํไปทงั

เอกชนและรัฐบาลใหใ้ชป้ระโยชน์ไดต้ลอดไป 

2.1.5 กระบวนการมส่ีวนร่วม  

มีผูศึ้กษากระบวนการการมีส่วนร่วมและไดเ้สนอขนัตอนการมีส่วนร่วมไวว้่า 

ไพรรัตน์ เตชะรินทร์ (2527, หนา้ 94) ไดก้ล่าวถึงขนัตอนการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน

ใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการพฒันาทีกาํหนดไวไ้ดแ้ก่ 

1.  ร่วมทาํการศึกษาคน้ควา้ ปัญหาและสาเหตุของปัญหาทีเกิดขึนในชุมชน ตลอดจนความ

ตอ้งการของชุมชน          

2.  ร่วมพฒันาและสร้างรูปแบบวิธีการพฒันาเพือแกไ้ขและลดปัญหาของชุมชน หรือเพือ

สร้างสรรคใ์หม่ทีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสนองความตอ้งการของชุมชน 

3.  ร่วมวางนโยบายหรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพือขจดัและแกไ้ขปัญหาและ

สนองความตอ้งการของชุมชน 

4.  ร่วมตดัสินใจในการใชท้รัพยากรทีมีจาํกดัใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

5.  ร่วมจดัหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6.  ร่วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและ

หน่วยงาน 

7.  ร่วมปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีวางไว ้

8.  ร่วมควบคุมติดตาม ประเมินผล และร่วมบาํรุงรักษา โครงการและกิจกรรมทีไดท้าํไวท้งั

โดยเอกชนและรัฐบาลใหใ้ชป้ระโยชน์ไดต้ลอดไป 

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคนอืน ๆ (2543, หน้า 143) ไดแ้บ่งขนัตอนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนไวด้งันี 
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1.  การมีส่วนร่วมในการศึกษาค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ตลอดจนจัดลาํดับ

ความสาํคญัของปัญหา 

2.  การมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยจะมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ

คิดเห็นเพือกาํหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์วิธีการ แนวทางการดาํเนินงานและทรัพยากรทีตอ้งใช ้

3.  การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั โดยประชาชนเขา้ร่วมในการสนับสนุนดา้นวสัดุอุปกรณ์ 

แรงงาน เงินทุน หรือเขา้ร่วมบริหารงาน การใชท้รัพยากร การประสานงานและดาํเนิน การขอความ

ช่วยเหลือจากภายนอก 

4.  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์เป็นการมีส่วนร่วมในการนาํเอากิจกรรมมาใชใ้ห้

เกิดประโยชน์ทงัดา้นวตัถุและจิตใจ โดยอยูบ่นพืนฐานของความเท่าเทียมกนัของบุคคลและสงัคม 

5.  การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลเพือทีจะร่วมกนัแกปั้ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึน  

Cohen และ Uphoff (1980, pp. 219-222) ไดแ้บ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 รูปแบบ

ดงันี  

การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจประกอบดว้ย 3 ขนัตอนคือ 

1. การมีส่วนร่วมในการติดตาม  

 1.1  การริเริมการตดัสินใจ 

 1.2  การดาํเนินการตดัสินใจ 

 1.3  ตดัสินใจปฏิบติัการ 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการประกอบดว้ย 

 2.1  สนบัสนุนดา้นทรัพยากร 

 3.2  การบริหารและการประสานขอความร่วมมือ 

 2.3  การใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุน 

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ประกอบดว้ย 

 3.1  ผลประโยชน์ในดา้นวตัถุ 

 3.2  ผลประโยชน์ในดา้นสงัคม 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

สหประชาชาต ิอา้งถึงใน สบสุข ลีละบุตร (2543, หน้า 15) ไดส้รุปรูปแบบของการมีส่วน

ร่วมไว ้3 รูปแบบ คือ 

1.  การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง (Spontaneous) เป็นไปโดยการอาสาสมคัรหรือรวมตัว

กนัเองขึนมาเพือแกปั้ญหาของตวัเองโดยเป็นการกระทาํทีมิไดรั้บความช่วยเหลือจากภายนอกซึง

เป็นรูปแบบทีเป็นเป้าหมาย 
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2.  การมีส่วนร่วมแบบชกันาํ (Induced) เป็นการเขา้ร่วมโดยความตอ้งการ ความเห็นชอบ

หรือการสนบัสนุนโดยรัฐบาลซึงเป็นรูปแบบทีมีลกัษณะทวัไปของประเทศกาํลงัพฒันา 

3.  การมีส่วนร่วมแบบบังคับ (Coercived) เป็นผูมี้ส่วนร่วมภายใต้การดําเนินการตาม

นโยบายของรัฐบาลภายใตก้ารจดัการโดยเจา้หน้าทีของรัฐ หรือการบงัคบัโดยตรง รูปแบบนีเป็น

รูปแบบทีผูก้ระทาํรับรับผลทนัทีแต่จะไม่ไดผ้ลในระยะยาวและจะมีผลเสียทีไม่ไดรั้บการสนบัสนุน

จากประชาชนในทีสุด 

 

2.2 มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  

มาตรฐานการดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน กรมส่งเสริม

การปกครองส่วนทอ้งถิน, กระทรวงมหาดไทย (ม.ป.ป., หน้า 1–28) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมายถึง 

สถานทีดูแลและใหก้ารศึกษาเด็ก อายรุะหว่าง 3 - 5 ปี มีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา เป็นศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็ทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินจดัตงัเอง และศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ของส่วนราชการต่าง ๆ ทีถ่าย

โอนให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน ไดแ้ก่ ศูนยอ์บรม เด็กก่อน

เกณฑใ์นวดั/มสัยดิ กรมการศาสนา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กรมการพฒันาชุมชน และศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็ก (เด็ก 3 ขวบ) รับถ่ายโอนจากสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ฯลฯ ซึง

ต่อไปนี เรียกว่า ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองทอ้งถิน 

เด็กเป็นทรัพยากรทีทรงคุณค่า และมีความสาํคัญอย่างยิงต่อการพฒันาประเทศชาติใน

อนาคต การพฒันาเด็กใหไ้ดรั้บความพร้อมทงัดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาจึง

นับเป็นภารกิจสําคัญทีหน่วยงานซึงรับผิดชอบจะตอ้งตระหนัก และให้ความสนใจ เพือให้การ

พฒันาเด็กเป็นไปอยา่งมีคุณภาพและไดม้าตรฐานเหมาะสมกบัวยั  

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน ในฐานะหน่วยงานซึงมีภารกิจหน้าทีรับผิดชอบด้านการ 

พฒันาเด็ก ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าดว้ยแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจ 

ไม่ว่าจะเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในรูปแบบใดก็ตาม ทงัองค์การบริหารส่วนตาํบลเทศบาล 

หรือเมืองพทัยาก็ดี ลว้นแต่มีบทบาททีสาํคญัในการบริหารจดัการเกียวกบัศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กทงัสิน 

ปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินไดจ้ดัตงั และดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พร้อมทงัรับถ่าย

โอนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซึงเดิมอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ โดยองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินมีหนา้ทีรับผดิชอบในการส่งเสริมและพฒันาศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในทุก ๆ ดา้น 

เพือใหเ้ด็กไดรั้บการพฒันาอยา่งเต็มตามศกัยภาพ และไดม้าตรฐาน 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ได้เล็งเห็นความสําคัญในการจัดทํามาตรฐานการ

ดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ใหส้ามารถดาํเนินงานเพือพฒันาเด็ก

ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และเหมาะสม ซึงจะเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินถือปฏิบติั ใน
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การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ต่อไป สําหรับมาตรฐานดังกล่าว ได้รวบรวม และจัดทาํขึน

จาํแนกออกเป็นมาตรฐานการดาํเนินงาน 6 ดา้น ประกอบดว้ย  

2.2.1 มาตรฐานด้านการบริหารจดัการศูนย์พฒันาเด็กเลก็  

บุคลากรทีเกียวขอ้งในการดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน ไดแ้ก่ นายกฯและปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ตลอดจนบุคลากร ซึงทาํ

หน้าทีในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาทิ หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ผูดู้แลเด็ก คณะกรรมการศูนย ์ผู ้

ประกอบอาหารและผูท้าํความสะอาดเป็นตน้ โดยบุคลากรทีเกียวขอ้งจะตอ้งมีคุณสมบติั บทบาท

หนา้ทีและความรับผดิชอบในการบริหารจดัการเพือใหศ้นูยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถินสามารถดาํเนินงานใหก้ารศึกษาและพฒันาการสาํหรับเด็กไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ

ดว้ย ความเหมาะสม และเป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถิน ดงันี 

ด้านคุณสมบัต ิ

1. ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ไดแ้ก่นายกเทศมนตรี นายกองคก์าร 

2. บริหารส่วนตําบล ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลรวมถึงผูบ้ริหาร

การศึกษาไดแ้ก่ผูอ้าํนวยการสาํนกั ผูอ้าํนวยการกองหวัหนา้กองการศึกษา ควรมีคุณสมบติัทีสาํคญั 

ดงันี         

 1. มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานด้านการให้

การศึกษา และพฒันาศนูยเ์ด็กเลก็       

 2. มีนโยบายแผนและงบประมาณเพือการดาํเนินงานทีชัดเจนในการส่งเสริมแล

สนบัสนุนการพฒันาศนูยเ์ด็กเลก็ใหมี้คุณภาพ 

3. บุคลากรซึงทําหน้าทีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้แก่  หัวหน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก  

ผูดู้แลเด็ก ผูป้ระกอบอาหาร และผูท้าํความสะอาดควรมีคุณสมบติัทีสาํคญั ดงันี 

 -  หวัหนา้ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็มีสถานภาพเป็นพนกังานส่วนทอ้งถินหรือพนกังานจา้งของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินตามมาตรฐานทวัไปหรือหลกัเกณฑเ์กียวกบัพนกังานส่วนทอ้งถินหรือ

พนักงานจ้างทีออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  

และควรมีคุณสมบติั ดงันี 

 -  มีวุฒิการศึกษาไม่ตาํกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาขึนไป สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา

หรือปริญญาอืน ๆ ทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนทอ้งถินรับรองและมีประสบการณ์ในการ

ทาํงานเกียวกบัการพฒันาเด็กปฐมวยัมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

 -  มีคุณสมบติัทวัไปและคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่งตามมาตรฐานทวัไป 
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 ทีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนทอ้งถินกาํหนด 

 - มีความรู้เรืองโภชนาการและอาหารเป็นอยา่งดี 

 - ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเสือมเสีย บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 

 - ไม่มีประวติัการกระทาํผดิต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก 

 - ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่ 

ความผิดทีเป็นลหุโทษ หรือความผิดทีได้กระทาํโดยประมาทแพทยใ์ห้การรับรองว่ามี

สุขภาพจิตดีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นผูว้ิกลจริตหรือจิตฟั นเฟือนไม่

สมประกอบ และไม่เป็นผูติ้ดสารเสพติด 

4.  ผูดู้แลเด็กมีวุฒิการศึกษาตามทีคณะกรรมการกลางพนักงาน ส่วนทอ้งถิน กาํหนดมี

สถานภาพเป็นพนกังานส่วนทอ้งถินหรือพนกังานจา้งตามมาตรฐานทวัไปหรือหลกัเกณฑ์เกียวกบั

พนกังานจา้งทีออกตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถินพ.ศ. 2542 และควรมี

คุณสมบติั ดงันี 

 1.  มีคุณสมบติัทวัไปและคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่งตามมาตรฐานทวัไป 

 ทีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนทอ้งถินกาํหนด 

 2.  ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเสือมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 

 3.  ไม่มีประวติัการกระทาํผดิต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก 

 4.  ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุดให้จาํคุกเวน้แต่ความผิดทีเป็น

ลหุโทษ หรือความผดิทีไดก้ระทาํโดยประมาท 

 5.  แพทยใ์ห้การรับรองว่ามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ร้ายแรง 

ไม่เป็นผูว้ิกลจริต หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นผูติ้ดสารเสพติด 

 6.  มีระดบัวุฒิภาวะและบุคลิกลกัษณะเหมาะสม ทงัดา้นจิตใจ อารมณ์ สังคมมีความ

ตงัใจปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยน เอือต่อการปฏิบัติหน้าทีในการดูแลเด็กเล็กอย่าง 

เหมาะสม 

 7.  เป็นบุคคลทีมีความรักเด็กมีอุปนิสยัสุขุม เยอืกเยน็ และมี ความขยนัอดทน 

 8.  มีประสบการณ์ในการทาํงานเกียวกบัการพฒันาเด็กปฐมวยัมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

5. คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กประกอบดว้ยบุคคลทีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน

พิจารณาคดัเลือกและแต่งตงัโดยกาํหนดจาํนวนตามความเหมาะสมจากชุมชน และผูด้าํรงตาํแหน่ง

ดงันี 

 1. ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการศึกษา 

 2. ผูน้าํทางศาสนา 
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   3. ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

  4. ผูแ้ทนชุมชน 

  5. ผูแ้ทนผูป้กครอง 

  6. ผูแ้ทนครูผูดู้แลเด็ก/ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 

ใหค้ณะกรรมการพิจารณาเลือกกรรมการ 1 คน เป็นประธาน โดยมีหวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโดยตาํแหน่ง และให้ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถินหรือผูที้ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถินดาํรงตาํแหน่งเป็นที

ปรึกษาของคณะกรรมการมีจาํนวนตามความเหมาะสม  

6. ผูป้ระกอบอาหารมีสถานภาพเป็นพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

และควรมีคุณสมบติัทีสาํคญัดงันี 

 - มีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัผูดู้แลเด็กยกเวน้ วุฒิการศึกษา ควรจบการศึกษาไม่ตาํกว่าภาค

บงัคบัและควรเป็นผูมี้ความรู้เรืองโภชนาการ และอาหารเป็นอยา่งดี 

7. ผูท้าํความสะอาดมีสถานภาพเป็นพนกังานขององค์กรปกครอง ส่วนทอ้งถินและควรมี

คุณสมบติัทีสาํคญัดงันนั มีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัผูดู้แลเด็กยกเวน้ วุฒิการศึกษา ควรจบการศึกษาไม่

ตาํกว่าภาคบงัคบั 

ด้านบทบาทหน้าที 

2. ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินควรมีบทบาทหนา้ที ดงันี 

 -  สาํรวจความตอ้งการของชุมชน ในการจดัตงัและดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

 -  กาํหนดโครงสร้างการบริหารงานศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กตาม ความพร้อมดา้นทรัพยากร

บุคคลสถานที และฐานะการคลงัของแต่ละทอ้งถิน 

 -  จดัทาํแผนงานโครงการและงบประมาณในการจดัตงัและสนับสนุน การดาํเนินงาน

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็รวมทงัจดัทาํญตัติขอความเห็นชอบจากสภาทอ้งถิน 

 -  จดัทาํประกาศจดัตงัศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

 -  จดัทาํระเบียบหรือขอ้บงัคบัว่าดว้ยศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

 -  กาํหนดแผนปฏิบติัการและงบประมาณในการส่งเสริมและพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ทุกดา้นอยา่งต่อเนือง 

 -  ควบคุมกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหมี้คุณภาพและถูกตอ้งตาม

หลกัวิชาการ 
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2. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีบทบาทหน้าทีรับผิดชอบดูแลบุคลากรและการ

ดาํเนินงานภายในศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และแผนงานทีวางไวอ้ย่างถูกตอ้งตาม

หลกัวิชาการและดว้ยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อเด็กมากทีสุด 

3. ผูดู้แลเด็ก ควรมีบทบาทหนา้ที ดงันี 

 1. ปฏิบติัหน้าทีตามกิจวตัรของเด็กเพือให้เด็กมีความเจริญเติบโตมีพฒันาการทุกดา้น

ตามวยั 

 2. ส่งเสริมพฒันาการของเด็กในลกัษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ กล่าวคือ ให้เด็กได้

พฒันาดา้นจิตใจ อารมณ์ สงัคม และจริยธรรมไปพร้อม ๆ กนัโดยให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากสิงของ 

และผูค้นทีอยูร่อบขา้งซึงเด็กจะเรียนรู้โดยประสาทสมัผสัทงัหา้ การเคลือนไหว การเล่น และการลง

มือกระทาํดงันนั ผูดู้แลเด็กจะตอ้งส่งเสริมใหโ้อกาสเด็ก ไดพ้ฒันาอยา่งเต็มทีรวมทงัการปฏิสมัพนัธ์

กบัเด็กดว้ยคาํพดู และกริยาท่าทางทีนุ่มนวล อ่อนโยนแสดงความรัก ความอบอุ่นต่อเด็ก 

 3. สงัเกต และบนัทึกความเจริญเติบโตพฤติกรรม พฒันาการต่าง ๆ ของเด็ก เพือจะได้

เห็นความเปลียนแปลงทงัปกติและผิดปกติทีเกิดขึนกับเด็ก ซึงจะนาํไปสู่การคน้หาสาเหตุและ

วิธีการแกไ้ขไดท้นัท่วงที 

 4. จดัสิงแวดลอ้มทีปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะเหมาะสมในการพฒันาเด็กทุกด้าน ทัง

ภายในอาคารและภายนอกอาคารใหส้ะอาด มีความปลอดภยัและเหมาะสมกบัพฒันาการของเด็ก 

 5. ประสานสมัพนัธร์ะหว่างเด็กกบัพ่อแม่ผูป้กครอง และสมาชิกในครอบครัวตลอดจน

เป็นสือกลางในการสร้างความสมัพนัธที์ดีระหว่างเด็กกบัพ่อแม่ผูป้กครองและสมาชิกในครอบครัว

เพือทราบถึงพฤติกรรมพฒันาการการเปลียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว และต่อเนือง 

 6. มีการพฒันาตนเองในทางวิชาการ และอาชีพใฝ่หาความรู้ และพฒันาตนเอง 

อยูเ่สมอ ดงันี การพฒันาดา้นความรู้ทางวิชาการและทกัษะอาชีพอย่างต่อเนือง เช่น การศึกษาหา

ความรู้การเข้ารับการอบรมเพิมเติมอย่างสมาํเสมอ การติดตามความเปลียนแปลง ด้านความรู้ 

และเทคโนโลยโีดยอาศยัสือทีหลากหลาย รวมทงัการรวมกลุ่มแลกเปลียนประสบการณ์การศึกษาดู

งานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทีมีคุณภาพการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกและการจดัตงัชมรมเครือข่ายสาํหรับ

ผูดู้แลเด็กซึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์โดยตรงแก่ผูดู้แลเด็ก 

 7. รู้จกัใชป้ระโยชน์จากแหล่งขอ้มลูความรู้ และเครือข่ายการปฏิบติังานเพือสนับสนุน

การปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ องคก์รเอกชน และแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ในชุมชน 

ดงันี หน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงมหาดไทยกรมการพฒันาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถินกระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ

กระทรวงแรงงาน กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กรมพฒันาฝีมือแรงงานกระทรวงศึกษาธิการ 
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สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน สาํนกับริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สาํนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบนัแห่งชาติ

เพือการพฒันาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดลมหาวิทยาลยัราชภฏั กระทรวงสาธารณสุข 

กรมอนามยักรมสุขภาพจิต กระทรวงวฒันธรรมกรมการศาสนา กระทรวงกลาโหม กองทพัเรือ 

เป็นตน้ 

4.  คณะกรรมการศนูยค์วรมีบทบาทหนา้ทีดงันี 

 1.  กาํหนดแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน

ด้านต่าง ๆ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการดาํเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเล็กตามนโยบายและ

แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

 2.  เสนอแนะใหข้อ้คิดเห็นเกียวกบัการดาํเนินงาน การพฒันาคุณภาพศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

แก่ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

  3.  เสนอแนะใหข้อ้คิดเห็นเกียวกบัการจดัตงั ยบุเลิก หรือยา้ยรวมศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

 4.  พิจารณาเสนอผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถินเกียวกับการบริหารงานด้าน

บุคลากรในศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

 5.  พิจารณาแผนงาน/และงบประมาณในการส่งเสริมและพฒันาศูนย ์ตามหลกัวิชาการ 

และแผนพฒันาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

 6.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูป้กครอง ชุมชนและสังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษาและพฒันาศนูยเ์ด็กเลก็ 

 7. ส่งเสริมสนบัสนุนความร่วมมือการพฒันาเด็กเลก็ของบคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

และระหว่างศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

 8. ปฏิบัติหน้าทีตามทีมีกฎหมาย ระเบียบ หรือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน และจงัหวดักาํหนด 

องคก์รเอกชน สมาคม และมลูนิธิต่าง ๆ เช่น สมาคม วาย ดบัเบิลย ูซี เอมูลนิธิเด็กอ่อนใน

สลมัในพระอุปถมัภส์มเด็จพระเจา้พีนางเธอเจา้ฟ้ากลัยานิวฒันากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

มลูนิธิเพือการพฒันาเด็ก มูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจน ซีซี เอฟ ในประเทศไทยสภาองค์การพฒันา

เด็กและเยาวชนแห่งชาติ (สอดย.) องค์การยนิูเซฟเซฟเดอะชิลเดรน ย ูเอส เอ สภาสตรีแห่งชาติ 

ในพระบรมราชินูปถมัภ ์สหทยัมลูนิธิมลูนิธิ มลูนิธิดวงประทีป เป็นตน้ 

แหล่งขอ้มูลความรู้ในชุมชน เช่นสถานีอนามยั โรงพยาบาล สถานรับเลียงเด็กในนิคม 

ต่าง ๆ สํานักงานพฒันาสังคมและสวสัดิการจังหวดั (กรมพฒันาสังคม และสวสัดิการ) ศูนย์

สงเคราะห์ราษฎรประจาํหมู่บ้าน (สํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน)องค์การบริหารส่วนตาํบล 



23 
 

(อบต.)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่าง ๆ โรงเรียนประถมศึกษาในชุมชนศูนย์สือประจําหมู่บ้าน 

ของสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนยส์งเคราะห์ 

เด็กปฐมวยั ศนูยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียนในชุมชน (กรุงเทพมหานคร) ขา้ราชการครู หรือขา้ราชการ

อืน ๆ ซึงเป็นผูท้รงความรู้หรือทีเกษียณอายแุลว้ เป็นตน้ 

- ผูป้ระกอบอาหารควรมีบทบาทหนา้ทีในการประกอบอาหารให ้ถกูสุขลกัษณะถกูอนามยั

และโภชนาการสาํหรับเด็กปฐมวยั รวมทงัการแต่งกายสะอาดเรียบร้อยการจดัสถานทีเตรียมและ

ปรับปรุงอาหารจดัเครืองสุขภณัฑเ์ครืองครัวสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีการจดัการขยะถูก

สุขลกัษณะ  

- ผูท้าํความสะอาดควรมีบทบาทหนา้ทีในการทาํความสะอาด ดูแลรักษาความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ทงัภายในและภายนอกอาคารศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

ด้านรูปแบบการบริหารจดัการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ขององค์กรส่วนท้องถิน 

1.  ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์ปกครองส่วนทอ้งถินประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหาร

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ ซึงไดแ้ก่บุคคลทีไดรั้บการคดัเลือกจากชุมชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน

เป็นผูแ้ต่งตงัโดยกาํหนดจาํนวนตามความเหมาะสมโดยจะตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิทางการ

ศึกษา ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินผูแ้ทนกลุ่มองค์กรประชาคม ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทน

ผูดู้แลเด็ก อย่างละไม่น้อยกว่า 1 คน โดยมีหัวหน้าศูนยพ์ ัฒนาเด็กเล็กทําหน้าทีเลขานุการ

คณะกรรมการโดยตาํแหน่ง 

2.  ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็บริหารจดัการโดยคณะกรรมการบริหารศนูยมี์นายกเทศมนตรี/ นายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรือผูที้นายกเทศมนตรี/นายกองคก์ารบริหาร ส่วนตาํบลมอบหมาย เป็น

ประธานยกเวน้ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั/มสัยิดทีรับถ่ายโอนจากกรมการศาสนาให้เจ้า

อาวาส/โต๊ะอิหม่าม หรือผูที้เจา้อาวาส/โต๊ะอิหม่ามมอบหมายเป็นประธาน 

3.  การบริหารงบประมาณและการบริหารงานบุคคลเป็นหน้าทีขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถินทีจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและมาตรฐานทวัไปหรือหลกัเกณฑ์ทีออก

ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน พ.ศ. 2542 และมาตรฐานดา้นบุคลากร

และการบริหารจดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคป์กครองส่วนทอ้งถินกาํหนด 

4.  ใหค้ณะกรรมการบริหารศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินทาํหน้าที

ประเมินผูดู้แลเด็ก ผูป้ระกอบอาหาร และผูท้าํความสะอาดในดา้นความรู้ความสามารถให้เป็นไป

ตามมาตรฐานด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กกาํหนดและเสนอผลการ

ประเมินใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินประกอบการพิจารณาต่อสญัญาต่อไป 
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ด้านการบริหารจดัการ 

พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถินพุทธศกัราช 2542 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ไดบ้ัญญัติ

อาํนาจและหน้าทีให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินทุกประเภทรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะ

ให้แก่ประชาชนในพืนทีซึงรวมถึงการจดัการศึกษาดว้ย และพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พุทธศกัราช 2542 ซึงเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาก็ไดบ้ัญญติัไวใ้ห้องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถินมีสิทธิจดัการศึกษาระดบัใดก็ไดต้ามความพร้อม ความเหมาะสม และความตอ้งการของ

ประชาชนในทอ้งถินนัน ๆ ประกอบกบัแผนปฏิบติัการกาํหนดขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินตอ้งจดัทาํโดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินบริหารจดัการศนูยพ์ฒันา

เด็กเลก็เพือเป็นการกระจายโอกาสใหป้ระชาชน ผูป้กครองไดรั้บบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี 

นโยบาย 

 จดัตงัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี) ดว้ยความร่วมมือของชุมชน เพือกระจายโอกาส

เตรียมความพร้อมและพฒันาเด็กทงัดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคมและสติปัญญาอย่างเหมาะสม

ตามวัยและเต็มตามศกัยภาพ ตลอดจนเพือแบ่งเบาภาระของผูป้กครองและเป็นพืนฐานของ

การศึกษาในระดบัทีสูงขึนต่อไป 

เป้าหมาย 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินรับผิดชอบในการบริหารและจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มี

คุณภาพตามหลกัวิชาการระเบียบทีเกียวขอ้งและดว้ยความร่วมมือของประชาชนในชุมชนทอ้งถิน

นนั 

 วตัถุประสงค ์

1. เพือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กไดรั้บการดูแลทีถูกสุขลกัษณะและไดรั้บการฝึกฝน

พฒันาตามวยัและเต็มตามศกัยภาพ 

2. เพือพฒันาความพร้อมของเด็กในทุก ๆ ด้านแบบองค์รวมตามจิตวิทยาพฒันาการ 

และหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 

3.  เพือกระตุน้ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดั และพฒันาความพร้อมของเด็กก่อนเขา้เรียน

ระดับประถมศึกษาตลอดจนส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นฐานในการเลียงดูและพัฒนาเด็ก 

ไดอ้ยา่งถกูวิธี 

4.  เพือส่งเสริมสนบัสนุนความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง ส่วนทอ้งถินกบัชุมชนให้

สามารถร่วมกนัวางแผน และดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายได ้
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5. เพือแบ่งเบาภาระการอบรมเลียงดูเด็กของผูป้กครองทีมีรายไดน้้อยให้สามารถออกไป

ประกอบอาชีพไดโ้ดยสะดวก และเป็นการกระจายโอกาสในการพฒันาความพร้อมสาํหรับเด็กทุก

คนใหไ้ดรั้บการพฒันาอยา่งทวัถึง 

6. เพือให้การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพการ

จดัตงัศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็  

 -  กรณีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินประสงค์จะจดัตงัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กควรมีสถานที 

อาคารและดาํเนินการตามขนัตอน ดงันี 

  1.  สาํรวจความตอ้งการของชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินดาํเนินการสาํรวจ

ความตอ้งการของชุมชนในประเด็นดงัต่อไปนี 

   1.1 ความตอ้งการของชุมชน 

    1.2 ความตอ้งการในการส่งเด็กเขา้เรียนควรมีเด็กทีรับบริการ อายุ 3 – 5 ไม่น้อย

กว่า 20 คน ขึนไป 

   1.3 ความตอ้งการใหศ้นูยจ์ดับริการฯลฯ 

 

 

 

 

ภาพที 2.1 รูปแบบการจดัตงัศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

ทีมา : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน กระทรวงมหาดไทย (ม.ป.ป., หนา้ 10) 

 

 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินพิจารณามอบหมายใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งบุคลากรทาง 
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การศึกษาหรือพนักงานจ้างทีมีคุณสมบัติ เพือแต่งตังเป็นหัวหน้าศูนย์และแต่งตัง

คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโดยมีหัวหน้าศูนยรั์บผิดชอบการดาํเนินงานภายในศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ 

จดัทาํแผนดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และญัตติขอความเห็นชอบจากสภาท้องถินให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถินจัดทาํแผนดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพือนําเข้าสู่แผนพฒันา 

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินและจดัทาํญตัติเพือขอรับความเห็นชอบ จากสภาทอ้งถินต่อไป 

จดัทาํโครงการจดัตงัศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินจดัทาํโครงการจดัตงั

ศนูยพ์ฒันา เด็กเลก็เพือเสนอขอรับงบประมาณในการดาํเนินการจากผูมี้อาํนาจอนุมติั 

จดัทาํระเบียบ/ขอ้บงัคบัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินว่าดว้ยศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินจดัทาํระเบียบหรือขอ้บงัคบัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินว่าดว้ยศนูยพ์ฒันา

เดก็เลก็เพือใหบุ้คลากรทีเกียวขอ้งถือปฏิบติัใน การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดัทาํประกาศ

จัดตังศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถินจัดทําประกาศจัดตังศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ประกาศใหส้าธารณชนทราบ 

การยุบ/เลกิหรือรวมศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

เมือจาํนวนเด็กเลก็ทีรับบริการในศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็มีจาํนวนนอ้ยไม่เพียงพอต่อการจดัชนั

เรียนและกิจกรรมการเรียนหรือกรณีทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินประสงค์จะรวมศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็ก ตังแต่ 2 แห่งขึนไปเป็นแห่งเดียวกัน ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น 

ผูพิ้จารณาเสนอต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินให้พิจารณายุบเลิกหรือรวมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กนัน 

ตามความจาํเป็น และเหมาะสมโดยผ่านความเห็นชอบของสภาทอ้งถิน และเหมาะสม โดยผ่าน

ความเห็นชอบของสภาทอ้งถินและเมือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินจดัทาํประกาศยุบเลิก หรือรวม

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็แลว้ใหร้ายงานจงัหวดัและกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถินทราบ 

แนวทางการบริหารจดัการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

การบริหารจดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็จะตอ้งคาํนึงถึงขอบข่ายของงานสายการบงัคบับญัชา

และระเบียบกฎหมายทีเกียวข้องทังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542  

ทีกาํหนดให้สถานศึกษาต้องบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทีกาํหนดโดยจะต้องจัด 

ให้มีการประเมินตนเองทุกปีเพือตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการจัดการการศึกษาของศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก ดงันันเพือให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสามารถให้การดูแล และพฒันา จัดการศูนยฯ์ให้

ครอบคลุมลกัษณะงานต่อไปนี (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน กระทรวงมหาดไทย, ม.ป.ป., 

หนา้ 11) 
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งานบุคลากรและการบริหารจดัการ 

งานอาคารสถานทีและสิงแวดลอ้ม 

งานวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 

งานการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน 

งานธุรการ การเงิน และพสัดุ 

ทัง นี  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดให้มีผู ้รับผิดชอบงานดังก ล่าวโดยแบ่ง 

และมอบหมายงานตามความถนัด ความสามารถ และลกัษณะของงานทีตอ้งดาํเนินการ ทงั 5 งาน 

อย่างไรก็ตาม ในการจดัแบ่งงานดงักล่าวควรคาํนึงถึงความพร้อม และศกัยภาพของแต่ละศูนยฯ์ 

ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินขนาดเลก็อาจรวมลกัษณะงานวิชาการและงานกิจการนักเรียนเป็น

งานกลุ่มเดียวกนัและ/หรือรวมลกัษณะงานอาคารสถานทีและสิงแวดลอ้มกบังานธุรการ การเงิน 

พสัดุเป็นกลุ่มงานเดียวกนั เป็นตน้ การบริหารงานทงั 5 งาน ใหมี้คุณภาพมีแนวทางการดาํเนินงาน 

ดงันี 

1. งานบุคลากรและการบริหารจดัการมีลกัษณะงานทีตอ้งปฏิบติั ดงันี 

 1. สรรหาหรือจดัจา้งบุคลากรเพือปฏิบติัหนา้ทีในศนูยพ์ฒันา เด็กเลก็มีจาํนวนตามความ

จาํเป็นและสอดคลอ้งกบัศกัยภาพขององค์กรส่วนทอ้งถิน เช่นหัวหน้าศูนยผ์ูดู้แลเด็ก ผูป้ระกอบ

อาหาร ผูท้าํความสะอาดโดยใชห้ลกัเกณฑ์การสรรหาการจ้างและต่อสัญญาจา้งตามมาตรฐาน 

และหลกัเกณฑท์วัไปทีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนทอ้งถินกาํหนดยกเวน้กรณีศนูยอ์บรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์ในวดั/มสัยิดการจ้างและการต่อสัญญาจ้างให้คณะกรรมการบริหารศูนยว์ดั/มสัยิด 

เป็นผูพิ้จารณาสรรหาและแจง้ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเป็นผูจ้ดัจา้ง 

  2. กาํหนดจาํนวนอตัรากาํหนดบุคลากร และเงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทนในศนูยพ์ฒันา

เด็กเลก็ดงันี 

  2.1  ผูดู้แลเด็กจาํนวนสดัส่วนต่อเด็กเลก็ 1 : 20 หากมีเศษตงัแต่ 10 คน ขึนไปให้เพิม

ผูดู้แลเด็กอีก 1 คน 

  2.2  ผูป้ระกอบอาหารกาํหนดจาํนวนไดต้ามความจาํเป็นเหมาะสมตามฐานะการคลงั

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

  2.3 ผูท้าํความสะอาดกาํหนดจาํนวนไดต้ามขนาดของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก คือ ศูนยฯ์ 

ขนาดเลก็ (จาํนวนเด็กไม่เกิน 200 คน) มีอตัราไม่เกิน 2 คน ศนูยฯ์ ขนาดใหญ่ (จาํนวนเด็กตงัแต่ 200 

คนขึนไป) มีอตัราไม่เกิน 4 คน ตามฐานะการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

 3. กาํหนดอตัราเงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทนสิทธิหรือสวสัดิการอืนทีพึงไดรั้บตามทีมี

กฎหมายบญัญติัไว ้ดงันี 
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 4.  ผูมี้วุฒิการศึกษาภาคบงัคบัและมธัยมศึกษาปีที 6 กาํหนดอตัราเดือนละไม่น้อยกว่า 

4,880 บาท หากมีประสบการณ์ในการทาํงาเกียวกบัการพฒันา เด็กปฐมวยัมาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี  

และมีหนงัสือรับรองกาํหนดอตัราเดือนละไม่นอ้ยกว่า 5,530 บาท 

 5.  ผูที้มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือผูที้มีวุฒิประกาศนียบัตร

วิชาชีพชนัสูง (ปวส.) กาํหนดอตัราเดือนละไม่นอ้ยกว่า 5,260 บาท 

 6.  ผูที้มีวุฒิการศึกษาไม่ตาํกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาขึนไปสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา

หรือปฐมวยัหรือปริญญาอืนทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถินรับรอง กาํหนดอตัรา 

เดือนละไม่นอ้ยกว่า 7,630 บาท 

 7.  ผูที้มีวุฒิการศึกษาตาม ก) ข) ค) ตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํงานเกียวกบัการพฒันา

เด็กปฐมวยัมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

 8.  สิทธิหรือสวสัดิการอืนทีพึงไดรั้บ 

 9. กาํหนดการจัดชันเรียนห้องละไม่เกิน 20 คน หากมีเศษเกิน 10 คน ให้จัดเพิม 

ไดอี้ก 1 หอ้ง 

 10. จดัทาํงบประมาณค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน  

 สวสัดิการอืนทีพึงไดรั้บตามทีมีกฎหมายบญัญติัตลอดจนการพฒันาบุคลากร 

 11.  กาํหนดบทบาทหนา้ทีความรับผดิชอบของบุคลากรใน ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

 12.  จดัทาํระเบียบ ขอ้บงัคบัและทะเบียนประวติับุคลากร 

 13.  นิเทศ อบรมและพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถในหนา้ทีความรับผดิชอบ

อยา่งต่อเนือง 

  14.  บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดา้นอืน ๆ ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน 

และบุคลากรทีเกียวขอ้งควรปฏิบติัตามมาตรฐานดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการศนูยพ์ฒันาเด็ก

เลก็กาํหนดไว ้

 15. งานอาคารสถานทีและสิงแวดลอ้มให้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานด้านอาคารสถานที 

สิงแวดลอ้มและความปลอดภยัของศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็กาํหนดไว ้

 16. งานวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตรให้ถือปฏิบติัตามมาตรฐาน ศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตรกาํหนดไว ้

 17. งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชนให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน  

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน 

 18. งานธุรการ การเงิน และพสัดุมีลกัษณะงานทีตอ้งปฏิบติั ดงันี 
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 19. งานพสัดุ เป็นการจดัทาํจดัซือ จดัหาและจาํหน่ายทะเบียนพสัดุรวมทงัเสนอความ

ตอ้งการใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินดาํเนินการ 

 20. งานธุรการ และสารบรรณ ไดแ้ก่การจดัทาํขอ้มลูสถิติ จดัทาํทะเบียนหนงัสือรับ - ส่ง 

การควบคุมและจดัเก็บเอกสารการจดัทาํประกาศและคาํสงั การจดัทาํทะเบียนนกัเรียน การรับสมคัร

นกัเรียน 

 21. งานการเงิน ไดแ้ก่การจดัทาํงบประมาณ การทาํบญัชีการเงิน การเบิกจ่ายเงินซึงศูนย์

พฒันาเด็กเลก็จะถือปฏิบติัเกียวกบัรายรับ -จ่ายตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน และ

กฎหมายทีเกียวขอ้ง 

 22. ใหส้าํนกั/กองการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินเป็นหน่วยงานซึงมีหน้าที

ความรับผิดชอบในการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินให้เป็นไป

ตามนโยบาย ระเบียบ และมาตรฐานทีกาํหนด 

สาํหรับการจดัเก็บค่าใชจ่้ายจากผูป้กครองใหอ้นุโลมใชร้ะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย

เงินบาํรุงการศึกษาของหน่วยงานตน้สงักดัและระเบียบอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

กรณีเป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินรับถ่ายโอนจากส่วนราชการ 

ต่าง ๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินรับผิดชอบในการบริหารและดาํเนินงานตามแนวทางที

กาํหนดในมาตรฐานด้านบุคลากรและการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในส่วนทีเกียวข้อง

ขา้งตน้ 

2.2.2 มาตรฐานด้านบุคลากร 

บุคลากรทีเกียวขอ้งในการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ประกอบดว้ย นายกฯ และปลดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน หวัหนา้ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ ครูผูดู้แลเด็ก ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ผูป้ระกอบ

อาหาร ภารโรง โดยบุคลากรทีเกียวขอ้งจะตอ้งมีคุณสมบติั บทบาทหน้าที และความรับผิดชอบใน

การบริหารจดัการเพือใหศ้นูยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินมีศกัยภาพในการจดั

การศึกษา อบรมเลียงดูและส่งเสริมพฒันาการสาํหรับเด็กเล็กไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการดว้ย

ความเหมาะสมอยา่งมีคุณภาพ 

ด้านคุณสมบัต ิ 

1. ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปลัด

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล รวมถึงผูบ้ริหารการศึกษา ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการกอง หวัหนา้กองการศึกษา 

ควรมีคุณสมบติัสาํคญัดงันี 

 1. มีความรู้ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงความสาํคญัในการดาํเนินงานการให้การศึกษา

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
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 2.  มีนโยบายแผนและงบประมาณเพือการดาํเนินทีชดัเจนในการส่งเสริมและสนับสนุน

การพฒันาศนูยเ์ด็กเลก็ใหมี้คุณภาพ 

 3.  นาํนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาสู่การปฏิบติั 

 4. สาํรวจความต้องการของชุมชน โดยการจดัตัง ยา้ย /รวม ยุบเลิก และดาํเนินตาม

มาตรฐานการดาํเนินงานมาตรฐานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

 5.  ควบคุมกาํกบั ดูแลการดาํเนินของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและมาตรฐานการ

ดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

 6. จดัทาํแผนงานโครงการและงบประมาณในการจดัตงัและสนับสนุนการดาํเนินงาน

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

 7. จัดทําประกาศจักตังศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพือเสนอผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถินลงนาม 

 8. แต่งตงัคณะกรรมการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

 9. จดัทาํระเบียบว่าด้วยการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพือเสนอผูบ้ริหารองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินเห็นชอบและลงนาม 

 10. กาํหนดแผนปฏิบติัการและงบประมาณในการส่งเสริมและพฒันาศูนยเ์ด็กเล็ก ดา้น

บุคลากร สือ หนงัสือ วสัดุอุปกรณ์ วสัดุครุภณัฑแ์ละการบริหารจดัการอยา่งต่อเนือง 

 11. นิเทศติดตาม ประเมินผลการจดัการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และรายผลพร้อมข้อเสนอให้ผูบ้ริหารองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน 

2. หวัหนา้ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ มีสถานภาพเป็นพนกังานส่วนทอ้งถิน หรือพนกังานจา้งของ

องคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถินตามมาตรฐานทวัไปหรือหลกัเกณฑเ์กียวกบัพนกังานส่วนทอ้งถินหรือ

พนักงานจ้างทีออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ น พ.ศ.2542  

และควรมีคุณสมบติั ดงันี 

 1.  มีวุฒิการศึกษาไม่ตาํกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาขึนไป สาขาเอกอนุบาลศึกษา หรือ

ปริญญาอืน ๆ ทีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนทอ้งถินรับรอง และมีประสบการณ์ในการทาํงาน

เกียวกบัการพฒันาเด็กปฐมวยัแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  

 2. มีคุณสมบัติทั วไป และมีคุณสมบัติ เฉพาะตําแหน่งตามมาตรฐานทั วไปที

คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนทอ้งถินกาํหนด 

 3.  มีความรู้เรืองโภชนาการ และอาหารเป็นอยา่งดี 

 4. ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเสือมเสียบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
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 5. ไม่มีประวติัการกระทาํผดิต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก 

 6. ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับทาจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุดใหจ้าํคุกเวน้แต่ความผิดทีเป็นลหุ

โทษหรือความผดิทีไดก้ระทาํโดยประมาทแพทยใ์ห้การรับรองว่าสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรงไม่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นผูว้ิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผูติ้ดสารเสพติด 

3. ครูผูดู้แลเด็ก มีคุณวุฒิไม่ตาํกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอืนที 

กท.กาํหนดเป็นคุณลกัษณะเฉพาะสําหรับตาํแหน่ง และเคยปฏิบัติงานเกียวกับการทาํงานดูแล

พฒันาเด็กปฐมวยัของทอ้งถินติดต่อกนัมาแลว้ไม่น้อยกว่า 3ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน  

มีใบประกอบวิชาชีพ บทบาทหนา้ทีทีรับผดิชอบคือ 

 1. ปฏิบติังานเกียวกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน

ดว้ยวิธีการทีหลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 2.  จดัอบรมสงัสอนและจดักิจกรรมเพือพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะทีพึงประสงค์และ

คุณลกัษณะตามวยั 

 3.  ปฏิบติังานวิชาการของศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

 4.  อบรมเลียงดูและจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลกัสูตร 

 5.  พฒันาตนเองใหมี้ความกา้วหนา้ทางวิชาการและเทคโนโลยเีพือพฒันาผูเ้รียน 

4. ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กมีคุณสมบัติทั วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามประกาศ

คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนทอ้งถินกาํหนด และระเบียบ หนังสือสั งการอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

 เป็นพนกังานจา้งทวัไป /พนกังานจา้งตามภารกิจบทบาทหนา้ทีทีรับผดิชอบคือ 

  1. สนบัสนุนช่วยเหลือการปฏิบติังานร่วมกบัครูผูดู้แลเด็ก 

  2. ปฏิบติัหนา้ทีอืนตามทีไดรั้บมอบหมาย 

5. ผูป้ระกอบการ มีบทบาทหนา้ทีดงันี 

 1.  ประกอบอาหารใหถ้กูสุขลกัษณะ ถกูอนามยั ตามหลกัโภชนาการสาํหรับเด็กเลก็ แต่ง

กายสะอาดเรียบร้อย มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อ จัดสถานทีประกอบอาหารและเครืองครัว 

ใหส้ะอาดเป็นระเบียบ มีการเก็บขยะถกูสุขลกัษณะ 

   2. ปฏิบติัหนา้ทีอืนตามทีไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

6. ภารโรง มีบทบาทหนา้ทีดงันี 

 1. ทาํความสะอาด รักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลซ่อม บาํรุงรักษาอาคาร

สถานที และทรัพยสิ์นใหอ้ยูใ่นสภาพทีใชง้านไดแ้ละมีความปลอดภยัสาํหรับเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ 

  2. ปฏิบติัหนา้ทีอืนตามทีไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 



32 
 

2.2.3 มาตรฐานด้านอาคารสถานที สิงแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นสถานทีอบรมเลียงดู จดัประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการการ

เรียนรู้แก่เด็กเลก็ ดงันนั ในการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร สถานที และจดัภูมิทศันส์ภาพแวดลอ้ม

ทงัภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ต้องคาํนึงถึงความมนัคง แข็งแรง ถูกสุขลกัษณะ มีความ

เหมาะสมและปลอดภัยแก่ เด็กเล็ก  ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  

ใหผู้ป้กครองมีความมนัใจ ไวว้างใจ การก่อสร้างและพฒันาอาคารสถานทีสิงแวดลอ้มและความ

ปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก  โดยจัด

สภาพแวดลอ้มทีถกูสุขลกัษณะ อนัจะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงในการป้องกนัและการแผ่กระจาย

ของโรคติดต่อ สามารถลดความเสียงต่อการเกิดอุบติัเหตุส่งเสริมความปลอดภยัให้กบัเด็กและฝึก

สุขนิสัยให้กับเด็กมีพฤติกรรมทีถูกต้อง ซึงเป็นพืนฐานสําคัญของการเติบโตเป็นผู ้ใหญ่ 

ทีมีคุณภาพดงันี 

1. ดา้นอาคารสถานที 

ทีตัง สถานทีตังศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ควรอยู่ในพืนทีซึงมีขนาดเหมาะสมและตอ้งไม่อยู่ 

ในพืนที ซึงอาจเสียงต่ออนัตราย ได้แก่ บริเวณขนถ่ายแก๊ส นาํมนัสารเคมี หรือสารพิษ มลภาวะ 

ทางอากาศ แสง และเสียงทีมากเกินควรหากไม่สามารถหลีกเลียงได ้ตอ้งมีมาตรการป้องกนัภาวะ

ภยัต่าง ๆ ตามมาตรฐานความจาํเป็นและเหมาะสม 

จาํนวนชันของอาคาร ตัวอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีจาํนวนชันไม่เกิน 2 ชัน  

นบัจากพืน หากสูงเกินกว่า 2 ชนั ตอ้งมีมาตรการป้องกนัอคัคีภยั และอุบติัภยัต่าง ๆ ทีอาจเกิดขึน

ตามความเหมาะสม และความสูงของตวัหอ้ง ไม่ควรนอ้ยกว่า 2.40 เมตรนบัจากพืนถึงเพดาน 

ทางเข้า - ออก และประตูหน้าต่าง ๆ ทางเข้า - ออก จากตวัอาคาร ต้องมีความเหมาะสม

สามารถเคลือนยา้ยเด็กออกจากตวัอาคารไดส้ะดวก หากเกิดอุบัติภัยหรือ เหตุร้ายแรงใด ๆ ขึน  

โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีทางเขา้ - ออก 2 ทาง และแต่ละทางนนั ควรมีความกวา้งประมาณ 80 เซนติเมตร 

ประตู - หนา้ต่าง ตอ้งมีความแข็งแรง อยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้ มีขนาดและจาํนวนเหมาะสม

กบัขนาดพืนทีของหอ้ง และความสูงของหนา้ต่าง ควรอยู่ทีประมาณ 80.00 เซนติเมตร นับจากพืน

ใหเ้ด็กมองเห็นสิงแวดลอ้มไดก้วา้งและชดัเจน นอกจากนีบริเวณประตู - หน้าต่าง ไม่ควรมีสิงกีด

ขวางใด ๆ มาปิดกนั ช่องทางลมและแสงสว่าง 

 พืนทีใชส้อยตอ้งจดัให้มีบริเวณพืนทีในอาคารทีสะอาด ปลอดภยัและเพียงพอเหมาะสม

กับการปฏิบัติกิจกรรมของเด็ก เช่น การเล่น การเรียนรู้การรับประทานอาหาร และการนอน  

โดยแยกเป็นสัดส่วนจากห้องประกอบอาหาร ห้องส้วมและทีพกัของเด็กป่วย โดยเฉลียประมาณ 

2.00 ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คนนอกจากนีพืนทีสาํหรับจดักิจกรรมพฒันาเด็ก อาจจดัแยกเป็นห้อง
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เฉพาะหรือจดัรวมเป็นหอ้งอเนกประสงคที์ใชส้าํหรับจดักิจกรรมทีหลากหลายโดยใชพื้นทีเดียวกนั

แต่ต่างเวลาและอาจปรับเปลียนวสัดุอุปกรณ์ หรือยา้ยเครืองเรือนตาม ความเหมาะสมและขอ้จาํกดั

ของพืนที บริเวณพืนทีสาํหรับการนอน ตอ้งคาํนึงถึงความสะอาด เป็นหลกัอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

และอุปกรณ์เครืองใชเ้หมาะสมกบัจาํนวนเด็กมีพืนทีเฉลียประมาณ 2.00 ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คน 

โดยมีแนวทางในการจดัดาํเนินการจัดให้มีการระบายอากาศทีดี ปลอดโปร่ง ไม่มีเสียงรบกวน  

และแสงสว่างไม่จา้เกินไปอุปกรณ์เครืองนอนต่าง ๆ มีความสะอาด โดยนาํไปปัดฝุ่ น ตากแดด อยา่ง

นอ้ยสปัดาห์ละ 1 ครัง จดัแยกเครืองนอน หมอน ผา้ห่ม สาํหรับเด็กแต่ละคน โดยเขียนหรือปักชือ

ไวไ้ม่ใช้ร่วมกนั เพือป้องกนัการแพร่กระจายของ เชือโรคหมนัตรวจตราดูแลไม่ให้มีสัตว ์หรือ

แมลงต่าง ๆ มารบกวน ในบริเวณพืนทีสาํหรับการนอนบริเวณพืนทีสาํหรับการเล่นและพฒันาเด็ก

ควรออกแบบให้มีพืนทีสาํหรับการเรียนรู้รวมกลุ่มและแยกกลุ่มย่อยในกิจกรรมการเรียนรู้อิสระ 

การเล่นสร้างสรรคห์รือการอ่านหนงัสือเล่นต่อแท่งไมที้ตอ้งการมุมเงียบและมีพืนทีสาํหรับการเล่น

ทีเลอะหรือเปียกตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัของเด็ก เป็นหลกัโดยมีวสัดุอุปกรณ์ทีป้องกนัการเกิด

อุบติัเหตุ และมีอุปกรณ์หรือเครืองเล่นทีส่งเสริมพฒันาการ และการเรียนรู้ของเด็ก 

บริเวณพืนทีรับประทานอาหาร ต้องคํานึงถึงความสะอาดเป็นหลักมีอากาศถ่ายเท 

ไดโ้ดยสะดวก มีแสงสว่างพอเหมาะ มีอุปกรณ์เครืองใชที้เพียงพอและเหมาะสมกบัจาํนวนเด็ก ทงันี 

บริเวณห้องอาหาร โต๊ะ เกา้อีทีใชส้าํหรับรับประทานอาหาร ตอ้งทาํความสะอาดอย่างสมาํเสมอ 

และควรจดัใหมี้วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใชมี้ขนาดเหมาะสมกบัตวัเด็ก มีสภาพแข็งแรงและใชง้านไดดี้ 

บริเวณทีพกัเด็กป่วย ต้องแยกเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตูย้าเครืองเวชภัณฑ์ทีจาํเป็น  

และเด็กตอ้งอยู่ในสายตาของผูดู้แลตลอดเวลากรณีไม่สามารถจัดห้องพกัเด็กป่วยเป็นการเฉพาะ 

ไดต้อ้งจดัให้มีทีพกัเด็กป่วยแยกเป็นสัดส่วนตามความเหมาะสม บริเวณสถานทีประกอบอาหาร

หรือหอ้งครัว ตอ้งแยกห่างจากบริเวณพืนทีสาํหรับเด็กพอสมควร และมีเครืองใชที้จาํเป็น รวมทงัที

ลา้งและเก็บภาชนะเครืองใชต่้าง ๆ ทีถกูสุขลกัษณะ โดยเน้นเรือง ความสะอาดและความปลอดภยั

เป็นหลกั บริเวณพืนทีสาํหรับใชท้าํความสะอาดตวัเด็ก ตอ้งจัดให้มีบริเวณทีใชส้ําหรับทาํความ

สะอาดตวัเด็ก และมีอุปกรณ์ทีจาํเป็นตามสมควรอยา่งน้อยตอ้งมีที ลา้งมือและแปรงสีฟันในขนาด

และระดบัความสูงทีเหมาะสมกบัเด็กปฐมวยั ในกรณีทีมีห้อง อาบนาํจะตอ้งมีแสงสว่างเพียงพอ  

มีอากาศถ่ายเทไดโ้ดยสะดวก และพืนไม่ลืน หอ้งสว้มสาํหรับเด็ก ตอ้งจดัให้มีห้องส้วมสาํหรับเด็ก 

โดยเฉลีย 1 แห่ง ต่อเด็ก 10 - 12 คน โถส้วมมีขนาดเหมาะสมกบัตวัเด็ก โดยมีฐานส้วมทีเด็ก

สามารถกา้วขึนไดง่้ายมีแสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเทไดส้ะดวกและพืนไม่ลืน หากมีประตูจะตอ้ง

ไม่ใส่กลอน หรือกุญแจและมีส่วนสูงทีสามารถมองเห็นเด็กไดจ้ากภายนอก และไม่ควรไกลจาก

หอ้งพฒันาเด็กหากหอ้งสว้มอยูภ่ายนอกอาคาร จะตอ้งไม่ตงัอยู่ในที ลบัตาคนกรณีทีไม่สามารถทาํ
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หอ้งสว้มสาํหรับเด็กเป็นการเฉพาะได ้อาจดดัแปลงหอ้งสว้มทีมีอยู่แลว้ให้เหมาะสม และปลอดภยั

สําหรับเด็ก ห้องเอนกประสงค์สําหรับใช้จัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก การรับประทานอาหาร  

หรือการนอน คาํนึงถึงความสะอาดและการจดัพืนทีใชส้อยให้เหมาะสมกบัลกัษณะของกิจกรรม

หากเป็นอาคารชนัเดียวตอ้งมีฝ้าใตห้ลงัคา หากเป็นอาคารทีมีมากกว่า 1 ชนัควรจดัใหข้นับนสุดมีฝ้า

ใตห้ลงัคา โดยมีความสูงจากพืนถึงเพดานไม่นอ้ยกว่า 2.40 เมตร แต่กรณีทีมีความสูงเกินกว่า 2.40 

เมตร อาจไม่มีฝ้าใตเ้พดานก็ได ้

บริเวณพืนทีเก็บสิงปฏิกลูจะตอ้งมีพืนทีเก็บสิงปฏิกลูทงัภายในและภายนอกตวัอาคาร โดย

มีจาํนวนและขนาดเพียงพอถกูสุขลกัษณะ และมีการกาํจดัสิงปฏิกูลทุกวนั บนัไดควรมีความกวา้ง

แต่ละช่วงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ลูกตังของบันได สูงไม่เกิน 17.50 เซนติเมตร ลูกนอนกวา้ง 

ไม่นอ้ยกว่า 20.00 เซนติเมตร บนัไดทุกขนัมีราวและลกูกรงไม่นอ้ยกวา่ 90.00 เซนติเมตร มีราวเตีย 

เหมาะสาํหรับเด็กไดเ้กาะขึนบนัได และระยะห่างของลกูกรงตอ้งไม่เกิน 17.00 เซนติเมตร เครืองใช้

เฟอร์นิเจอร์ควรมีระดบัความสูงและขนาดทีเหมาะกบัเด็กปฐมวยัให้เด็กสามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ไดอ้ยา่งสมาํเสมอดว้ยตนเองโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัของเด็กเป็นสาํคญั 

2. ดา้นสิงแวดลอ้ม 

ภายในอาคารแสงสว่างควรเป็นแสงสว่างจากธรรมชาติ สมาํเสมอทวัทงัห้องเอือ อาํนวย 

ต่อการจดักิจกรรมเพือพฒันาเด็ก เช่น มีแสงสว่างเพียงพอในการอ่านหนังสือได้อย่างสบายตา  

เป็นตน้ ไม่ควรใหเ้ด็กอยูใ่นหอ้งทีใชแ้สงสว่างจากไฟฟ้าต่อเนืองนานกว่า 2 - 3 ชวัโมงเพราะจะทาํ

ใหเ้กิดภาวะเครียดและมีผลถึงฮอร์โมนการเติบโตของเด็ก (Lieberman, 1991) เสียงตอ้งอยู่ในระดบั

ทีไม่ดงัเกิน (ระหว่าง 60 - 80 เดซิเบล) อาคารควรจะตงัอยู่ในบริเวณทีมีระดบัเสียงเหมาะสมการ

ถ่ายเทอากาศควรมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก โดยมีพืนทีของหน้าต่าง ประตูและช่องลมรวมกนัแลว้

ไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 20 ของพืนทีหอ้ง กรณีทีเป็นหอ้งกระจกหรืออยูใ่นบริเวณโรงงานทีมีมลพิษตอ้ง

ติดเครืองฟอกอากาศและมีเครืองปรับอากาศ อย่างเหมาะสมสาํหรับบริเวณทีมีเด็กอยู่ตอ้งเป็นเขต

ปลอดบุหรี 

ภายนอกอาคารรัวควรมีรัวกนับริเวณใหเ้ป็นสดัส่วน เพือความปลอดภยัของเด็กและควรมี

ทางเข้า - ออกไม่น้อยกว่า 2 ทาง กรณีมีทางเดียวต้องมีความกวา้งไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร 

สภาพแวดลอ้มและมลภาวะควรมีสภาพแวดลอ้มทีปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะและควรตงัอยู่ห่างจาก

แหล่งอบายมุข ฝุ่ นละออง กลิน หรือเสียงทีรบกวนมีการจัดระบบสุขาภิบาล การระบายนํา  

การระบายอากาศและการจดัเก็บสิงปฏิกลูใหเ้หมาะสม ไม่ปล่อยใหเ้ป็นแหล่งเพาะหรือแพร่เชือโรค

โดยเฉพาะควรกาํจดัสิงปฏิกูลทุกวนัพืนทีเล่นกลางแจง้ตอ้งมีพืนทีเล่นกลางแจง้ เฉลียไม่น้อยกว่า 

2.00 ตารางเมตรต่อจาํนวนเด็ก 1 คน โดยจดัให้มีเครืองเล่นกลางแจง้ทีปลอดภยั และมีพอสมควร
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กบัจาํนวนเด็ก ในกรณีทีไม่สามารถจดัใหมี้ทีเล่นกลางแจง้ เป็นการเฉพาะหรือในสถานทีอืน ๆ ได ้ 

ก็ควรปรับใชใ้นบริเวณทีร่มแทนโดยมีพืนทีตามเกณฑ์กาํหนดหรืออาจจะจดักิจกรรมกลางแจ้ง 

สาํหรับเด็กในสถานทีอืน ๆ ทีเหมาะสม เช่น ในบริเวณวดั หรือในสวนสาธารณะ เป็นตน้ โดยตอ้ง

ให้เด็กปฐมวยัมีกิจกรรมกลางแจง้อย่างน้อย 1 ชวัโมง ในแต่ละวนั ระเบียงตอ้งมีความกวา้งของ

ระเบียง ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร และหากมีทีนั งตามระเบียงดว้ยระเบียงตอ้งกวา้งไม่น้อยกว่า 1.75 

เมตร ของระเบียงตอ้งสูงจากทีนั งไม่น้อยกว่า 70.00 เซนติเมตร นอกจากนีควรสอบสภาพความ

คงทน แข็งแรงและสภาพการใชง้านปลอดภยัสาํหรับเด็กดว้ย 

3. ดา้นความปลอดภยั 

 1. มาตรการป้องกนัความปลอดภยั ติดตงัระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภยั

หรือเครืองตดัไฟภายในบริเวณอาคาร 

  1.1  ติดตงัเครืองดบัเพลิงอยา่งนอ้ย 1 เครือง ในแต่ละชนัของอาคาร 

  1.2  ติดตังปลกัไฟให้สูงจากพืนไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถา้ติดตงัตาํกว่าทีกาํหนด

จะตอ้งมีฝาปิดครอบ เพือป้องกนัไม่ใหเ้ด็กเล่นได ้และควรหลีกเลียงการใชส้ายไฟต่อพ่วง 

   1.3  หลีกเลียงเครืองใชไ้ฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึงทาํดว้ยวสัดุทีแตก หักง่ายหรือ

แหลมคม หากเป็นไม ้ตอ้งไม่เสียนไม ้หรือแหลมคม 

   1.4  จดัใหมี้ตูเ้ก็บยา และเครืองเวชภณัฑส์าํหรับการปฐมพยาบาล วาง ไวอ้ยู่ในทีสูง

สะดวกต่อการหยบิใช ้และเก็บไวใ้นทีปลอดภยัใหพ้น้มือเด็ก 

   1.5  ใชว้สัดุกนัลืน ในบริเวณหอ้งนาํ - หอ้งสว้ม และเก็บสารจาํพวกเคมีหรือนาํยาทาํ

ความสะอาดไวใ้นทีปลอดภยั ใหพ้น้มือเด็ก 

   1.6  ไม่มีหลุม หรือบ่อนาํ ทีอาจเป็นอนัตรายต่อเด็กใน บริเวณโดยรอบ ตวัอาคาร

รวมทงัไม่ควรปลกูตน้ไมที้มีหนามแหลมคม 

   1.7  มีระบบการลอ๊คประตูในการเขา้ – ออกนอกบริเวณอาคารสาํหรับเจา้หน้าทีเปิด 

– ปิด ได้ควรมีกริ งสัญญาณเรียกไว้ทีหน้าประตู สําหรับห้องครัว และทีประกอบอาหาร 

ควรมีประตูเปิด - ปิดทีปลอดภยั เด็กเขา้ไปไม่ได ้

  1.8  ติดตงัอุปกรณ์เพือป้องกนัพาหะนาํโรค และมีมาตรการป้องกนัดา้นสุขอนามยั 

  1.9  มีตูห้รือชันเก็บวสัดุอุปกรณ์ และสือการเรียนรู้ทีแข็งแรง มนัคง สาํหรับวสัดุ

อุปกรณ์ทีอาจเป็นอนัตรายต่อเด็กนนั ควรจดัแยกใหพ้น้มือเด็ก 

  1.10 เครืองใชเ้ฟอร์นิเจอร์ควรมีระดบัความสูงและขนาดทีเหมาะสมกบัเด็กปฐมวยั

ใหเ้ด็กสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งสมาํเสมอดว้ยตนเอง 
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 2. มาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

  2.1 มีการฝึกซ้อมสําหรับการป้องกันอุบัติภัยอย่างสมาํเสมอไม่ น้อยกว่าปีละ  

1 ครัง 

  2.2  มีการฝึกอบรมบุคลากร ในเนือหาดา้นการปฐมพยาบาลเบืองต้น การป้องกัน

อุบติัภยัและความเจ็บป่วยฉุกเฉินของเด็ก 

  2.3  มีหมายเลขโทรศพัท์ฉุกเฉินของส่วนราชการต่าง ๆ เช่นสถานีตาํรวจหน่วย

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โรงพยาบาลไวเ้พือติดต่อไดอ้ย่างทนัท่วงที กรณีเกิดเหตุการณ์ 

คบัขนัหรือจาํเป็นทีอาจเป็นอนัตรายต่อเด็ก และควรมีอุปกรณ์เครืองมือเครืองใชส้าํหรับการปฐม

พยาบาลติดประจาํไวใ้นทีเปิดเผย 

   2.4  มีสมุดบนัทึกขอ้มลูสุขภาพ และพฒันาการของเด็กประจาํไวก้รณีอาจตอ้งพาเด็ก

ไปพบแพทย ์

2.2.4 มาตรฐานด้านวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสูตรของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

การศึกษาในศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็เป็นการจดัการศึกษาในลกัษณะของ การอบรมเลียงดูและ

การให้การศึกษาไปพร้อม ๆ กันเด็กจะได้รับการพฒันาทังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  

และสติปัญญาตามวยัและความสามารถของแต่ละบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายซึงถือเป็นมาตรฐาน ดงันี 

คุณลกัษณะทีพึงประสงค ์คือร่างกายเจริญเติบโตตามวยั และมีสุขนิสัย ทีดีกลา้มเนือใหญ่

และกล้ามเนือเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กันมีสุขภาพจิตดี  

และมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจทีดีงามชืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี  

การเคลือนไหว และรักการออกกําลังกายช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย รักธรรมชาติ 

สิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และความเป็นไทยอยู่ร่วมกบัผูอื้นไดอ้ย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็น

สมาชิกทีดีของสงัคมใชภ้าษาสือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั มีความสามารถในการคิดและการแกปั้ญหา

ไดเ้หมาะสมกบัวยั มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ และมีทกัษะใน

การแสวงหาความรู้ 

คุณลกัษณะตามวยัเป็นความสามารถตามวยัหรือพฒันาการตามธรรมชาติ เมือเด็กมีอายุถึง

วยันนั ๆ ซึงคุณลกัษณะตามวยัทีสาํคญัของเด็ก มีดงันี 

1. พฒันาการดา้นร่างกาย 

 1.1  อายุ 3 ปี ไดแ้ก่ กระโดดขึนลงอยู่กบัทีได ้รับลูกบอลดว้ยมือและลาํตวัได ้เดินขึน

บนัไดสลบัเทา้ได ้เขียนรูปวงกลมตามแบบได ้ใชก้รรไกรมือเดียวได ้เป็นตน้ 
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  1.2 อาย ุ4 ปี ไดแ้ก่ กระโดดขาเดียวอยูก่บัทีได ้รับลกูบอลดว้ยมือและลาํตวัไดเ้ดิน ขึน –

ลงบนัไดสลบัเทา้ได ้ตดักระดาษเป็นเส้นตรงได ้เขียนรูปสีเหลียมตามแบบได ้กระฉับกระเฉงไม่

ชอบอยูเ่ฉย เป็นตน้ 

 1.3  อาย ุ5 ปี ไดแ้ก่ กระโดดขาเดียวไปขา้งหน้าอย่างต่อเนืองได ้รับลูกบอลทีกระดอน

ขึนจากพืนไดด้ว้ยมือทงัสอง ขึน-ลงบนัไดสลบัเทา้ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว เขียนรูปสามเหลียมตามแบบ

ได ้ตดักระดาษตามแนวเสน้โคง้ทีกาํหนด ใชก้ลา้มเนือเลก็ไดดี้ เช่น ติดกระดุมผกูเชือกรองเทา้ ฯลฯ 

2. พฒันาการดา้นอารมณ์ และจิตใจ 

 2.1 อาย ุ3 ปี ไดแ้ก่ แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก ชอบทีจะให้ผูใ้หญ่พอใจและไดรั้บคาํ

ชม กลวัการพลดัพรากจากผูเ้ลียง เป็นตน้ 

 2.2 อาย ุ4 ปี ไดแ้ก่แสดงออกทางอารมณ์ไดเ้หมาะสมกบับางสถานการณ์ เริมรู้จกัชืน

ชมความสามารถและผลงานของตนเองและผูอื้น ชอบทา้ทายผูใ้หญ่ ตอ้งการให้มีคนฟัง คนสนใจ 

เป็นตน้ 

 2.3  อายุ 5 ปี ไดแ้ก่ แสดงอารมณ์ไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์อย่างเหมาะสม ชืนชม

ความสามารถและผลงานของตนเองและผูอื้น ยดึตนเองเป็นศนูยก์ลางนอ้ยลง เป็นตน้ 

3. พฒันาการดา้นสงัคม 

 3.1  อายุ 3 ปี  ได้แก่ รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง ชอบเล่นแบบคู่ข นาด  

 (เล่นของชนิดเดียวกนัแต่ต่างคนต่างเล่น) เล่นสมมติได ้รู้จกัรอคอย เป็นตน้ 

 3.2 อายุ 4 ปี ได้แก่ แต่งตวัได้ดว้ยตนเอง ไปห้องส้วมไดเ้อง เล่นร่วมกับคนอืนได ้

รอคอยตามลาํดบัก่อน - หลงั แบ่งของใหค้นอืน เก็บของเล่นเขา้ทีได ้เป็นตน้ 

 3.3 อายุ 5 ปี ได้แก่ ปฏิบัติกิจวตัรประจาํวนัได้ด้วยตนเอง เล่นหรือทาํงาน โดยมี

จุดมุ่งหมายร่วมกบัผูอื้นได ้พบผูใ้หญ่รู้จกัไหว ้ทาํความเคารพรู้จกัขอบคุณเมือรับของจากผูใ้หญ่ 

รับผดิชอบงานทีไดรั้บมอบหมาย เป็นตน้ 

4. พฒันาการดา้นสติปัญญา 

 4.1 อาย ุ3 ปี ไดแ้ก่ สาํหรับสิงต่าง ๆ ทีเหมือนกนั และต่างกนัได ้บอกชือของตนเองได้

ขอความช่วยเหลือเมือมีปัญหา สนทนาโตต้อบ/เล่าเรืองด้วยประโยคสัน ๆ ได้ สนใจนิทานและ

เรืองราวต่าง ๆ ร้องเพลง ท่องคาํกลอน คาํคลอ้งจองต่าง ๆ และแสดงท่าเลียนแบบได ้รู้จกัใชค้าํถาม 

“อะไร” สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอยา่งง่าย ๆ เป็นตน้ 

 4.2  อาย ุ4 ปี ไดแ้ก่ จาํแนกสิงต่าง ๆ ดว้ยประสาทสมัผสัทงั 5 ได ้บอกชือและนามสกุล

ของตนเองได้ พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองหลงัจากได้รับคาํชีแนะสนทนา โต้ตอบ/ เล่าเรือง 

ใชค้าํถาม “ทาํไม” เป็นตน้ 
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 4.3 อาย ุ5 ปี ไดแ้ก่ บอกความแตกต่างของกลิน สี เสียง รส รูปร่าง จดัหมวดหมู่สิงของ

ได ้บอกชือ - สกุล อาย ุตนเองได ้พยายามหาวิธีแกปั้ญหาดว้ยตนเอง สนทนาโตต้อบ -เล่าเรืองได ้

สร้างผลงานตามความคิดตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิ มขึน เ ริ มเข้าใจสิ งเป็นนามธรรม  

นบัปากเปล่าไดถึ้ง 20 เป็นตน้ 

5. การจดัประสบการณ์ 

 5.1 การจดัประสบการณ์สาํหรับเด็กปฐมวยั อาย ุ3 - 5 ปี (ไม่จดัเป็นรายวิชาแต่จดัในรูป

ของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น) เพือให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะ 

คุณธรรม จริยธรรมรวมทงัเกิดการพฒันาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยมี

หลกัการและแนวทางการจดัประสบการณ์ ดงันี 

 1. หลกัการจดัประสบการณ์ จดัประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้เพือพฒันาเด็ก

โดยองคร์วมและอยา่งต่อเนือง เน้นเด็กเป็นสาํคญัสนองความตอ้งการ ความสนใจ ความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลและบริบทของสงัคมทีเด็กอาศยัอยู่จดัให้เด็กไดรั้บการพฒันาโดยให้ความสาํคญัทงั

กับกระบวนการและส่วนหนึงของการจัดประสบการณ์จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็น

กระบวนการอย่างต่อเนืองและเป็นส่วนหนึงของการจดัประสบการณ์ ให้ผูป้กครองและชุมชน 

มีส่วนร่วมในการพฒันาเด็ก 

2.  แนวทางการจดัประสบการณ์ จดัประสบการณ์สอดคลอ้งกบัจิตวิทยาพฒันาการ 

คือ เหมาะสมกบัอายุ วุฒิภาวะ และระดบัพฒันาการ เพือให้เด็กทุกคนไดพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพ 

จัดประสบการณ์สอดคลอ้งกับลกัษณะการเรียนรู้ของเด็กวยันี คือ เด็กได้ลงมือกระทาํเรียนรู้ 

ผ่านประสาทสัมผสัทัง 5 ไดเ้คลือนไหว สาํรวจ เล่น สังเกต สืบคน้ ทดลองและคิดแกปั้ญหาได ้ 

ดว้ยตนเอง จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ คือบูรณาการทังทักษะและสาระ การเรียนรู้  

จดัประสบการณ์ใหเ้ด็กไดริ้เริมคิด วางแผนตดัสินใจ ลงมือกระทาํและนาํเสนอคิด โดยผูส้อนเป็น

ผูส้นบัสนุน อาํนวยความสะดวกและเรียนรู้ร่วมกบัเด็ก จดัประสบการณ์ใหเ้ด็กมีปฏิสมัพนัธ์กบัเด็ก

อืนกบัผูใ้หญ่ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการเรียนรู้ บรรยากาศทีอบอุ่นมีความสุขและเรียนรู้การ

ทาํกิจกรรมแบบร่วมมือในลกัษณะต่าง ๆ กนัจดัประสบการณ์ใหเ้ด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัสือและแหล่ง

การเรียนรู้ทีหลากหลายและอยูใ่นวิถีของเด็ก จดัประสบการณ์ทีส่งเสริมลกัษณะนิสัยทีดีและทกัษะ

การใช้ชีวิตประจําว ัน ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึงของการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนืองจัดประสบการณ์ทังในลกัษณะทีวางแผน ไวล่้วงหน้า 

 และแผนทีเกิดขึนในสภาพจริงโดยไม่ไดค้าดการณ์ไว ้ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดั

ประสบการณ์ ทังการวางแผนสนับสนุน สือการสอน การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมิน
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พฒันาการ จัดทาํสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกียวกับพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก  

เป็นรายบุคคล นาํมาไตร่ตรองและใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเด็กและการวิจยัในชนัเรียน 

3.  การจดักิจกรรมประจาํวนั กิจกรรมสาํหรับเด็กอาย ุ3 - 5 ปี สามารถนาํมาจดัเป็น

กิจกรรมประจําว ันได้หลายรูปแบบซึงเป็นการช่วยให้ทังผู ้สอนและเด็กทราบว่าแต่ละวัน  

จะทาํกิจกรรมอะไรเมือใดและอย่างไร การจดักิจกรรมประจาํวนัมีหลกัการจดัและขอบข่ายของ

กิจกรรมประจาํวนัดงันี 

4. หลักการจัดกิจกรรมประจําว ันกําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ 

ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวยัของเด็กในแต่ละวันกิจกรรมทีต้องใช้ความคิด ทังในกลุ่มเล็ก 

และกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลาต่อเนืองนานเกินกว่า 20 นาที กิจกรรมทีเด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี 

เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจง้ ฯลฯ ใชเ้วลาประมาณ 40 - 60 นาที กิจกรรมควรมีความ

สมดุลระหว่างกิจกรรมในหอ้งและนอกหอ้ง กิจกรรมทีใชก้ลา้มเนือใหญ่และกลา้มเนือเลก็ กิจกรรม

ทีเป็นรายบุคคล กลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมทีเด็กเป็นผูริ้เริมและผูส้อนเป็นผูริ้เริมและกิจกรรม

ทีใชก้าํลงัและไม่ใชก้าํลงั จดัให้ครบทุกประเภททงันีกิจกรรมทีตอ้งออกกาํลงักายควรจดัสลบักบั

กิจกรรมทีไม่ตอ้งออกกาํลงัมากนกัเพือเด็กจะไดไ้ม่เหนือยเกินไป 

5.  ขอบข่ายของกิจกรรมประจาํวนั การเลือกกิจกรรมทีจะนาํมาจดัในแต่ละวนัมี

ครอบคลุมสิงต่อไปนี 

6.  การพฒันากลา้มเนือใหญ่ เพือใหเ้ด็กไดพ้ฒันาความแข็งแรงของกลา้มเนือใหญ่

การเคลือนไหวและความคล่องแคล่วในการใชอ้วยัวะต่าง ๆ จึงควรจดักิจกรรมโดยให้เด็กไดเ้ล่น

อิสระกลางแจง้ เล่นเครืองเล่นสนามเคลือน ไหวร่างกายตามจงัหวะดนตรี 

7.  การพฒันากลา้มเนือเลก็ เพือใหเ้ด็กไดพ้ฒันาความแข็งแรงของกลา้มเนือเลก็การ 

ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตาจึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นเครืองเล่นสัมผ ัส  

เล่นเกม ต่อภาพ ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจบัช้อนส้อม ใชอุ้ปกรณ์ ศิลปะ เช่น สี

เทียนกรรไกร พู่กนั ดินเหนียว ฯลฯ 

8.  การพฒันาอารมณ์ จิตใจและปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรมเพือใหเ้ด็กมีความรู้สึกที

ดีต่อตนเองและผูอื้น มีความเชือมนั กลา้แสดงออกมีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ ซือสัตย ์ประหยดั 

เมตตากรุณา เอือเฟือ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาทีนับถือ  

จึงควรจดักิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการเล่นให้เด็กไดมี้โอกาสตดัสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองตาม

ความตอ้งการไดฝึ้กปฏิบติัโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตลอดเวลาทีโอกาสเอืออาํนวย 

9.  การพฒันาสังคมนิสัย เพือให้เด็กมีลกัษณะนิสัยทีดี แสดงออก อย่างเหมาะสม

และอยู่ร่วมกบัผูอื้นไดอ้ย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการทาํกิจวตัรประจาํวนั มีนิสัยรักการ
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ทาํงาน รู้จักระมดัระวงัความปลอดภัยของตนเองและผูอื้นจึงควรจัดให้เด็ก ได้ปฏิบัติกิจวตัร

ประจาํวนัอยา่งสมาํเสมอ เช่น รับประทานอาหาร พกัผอ่นนอนหลบั ขบัถ่าย ทาํความสะอาดร่างกาย 

เล่นและทาํงานร่วมกับผูอื้น ปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าทีเมือเล่น 

หรือทาํงานเสร็จ ฯลฯ 

10. การพฒันาการคิด เพือให้เด็กได้พฒันาความคิดรวบยอด สังเกต จาํแนก 

เปรียบเทียบ จดัหมวดหมู่ เรียงลาํดบัเหตุการณ์ แก้ปัญหา จึงควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนา

อภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกบัเด็ก ค้นควา้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

ทดลองศึกษานอกสถานที ประกอบอาหารหรือจดัใหเ้ด็กไดเ้ล่นเกมการศึกษาทีเหมาะสมกบัวยัอยา่ง

หลากหลาย ฝึกการแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัและในการทาํกิจกรรมทงัทีเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่

หรือรายบุคคล 

11. การพฒันาภาษา เพือให้เด็กไดมี้โอกาสใชภ้าษาสือสารถ่ายทอดความรู้สึกนึก

คิดความรู้ความเข้าใจในสิงต่าง ๆ ทีเด็กมีประสบการณ์จึงควรจดักิจกรรมทางภาษาให้มีความ

หลากหลายในสภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการเรียนรู้  มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านและบุคลากร 

ทีแวดลอ้มตอ้งเป็นแบบอย่างทีดีในการใชภ้าษา ทงันีตอ้งคาํนึงถึงหลกัการจดักิจกรรมทางภาษา  

ทีเหมาะสมกบัเด็กเป็นสาํคญั 

12. การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพือให้เด็กไดพ้ฒันาความคิด

ริเริมสร้างสรรค ์ไดถ่้ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิงต่าง ๆ รอบตวั โดยใช้

กิจกรรมศิลปะและดนตรีเป็นสือ ใชก้ารเคลือนไหวและจงัหวะตามจินตนาการ ให้ประดิษฐ์สิงต่าง ๆ 

อย่างอิสระตามความคิดริเริมสร้างสรรค์ของเด็ก เล่นบทบาทสมมติในมุมเล่นต่าง ๆ เล่นนํา  

เล่นทราย เล่นก่อสร้างสิงต่าง ๆ เช่น แท่งไม ้รูปทรงต่าง ๆ ฯลฯ 

13. โภชนาการสาํหรับเด็กเพือให้เด็กไดรั้บอาหารทีมีประโยชน์ต่อร่างกายส่งผล

ต่อการเจริญเติบโตของเด็กตามพฒันาการควรส่งเสริมใหเ้ด็กไดรั้บสารอาหารครบ 5 หมู่ ไดแ้ก่ 
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ตารางที 2.1 โภชนาการสําหรับเด็ก 
 

หมู่อาหาร อาหาร ประโยชน์ 

หมู่ที 1 เนอืสัตว์ ได้แก่ เนือสัตว์ต่าง ๆ เช่น หม ู

ว ัว เป็ด ไก่ กุ ้ง  ปลา เครืองใน 

เช่น ตบัปอดหัวใจ ไข่ต่าง ๆ ถวั 

เมล็ดแห้งต่าง ๆ เช่นถวัเหลือง 

ถวัเขียว ถวัลิสงและอาหารทีทาํ

จากถั ว นม และผลิตภัณฑ์จาก

นม 

ช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซม

ร่างกายส่วนทีสึกหรอเครืองใน

ช่วยสร้างและบาํรุงโลหิตนมช่วย

สร้างกระดูกและฟัน เนือสัตว์

ประเภทอาหารทะเลช่วยป้องกนั

โ ร ค ค อ พ อ ก เ ด็ ก อ ยู่ ใ น วั ย

เจริญเติบโตตอ้งการอาหาร 

 หมู่ที 2 ข้าว แป้ง ได้แก่ ข้าวต่าง ๆ เช่น ข้าวเจ้า 

ขา้วเหนียว แป้งต่าง ๆ เช่นแป้ง

ข้าวเจ้าแป้งมันสําปะหลังและ

อ า ห า ร ที ทํ า จ า ก แ ป้ ง  เ ช่ น

ก๋วยเตียว บะหมี ขนมจีนขนมปัง 

หวัเผอืก มนัต่าง ๆ  

ให้กาํลงังานและความอบอุ่นแก่

ร่างกายทาํให้มีแรงเคลือนไหว

ทาํงานได ้

หมู่ที 3 ผกัใบเขียว เหลอืง ไดแ้ก่ ผกัใบเขียวเหลืองและผกั

เป็น หัวต่าง ๆ เช่น ผกับุง้ คะน้า 

ตาํลึงฟักทองกะหลาํปลี มะเขือ

ต่าง ๆ  

บาํรุงสุขภาพทั วไปให้แข็งแรง 

บาํรุงสุขภาพของผวิหนงั นยัน์ตา 

เหงือกและฟันสร้างและบํารุง

โ ล หิ ต  ช่ ว ย ใ ห้ ร่ า ง ก า ย ใ ช้

ประโยชน์จากอาหารอืนไดเ้ต็มที

และมีเส้นใยเป็นกากช่วยให้การ

ขบัถ่ายสะดวก 

หมู่ที 4 ผลไม้ต่าง ๆ  ไ ด้แ ก่  ผ ลไ ม้ส ด ต่ า ง  ๆ  เ ช่ น 

มะละกอ กลว้ย สม้ มะม่วง ฝรัง 

ช่วยบํารุงสุขภาพ และป้องกัน

โรคต่าง ๆ ช่วยให้ร่างกายสดชืน 

บาํรุงสุขภาพของผวิหนงั นยัน์ตา 

เหงือกและฟัน 
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ตารางที 2.1 (ต่อ) 
 

หมู่อาหาร อาหาร ประโยชน์ 

หมู่ที 5 ไขมนัจากสัตว์ 

และพชื 

ได้แก่ ไขมนัจากสัตว์ เช่น มัน

หมู มันไก่ ไขมันจากพืช เช่น 

นาํมนัถวั นาํมนังากะทิ 

อาหารหมู่นีให้พลงังานสูงและ

ใหค้วามอบอุ่นแก่ร่างกายทาํใหมี้

กาํลงัเคลือนไหวทาํงานได้เป็น

ตวัช่วยละลายวิตามินหลายชนิด

เพื อก า รดู ด ซึม และนํา ไป ใช้

ประโยชน์ 
 

หมายเหตุ : เด็กปฐมวยัควรไดดื้มนาํสะอาดให้เพียงพอทุก 45 นาทีเพือให้สมองสามารถเรียนรู้ได้

เต็มศกัยภาพ 

ทีมา : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน กระทรวงมหาดไทย (ม.ป.ป., หนา้ 26) 

 

2.2.5 มาตรฐานด้านการมส่ีวนร่วม และสนับสนุนทุกภาคส่วน 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม พุทธศกัราช 2545 

มาตรา 29 กาํหนดให้สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาน

บนัสังคมอืน ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนโดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพือให้

ชุมชนจดัการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญาและ

วิทยาการต่าง ๆ เพือพฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญญาและความตอ้งการรวมทงัหาวิธีการ

สนับสนุนให้มีการแลกเปลียนประสบการณ์พฒันาระหว่างชุมชน แนวทางการดาํเนินงานดา้น

มาตรฐานการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ควรดาํเนินการตาม

แนวทางต่าง ๆ ดงันี 

 ด้านวชิาการ  

1. ให้ค ําแนะนําปรึกษาการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาต่าง ๆ ตาม

แผนพฒันาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

2.  ให้คาํแนะนาํปรึกษา สนับสนุนทรัพยากรในการทาํกิจกรรม เช่น ศึกษาแหล่งเรียนรู้

นอกสถานที ภูมิปัญญาทอ้งถิน รวมถึงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกบัการพฒันาเด็ก

ใหก้บัผูป้กครองและครู 
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3. ให้คาํแนะนาํหรือมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการจดัประสบการณ์การเรียนรู้

ภายในศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

4. ประชาสมัพนัธก์ารดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหชุ้มชน ทอ้งถินทราบอยา่งทวัถึง 

ด้านอาคารสถานที  

1. ร่วมพฒันาปรับปรุงอาคารสถานทีและสิงแวดลอ้มภายในและภายนอกอาคาร 

2. ร่วมใหก้ารเฝ้าระวงัดูแลความปลอดภยัและทรัพยสิ์นภายในอาคารศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

ด้านงบประมาณ 

ระดมทรัพยากรสนบัสนุนการพฒันาอาคารสถานที บุคลากร สือ วสัดุ ครุภณัฑ์ กิจกรรม

ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที อาหารเสริม อาหารว่าง อุปกรณ์กีฬา และอืน ๆ ในการดาํเนินงานศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ 

ด้านบุคลากร 

1. ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ ส่งเสริม สนบัสนุน โดยการดาํเนินงานและการพฒันาบุคลากรศนูย์

พฒันาเด็กเลก็ 

2. ร่วมในการอบรมเลียงดูจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ดูแลความปลอดภยัเด็กเล็กภายใน

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

ด้านความสัมพนัธ์กบัชุมชน 

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็จดักิจกรรมสมัพนัธก์บัชุมชนไดด้งันี 

1.  จดักิจกรรมเยยีมบา้น 

2.  จดัทาํสมุดสือสารระหว่างศนูยก์บัผูป้กครอง 

3.  จดัทาํป้ายนิเทศใหค้วามรู้กบัผูป้กครอง 

4.  จดัใหมี้มุมเรียนรู้ผูป้กครอง 

5.  จดักิจกรรมการแสดงของเด็กเขา้ร่วมในโอกาสต่าง ๆ  

6.  จดันิทรรศนาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวตักรรม สือการเรียน และผลงานเด็ก 

7.  เขา้ร่วมกิจกรรมวนัสาํคญัทางศาสนา และประเพณีต่าง ๆ ของทอ้งถินนนั ๆ  

8.  เข้าร่วมกิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์ เกียวกับอาคารสถานที ว ัสดุอุปกรณ์ บุคลากร 

และอืน ๆ  

การให้บริการของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทีนอกเหนือจากการให้การอบรมเลียงดู การจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้และส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสามารถเป็นแหล่ง

เรียนรู้และใหบ้ริการดา้นอืน ๆ แก่ชุมชนไดด้งันี 

1. ดา้นอาคารสถานที 
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 ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กสามารถให้บริการดา้นอาคารสถานทีแก่ชุมชนหรือประชาชนภายใน

ทอ้งถิน ในวนัสาํคญัต่าง ๆ หรือการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 

2. ดา้นวสัดุครุภณัฑ ์

 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสามารถให้บริการด้านวสัดุครุภณัฑ์ต่าง ๆ เพือประโยชน์ของชุมชน

หรือประชาชน 

3. ดา้นวิชาการ สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 

 ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็สามารถใหบ้ริการดา้นวิชาการ สารสนเทศหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบั

พ่อแม่ ผูป้กคราอง เยาวชน และชุมชนในการศึกษาคน้ควา้ต่าง ๆ  

4. ดา้นเผยแพร่ใหค้วามรู้กบัชุมชน 

 ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็สามารถให้บริการแก่ชุมชนหรือประชาชนในทอ้งถิน โดยให้หัวหน้า

ศูนยพ์ ัฒนาเด็กเล็ก หรือครูผูดู้แลเด็ก เป็นวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ในการอบรมเลียงดู 

และพฒันาการเด็กปฐมวยัใหมี้พฒันาการเหมาะสมกบัวยั 

5. ดา้นการใหบ้ริการสาธารณะ 

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็สามารถมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการให้บริการสาธารณะแก่ชุมชน

หรือประชาชนไดต้ามบริบทหรือวฒันธรรมของทอ้งถิน 

การส่งเสริมสนบัสนุนศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็จากชุมชน 

1. การสนบัสนุนวสัดุ สือการเรียนการสอน อุปกรณ์ต่าง ๆ ชุมชนสามารถใหก้ารสนบัสนุน

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ในดา้นวสัดุอุปกรณ์ สือการเรียนการสอนเพือประโยชน์ในการพฒันาเด็กปฐมวยั

ในทอ้งถิน 

2. บริจาคเงินสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  

ชุมชนสามารถบริจาคเงินเพือสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในศูนยพ์ ัฒนาเด็กเล็ก 

ได ้รวมทงัการจดัซือสือการเรียนการสอน วสัดุอุปกรณ์ในการพฒันาเด็กปฐมวยั 

3. ใหค้วามรู้โดยปราชญช์าวบา้น ชุมชน หรือจากเจา้หนา้ทีจากหน่วยงานต่าง ๆ  

 ชุมชนสามารถให้การสนับสนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยปราชญ์ชาวบ้านถ่ายทอดภูมิ

ปัญญาทอ้งถินใหแ้ก่บุคลากรในศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ หรือผูมี้ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ มาถ่ายทอด

ความรู้เพือประโยชน์ในการพฒันาเด็กปฐมวยั 

4. ใหก้ารสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

ชุมชนสามารถใหก้ารสนบัสนุนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กปฐมวยัภายในศูนย์

พฒันาเด็กเลก็โดยใหก้ารสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนต่าง ๆ โดยใหเ้ด็กปฐมวยัเขา้ไปเรียนรู้จาก

สถานทีจริง 
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5. ใหข้อ้มลูข่าวสารทีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

ชุมชนสามารถให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทีเป็นประโยชน์ในการพฒันาเด็ก

ปฐมวยัภายในศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

กระบวนการมส่ีวนร่วมกนัทุกภาคส่วนในสังคม 

ในก ารพัฒน าศูน ย์พัฒ นา เด็ ก เล็ก  ทุกภ าคส่ วน ไม่ว่ าจ ะ เป็ นผู ้ปกค รอ ง ชุ มช น  

องคก์รภาครัฐ ภาคเอกชน สถานบนัการศึกษา และศาสนสถาน สามารถมีส่วนร่วมในการพฒันา

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ไดแ้ก่ 

1. ร่วมระดมสรรพกาํลงัและทรัพยากรเพือการพฒันาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

2. ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั เพือการพฒันาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

3. ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมินศนูยฯ์ ร่วมแกไ้ข เพือการพฒันาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

มาตรฐานด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั 

เพือให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน เป็นสถานพฒันาเด็กปฐมวยั 

ทีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานในการอบรมเลียงดู จดัประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการการเรียนรู้

แก่เด็กปฐมวยัอยา่งครอบคลุม กวา้งขวาง เป็นพืนฐานของการศึกษาเพือพฒันาคนอย่างมีคุณภาพ 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน รวมทังหัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก 

ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ผูบ้ริหารและผูเ้กียวขอ้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินจึงตอ้งส่งเสริมการสร้าง

เครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยัทงัในระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ระดบัอาํเภอ ระดบัจงัหวดั 

ระดบัภาค โดยมีวตัถุประสงคแ์ละแนวทางการดาํเนินงานดงันี 

วตัถุประสงค์ 

1.  เพือใหศ้นูยพ์ฒันาเด็กเลก็เป็นแหล่งแลกเปลียนเรียนรู้ทางดา้นการพฒันาเด็กปฐมวยั 

2.  เพือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีศกัยภาพในการ

พฒันาเด็ก 

3.  เพือเสริมสร้างความเขม้แข็งในการปฏิบัติงานดา้นพฒันาเด็กปฐมวยัระหว่างหัวหน้า

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ ครูผูดู้แลเด็ก ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ผูบ้ริหารและผูที้เกียวขอ้งขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน 

4.  เปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็กปฐมวยั 

แนวทางการปฏิบัตงิาน 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ส่งเสริมสนับสนุนการจดัประชุมหัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

ครูผูดู้แลเด็ก ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน เพือกาํหนดแผนความร่วมมือ

ในการดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
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1.  จดัทาํแผน ปฏิทินงาน แนวทางการปฏิบติังานตามกาํหนดการ 

2.  ส่งแผนงานและปฏิทินงาน ใหผู้บ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินตน้สังกดัพิจารณา

เห็นชอบ 

 3.  แต่งตงัคณะกรรมการการดาํเนินงานเครือข่ายศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

 4.  ดาํเนินงานตามแผนงานและปฏิทินงานทีกาํหนดไว ้

 5. สรุปและรายงานผลการดาํเนินงานใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินตน้สงักดั 

การส่งเสริมสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถินและหน่วยงานทีเกยีวข้อง 

1.  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในฐานะหน่วยงานผูจ้ดัการศึกษาปฐมวยัมีบทบาทหน้าที

ในการส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาเด็กปฐมวยั ตามศกัยภาพ ทงัดา้นวิชาการ งบประมาณ และการ

พฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนือง 

2.  ดาํเนินการเผยแพร่ประชาสมัพนัธง์านพฒันาเครือข่าย 

3.  ประเมินผลการพฒันา 

4.  สนับสนุนให้บุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีขวญั

กาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ที  

มาตรฐานด้านการมส่ีวนร่วม และสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ต้นแบบ 

แนวทางการดาํเนินงานดา้นมาตรฐานการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ ควรดาํเนินการตามแนวทางต่าง ๆ ดงันี 

1. จดัใหมี้การประชุมชีแจงใหชุ้มชนทราบ ชีนาํใหเ้ห็นประโยชน์และความจาํเป็นของศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก ซึงมุ่งเน้นการพฒันาเตรียมความพร้อมของเด็ก และชกัชวนให้ชุมชนมีส่วนร่วม

บริหารและช่วยเหลือในระหว่างดาํเนินการ 

2. จดักิจกรรมประชาสมัพนัธใ์หชุ้มชนทราบเกียวกบัการดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็

เป็นระยะ ๆ เพือกระชับความสัมพนัธ์ระหว่างศูนยฯ์ กับชุมชนอย่างต่อเนือง การให้ชุมชน 

มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ศิลปะพืนบา้น ร่วมจดักิจกรรมนันทนาการ  

ภูมิปัญญาท้องถิน ฯลฯ ซึงจะนําไปสู่ความเข้าใจและความผูกพันทีดีต่อกันระหว่างศูนย์ฯ  

และชุมชน 

3. มีการประสานงานและประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ รับทราบเพือทีจะมีผูเ้ข้ามาช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ไดโ้ดยการ

ประชาสมัพนัธอ์าจทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น จดัทาํเอกสาร คู่มือแผน่พบั การออกไปเยยีมบา้นเด็ก  

4. มีการจดักิจกรรมเกียวกบัการแสดงความคิดเห็น การให้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการมีส่วน

ร่วมของชุมชน สถาบนัต่าง ๆ ของชุมชน เช่น สถาบนัทางศาสนา สถาบนัครอบครัว เป็นตน้ 
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5. จดัใหมี้กองทุกส่งเสริมการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน เพือเป็นการระดมทรัพยากรทีมีอยู่ในชุมชน เพือมาสนับสนุนการดาํเนินงานของศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ ซึงอาจขอรับการอุดหนุนจากงบประมาณต่าง ๆ ของหน่วยงานดงันี 

 1.  การสมทบหรือการอุดหนุนงบประมาณกองทุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

 2.  การสนบัสนุนงบประมาณจากภาครัฐบาล 

 3.  การสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคก์ารภาครัฐอืน 

 4.  การสนบัสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน องคก์รการกุศล มลูนิธิหรือมีผูอุ้ทิศให ้

 5.  จดัอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนในทอ้งถินและชุมชน เกียวกบัการดาํเนินงานทิศทาง 

และแนวทางการปฏิบติังานของศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ ซึงจะก่อใหเ้กิดความร่วมมือและการสนับสนุน

จากชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยงิผูป้กครองของเด็กเลก็ทีจะเขา้มามีบทบาท และมีส่วนร่วมสนับสนุน

การดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

 6. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดํา เนินงานของศูนย์พัฒนา เด็ก เล็ก 

ในลกัษณะไตรภาคี 3 ฝ่าย จากภาคส่วนต่าง ๆ คือ ภาคประชาชน หรือผูแ้ทนชุมชนในทอ้งถิน

หน่วยงานผูท้รงคุณวุฒิดา้นวิชาการ และผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน 

 

2.3 มาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (มาตรฐาน

ขันพนืฐาน) 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน (ม.ป.ป., หน้า 1-44) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินส่วน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและพฒันากิจกรรมเยาวชน สาํนกัประสานและพฒันาการจดัการศึกษา

ทอ้งถิน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน กระทรวงมหาดไทย ไดมี้การจดัทาํมาตรฐานการศึกษา 

(ขนัพืนฐาน) และเกณฑ์การประเมินศูนยพ์ฒันาเด็ก เพือให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดจ้ัดการศึกษา 

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน จาํนวน 12 มาตรฐาน ประกอบดว้ย มาตรฐานดา้นบุคลากรจาํนวน  

4 มาตรฐาน มาตรฐานดา้นศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ จาํนวน 4 มาตรฐาน และมาตรฐานดา้นผูเ้รียน จาํนวน 

4 มาตรฐาน และมีเกณฑก์ารพิจารณาตามมาตรฐานดงัต่อไปนี 

1. มาตรฐานด้านบุคลากร (ม ี4 มาตรฐาน) 

มาตรฐานที 1 ผูดู้แลเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกบังาน 

ทีรับผดิชอบ หมนัพฒันาตนเอง เขา้กบัชุมชนไดดี้ 

มาตรฐานที 2 ผูดู้แลเด็กมีความสามารถในการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ และเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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มาตรฐานที 3 ผูบ้ริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูน้ ํา  

และมีความสามารถในการบริหารจดัการ 

มาตรฐานที 4 ผูบ้ริหารศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ ผูดู้แลเด็ก และผูเ้รียนมีคุณภาพเป็นทียอมรับของ

ผูป้กครองและชุมชน 

2. มาตรฐานด้านศูนย์พฒันาเด็กเลก็ (ม ี4 มาตรฐาน) 

มาตรฐานที 5 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ทีเน้นผูเ้รียน

เป็นสาํคญั 

มาตรฐานที 6 ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย 

มาตรฐานที 7 ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการทีส่งเสริมสุขภาพ

อนามยั และความปลอดภยัของผูเ้รียน 

มาตรฐานที 8 ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการร่วมมือกนัระหว่างบา้น องคก์ารศาสนา สถาบนัทาง

วิชาการ องคก์รภาครัฐและเอกชน เพือพฒันาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 

3. มาตรฐานด้านผู้เรียน (ม ี4 มาตรฐาน) 

มาตรฐานที 9 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค ์

มาตรฐานที 10 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตร 

มาตรฐานที 11 ผูเ้รียนมีสุขนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิตทีดี 

มาตรฐานที 12 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ ดนตรี และการเคลือนไหว

  

2.4 บทบาทของผู้มีส่วนเกียวข้องในการจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

2.4.1 ด้านบทบาทหน้าที 

1. ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินควรมีบทบาทหนา้ที ดงันี 

 1.1  สาํรวจความตอ้งการของชุมชน ในการจดัตงัและดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ 

 1.2  กาํหนดโครงสร้างการบริหารงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตาม ความพร้อมดา้น

ทรัพยากรบุคคลสถานที และฐานะการคลงัของแต่ละทอ้งถิน 

 1.3  จดัทาํแผนงานโครงการและงบประมาณในการจัดตังและสนับสนุนการ

ดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็รวมทงัจดัทาํญตัติขอความเห็นชอบจากสภาทอ้งถิน 

 1.4  จดัทาํประกาศจดัตงัศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

 1.5  จดัทาํระเบียบหรือขอ้บงัคบัว่าดว้ยศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
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 1.6  กาํหนดแผนปฏิบติัการและงบประมาณในการส่งเสริมและพฒันาศนูยพ์ฒันา

เด็กเลก็ทุกดา้นอยา่งต่อเนือง 

 1.7 ควบคุมกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและ

ถกูตอ้งตามหลกัวิชาการ 

2. หวัหนา้ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ควรมีบทบาทหน้าทีรับผิดชอบดูแลบุคลากรและการ

ดาํเนินงานภายในศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และแผนงานทีวางไวอ้ย่างถูกตอ้งตาม

หลกัวิชาการและดว้ยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อเด็กมากทีสุด 

3.  คณะกรรมการศนูยค์วรมีบทบาทหนา้ทีดงันี 

 -  กาํหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็กในด้านต่าง ๆ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามนโยบาย 

และแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

 -  เสนอแนะใหข้อ้คิดเห็นเกียวกบัการดาํเนินงาน การพฒันาคุณภาพศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็แก่ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

 -  เสนอแนะใหข้อ้คิดเห็นเกียวกบัการจดัตงั ยุบเลิก หรือยา้ยรวมศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ 

 -  พิจารณาเสนอผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินเกียวกับการบริหารงาน

ดา้นบุคลากรในศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

 -  พิจารณาแผนงาน/และงบประมาณในการส่งเสริมและพฒันาศูนย ์ตามหลกั

วิชาการ และแผนพฒันาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

 -  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูป้กครอง ชุมชนและสังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

การจดัการศึกษาและพฒันาศนูยเ์ด็กเลก็ 

 -  ส่งเสริมสนบัสนุนความร่วมมือการพฒันาเด็กเล็กของบคลากรในศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็ และระหว่างศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

 -  ปฏิบติัหน้าทีตามทีมีกฎหมาย ระเบียบ หรือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน และจงัหวดักาํหนด 

 

2.5 งานวจิยัทีเกียวข้อง 

จากการศึกษาวิจัยของ สินธพ อุ่ นกอง  (2546) เ รือง บทบาทของชุมชนต่อการ 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ในโรงเรียนอนุบาลเมืองชุม สังกดัสํานักงานการประถมศึกษา  

อาํเภอเวียงชัย จังหวดัเชียงราย พบว่า ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อย 
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โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วม ในการวางแผน และการมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผล ชีแจงใหรั้บทราบถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วม สร้างให้เกิดความรู้สึกและตระหนัก

ถึงความเป็นเจ้าของ  ทีจะต้องดูแลและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในท้องถิ นของตน  

ใหเ้จริญกา้วหน้า เพือประโยชน์โดยแทจ้ริงแก่เด็กนักเรียนซึงเป็นทรัพยากรทีสาํคญั ของทอ้งถิน

ของตน  

จุฑามาศ สนิทดี (2550)  เรืองการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาโรงเรียนอนุบาล

เทิง สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาเชียงราย เขต 4 พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา

ในระดบัปานกลาง คือ ดา้นการมีส่วนร่วมดา้นการวางแผน ดา้นการแสวงหาทรัพยากร และ ดา้น

การดาํเนินงาน ส่วนดา้นการประเมินผล ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในระดบันอ้ย  

จากการศึกษาของ สุกญัญา สยามประโคน (2551) ศึกษา การมีส่วนร่วมของผูป้กครองใน

การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอหนองบุญมากจงัหวดันครราชสีมาผลการวิจยั 

พบว่า 

 1. การมีส่วนร่วมของผูป้กครองทีมีต่อการบริหารจดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตอาํเภอ

หนองบุญมาก จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็น

รายดา้นพบว่า มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก เป็นลาํดบั 1 ในดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างศนูยพ์ฒันาเด็ก

เล็กกบัผูป้กครอง ส่วนดา้นอืนอยู่ในระดบัปานกลาง เรียงลาํดบั คือ ดา้นการมีส่วนร่วมและการ

สนบัสนุน ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมวิชาการ ดา้นอาคารสถานที

และสิงแวดลอ้มและลาํดบัสุดทา้ย คือ ดา้นหลกัสูตร 2. ผูป้กครองทีมีอายุ อาชีพและรายไดข้อง

ผูป้กครองต่อเดือนแตกต่างกนั มีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตอาํเภอ

หนองบุญมาก จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

ส่วนผูป้กครองทีมีเพศ ระดบัการศึกษาสูงสุดและสถานภาพแตกต่างกนั มีส่วนร่วมของผูป้กครอง 

ทีมีต่อการบริหารจัดการศูนยพ์ฒันา เด็กเล็กในเขตอาํเภอหนองบุญมาก จังหวดันครราชสีมา  

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  

กิตติ กรทอง (2552) ศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการดาํเนินการจดัการศึกษา

ระดับก่อนประถมศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตอาํเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 

ผลการศึกษา พบว่า 

 1. การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการดาํเนินการจดัการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดบั

นอ้ยทงั 4 ดา้น ไดแ้ก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การ

บริหารงานทวัไป  
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2. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองตามสถานภาพทางเพศ พบว่าไม่แตกต่างกนั 

ส่วนผูป้กครองทีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน และอาชีพต่างกนั พบว่ามีส่วนร่วมในการดาํเนินการจัด

การศึกษาแตกต่างกนั  

3. ปัญหาพบว่าผูป้กครองไม่ค่อยมีเวลา ตอ้งทาํงาน ดา้นการเงิน ไม่ไดรั้บเอกสาร กิจกรรม

มาก คิดว่าไม่จาํเป็น ป่วย ติดธุระ ส่วนข้อเสนอแนะคือให้จดัหาอาสาสมคัรช่วยเหลือศูนยฯ์ ให้

สมาคมผู้ปกครองและครูช่วยประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ กับผู ้ปกครอง ก ําหนดวันปฐมนิเทศ 

ไวล่้วงหน้าเพือให้ผูป้กครองไดเ้ตรียมตวั จดักิจกรรมให้น้อยลงเพือลดค่าใชจ่้าย โดยทาํแผ่นพบั

หรือเอกสารทุก ๆ 1 เดือน เพือใหผู้ป้กครองไดรั้บข่าวสาร จดัทาํขอ้มลูทีคิดว่ามีความจาํเป็นสาํหรับ

ผูป้กครองไวใ้นศนูยฯ์ เพือใหเ้ห็นความสาํคญัของเด็ก  

ทัศนีย์ ศรีฟ้า (2553) ไดศึ้กษาแนวทางพฒันาบทบาทการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน เขตอาํเภอพราน

กระต่าย จงัหวดักาํแพงเพชร ผลการวิจยัพบว่าปัญหาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการส่งเสริม

การเรียนรู้ของศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ โดยภาพรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด ไดแ้ก่ 

ผูป้กครองมีงานในหนา้ทีทีตอ้งรับผดิชอบจึงไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ทีทางศนูยพ์ฒันาเดก็

เล็กจดัขึน ดา้นการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด 

ไดแ้ก่ ผูป้กครองติดภารกิจในหนา้ทีการงานจึงไม่มีเวลาพาเด็กไปตามสถานทีต่าง ๆ เช่น สวนสัตว ์

พิพิธภณัฑ ์หอ้งสมุด และดา้นการมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูง

ทีสุดไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกิจของผูป้กครองไม่ดีจึงทาํใหผู้ป้กครองไม่มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนศนูย์

พฒันาเด็กเลก็ 

ศิรินาถ บุญส่ง (2554) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโนนสวาง อาํเภอกุดขา้วปุ้น จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า  

1. การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบล

โนนสว่างของผูดู้แลเด็กและผูป้กครองนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และทงั 4 ดา้น อยู่ใน

ระดับมากเช่นเดียวกัน เรียงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้านกิจกรรมตามหลักสูตร  

ดา้นวิชาการ ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการและ ดา้นอาคารสถานที สิงแวดลอ้มและความ

ปลอดภยั ตามลาํดบั  

2.  เมือทดสอบค่าเฉลียระดับการมีส่วนร่วมระหว่างผูดู้แลเด็กและผูป้กครองพบว่า ดา้น

อาคารสถานที สิงแวดลอ้ม และความปลอดภัย ด้านวิชาการ และด้านกิจกรรมตามหลกัสูตร 
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ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นที 1 ดา้นบุคลากร และการบริหารจดัการแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ 

ทีระดบั .05 

จุฑารัตน์ ชํานาญกจิ ไดศึ้กษาเรืองพลงัอาํนาจองผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ

จดัการศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียน : กรณีโรงเรียนปฏิรูปจงัหวดัพงังา พบว่า 1) พลงัอาํนาจ

ของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้อาํนาจการบงัคบับญัชาอยู่

ในระดับปานกลาง 2) การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียน  

โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 3) พลงัอาํนาจของผูบ้ริหารโรงเรียนทีส่งผลต่อการ

มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียน โดยภาพรวม มีสองดา้น คือ พลงัอาํนาจ

การใหร้างวลั และพลงัอาํนาจตามกฎหมาย 

นิศามณ ีผลธัญญา ไดศึ้กษาการวิเคราะห์สภาพการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา

ของโรงเรียนเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า การกาํหนดปรัชญาและนโยบายของโรงเรียนขาดความ

สอดคลอ้งกบัความเขา้ใจในเรืองปรัชญาและนโยบายของโรงเรียน และยงัขาดการวิเคราะห์ในดา้น

การเรียนการสอน หลกัสูตรหรือแนวการจัดประสบการณ์ยงัเป็นไปตามความต้องการของ

ผูป้กครองการจดักิจกรรมประสบการณ์ มีบางส่วนไม่ตรงตามแผนการจดัประสบการณ์เตรียมความ

พร้อม ในเรืองวสัดุการเรียนการสอนยงัไม่เพียงพอ ครูยงัขาดความรู้และทกัษะในการผลิตสือดา้น

กิจการนักเรียน ครูยงัขาดความร่วมมือในการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนดา้นบุคลากร ยงัขาด

บุคลากรทีมีความรู้ความสามารถดา้นการสอนระดบัก่อนประถมศึกษาบุคลากรขาดความคิดริเริม

สร้างสรรค ์ขาดขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน ดา้นธุรการ – การเงิน ขาดเจา้หนา้ทีทีปฏิบติังาน

ดา้นนีโดยเฉพาะ ผูป้กครองตอ้งการให้นักเรียนอ่านออก เขียนไดม้ากกว่าการเตรียมความพร้อม 

ผูป้กครองเขา้ร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนนอ้ย ดา้นอาคารสถานทีสถานทีคบัแคบ เครืองเล่นสนาม

มีน้อย และด้านประสิทธิผลของโรงเรียน การดําเนินงานล่าช้าขาดการส่งเสริมผลงานครู 

 และนกัเรียน ขาดการประเมินผลการดาํเนินงานอยา่งต่อเนือง 

บัลลังก์ จันทบูรณ์ ได้วิจัยเรือง แนวทางการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เขตพืนทีอาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า  

สภาพของการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาของหน่วยงานรัฐ ดา้นเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่มี

ปัญหา ด้านหลกัการจัดการศึกษา รูปแบบ จุดมุ่งหมาย แนวการจัดประสบการณ์ และการ

ประเมินผล พบปัญหาเกียวกบัการจดัห้องเรียน คือ ไม่จดัห้องเรียนแยกจากห้องอืน ๆ อย่างเป็น

สัดส่วน รวมทังปัญหาในด้านการไม่จดัชนัเรียนตามกลุ่มอายุ และสถานทีสําหรับการบริการ

สุขภาพทีไม่เป็นสัดส่วน จาํนวนโต๊ะและเกา้อีตลอดจน วสัดุ อุปกรณ์ สือการเรียนการสอน 

ไม่เพียงพอ ดา้นการประเมินผล ครูผูส้อนหรือผูป้ฏิบติัการสอนในสถานศึกษาขาดความรู้เกียวกบั
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การสร้างเครืองมือ และความเข้าใจอย่างแท้จริงเกียวกับการวดัและประเมินพัฒนาการเด็ก  

ดา้นบุคลากรและการพฒันาบุคลากร ส่วนใหญ่ขาดการนิเทศ การให้คาํแนะนําจากเจ้าหน้าที

หน่วยงานตน้สงักดั 

บุษบา ลออชัยรังสี ไดศึ้กษาแนวทางพฒันาการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาของ

โรงเรียนสงักดัเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ปัญหาทีพบของผูบ้ริหารและครูผูส้อน ไดแ้ก่ การจดั

กิจกรรมประสบการณ์ไม่ตรงตามแผนการจัดประสบการณ์ วสัดุอุปกรณ์การสอนไม่เพียงพอ  

ขาดบุคลากรทีมีความสามารถดา้นการสอนระดับก่อนประถมศึกษา งบประมาณมีน้อย อาคาร

สถานทีคบัแคบ ผูป้กครองไม่ใหค้วามร่วมมือและไม่เขา้ใจนโยบายการจดัการศึกษา 

ปาริฉัตร ปัญญานะ ไดศึ้กษาเรืองความตอ้งการของผูป้กครองนกัเรียนในการจดัการศึกษา

ของโรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส พบว่า ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผูป้กครองส่วนใหญ่ 

ตอ้งการให้มีการจดัประสบการณ์ให้นักเรียนมีพฒันาการดา้นอารมณ์ และจิตใจ รวมทงัควรจดั

ประสบการณ์ใหน้กัเรียนมีพฒันาการดา้นสติปัญญา และควรมีบนัทึกการเรียนการสอนของครูแจง้

ใหผู้ป้กครองทราบ ควรมีครูทีมีความรู้ทางจิตวิทยา เพือทีจะช่วยส่งเสริมพฒันาการของนักเรียน 

รวมทงัหอ้งเรียนควรมีแสงสว่างเพียงพอและควรใหมี้อากาศถ่ายเทไดอ้ยา่งสะดวก 

ประทวน บุญรักษา ไดท้าํการศึกษาผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา 

ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกขนัพืนฐาน ในจงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า เมือเปรียบเทียบ

ความเห็นของขา้ราชการครู จาํแนกตามตวัแปร พบว่า ขา้ราชการครูทีมีตาํแหน่งต่างกนั มีความ

คิดเห็นต่อผลการบริหารงานวิชาการ รวมทงั 4 งาน แตกต่างกนัการบริหารจดัการเรียนการสอนของ

ครูโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง 

พรพมิล สิริเจริญพร ไดศึ้กษาการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

เขตพืนทีการศึกษา 8 จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า โรงเรียนจดักิจกรรมไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูป้กครอง ครูไม่เขา้ใจเนือหาและหลกัสูตร ขาดงบประมาณในการดาํเนินการสิงแวดลอ้มใน

โรงเรียนไม่เอือต่อการเรียนรู้ ครูไม่เขา้ใจการจดัสภาพแวดลอ้มผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลา 

ไม่ใหค้วามร่วมมือกบัโรงเรียน และขาดความเขา้ใจเกียวกบัการสอนโรงเรียน 

วารี กตกิา ไดศึ้กษาเกียวกบัเรืองการรับรู้และความเขา้ใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดัการ

อนุบาลศึกษา โรงเรียนเอกชนระดับอนุบาล ของอาํเภอเชียงใหม่พบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่ 

มีการรับรู้และเขา้ใจการจดัอนุบาลศึกษาอยู่ในเกณฑ์มากทงั 4 ดา้น คือ ดา้นหลกัการจดัอนุบาลศึกษา

จุดมุ่งหมายของการจดัอนุบาลศึกษา แสดงว่าผูป้กครองมีความเขา้ใจต่อการจดัการอนุบาลศึกษาตาม

หลักการ จุดมุ่งหมายและแนวทางดังกล่าว  ถ้าหากโรงเรียนอนุบาลจะจัดการศึ กษา 

ในรูปแบบนีผูป้กครองนกัเรียนก็สามารถรับได ้โดยไม่เร่งโรงเรียนใหส้อนเด็กเรียนเขียนอ่านก่อนวยั 
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สุชาดา สมสวนจติ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนตาํบล โดยรวมด้านทัง 6 ด้านอยู่ ในระดับปานกลาง โดยเรียงค่าเฉลียสูงสุด 

และรองลงมา 3 อันดับดังนี ด้านความสัมพนัธ์กับชุมชน ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ  

คงเนืองมาจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ไดรั้บการถ่ายโอนศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยไม่มีการเตรียม

ความพร้อมให้กับบุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ถา้ให้บุคลากรขาดความรู้และความเข้าใจในการ

ดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็และเคยปฏิบติัอยา่งไรก็ปฏิบติัอยา่งนนั 
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บทที 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาเรือง การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดั

การศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อาํเภอเมือง จังหวดัเลย การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  

โดยใชห้น่วยงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินอาํเภอเมือง จงัหวดัเลยโดยมีนายกองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน นกัวิชาการศึกษา ครูผูดู้แลเด็ก และคณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในพืนทีอาํเภอ

เมือง จงัหวดัเลย เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเพือให้การดาํเนินการวิจยัเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัจึง

เสนอสาระสาํคญัของขนัตอนการดาํเนินการวิจยัและระเบียบวิจยัโดยมีรายละเอียดดงันี 

 

3.1 ขันตอนการดําเนินการวจิยั  

 เพือเป็นแนวทางการดาํเนินการวิจยัใหบ้รรลุวตัถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัจึงได้

กาํหนดรายละเอียดและขนัตอนการดาํเนินการวิจยัไวเ้ป็น 3 ตอนดงันี 

 ขนัตอนที 1 การจดัเตรียมโครงการวิจยั ขนัตอนนีเป็นการจดัเตรียมโครงการเพือใหเ้กิดเป็น

กระบวนการของการดาํเนินการตามโครงร่างงานวิจยั โดยการศึกษาจากเอกสาร ตาํรา ขอ้มูลสถิติ 

ปัญหา และงานวิจัยทีเกียวข้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆให้สมบูรณ์นําเสนอขอความ

เห็นชอบโครงการวิจยัจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  

 ขนัตอนที 2 เป็นขนัตอนทีผูว้ิจยัจดัสร้างเครืองมือตามขอบเขตของการวิจยัโดยไดรั้บความ

เห็นชอบจากอาจารยที์ปรึกษาและนาํไปให้ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบแลว้จึงนาํไปทดสอบใช้ try out 

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของเครืองมือแลว้นาํเครืองมือทีสร้างไปเก็บขอ้มูลทีเก็บรวบรวมไดม้า

ตรวจสอบความถกูตอ้ง ทาํการวิเคราะห์ขอ้มลู จดัทาํรายงานการวิจยั 

 ขนัตอนที 3 การรายงานผลการวิจยัเป็นขนัตอนการร่างผลการวิจยันาํเสนอคณะกรรมการผู ้

ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง ปรับปรุงแกไ้ขข้อบกพร่องตามทีคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั เพือขออนุมติัจบการศึกษา 
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3.2 ระเบียบวธีิวจิยั  

 เพือให้การวิจยัครังนีมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจัยผูว้ิจ ัยได้

กาํหนดระเบียบวิจยัซึงประกอบดว้ย แผนแบบการวิจยั ประชากรกลุ่มตวัอย่างและขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ตวัแปรทีศึกษา เครืองมือในการวิจยั การสร้างและการพฒันาเครืองมือ การเก็บรวบรวม

ขอ้มลู สถิติทีใชใ้นการทาํวิจยัและการวิเคราะห์ขอ้มลูซึงมีรายละเอียดดงันี 

  

แผนแบบการวจิยั 

การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัแบบเชิงปริมาณทีมีแผนแบบการวิจยัในลกัษณะของการใชก้ลุ่ม

ตวัอยา่ง มีการทดสอบใช ้try out ซึงเขียนเป็นแผนผงัไดด้งันี 

 

   o          

        

 

   x 

 

  

  n  หมายถึง  กลุ่มตวัอยา่งทีไดม้าจากการสาํรวจ 

  x  หมายถึง  ตวัแปรทีจะศึกษา 

  o  หมายถึง  ขอ้มลูทีไดจ้ากการศึกษา 

 ประชากร 

 ประชากรทีไดจ้ากการวิจยัครังนีคือ นายกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน นักวิชาการศึกษา 

ครูผูดู้แลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดั จาํนวน 617 

คน 

 กลุ่มตวัอย่าง 

 ตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัมาจากประชากรทีอยู่นอกพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัเลยคือ นายก

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน นกัวิชาการศึกษา ครูผูดู้แลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็ จาํนวน 234 คน 

 ผู้ให้ข้อมูล 

 ผูใ้หข้อ้มลูประกอบดว้ย 1) นายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 15 รูป/คน 2) นักวิชาการศึกษา 

15 รูป/คน 3) ครูผูดู้แลเด็ก 117 รูป/คน 4) คณะกรรมศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 470 รูป/คน ดงัตารางที 3.1  

       O 

 

  

  R                                                                      X     
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ตารางท ี3.1 แสดงจาํนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีมี

ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ในสังกดั ในเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดัเลย 
 

ศูนย์ สังกดั 

ประชากร กลุ่ม

ตวัอย่าง 

(คน) 

นายก 

อบต. 

นว.

ศึกษา 

ค.ผ.ด. กก.

ศูนย์ 

  อบต. กกดู่ 1 1 10 42 20 

-ศพด.กกดู่     3 10  

-ศพด.บา้นกาํพี    3 10  

-ศพด.กอไผโ่ทน    2 11  

-ศพด.โป่งป่าติว    2 11  

 อบต. กกทอง 1 1   6 

-ศพด.กกทอง     2 11  

 อบต. ชัยพฤกษ์ 1 1 6 33 16 

ศพด.บา้นกา้งปลา     2 11  

ศพด.บา้นนาบอน    2 11  

ศพด.บา้นท่าขา้ม     2 11  

 อบต. นาแขม 1 1 12 40 20 

ศพด.นาแขม     3 10  

ศพด.บา้นหว้ยทราย     3 10  

ศพด.บา้นวงัยาว     3 10  

ศพด.บา้นโป่ง    3 10  

 อบต. นําสวย 1 1 5 36 16 

ศพด.วดัศรีสว่างวารี     3 10  

ศพด.ร.ร .บ้านสะอาดลาย

เหนือ  

   1 13  

ศพด.บา้นลายเหนือ    1 13  
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ตารางท ี3.1 (ต่อ) 
 

ศูนย์ สังกดั 

ประชากร กลุ่ม

ตวัอย่าง 

(คน) 

นายก 

อบต. 

นว.

ศึกษา 

ค.ผ.ด. กก.

ศูนย์ 

 อบต. นําหมาน 1 1   6 

ศพด.อบต.นาํหมาน    2 11  

 อบต. เมอืง 1 1 15 50 25 

ศพด.บา้นปากภู     2 11  

ศพด.บา้นนาํภ ู    2 11  

ศพด.บา้นกาํเนิดเพชร     3 10  

ศพด.บา้นนอ้ยสนามบิน    4 9  

ศพด.วดัวิเวกธรรมคุณ     4 9  

 อบต. ศรีสองรัก 1 1 6 33 16 

ศพด.บา้นนาโคก     2 11  

ศพด.บา้นปากหมาก     2 11  

ศพด.วงัโป่งท่าวงัแคน     2 11  

 อบต. เสียว 1 1 6 33 16 

ศพด.กอไร่ใหญ่     2 11  

ศพด.บา้นเสียว    2 11  

ศพด.บา้นนาํคิว    2 11  

 เทศบาลตาํบล

นาอ้อ 
1 1 7 19 11 

ศพด.วดัศรีจนัทร์    4 9  

ศพด.ท่ามะนาว    3 10  

 เทศบาลตาํบล

นําสวย 
1 1   6 

ศพด.เทศบาล 

ตาํบลนาํสวย 

   3 10  

 



59 
 

ตารางท ี3.1 (ต่อ) 
 

ศูนย์ สังกดั 

ประชากร กลุ่ม

ตวัอย่าง 

(คน) 

นายก 

อบต. 

นว.

ศึกษา 

ค.ผ.ด. กก.

ศูนย์ 

 เทศบาลตาํบลนาดินดํา  1 1 14 38 20 

ศพด.หนองหญา้ไซ    3 10  

ศพด.เจริญสุข    6 7  

ศพด.หนองนาทราย    3 10  

ศพด.บา้นหนองผาํ    2 11  

 เทศบาลตาํบลนาโป่ง 1 1 10 55 25 

ศพด.หวันา    2 11  

ศพด.ขอนแก่น    2 11  

ศพด.บา้นติวนอ้ย    2 11  

ศ พ ด . บ้ า น ป่ า ข้ า ว

หลาม 

   2 11  

ศพด.บา้นหว้ยโตก    2 11  

 เทศบาลตาํบลนาอาน 1 1 6 20 11 

ศพด.บา้นติดต่อ ม.9    5 8  

ศพด.บา้นไร่ทาม    1 12  

 เทศบาลเมอืงเลย 1 1 13 39 20 

วดัศรีวิชยัวนาราม    4 9  

ร.ร.เทศบาล 2    4 9  

ร.ร.เทศบาล 3    3 10  

ร.ร.เทศบาล 4    2 11  

รวม 617 234 
 

ทีมา : กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน กระทรวงมหาดไทย, รายงานจาํนวนเด็กเลก็ในการโอน  

 จดัสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน, 2557. 
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 ตวัแปรทีศึกษา 

 ตัวแปรทีใช้ในการศึกษาครังนีประกอบด้วย  ตัวแปรพืนฐานและตัวแปรทีศึกษามี

รายละเอียดดงันี 

 1.  ตวัแปรพนืฐาน เป็นตวัแปรทีเกียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  

 1.1  เพศ หมายถึง บรรพชิต แม่ชี ชาย หญิง 

 1.2  ระดบัการศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 

2 กลุ่มคือ ตาํกว่ามธัยมศึกษาตอนปลายและสูงกว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย 

 1.3  อาย ุหมายถึง อายตุวัของผูใ้หข้อ้มลูแบ่งอออกเป็น 3 กลุ่มคือตาํกว่า 25 ปี, 26-35 ปี 

และ 36 ปี ขึนไป 

 1.4  อาชีพ หมายถึง อาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ เกษตรกร, 

รับจา้งหรือรายไดไ้ม่คงที, มีรายไดป้ระจาํเดือนทีมนัคง, ประกอบอาชีพอิสระ 

 1.5  รายได ้หมายถึง รายไดป้ระจาํเดือนของผูต้อบแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ระดบั

คือ ตาํกว่า 5,000 บาท, 5,001-10,000 บาท, 10,001-15,000, 15,001 ขึนไป 

 2.  ตวัแปรทีศึกษา ประกอบดว้ยตวัแปรตน้และตวัแปรตามดงันี 

 2.1 ตัวแปรต้น (ตัวแปรอิสระ) คือตัวแปรทีเกียวกับปัจจัยส่วนบุคคลมี เพศ ระดับ

การศึกษา อาย ุอาชีพและรายได ้

 2.2 ตวัแปรตาม  คือตวัแปรทีผูว้ิจยัไดศึ้กษาและกาํหนดตามมาตรฐานการดาํเนินของ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน สาํนักประสานและพฒันาการจดัการศึกษา

ทอ้งถิน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน กระทรวงมหาดไทย. (2544) แนวนโยบายการจดั

การศึกษาในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2545-2559) กรุงเทพฯ. โดยมาตรฐาน

การดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน กระทรวงมหาดไทย มี 6 ดา้น

ดงันี 

1. ดา้นการบริหารจดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมายถึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน 

มีหนา้ทีรับผดิชอบการบริหารจดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหมี้มาตรฐานและคุณภาพตามหลกัวิชาการ 

กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั งการทีเกียวขอ้ง โดยความร่วมมือสนับสนุนของประชาชนใน

ชุมชนท้องถินนันๆแบ่งการจัดการเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารงาน 2) ด้านการบริหาร

งบประมาณ 3) ดา้นการบริหารบุคคล 

2.  ดา้นบุคลากร หมายถึง บุคลทีเกียวขอ้งในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ประกอบนายก

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน นักวิชาการศึกษา ครูผูดู้แลเด็ก ด้วยหัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครู
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ผูดู้แลเด็ก ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ผูป้ระกอบอาหาร ภารโรง พนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีอืน และ

คณะกรรมการบริหารศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัเลย 

3. ดา้นอาคารสถานทีสิงแวดลอ้มและความปลอดภยั หมายถึงการก่อสร้างหรือ

ปรับปรุงอาคาร สถานที และจกัภูมิทศัน์สภาพแวดลอ้มทงัภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ตอ้ง

คาํนึงถึงความมนัคง แข็งแรง ถูกสุขลกัษณะ มีความเหมาะสมและปลอดภยัแก่เด็ก ตลอดจนการ

ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมพฒันาการเด็กให้ผูป้กครองมีความมนัใจไวว้างใจ และส่งผลต่อสุขภาพ

โดยตรงในการป้องกนั การแพร่กระจายของโรคติดต่อ ลดความเสียงจากการเกิดอุบติัเหตุส่งเสริม

ความปลอดภยัและฝึกสุขนิสยั ใหเ้ด็กมีพฤติกรรมทีถกูตอ้ง 

4. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร หมายถึงศูนย์พฒันาเด็กเล็กเป็น

สถานศึกษาและพฒันาเด็กปฐมวยัทีตอ้งใชห้ลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช 2546 มาเป็นแนว

ทางการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน มีการนิเทศการศึกษาเป็น

งานทีครอบคลุมถึงการใหก้ารช่วยเหลือใหแ้นะนาํปรึกษาทางวิชาการเพือให้การดาํเนินการต่าง ๆ 

ภายในศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็มีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 

5. ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน หมายถึงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม พุทธศกัราช 2545 มาตรา 29 กาํหนดให้

สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน เอกชน องคก์ร

เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถานบันสังคมอืน ส่งเสริมความ

เขม้แข็ง ของชุมชนโดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพือให้ชุมชนมีการจดัการศึกษาอบรม มี

การแสวงหาความรู้ ขอ้มลู ข่าวสารเพือพฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการ 

6.  ดา้นส่งเสริมเครือข่ายและการพฒันาเด็กปฐมวยั หมายถึงศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเป็นสถานพฒันาเด็กปฐมวยัทีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานในการอบรม

เลียงด ูจดัประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการการเรียนรู้แกเด็กปฐมวยัอย่างครอบคลุม กวา้งขวาง 

เป็นพืนฐานของการศึกษาเพือพฒันาคนอย่างมีคุณภาพศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถินรวมทงัหวัหนา้ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ ครูผูดู้แลเด็ก ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ผูบ้ริหารและผูเ้กียวขอ้ง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินจึงต้องเสริมสร้างเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยัทังในระดับ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ระดบัอาํเภอ ระดบัจงัหวดั ระดบัภาคโดยมีวตัถุประสงค์และแนวทาง

ในการดาํเนินงาน 

1. เครืองมอืทีใช้ในการวจิยั 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัในครังนีเป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบัแบ่งออกเป็น 3 ส่วนมี

รายละเอียดดงันี 
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ตอนที 1 แบบสอบถามขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ 

(Check List) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้ 

ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการจดัการศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก อาํเภอเมือง จังหวัด ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

(Rating scale) 5 ระดบั (ตามแบบของลิคเคริท (Likert) แบ่งเป็น 6 ดา้น) คือ  

 1. ดา้นการบริหารจดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ จาํนวน 10 ขอ้ 

 2. ดา้นบุคลากร จาํนวน 10 ขอ้ 

 3. ดา้นอาคารสถานที สิงแวดลอ้มและความปลอดภยั จาํนวน 10 ขอ้  

 4. ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร จาํนวน 10 ขอ้ 

 5. ดา้นการมีส่วนร่วมสนบัสนุนทุกภาคส่วน จาํนวน 10 ขอ้  

 6. ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั จาํนวน 10 ขอ้  

  โดยกาํหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดบัซึงมีความหมายดงัต่อไปนี 

 ระดบัที 1 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุดใหมี้นาํหนกัคะแนนเท่ากบั 1 

 ระดับที 2 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยให้มีนําหนักคะแนนเท่ากับ 2

 ระดบัที 3 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัปานกลางให้มีนําหนักคะแนนเท่ากบั 3

 ระดับที 4 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากให้มีนําหนักคะแนนเท่ากับ 4

 ระดบัที 5 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมากทีสุดใหมี้นาํหนกัคะแนนเท่ากบั 5 

  ตอนที 3 ขอ้เสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศนูย์

พฒันาเด็กเลก็ อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย  

2. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครืองมอื 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างเครืองมือเป็นแบบสอบถามโดยมีขนัตอนดงันี 

ขนัที 1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานทีเกียวขอ้งแลว้นาํผลการศึกษามา

สร้างเป็นเครืองมือภายใตค้าํแนะนาํของอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ ์

ขนัที 2 ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความคลอบคลุมของเนือหาของแบบสอบถามแลว้นาํผล

เสนออาจารยที์ปรึกษาและผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา (Content Vajidity) ของ

แบบสอบถามโดยนาํแบบสอบถามทีสร้างขึนไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 ท่านพิจารณาตรวจสอบ

ขอ้ความ สาํนวนภาษาความถูกตอ้งและความเทียงตรงของเนือหาคือใชว้ิธี IOC (Index of Item 

Objectve Congruence) = 1 .00  

ขนัที 3 นาํแบบสอบถามทีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(try out) กบักลุ่มตวัอย่างทีมี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ผูว้ิจยัไดก้าํหนดให้ผูใ้ห้ขอ้มูลจากกลุ่มประชากรทีอยู่นอกพืนทีอาํเภอเมือง 

จงัหวดัเลย จาํนวน 30 คน 
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ขันตอนที 4 นําแบบสอบถามทีได้คืนมาคํานวณค่าความเชือมั น (reliability)  ของ

แบบสอบถามตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (Lee J.Cronbach,1978, p. 161) โดยใช้ค่า

สมัประสิทธิแอลฟ่า (α – coefficient ) ไดค่้าความเชือมนัเท่ากบั .842 

3. วธิีเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เพือให้ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและได้ข้อมูลตามจริงผูว้ิจัยได้

ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขนัตอนดงันี 

 1.  ผูว้ิจ ัยจดัทาํหนังสือถึงคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยัเพือขอ

ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและส่งแบบสอบถามไปยงัองค์การบริหารส่วนตาํบล 

และศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ทีไม่ใช่กลุ่มประชากรเพือเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 2.  ผูว้ิจยัเดินทางไปเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองและทางไปรษณีย ์

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจ ัยนําแบบทดสอบทีรวบรวมไดท้ังหมดมาตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามจัด

ระเบียบข้อมูลลงรหัสรวมทังดาํเนินการตรวจสอบตามขันตอนต่างๆแลว้นําข้อมูลดังกล่าวไป

คาํนวณหาค่าทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

5. สถิตทิีใช้สําหรับวจิยั 

  1.  การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผูต้อบแบบสอบถาม สถิตทีใช้คือ ความถี 

(frequency) และค่าร้อยละ (percentage)  

 2.  การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย สถิติทีใชคื้อค่าเฉลีย ( ) และค่าส่วนความเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ทีไดจ้าการตอบแบบสอบถามไปเปรียบเทียบกบัเกณฑต์ามแนวคิดของเครจซีและมอร์แกน (Krejce 

& Morgan, 1970, pp. 608-609 ) ดงันี 

 ค่าเฉลีย 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่า การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษา

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 ค่าเฉลีย 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่า การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษา

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย อยูใ่นระดบันอ้ย 

 ค่าเฉลีย 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่า การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษา

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลีย 3.50 ถึง 4.49 แสดงว่า การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษา

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย อยูใ่นระดบัมาก 



64 
 

 ค่าเฉลีย 4.50 ถึง5.00 แสดงว่า การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษา

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย อยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 สรุป การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ 1) เพือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน

เกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมือง จงัหวดัเลย 2) เพือเปรียบเทียบระดบั

การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมือง จงัหวดัเลย 

จาํแนกตามเพศ ระดบัการศึกษา อายุ อาชีพ และรายได้ 3) เพือศึกษาข้อเสนอแนะของผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย การวิจยัเป็นการวิจยัแบบเชิง

ปริมาณ ประชากรทีใชใ้นการวิจยัคือ นายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน นกัวิชาการศึกษา ครูผูดู้แล

เด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัเลย รวมผูใ้ห้ขอ้มูล

ทงัสิน 617 คน เครืองมือทีใชมี้ 3 คือ ตอนที 1 แบบสอบถามขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามมี

ลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้ตอนที 2 

เป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวข้องในการจัดการจัดการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 

ระดบั (ตามแบบของลิคเคริท (Likert) ตอนที 3 ขอ้เสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย  
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บทที 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจยัครังนีมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็ อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ซึงผลการวิเคราะห์ผูว้ิจยัจะนาํเสนอตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปนี 

 4.1  สญัลกัษณ์ทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 4.2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 4.3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจัด

การศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย  

 4.4  ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กอ ําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จ ําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา  

และรายไดข้องของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

  

4.1 สัญลักษณ์ทีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สญัลกัษณ์ทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู มีดงันี 

 n     หมายถึง   จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

      หมายถึง   ค่าเฉลีย 

 S.D.    หมายถึง   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

 p-Value    หมายถึง   ค่าระดบันยัสาํคญั 

 t      แทน         ค่าสถิติทีใชใ้นการทดสอบตวัแปรทีมี 2 กลุ่ม 

 F      แทน  ค่าสถิติทีใชใ้นการทดสอบตวัแปรทีมากกว่า 2 กลุ่ม 

 df      แทน  ชนัแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 

 SS     แทน  ผลรวมกาํลงัสอง (Sum of Square) 

 MS     แทน  ค่าเฉลียผลรวมกาํลงัสอง (Mean of Square) 

 Scheffe’  แทน  ค่าสถิติทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเพือหาความแตกต่างเป็นรายคู่ 

 *      หมายถึง    ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 **   หมายถึง ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
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4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกียวกับข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ในการวิจยัครังนีกลุ่มตวัอย่างทีใช ้ไดแ้ก่ ของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศูนย ์

พฒันาเด็กเลก็ ปีการศึกษา 2557 ในการวิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม

ผูว้ิจยัไดจ้าํแนกตาม เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได ้ดงัเสนอในตารางที 4.1 

 

ตารางท ี4.1 แสดงจาํนวนความถีและร้อยละของข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทัวไป ความถี (n=234) ร้อยละ 

1.  เพศ 

 1.1 ชาย 80 34.19 

 1.2 หญิง 154 65.81 

รวม 234 100.00 

2. อาย ุ

2.1 ตาํกว่า 25 ปี 45 19.23 

2.2 26 -35 ปี 76 32.48 

2.3 มากกว่า 36 ปีขึนไป 113 48.29 

รวม 234 100.00 

3. อาชีพ 

3.1 เกษตรกร 32 13.68 

3.2 รับจา้งหรือมีรายไดไ้ม่คงที 38 16.24 

3.3 มีรายไดป้ระจาํเดือนทีมนัคง 115 49.15 

3.4 ประกอบอาชีพอิสระ 49 20.94 

รวม 234 100.00 

4. ระดบัการศึกษา 

 4.1 ตาํกว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย 109 46.58 

 4.2 มธัยมศึกษาตอนปลายขึนไป 125 53.42 

รวม 234 100.00 
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ตารางท ี4.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทัวไป ความถี (n=234) ร้อยละ 

5. รายไดต่้อเดือน 

 5.1 ตาํกว่า 5,000 บาท 

 

46 

 

19.66 

 5.2 5,000 – 10,000 บาท 49 20.94 

 5.3 10,001 –15,000บาท 58 24.79 

 5.4 15,001 บาทขึนไป 81 34.62 

รวม 234 100.00 
 

 จากตารางที 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.81 มี

อาย ุ36 ปีขึนไป คิดเป็นร้อยละ 48.29 เมือพิจารณาทีอาชีพทีมีรายไดที้มนัคง คิดเป็นร้อยละ 49.15 มี

ระดบัการศึกษาสูงกว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.42 และมีรายได ้15,001 

บาทขึนไป มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.62 ของผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกียวกับระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้อง ในการจัด 

การศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กอําเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับระดับการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวข้อง ในการจัด

การศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย โดยภาพรวมและรายดา้น 6 ดา้น แสดงดงั

ตารางที 4.2 – 4.8      

                                                                                                                         

ตารางที 4.2 แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนเกยีวข้อง ในการจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย โดย

ภาพรวมและรายด้าน 
 

การมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนเกยีวข้อง   S.D. แปลผล 

1. ดา้นการบริหารจดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 4.62 0.32 มากทีสุด 

2. ดา้นบุคลากร 4.60 0.44 มากทีสุด 

3. ดา้นอาคารสถานที สิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 4.29 0.54 มาก 

4. ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 4.16 0.68 มาก 

5. ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน 3.98 0.47 มาก 

6. ดา้นส่งเสริมเครือข่ายและการพฒันาเด็กปฐมวยั 4.04 0.49 มาก 

รวม 4.28 0.35 มาก 
 

 จากตารางที 4.2 พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษา

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อาํเภอเมืองเลย จังหวดัเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.28,  

S.D. = 0.35) เมือพิจารณารายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทีสุดสองดา้น และทีเหลืออยู่ในระดบัมาก 

โดยดา้นทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดคือ ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก(  = 4.62, S.D. = 0.32) 

รองลงมาคือดา้นบุคลากร (  = 4.60, S.D. = 0.44) และดา้นอาคารสถานที สิงแวดลอ้มและความ

ปลอดภยั (  = 4.29, S.D. = 0.54) ส่วนด้านทีมีค่าเฉลียตาํทีสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมและ

สนบัสนุนจากทุกภาคส่วน (  = 3.98, S.D. = 0.47) 
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ตารางที 4.3 แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนเกยีวข้อง ในการจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย  ด้าน

การบริหารจดัการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
 

ข้อ ด้านการบริหารจดัการศูนย์พฒันาเดก็เลก็   S.D. แปลผล 

1. จดัเวทีประชาคมเพือสาํรวจความตอ้งการของชุมชนใน

การจดัตงัศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 4.65 0.51 มากทีสุด 

2. จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทีเน้น

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 4.76 0.46 มากทีสุด 

3. จดัประสบการณ์ส่งเสริพฒันาการเด็กทงั 4 ดา้นเหมาะสม

ตามวัยและศักยภาพตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวยั 4.65 0.48 มากทีสุด 

4. มีงบประมาณเพียงพอในการจัดหาสือวัสดุอุปกรณ์

ประกอบการเรียนการสอน 4.66 0.48 มากทีสุด 

5. มีงบประมาณอาหารกลางวนัอาหารเสริมนมถูกตอ้งตาม

หลกัโภชนาการ 4.64 0.48 มากทีสุด 

6. จดัทาํแผนพฒันาระยะ3ปีเพือนาํสู่แผนพฒันาการศึกษา

และแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินเสนอ

ความเห็นชอบต่อสภาทอ้งถิน 4.50 0.50 มาก 

7. คณะกรร มการศูนย์มี ส่ว นส่ง เส ริมสนับ สนุนกา ร

ดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามนโยบายแผนพฒันา

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 4.44 0.52 มาก 

8. มีการทาํสมุดคุมงบประมาณรายจ่ายเพือการรายงานและ

ตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณ 4.45 0.52 มาก 

9. จดัทาํระเบียบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินว่าดว้ยการ

ดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 4.76 0.45 มากทีสุด 

10. การดําเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคับและจุดประสงค์ศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็ 4.74 0.48 มากทีสุด 

รวม 4.62 0.32 มากทีสุด 
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 จากตารางที 4.3 พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษา

ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด (  = 4.62, S.D. = 0.32) เมือพิจารณารายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากทีสุด

เจ็ดขอ้และทีเหลืออยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดเท่ากนัสองขอ้คือ ขอ้จดัทาํหลกัสูตร

สถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั (  = 4.76, S.D. = 0.46) กบัขอ้จดัทาํ

ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินว่าดว้ยการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (  = 4.76,  

S.D. = 0.45) และรองลงมาขอ้การดาํเนินงานในศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัและจุดประสงคศ์นูยพ์ฒันาเด็กเลก็ (  = 4.74, S.D. = 0.48) ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํทีสุดคือ 

ขอ้คณะกรรมการศูนยมี์ส่วนส่งเสริมสนับสนุนการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามนโยบาย

แผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน (  = 4.44, S.D. = 0.52) 
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ตารางที 4.4 แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนเกยีวข้อง ในการจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย  ด้าน

บุคลากร 
 

ข้อ ด้านบุคลากร   S.D. แปลผล 

1. ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กมีจาํนวนครูผูดู้แลเด็กตามสัดส่วน

เหมาะสมกบัเด็ก 4.77 0.45 มากทีสุด 

2. มีการวางแผนพฒันาการศึกษา ประเมินและจัดทํา

รายงานเกียวกบัการดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 4.80 0.44 มากทีสุด 

3. อบรมสั งสอนและจดักิจกรรมเพือพฒันาผูเ้รียนให้มี

คุณลกัษณะทีพึงประสงคแ์ละคุณลกัษณะตามวยั 4.71 0.55 มากทีสุด 

4. อบรมเลียงดู ส่งเสริมพฒันาการเด็กได้อย่างถูกต้อง

ตามหลกัวิชาการดว้ยความเหมาะสมอยา่งมีคุณภาพ 4.71 0.52 มากทีสุด 

5. พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและ

เทคโนโลยเีพือพฒันาผูเ้รียน 4.71 0.49 มากทีสุด 

6. มีการประสานสัมพนัธ์ระหว่างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กกบั

ผูป้กครองและชุมชน 4.55 0.56 มากทีสุด 

7. ประสานความร่วมมือกบัชุมชนในการระดมทรัพยากร

เพือการศึกษาและพฒันาศนูยเ์ด็กเลก็ 4.45 0.56 มาก 

8. ปฏิบติังานเกียวกบัการจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 4.44 0.58 มาก 

9. มีความรู้เรืองโภชนาการและอาหารเป็นอยา่งดี 4.42 0.59 มาก 

10. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพฒันาเด็ก

ปฐมวยั 4.43 0.58 มาก 

รวม 4.60 0.44 มากทีสุด 
 

 จากตารางที 4.4 พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษา

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อาํเภอเมืองเลย จังหวดัเลย ด้านบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด  

(  = 4.60, S.D. = 0.44) เมือพิจารณารายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากทีสุดหกขอ้ทีเหลืออยู่ในระดบั

มาก โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดคือ ขอ้มีการวางแผนพฒันาการศึกษา ประเมินและจดัทาํรายงาน

เกียวกบัการดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ (  = 4.80, S.D. = 0.44) รองลงมาคือ ขอ้ศนูยพ์ฒันาเด็ก

เลก็มีจาํนวนครูผูดู้แลเด็กตามสดัส่วนเหมาะสมกบัเด็ก (  = 4.77, S.D. = 0.45) ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลีย

ตาํทีสุดคือ ขอ้มีความรู้เรืองโภชนาการและอาหารเป็นอยา่งดี (  = 4.42, S.D. = 0.59) 
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ตารางที 4.5 แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนเกยีวข้อง ในการจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย  ด้าน

อาคารสถานท ีสิงแวดล้อมและความปลอดภัย 
 

ข้อ ด้านอาคารสถานท ีสิงแวดล้อมและความปลอดภยั   S.D. แปลผล 

1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตงัอยู่ในพืนทีเหมาะสมและไม่เสียง

ต่ออนัตราย 4.43 0.59 มาก 

2. อาคารศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความมนัคง แข็งแรงและถูก

สุขลกัษณะ 4.43 0.56 มาก 

3. มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยและติดตังระบบ

อุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภยั 4.32 0.70 มาก 

4. ส่งเสริมและพฒันาการจดัสภาพแวดลอ้มทีถกูสุขลกัษณะ 4.34 0.68 มาก 

5. ภายในอาคารมีแสงสว่างเพียงพอสมาํเสมอทวัห้องเอือ

ต่อการจดักิจกรรมเพือพฒันาเด็ก 4.13 0.76 มาก 

6. มีการจดัห้องเรียนห้องพิเศษพืนทีสีเขียวสนามเด็กเล่น

และสิงอาํนวยความสะดวกเพียงพอ 4.32 0.70 มาก 

7. จดัสภาพแวดลอ้มภายในอาคารและภายนอกอาคารเป็น

อยา่งดีเหมาะสาํหรับการจดักิจกรรมเด็ก 4.32 0.71 มาก 

8. อาคารศูนยเ์ด็กเล็กมีอากาศถ่ายเทสะดวกและอุปกรณ์

เครืองใชเ้หมาะสมกบัจาํนวนเด็ก 4.22 0.67 มาก 

9. มีพืนทีเล่นกลางแจง้ทีปลอดภยัและเพียงพอกบัเด็ก 4.20 0.69 มาก 

10. มีแผนและแนวทางปฏิบติักรณีเด็กมีเหตุฉุกเฉินทีจะตอ้ง

ดาํเนินการช่วยเหลือโดยด่วน 4.21 0.69 มาก 

รวม 4.29 0.54 มาก 
 

 จากตารางที 4.5 พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษา

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ดา้นอาคารสถานที สิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.29, S.D. = 0.54) เมือพิจารณารายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบั

มาก โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดเท่ากนัสองขอ้คือ ขอ้ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ตงัอยู่ในพืนทีเหมาะสมและ

ไม่เสียงต่ออนัตราย (  = 4.43, S.D. = 0.59) กบัขอ้อาคารศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็มีความมนัคง แข็งแรง

และถกูสุขลกัษณะ (  = 4.43, S.D. = 0.56) ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํทีสุดคือ ขอ้ภายในอาคารมีแสง

สว่างเพียงพอสมาํเสมอทวัหอ้งเอือต่อการจดักิจกรรมเพือพฒันาเด็ก (  = 4.13, S.D. = 0.76) 
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ตารางที 4.6 แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนเกยีวข้อง ในการจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย  ด้าน

วชิาการและกจิกรรมตามหลกัสูตร 
 

ข้อ รายการ   S.D. แปลผล 

1. จัดทําห ลัก สูต รโ ดย กํา หน ดวิ สัย ทัศ น์  ภา รกิ จ 

เป้าหมายคุณลกัษณะทีพึงประสงค์สาระการเรียนรู้

รายปี 4.11 0.63 มาก 

2. ยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยบูรณาการเรียนรู้ที

เกียวขอ้งกบัสังคมวฒันธรรมภูมิปัญญาท้องถินเพือ

มุ่งใหผู้เ้รียนมีความพร้อมทุกดา้น 4.26 0.54 มาก 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

ยึดหลกัการทีเน้นเด็กเป็นสําคัญโดยคาํนึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็ก 

การจดัประสบการณ์ระดบัปฐมวยัผูส้อนจาํเป็นวาง

แผนการจดัประสบการณ์และรู้หลกัการเขียนการจดั

ประสบการณ์ใหมี้ประสิทธิภาพ 

แบ่งเบาภาระผู ้ปกครองในการอบรมเลียงดูใ ห้

สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทและวฒันธรรม

ของชุมชนในทอ้งถิน 

ส่งเสริมความรักเอืออาทรของสถาบันครอบครัว

ชุมชนและสงัคมทอ้งถิน 

พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที

เหมาะสมกบัวยั 
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8. มีการนิเทศการจดัประสบการณ์เรียนรู้และนาํผลไป

ปรับปรุงสมาํเสมอ 3.96 0.94 มาก 

9. ส่งเสริมใหเ้ด็กปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัและอยูร่่วมกบั

ผูอื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 4.02 0.97 มาก 

รวม 4.16 0.68 มาก 

 



74 

 

 จากตารางที 4.6 พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษา

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.16, S.D. = 0.68) เมือพิจารณารายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้

ทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดคือ ขอ้แบ่งเบาภาระผูป้กครองในการอบรมเลียงดูให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของ

เด็กตามบริบทและวฒันธรรมของชุมชนในทอ้งถิน (  = 4.33, S.D. = 0.73) รองลงมาคือ ขอ้ยึด

หลกัการทีเนน้เด็กเป็นสาํคญัโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็ก (  = 

4.31, S.D. = 0.73) และข้อการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยผูส้อนจาํเป็นวางแผนการจัด

ประสบการณ์และรู้หลกัการเขียนการจดัประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพ (  = 4.30, S.D. = 0.73) 

ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํทีสุดคือ ข้อมีการนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้และนําผลไปปรับปรุง

สมาํเสมอ (  = 3.96, S.D. = 0.94) 
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ตารางที 4.7 แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนเกยีวข้อง ในการจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย  ด้าน

ด้านการมส่ีวนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
 

ข้อ ด้านการมส่ีวนร่วมและสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน   S.D. แปลผล 

1. มีการระดมกาํลงัจากทุกภาคส่วนของสังคมภายใตท้กัษะ

บริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพใหเ้กิดความร่วมมือในการ

จดัการศึกษาของศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหก้า้วหนา้ 4.15 0.69 มาก 

2. มีการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กสนองความตอ้งการ

ของสังคมเป็นทียอมรับในศกัยภาพของการบริหารจัด

การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 4.05 0.63 มาก 

3. มีการส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนโดยจดักระบวนการ

เรียนรู้เพือใหชุ้มชนมีการจดัอบรมแสวงหาความรู้ 4.05 0.67 มาก 

4. บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน องคก์รเอกชนองค์กรรัฐ สถาบนัศึกษาและศาสน

สถานมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 4.00 0.59 มาก 

5. ชุมชนให้การสนับสนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในด้านวสัดุ

อุปกรณ์เพือประโยชน์ในการพฒันาเด็กปฐมวยั 3.97 0.57 มาก 

6. ชุมชนสนับสนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโดยปราชญ์ชาวบา้น

ถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถินเพือประโยชน์ในการพฒันาเด็ก

ปฐมวยั 4.05 0.65 มาก 

7. มีการประชาสมัพนัธก์ารดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็

ใหชุ้มชน ทอ้งถินทราบอยา่งทวัถึง 3.96 0.53 มาก 

 8.. มีการจดัทาํป้ายนิเทศใหเ้กิดความรู้แก่ผูป้กครอง 3.87 0.62 มาก 

9. มีการร่วมกิจกรรมวนัสาํคญัทางศาสนาและประเพณีต่างๆ

ของทอ้งถินนนั 3.85 0.63 มาก 

10. มีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลียนประ สบการณ์

พฒันาการเรียนรู้ระหว่างชุมชน 3.88 0.61 มาก 

รวม 3.98 0.47 มาก 
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 จากตารางที 4.7 พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษา

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ดา้นการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.98, S.D .= 0.47) เมือพิจารณารายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบั

มาก โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดคือ ขอ้มีการระดมกาํลงัจากทุกภาคส่วนของสังคมภายใตท้ักษะ

บริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพให้เกิดความร่วมมือในการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้

กา้วหนา้ (  = 4.15, S.D.= 0.69) ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํทีสุดคือ ขอ้มีการร่วมกิจกรรมวนัสาํคญัทาง

ศาสนาและประเพณีต่างๆของทอ้งถินนนั (  = 3.85, S.D. = 0.63) 
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ตารางที 4.8 แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนเกยีวข้อง ในการจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย  ด้าน

ส่งเสริมเครือข่ายและการพฒันาเด็กปฐมวยั 
 

ข้อ ด้านส่งเสริมเครือข่ายและการพฒันาเด็กปฐมวยั   S.D. แปลผล 

1. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาศูนย์

เด็กเลก็ใหมี้ศกัยภาพในการพฒันาเด็ก 4.08 0.65 มาก 

2. มีการจดัตงัระดบัเครือข่ายมีการวางแผนงานในการ

สร้างเครือข่าย 4.17 0.55 มาก 

3. มีการดาํเนินการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์งานพฒันา

เครือข่าย 4.07 0.45 มาก 

4. มีการประชุมชีแจงวตัถุประสงคใ์นการสร้างเครือข่าย 3.97 0.56 มาก 

5. มีการจัดตังเครือข่ายเป็นกลไกในการพัฒนาเด็ก

ปฐมวยัให้สอดคลอ้งกับการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็ 4.00 0.58 มาก 

6. มีการการจดัตงัเครือข่ายเป็นการจดัอบรมสมัมนาเพือ

พฒันาศกัยภาพผูดู้แลเด็ก 4.02 0.62 มาก 

7. มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผูน้ ํา

เครือข่ายผูดู้แลเด็กเพือการพฒันาเดก็ปฐมวยั 3.98 0.59 มาก 

8. มีการเสริมสร้างความเขม้แข็งในการปฏิบติังานดา้น

พฒันาเด็กปฐมวยั 4.00 0.63 มาก 

9. มีการสนับสนุนให้บุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมี

ความกา้วหนา้ในวิชาชีพ 4.07 0.63 มาก 

10. เครือข่ายรวบรวมผลการประเมินปัญหา อุปสรรค

แนวทางแก้ไขเพือเสนอทีมงานคณะผูบ้ริหารและ

ผูบ้ริหารองคก์รส่วนทอ้งถิน 4.06 0.64 มาก 

รวม 4.04 0.49 มาก 
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 จากตารางที 4.8 แสดงระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษา

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ดา้นส่งเสริมเครือข่ายและการพฒันาเด็กปฐมวยั โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.04, S.D. = 0.49) เมือพิจารณารายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก 

โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดคือ ขอ้มีการจดัตงัระดบัเครือข่ายมีการวางแผนงานในการสร้างเครือข่าย 

(  = 4.17, S.D. = 0.55) รองลงมาคือ ขอ้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาศูนยเ์ด็ก

เลก็ใหมี้ศกัยภาพในการพฒันาเด็ก (  = 4.08, S.D. = 0.65) ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํทีสุดคือ ขอ้มีการ

ประชุมชีแจงวตัถุประสงคใ์นการสร้างเครือข่าย (  = 3.97, S.D. = 0.56) 
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4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้อง ในการจัดการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษา และรายได้ ของของผู้มีส่วนเกียวข้อง ในการจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

 1. ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศูนย์

พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย จาํแนกตามเพศ 

 

ตารางที 4.9 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้อง ในการจัด

การศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย จาํแนกตามเพศ  
 

 

การเปรียบเทยีบระดบัการมส่ีวนร่วม

ของผู้มส่ีวนเกยีวข้อง 

เพศ  

t-test 

 

p-Value ชาย 

(n=80) 

หญิง 

(n=154) 

  S.D.   S.D. 

1. ดา้นการบริหารจดัการศนูยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ 4.66 0.32 4.61 0.32 1.20 .23 

2. ดา้นบุคลากร 4.69 0.36 4.55 0.47 2.20* .03 

3. ดา้นอาคารสถานที สิงแวดลอ้มและ

ความปลอดภยั 4.39 0.52 4.24 0.54 2.07* .04 

4. ด้ า น วิ ช า ก า ร แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ต า ม

หลกัสูตร 4.25 0.63 4.11 0.70 1.45 .15 

5. ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุน

จากทุกภาคส่วน 4.05 0.46 3.95 0.48 1.54 .13 

6. ดา้นส่งเสริมเครือข่ายและการพฒันา

เด็กปฐมวยั 4.08 0.44 4.03 0.51 0.76 .45 

รวม 4.35 0.31 4.25 0.37 2.17* .03 
 

 จากตารางที 4.9 แสดงผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง  

ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย จาํแนกตามเพศ พบว่า ผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งทีมีเพศต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กโดยภาพรวม แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ดา้นบุคลากร และดา้นอาคารสถานที สิงแวดลอ้มและความ
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ปลอดภยั โดยพบว่า เพศชายมีส่วนร่วมมากกว่าเพศหญิงในดา้นบุคลากรและดา้นอาคารสถานที

และสิงแวดลอ้ม ส่วนดา้นอืน ๆ ไม่แตกต่างกนั  

 2. ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศนูย์

พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย จาํแนกตามอาย ุ 

 

ตารางที 4.10 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้อง ในการจัด

การศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย จาํแนกตามอายุ 
 

 

การเปรียบเทยีบระดบัการมส่ีวนร่วม

ของผู้มส่ีวนเกยีวข้อง 

อาย ุ

ตาํกว่า 25 ปี 

(n=45) 

25 – 35 ปี 

(n=76) 

มากกว่า 35 ปี

ขึนไป 

(n=113) 

  S.D.   S.D.   S.D. 

1. ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็ 4.48 0.28 4.56 0.30 4.73 0.32 

2. ดา้นบุคลากร 4.42 0.47 4.55 0.36 4.71 0.45 

3. ด้านอาคารสถานที สิงแวดล้อม

และความปลอดภยั 3.93 0.44 4.16 0.42 4.53 0.54 

4. ด้านวิ ชาการและกิ จกรรมตาม

หลกัสูตร 3.86 0.75 4.09 0.65 4.32 0.63 

5. ดา้นการมีส่วนร่วมและสนับสนุน

จากทุกภาคส่วน 3.80 0.41 3.90 0.39 4.11 0.51 

6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายและการ

พฒันาเด็กปฐมวยั 3.95 0.58 4.10 0.49 4.04 0.45 

รวม 4.07 0.34 4.23 0.27 4.41 0.35 
  

 จากตารางที 4.10 แสดงผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ใน

การจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย จาํแนกตามอาย ุพบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง

ทีมีอายตุงัแต่ 36 ปี ขึนไป มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็มาก โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (  = 4.41, S.D. = 0.35) เมือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดคือ ดา้นการ
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บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (  = 4.73, S.D. = 0.32) รองลงมาคือดา้นบุคลากร (  = 4.71, 

S.D. = 0.45) 

 เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็ก อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย จาํแนกตามอายุ พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอายุ 26 – 35 ปี โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.23, S.D. = 0.27) พบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือ ดา้นการบริหาร

จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (  = 4.56, S.D. = 0.30) รองลงมาคือดา้นบุคลากร (  = 4.56, S.D. = 

0.30) 

 เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็ก อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย จาํแนกตามอายุ พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอายุตาํกว่า 25 ปี โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.07, S.D. = 0.34) พบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือ ดา้นการบริหาร

จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (  = 4.48, S.D. = 0.28) รองลงมาคือดา้นบุคลากร (  = 4.42, S.D. = 

0.47) 
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ตารางที 4.11 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้องใน

การจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย จาํแนกตามอายุ 
 

การมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวน

เกยีวข้อง 

แหล่งความ

แปรปรวน 

SS df MS F p-

value 

1. ดา้นการบริหารจัดการศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ 

ระหว่างกลุ่ม 2.61 2 1.30 13.92** .00 

ภายในกลุ่ม 21.65 231 0.09 

รวม 24.26 233  

2. ดา้นบุคลากร 

 

ระหว่างกลุ่ม 2.98 2 1.49 8.08** .00 

ภายในกลุ่ม 42.65 231 0.19 

รวม 45.63 233  

3. ด้านอาคารสถานที สิงแวด 

ลอ้มและความปลอดภยั 

ระหว่างกลุ่ม 13.64 2 6.82 29.14** .00 

ภายในกลุ่ม 54.06 231 0.23 

รวม 67.70 233  

4. ด้านวิชาการและกิจกรรม

ตามหลกัสูตร 

ระหว่างกลุ่ม 7.09 2 3.55 8.18** .00 

ภายในกลุ่ม 100.143 231 0.43 

รวม 107.23 233  

5. ด้า น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม แ ล ะ

สนบัสนุนจากทุกภาคส่วน 

ระหว่างกลุ่ม 4.05 2 2.02 9.82** .00 

ภายในกลุ่ม 47.62 231 0.21 

รวม 51.66 233  

6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายและ

การพฒันาเด็กปฐมวยั 

ระหว่างกลุ่ม 0.60 2 0.30 1.26 .29 

ภายในกลุ่ม 55.01 231 0.24 

รวม 55.61 233  

 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 3.96 2 1.98 18.41** .00 

ภายในกลุ่ม 24.87 231 0.11 

รวม 28.83 233  
 

 จากตารางที 4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ใน

การจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จาํแนกตามอายุ พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษา

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็โดยภาพรวม และเกือบทุกดา้น แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01 
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ยกเวน้ดา้นส่งเสริมเครือข่ายและการพฒันาเด็กปฐมวยัไม่แตกต่างกนั เมือพบว่ามีความแตกต่างกนั

ผูว้ิจยัจึงทาํการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีการของ Scheffe 

 

ตารางที 4.12   แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้อง ใน

การจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย โดยภาพรวม จาํแนก

ตามอาย ุ
 

อาย ุ   ตาํกว่า 25 ปี 26-35 ปี มากกว่า 35 ปีขึนไป 

ตาํกว่า 25 ปี 4.07 - -0.15* -0.33** 

25-35 ปี 4.23  - -0.18** 

มากกว่า 36 ปีขึนไป 4.41   - 

 

 จากตารางที 4.12 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโดย

ภาพรวม แตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติระดบั .05 โดยผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอายุตาํกว่า 25 ปี มี

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็นอ้ยกว่าผูที้มีอาย ุ26 – 35 ปี และมากกว่า 35 ปี และ

ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาย ุ26 –35 ปี มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็นอ้ยกว่าทีมีอาย ุ

มากกว่า 36 ปีขึนไป 

 

ตารางที 4.13  แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้องใน

การจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อาํเภอเมอืงเลย จังหวัดเลย ด้านการบริหารจัด 

การศูนย์พฒันาเด็กเลก็ จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ ตาํกว่า 25 ปี 26-35 ปี มากกว่า 35 ปีขึนไป 

ตาํกว่า 25 ปี - -0.08 -0.25** 

26-35 ปี   -0.17** 

36 ปีขึนไป   - 
 

 จากตารางที 4.13 การมีส่วนร่วม ในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดา้นการบริหาร

จดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอายตุาํกว่า 25 ปี และผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาย ุ

26 – 35 ปี มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็นอ้ยกว่าทีมีอาย ุมากกว่า 36 ปีขึนไป 
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ตารางที 4.14  แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้องใน

การจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ด้านบุคลากร จาํแนก

ตามอาย ุ
 

อาย ุ ตาํกว่า 25 ปี 26-35 ปี 36 ปีขึนไป 

ตาํกว่า 25 ปี - -0.13 -0.29** 

26-35 ปี   -0.16 

36 ปีขึนไป   - 
 

 จากตารางที 4.14 การมีส่วนร่วม ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดา้นบุคลากร 

พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอายตุาํกว่า 25 ปี มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กน้อย

กว่าผูที้มีมากกว่า 36 ปีขึนไป  

 

ตารางที 4.15  แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้องใน

การจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อาํเภอเมอืงเลย จังหวัดเลย ด้านอาคารสถานที

สิงแวดล้อมและความปลอดภัย จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ ตาํกว่า 25 ปี 26-35 ปี 36 ปีขึนไป 

ตาํกว่า 25 ปี - -0.23* -0.60** 

26-35 ปี  - -0.37** 

36 ปีขึนไป   - 
  

 จากตารางที 4.15 การมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ด้านอาคาร

สถานที สิงแวดลอ้มและความปลอดภยั พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอายุตาํกว่า 25 ปี และผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งทีมีอายุ 26 – 35 ปี มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กน้อยกว่าทีมีอาย ุ

มากกว่า 36 ปีขึนไป 
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ตารางที 4.16  แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้องใน

การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้านวิชาการและ

กจิกรรมตามหลกัฐาน จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ ตาํกว่า 25 ปี 26-35 ปี 36 ปีขึนไป 

ตาํกว่า 25 ปี - -0.23 -0.45** 

26-35 ปี  - -0.23 

36 ปีขึนไป   - 
 

 จากตารางที 4.16 การมีส่วนร่วม ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดา้นวิชาการ 

และกิจกรรมตามหลกัสูตร พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวข้องทีมีอายุตาํกว่า 25 ปี มีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็นอ้ยกว่าผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาย ุมากกว่า 36 ปีขึนไป 

 

ตารางที 4.17  แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้องใน

การจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ด้านการมีส่วนร่วม

และสนับสนุนจากทุกภาคส่วน จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ ตาํกว่า 25 ปี 26-35 ปี 36 ปีขึนไป 

ตาํกว่า 25 ปี - -0.10 -0.32** 

26-35 ปี  - -0.21** 

36 ปีขึนไป   - 
 

 จากตารางที 4.17 การมีส่วนร่วม ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดา้นการมีส่วน

ร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอายุตาํกว่า 25 ปี และผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งทีมีอายุ 35 – 45 ปี มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กน้อยกว่าทีมีอาย ุ

มากกว่า 36 ปีขึนไป 
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 3. ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศนูย์

พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย จาํแนกตามอาชีพ  

 

ตารางที 4.18  แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้องในการจัด

การศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย จาํแนกตามอาชีพ 
 

 

ด้าน 

อาชีพ 

เกษตรกร 

(n=30) 

รับจ้างหรือมี

รายได้ไม่คงท ี

(n=34) 

มรีายได้

ประจาํมนัคง 

(n=56) 

ประกอบ

อาชีพอสิระ 

(n=39) 

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

1. ด้านการบริหารจัดการ

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 4.65 0.35 4.74 0.32 4.53 0.30 4.75 0.30 

2. ดา้นบุคลากร 4.56 0.54 4.73 0.49 4.51 0.41 4.74 0.35 

3. ด้ า น อ า ค า ร สถา น ที สิ ง 

แวดลอ้มและความปลอดภยั 4.35 0.57 4.63 0.53 4.04 0.41 4.58 0.51 

4. ดา้นวิชาการและกิจกรรม

ตามหลกัสูตร 4.19 0.65 4.40 0.65 3.93 0.67 4.49 0.53 

5. ด้านการมีส่วนร่วมและ

สนบัสนุนจากทุกภาคส่วน 4.04 0.55 4.26 0.47 3.81 0.41 4.15 0.39 

6. ดา้นส่งเสริมเครือข่ายและ

การพฒันาเด็กปฐมวยั 4.04 0.55 4.08 0.43 4.02 0.55 4.07 0.31 

รวม 4.30 0.41 4.47 0.38 4.14 0.28 4.46 0.28 
 

จากตารางที 4.18  แสดงผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ใน

การจัดการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อาํเภอเมือง จังหวดัเลย จาํแนกตามอาชีพ พบว่า ผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งทีมีอาชีพประกอบอาชีพอิสระ มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมาก โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.46, S.D. = 0.28) เมือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียสูง

ทีสุดคือ ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (  = 4.75, S.D. = 0.30) รองลงมาคือ ดา้น

บุคลากร (  = 4.74, S.D. = 0.35) 
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 เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็ อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย จาํแนกตามอาชีพ พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งประกอบอาชีพอิสระ โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.46, S.D. = 0.28) พบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือ ดา้นการบริหาร

จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (  = 4.75, S.D. = 0.30) รองลงมาคือดา้นบุคลากร (  = 4.74, S.D. = 

0.35) 

 เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็ก อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย จาํแนกอาชีพ พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวข้องทีมีประกอบอิสระ โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.46, S.D. = 0.28) พบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือ ดา้นการบริหาร

จดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ (  = 4.75, S.D. = 0.030) รองลงมาคือดา้นบุคลากร (  = 4.74, S.D. = 

0.35) 
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ตารางที 4.19  แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนระดบัการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้อง ใน

การจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย จาํแนกตามอาชีพ 
 

การมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวน

เกยีวข้อง 

แหล่งความ

แปรปรวน 

SS df MS F p-

value 

1. ดา้นการบริหารจดัการศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ 

ระหว่างกลุ่ม 2.36 3 0.79 8.24** .00 

ภายในกลุ่ม 21.90 230 0.10 

รวม 24.26 233  

2. ดา้นบุคลากร 

 

ระหว่างกลุ่ม 2.58 3 0.86 4.59** .00 

ภายในกลุ่ม 43.05 230 0.19 

รวม 45.63 233  

3. ด้ า น อ า ค า ร ส ถ า น ที สิ ง 

แวดล้อมและความปลอด 

ภยั 

ระหว่างกลุ่ม 15.39 3 5.13 22.56** .00 

ภายในกลุ่ม 52.30 230 0.23 

รวม 67.70 233  

4. ด้านวิชาการและกิจกรรม

ตามหลกัสูตร 

ระหว่างกลุ่ม 13.93 3 4.65 11.45** .00 

ภายในกลุ่ม 93.30 230 0.41   

รวม 107.23 233    

5. ด้านการมีส่วนร่วมและ

สนบัสนุนจากทุกภาคส่วน 

ระหว่างกลุ่ม 7.95 3 2.65 13.94** .00 

ภายในกลุ่ม 43.72 230 0.19   

รวม 51.67 233    

6. ดา้นส่งเสริมเครือข่ายและ

การพฒันาเด็กปฐมวยั 

ระหว่างกลุ่ม 0.14 3 0.05 0.19 .90 

ภายในกลุ่ม 55.47 230 0.24   

รวม 55.61 233    

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 5.34 3 1.78 17.45** .00 

ภายในกลุ่ม 23.48 230 0.10   

รวม 28.83 233    
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 จากตารางที 4.19 แสดงผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ใน

การจัดการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย จังหวดัเลย จาํแนกตามอาชีพของผูมี้ส่วน

เกียวขอ้ง พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพต่างกนัโดยภาพรวม และเกือบทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ยกเวน้ดา้นดา้นส่งเสริมเครือข่ายและการพฒันาเด็กปฐมวยั เมือพบว่า

มีความแตกต่างกนัผูว้ิจยัจึงทาํการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีการของ 

Scheffe 

 

ตารางที 4.20  แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้องในการจัด

การศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยภาพรวม จําแนกตาม

อาชีพ 
 

อาชีพ เกษตรกร รับจ้างหรือม ี

รายได้ไม่คงท ี

มรีายได้ประจาํ 

เดือนทีมนัคง 

ประกอบ

อาชีพอสิระ 

 เกษตรกร - -0.17 0.16 -0.16 

รับจา้งหรือมีรายไดไ้ม่

คงที 

 - 0.33** 0.01 

มีรายไดป้ระจาํเดือนที

มนัคง 

  - -0.32** 

ประกอบอาชีพอิสระ    - 
  

 จากตารางที 4.20 พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพรับจา้งหรือมีรายไดไ้ม่คงที มีส่วน

ร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมากกว่าผูมี้ส่วนเกียวขอ้งมีอาชีพทีมีรายไดป้ระจาํที

มนัคง และผูมี้ส่วนเกียวข้องทีมีอาชีพประกอบอาชีพอิสระมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์

พฒันาเด็กเลก็มากกว่าผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพ มีรายไดป้ระจาํเดือนทีมนัคง  
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ตารางที 4.21  แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้องในการจัด

การศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ด้านการบริหารจดัการศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ จาํแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ เกษตรกร รับจ้างหรือม ี

รายได้ไม่คงท ี

มรีายได้ประจาํ 

เดือนทีมนัคง 

ประกอบอาชีพ

อสิระ 

เกษตรกร - -.09 0.12 -0.10 

รับจา้งหรือมีรายไดไ้ม่

คงที 

 - 0.21** -0.1 

มีรายไดป้ระจาํเดือนที

มนัคง 

  - -0.22** 

ประกอบอาชีพอิสระ    - 
 

 จากตารางที 4.21 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดา้นการ

บริหารจดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพรับจา้งหรือมีรายไดไ้ม่คงที และผู ้

มีส่วนเกียวข้องทีมีอาชีพประกอบอาชีพอิสระมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

มากกว่าผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพ มีรายไดป้ระจาํเดือนทีมนัคง  
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ตารางที 4.22  แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้องในการจัด

การศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้านบุคลากร จําแนกตาม

อาชีพ 
 

อาชีพ เกษตรกร รับจ้างหรือม ี

รายได้ไม่คงท ี

มรีายได้ประจาํเดือน 

ทีมนัคง 

ประกอบอาชีพ

อสิระ 

 เกษตรกร - -0.18 0.05 -0.18 

 รับจา้งหรือมีรายได้

ไม่คงที 

 - 0.22 -0.01 

 มีรายไดป้ระจาํเดือน

ทีมนัคง 

  - -0.23* 

ประกอบอาชีพอิสระ    - 
 

 จากตารางที 4.22 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ด้าน

บุคลากร พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพประกอบอาชีพอิสระมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนย์

พฒันาเด็กเลก็มากกว่าผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพ มีรายไดป้ระจาํเดือนทีมนัคง  
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ตารางที 4.23  แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้องในการจัด

การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้านอาคารสถานที

สิงแวดล้อมและความปลอดภัย จาํแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ เกษตรกร รับจ้างหรือม ี

รายได้ไม่คงท ี

มรีายได้ประจาํเดือน 

ทีมนัคง 

ประกอบอาชีพ

อสิระ 

 เกษตรกร - -0.28 0.30* -0.23 

รับจ้างหรือมีรายได้

ไม่คงที 

 - 0.58** 0.05 

มีรายไดป้ระจาํเดือน

ทีมนัคง 

  - -0.53** 

ประกอบอาชีพอิสระ    - 
  

 จากตารางที 4.23 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ ดา้นอาคาร

สถานที สิงแวดลอ้มและความปลอดภยั พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพรับจา้งหรือมีรายไดไ้ม่

คงที และผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพประกอบอาชีพอิสระมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็มากกว่าผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพ มีรายไดป้ระจาํเดือนทีมนัคง  
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ตารางที 4.24  แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้องในการจัด

การศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้านวิชาการและกิจกรรม

ตามหลกัสูตร จาํแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ เกษตรกร รับจ้างหรือม ี

รายได้ไม่คงท ี

มรีายได้ประจาํเดือน 

ทีมนัคง 

ประกอบอาชีพ

อสิระ 

 เกษตรกร - -0.21 0.27 -0.30 

 รับจา้งหรือมีรายได้

ไม่คงที 

 - 0.48** -0.09 

 มีรายไดป้ระจาํเดือน

ทีมนัคง 

  - -0.556** 

ประกอบอาชีพอิสระ    - 
 

 จากตารางที 4.24 การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ ดา้นวิชาการและ

กิจกรรมตามหลกัสูตร พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพรับจา้งหรือมีรายไดไ้ม่คงที และผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งทีมีอาชีพประกอบอาชีพอิสระมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็มากกวา่ผูมี้

ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพ มีรายไดป้ระจาํเดือนทีมนัคง 
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ตารางที 4.25  แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้องในการจัด

การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมและ

สนับสนุนจากทุกภาคส่วน จาํแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ เกษตรกร รับจ้างหรือม ี

รายได้ไม่คงท ี

มรีายได้ประจาํเดือน 

ทีมนัคง 

ประกอบอาชีพ

อสิระ 

 เกษตรกร - -0.22 0.23 -0.11 

 รับจ้างหรือมีรายได้

ไม่คงที 

 - 0.45** 0.11 

 มีรายไดป้ระจาํเดือน

ทีมนัคง 

  - -0.34** 

 ประกอบอาชีพอิสระ    - 
  

 จากตารางที 4.25 การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดา้นการมีส่วน

ร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพรับจา้งหรือมีรายไดไ้ม่คงที 

และผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพประกอบอาชีพอิสระมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็มากกว่าผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพ มีรายไดป้ระจาํเดือนทีมนัคง  
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 4.  ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศนูย์

พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย จาํแนกตามระดบัการศึกษา  

 

ตารางที 4.26   แสดงผลการเปรียบเทียบระดับระดับการมส่ีวนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้อง ในการจัด

การศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย จาํแนกระดับการศึกษา 
 

 

การมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนเกยีวข้อง 

ระดับการศึกษา  

t-test 

 

p-Value ตาํกว่า

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

ขึนไป 

  S.D.   S.D. 

1. ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ 4.42 0.24 4.81 0.27 11.55** .00 

2. ดา้นบุคลากร 4.41 0.48 4.76 0.34 6.29** .00 

3. ดา้นอาคารสถานที สิงแวดลอ้มและ

ความปลอดภยั 4.01 0.42 4.53 0.52 8.48** .00 

4. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลัก 

สูตร 3.91 0.75 4.37 0.52 5.37** .00 

5. ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจาก

ทุกภาคส่วน 3.80 0.43 4.15 0.44 6.10** .00 

6. ดา้นส่งเสริมเครือข่ายและการพฒันา

เด็กปฐมวยั 4.08 0.59 4.01 0.38 1.06 .29 

รวม 4.11 0.33 4.44 0.30 8.18** .00 
 

 จากตารางที 4.26 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง  

ในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า 

ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโดย

ภาพรวม และเกือบทุกดา้น มีส่วนร่วมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งทีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึนไปมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

มากกว่าผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีระดบัการศึกษาตาํกว่าปริญญาตรี ส่วนดา้นส่งเสริมเครือข่ายและการ

พฒันาเด็กปฐมวยัมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 4.27   แสดงผลการเปรียบเทียบระดับระดับการมส่ีวนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้อง ในการจัด

การศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ด้านการบริหารจดัการศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ จาํแนกระดับการศึกษา 
 

 

ด้านการบริหารจดัการศูนย์พฒันา 

เด็กเลก็ 

ระดับการศึกษา  

t-test 

 

p-Value ตาํกว่า

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

ขึนไป 

  S.D.   S.D. 

1. จัดเวทีประชาคมเพือสํารวจความ

ตอ้งการของชุมชนในการจดัตังศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ 4.71 0.45 4.58 0.55 2.02* .04 

2. จัด ทํา หลัก สูตร สถาน ศึ ก ษา แ ละ

กระบวนการเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียนเป็น

สาํคญั 4.59 0.55 4.91 0.28 5.57** .00 

3. จดัประสบการณ์ส่งเสริพฒันาการเด็ก

ทัง 4 ด้ า น เ ห ม า ะ ส ม ต า ม วัย แ ละ

ศักยภาพตามมาตรฐานหลักสูตร

การศึกษาปฐมวยั 4.43 0.50 4.84 0.36 7.24** .00 

4. มีงบประมาณเพียงพอในการจดัหาสือ

วสัดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการ

สอน 4.44 0.50 4.85 0.36 7.07** .00 

5. มีงบประมาณอาหารกลางวนัอาหาร

เสริมนมถกูตอ้งตามหลกัโภชนาการ 4.40 0.49 4.84 0.37 7.58** .00 

6. จัดทําแผนพัฒนาระยะ3ปีเพือนํา สู่

แผนพฒันาการศึกษาและแผนพฒันา

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเสนอ

ความเห็นชอบต่อสภาทอ้งถิน 4.18 0.39 4.78 0.41 11.40** .00 
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ตารางที 4.27   (ต่อ) 
 

 

ด้านการบริหารจดัการศูนย์พฒันา 

เด็กเลก็ 

ระดับการศึกษา  

t-test 

 

p-Valueตาํกว่า

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

ขึนไป 

  S.D.   S.D. 

7. คณะกรรมการศูนย์มีส่วนส่งเสริม

สนับสนุนการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันา

เด็ก เล็กตาม นโยบ ายแผ นพัฒน า

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 4.09 0.35 4.74 0.46 12.16** .00 

8. มีการทาํสมุดคุมงบประมาณรายจ่าย

เพือการรายงานและตรวจสอบการใช้

จ่ายงบประมาณ 4.10 0.38 4.76 0.43 12.41** .00 

9. จดัทาํระเบียบขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ นว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ 4.61 0.53 4.88 0.32 4.56** .00 

10. การดาํเนินงานในศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัและจุดประสงคศ์นูยพ์ฒันา

เด็กเลก็ 4.60 0.58 4.87 0.34 4.37** .00 

รวม 4.42 0.24 4.81 0.27 11.55** .00 
 

** แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 (P<0.01) 

 จากตารางที 4.27 พบว่า การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนย์

พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย จาํแนกตามระดบัการศึกษา ดา้นการบริหารจดัการศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 เมือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบว่าทุกขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดย การมีส่วนร่วมของผูมี้

ส่วนเกียวข้อง ในการจัดการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย จังหวดัเลย ด้านจัดเวที

ประชาคมเพือสาํรวจความต้องการของชุมชนในการจดัตังศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก  

( X  = 4.71, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ จดัทาํระเบียบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินว่าดว้ยการ

ดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ ( X  = 4.61, S.D. = 0.53) ตามลาํดบั  
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ตารางที 4.28   แสดงผลการเปรียบเทียบระดับระดับการมส่ีวนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้อง ในการจัด

การศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ด้านบุคลากร จําแนกระดับ

การศึกษา 
 

 

ด้านบุคลากร 

ระดับการศึกษา  

t-test 

 

p-

Value 

ตาํกว่า

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

ขึนไป 

  S.D.   S.D. 

1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีจาํนวนครูผูดู้แล

เด็กตามสดัส่วนเหมาะสมกบัเด็ก 4.66 0.53 4.87 0.34 3.58** .00 

2. มี ก า ร ว า ง แ ผ น พัฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า 

ประเมินและจัดทํารายงานเกียวกับ

การดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 4.67 0.53 4.92 0.30 4.37** .00 

3. อบรมสั งสอนและจัดกิจกรรมเพือ

พัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะทีพึง

ประสงคแ์ละคุณลกัษณะตามวยั 4.49 0.57 4.90 0.32 6.76** .00 

4. อบรมเลียงดู ส่งเสริมพฒันาการเด็ก

ไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการดว้ย

ความเหมาะสมอยา่งมีคุณภาพ 4.48 0.60 4.90 0.32 6.62** .00 

5. พฒันาตนเองให้มีความกา้วหน้าทาง

วิชาการและเทคโนโลยีเพือพัฒนา

ผูเ้รียน 4.50 0.55 4.90 0.33 6.43** .00 

6. มีการประสานสัมพนัธ์ระหว่างศูนย์

พัฒนาเด็ก เล็กกับผู ้ปกครองและ

ชุมชน 4.42 0.58 4.66 0.53 3.21** .00 

7. ประสานความร่วมมือกับชุมชนใน

การระดมทรัพยากรเพือการศึกษาและ

พฒันาศนูยเ์ด็กเลก็ 4.26 0.52 4.61 0.54 5.20** .00 
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ตารางที 4.28   (ต่อ) 
 

 

ด้านบุคลากร 

ระดับการศึกษา  

t-test 

 

p-

Value 

ตาํกว่า

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

ขึนไป 

  S.D.   S.D. 

8. ปฏิบติังานเกียวกบัการจดัระบบดูแล

ช่วยเหลือผูเ้รียน 4.24 0.58 4.61 0.54 5.08** .00 

9. มีความรู้เรืองโภชนาการและอาหาร

เป็นอยา่งดี 4.22 0.57 4.60 0.55 5.18** .00 

10. ปฏิบติังานความร่วมมือกบัเครือข่าย

การพฒันาเด็กปฐมวยั 4.21 0.56 4.62 0.54 5.64** .00 

รวม 4.41 0.48 4.76 0.34 6.29** .00 
 

** นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 (P<0.01) 

 จากตารางที 4.28 พบว่า การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนย์

พฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย จาํแนกตามระดบัการศึกษา ดา้นบุคลากร โดยภาพรวม 

ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อ  

ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดับ 0.01 โดย การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง  

ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย มีการวางแผนพฒันาการศึกษา 

ประเมินและจดัทาํรายงานเกียวกบัการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ( X  = 4.67 , S.D. = 0.53) 

รองลงมาคือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีจาํนวนครูผูดู้แลเด็กตามสัดส่วนเหมาะสมกบัเด็ก ( X  = 4.66,  

S.D. = 0.53) 
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ตารางที 4.29   แสดงผลการเปรียบเทียบระดับระดับการมส่ีวนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้อง ในการจัด

การศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ด้านอาคาสถานท ีสิงแวดล้อม 

และความปลอดภัย จาํแนกระดับการศึกษา 
 

 

ด้านอาคารสถานท ีสิงแวดล้อม และความ

ปลอดภัย 

ระดับการศึกษา  

t-test 

 

p-Value ตาํกว่า

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

ขึนไป 

  S.D.   S.D. 

1. ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตังอยู่ในพืนที

เหมาะสมและไม่เสียงต่ออนัตราย 4.20 0.62 4.62 0.49 5.83** .00 

2. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ

มนัคง แข็งแรงและถกูสุขลกัษณะ 4.24 0.56 4.60 0.51 5.18** .00 

3. มีมาตรการป้องกนัความปลอดภยัและ

ติดตังระบบอุปกรณ์ในการรักษา

ความปลอดภยั 4.06 0.72 4.54 0.59 5.59** .00 

4. ส่ง เสริมและพัฒนาการจัดสภาพ 

แวดลอ้มทีถกูสุขลกัษณะ 4.09 0.70 4.55 0.59 5.46** .00 

5. ภายในอาคารมีแสงสว่างเพียงพอ

สมํา เ สมอ ทั ว ห้อง เ อือ ต่อ ก า ร จัด

กิจกรรมเพือพฒันาเด็ก 3.73 0.66 4.47 0.67 8.48** .00 

6. มีการจัดห้องเรียนห้องพิเศษพืนทีสี

เขียวสนามเด็กเล่นและสิงอาํนวยความ

สะดวกเพียงพอ 4.06 0.72 4.56 0.59 5.91** .00 

7. จดัสภาพแวดลอ้มภายในอาคารและ

ภายนอกอาคารเป็นอยา่งดีเหมาะสาํหรับ

การจดักิจกรรมเด็ก 4.06 0.72 4.54 0.62 5.48** .00 

8. อาคารศูนย์เด็ก เล็กมีอากาศถ่ายเท

ส ะ ด ว ก แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ เ ค รื อ ง ใ ช้

เหมาะสมกบัจาํนวนเด็ก 3.90 0.61 4.50 0.59 7.70** .00 
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ตารางที 4.29   (ต่อ) 
 

 

ด้านอาคารสถานท ีสิงแวดล้อม และความ

ปลอดภัย 

ระดับการศึกษา  

t-test 

 

p-Value ตาํกว่า

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

ขึนไป 

  S.D.   S.D. 

9. มีพืนทีเล่นกลางแจ้งทีปลอดภัยและ

เพียงพอกบัเด็ก 3.90 0.64 4.46 0.63 6.80** .00 

10. มีแผนและแนวทางปฏิบติักรณีเด็กมี

เหตุ ฉุก เ ฉินทีจะต้องดํา เ นินกา ร

ช่วยเหลือโดยด่วน 3.90 0.64 4.47 0.62 6.96** .00 

รวม 4.01 0.42 4.53 0.52 8.48** .00 
 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 (P<0.01) 

 จากตารางที 4.29 พบว่า การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนย์

พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย จาํแนกตามระดบัการศึกษา ดา้นอาคารสถานที สิงแวดลอ้ม 

และความปลอดภยั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 เมือพิจารณา

เป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดย การมีส่วนร่วม

ของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ดา้น อาคาร

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็มีความมนัคง แข็งแรงและถูกสุขลกัษณะ ( X  = 4.24, S.D. = 0.62) รองลงมาคือ 

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ตงัอยูใ่นพืนทีเหมาะสมและไม่เสียงต่ออนัตราย ( X  = 4.20, S.D. = 0.56) 
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ตารางที 4.30   แสดงผลการเปรียบเทียบระดับระดับการมส่ีวนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้อง ในการจัด

การศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้านวิชาการและกิจกรรม

ตามหลกัสูตร จาํแนกระดับการศึกษา 
 

 

ด้านวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสูตร 

ระดับการศึกษา  

t-test 

 

p-

Value 

ตาํกว่า

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

ขึนไป 

  S.D.   S.D. 

1. จดัทาํหลกัสูตรโดยกาํหนดวิสัยทศัน์ 

ภารกิจ เป้าหมายคุณลักษณะทีพึง

ประสงคส์าระการเรียนรู้รายปี 3.86 0.58 4.32 0.59 5.95** .00 

2. ยดึหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยับูรณา

การเ รียน รู้ ที เ กี ยวข้องกับ สังค ม

วฒันธรรมภูมิปัญญาท้องถินเพือมุ่ง

ใหผู้เ้รียนมีความพร้อมทุกดา้น 4.06 0.47 4.44 0.54 5.81** .00 

3. ส่งเสริมการพฒันานวตักรรมการจดั

ประสบการณ์และสือการเรียนการ

สอนทีเอือต่อการเรียนรู้ 3.81 0.65 4.37 0.56 7.11** .00 

4. ยดึหลกัการทีเน้นเด็กเป็นสาํคญัโดย

คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

และวิถีชีวิตของเด็ก 4.18 0.86 4.42 0.57 2.48** .01 

5. การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย

ผู ้ส อ น จํ า เ ป็ น ว า ง แ ผ น ก า ร จั ด

ประสบการณ์และรู้หลกัการเขียนการ

จดัประสบการณ์ใหมี้ประสิทธิภาพ 4.16 0.89 4.43 0.53 2.82** .01 

6. แบ่งเบาภาระผูป้กครองในการอบรม

เลียงดูให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ

เด็กตามบริบทและวัฒนธรรมของ

ชุมชนในทอ้งถิน 4.21 0.85 4.43 0.60 2.27* .03 



103 

 

ตารางที 4.30   (ต่อ) 
 

 

ด้านวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสูตร 

ระดับการศึกษา  

t-test 

 

p-

Value 

ตาํกว่า

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

ขึนไป 

  S.D.   S.D. 

7. ส่ง เส ริ มค วา ม รัก เ อือ อา ท รข อ ง

สถาบันครอบครัวชุมชนและสังคม

ทอ้งถิน 3.84 1.20 4.41 0.76 4.23** .00 

8. พฒันาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและ

กิจกรรมทีเหมาะสมกบัวยั 3.66 1.12 4.35 0.75 5.47** .00 

9. มีการนิเทศการจัดประสบการณ์

เ รี ย น รู้ แ ล ะ นํ า ผ ล ไ ป ป รั บ ป รุ ง

สมาํเสมอ 3.63 1.05 4.25 0.73 5.13** .00 

10. ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ ด็ ก ป ฏิ บั ติ กิ จ ว ัต ร

ประจําว ันและอยู่ ร่วมกับผู ้อืนใน

สงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 3.70 1.10 4.30 0.73 4.83** .00 

รวม 3.91 0.75 4.37 0.52 5.37** .00 
 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 (P<0.01) 

 จากตารางที 4.30 พบว่า การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนย์

พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย จาํแนกตามระดบัการศึกษา ดา้นวิชาการและกิจกรรมตาม

หลกัสูตร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 เมือพิจารณาเป็นราย

ขอ้พบว่าทุกขอ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดย การมีส่วนร่วมของผูมี้

ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ดา้นแบ่งเบาภาระ

ผูป้กครองในการอบรมเลียงดูใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทและวฒันธรรมของชุมชนใน

ทอ้งถิน ( X  = 4.21, S.D. = 0.85) รองลงมาคือ ยึดหลกัการทีเน้นเด็กเป็นสาํคญัโดยคาํนึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็ก ทอ้งถิน ( X  = 4.18, S.D. = 0.86) ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.31   แสดงผลการเปรียบเทียบระดับระดับการมส่ีวนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้อง ในการจัด

การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมและ

สนับสนุนจากทุกภาคส่วน จาํแนกระดับการศึกษา 
 

 

ด้านวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสูตร 

ระดับการศึกษา  

t-test 

 

p-

Value 

ตาํกว่า

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

ขึนไป 

  S.D.   S.D. 

1. มีการระดมกาํลงัจากทุกภาคส่วนของ

สงัคมภายใตท้กัษะบริหารจดัการทีมี

ประสิทธิภาพให้เกิดความร่วมมือใน

การจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ใหก้า้วหนา้ 3.96 0.76 4.32 0.59 4.05** .00 

2. มีการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

สนองความตอ้งการของสังคมเป็นที

ยอมรับในศกัยภาพของการบริหารจดั

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน 3.83 0.66 4.24 0.54 5.14** .00 

3. มีการส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชน

โดยจัดกระบวนการเรียนรู้เพือให้

ชุมชนมีการจดัอบรมแสวงหาความรู้ 3.85 0.62 4.22 0.67 4.29** .00 

4. บุคคล  คร อบครั ว  อ งค์กร ชุมช น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน องค์กร

เอกชนองค์กรรัฐ สถาบันศึกษาและ 

ศ า ส น ส ถ า น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร

ดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 3.81 0.60 4.18 0.52 5.01** .00 

5. ชุมชนให้การสนับสนุนศูนยพ์ ัฒนา

เด็ก เล็ก ใน ด้าน วัสดุ อุป กรณ์ เพื อ

ประโยชน์ในการพฒันาเด็กปฐมวยั 3.81 0.62 4.10 0.49 4.04** .00 
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ตารางที 4.31   (ต่อ) 
 

 

ด้านวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสูตร 

ระดับการศึกษา  

t-test 

 

p-

Value 

ตาํกว่า

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

ขึนไป 

  S.D.   S.D. 

6. ชุมชนสนับสนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

โดยปราชญ์ชาวบ้านถ่ายทอดภู มิ

ปัญญาท้องถินเพือประโยชน์ในการ

พฒันาเด็กปฐมวยั 3.92 0.75 4.17 0.53 2.91** .00 

7. มีการประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงาน

ของศูนย์พัฒน าเด็ก เล็กให้ ชุมชน 

ทอ้งถินทราบอยา่งทวัถึง 3.81 0.52 4.09 0.51 4.18** .00 

8. มีการจดัทาํป้ายนิเทศใหเ้กิดความรู้แก่

ผูป้กครอง 3.66 0.60 4.06 0.59 5.10** .00 

9. มีการ ร่วมกิจกรรมวันสําคัญทาง

ศาสนาและประเพณีต่างๆของทอ้งถิน

นนั 3.64 0.62 4.04 0.59 5.03** .00 

10. มีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลียน

ป ร ะ สบ ก า ร ณ์ พัฒ น า ก า ร เ รี ย น รู้

ระหว่างชุมชน 3.67 0.59 4.06 0.56 5.10** .00 

รวม 3.80 0.43 4.15 0.44 6.10** .00 
 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 (P<0.01) 

 จากตารางที 4.31 พบว่า การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จ ําแนกตามระดับการศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม 

และสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดย 

 การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย จงัหวดั

เลย ดา้นมีการระดมกาํลงัจากทุกภาคส่วนของสงัคมภายใตท้กัษะบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพให้
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เกิดความร่วมมือในการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้กา้วหน้า ( X  = 3.96 , S.D. = 0.76) 

รองลงมาคือ ชุมชนสนบัสนุนศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็โดยปราชญช์าวบา้นถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถินเพือ

ประโยชน์ในการพฒันาเด็กปฐมวยั ( X  = 3.92, S.D. = 0.75) ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.32   แสดงผลการเปรียบเทียบระดับระดับการมส่ีวนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้อง ในการจัด

การศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมอืงเลย จังหวัดเลย ด้านส่งเสริมเครือข่ายและ

การพฒันาเด็กปฐมวยั จาํแนกระดับการศึกษา 
 

 

ด้านส่งเสริมเครือข่ายและการพฒันาเด็ก

ปฐมวยั 

ระดับการศึกษา  

t-test 

 

p-

Value 

ตาํกว่า

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

ขึนไป 

  S.D.   S.D. 

1. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน

การพฒันาศูนยเ์ด็กเล็กให้มีศกัยภาพ

ในการพฒันาเด็ก 4.17 0.79 4.01 0.48 1.81 .07 

2. มีการจัดตังระดับเค รือข่ายมีการ

วางแผนงานในการสร้างเครือข่าย 4.32 0.61 4.04 0.46 3.93** .00 

3. มีการดํา เ นิ นการเผย แพร่ประช า 

สมัพนัธง์านพฒันาเครือข่าย 4.15 0.54 4.00 0.34 2.45* .02 

4. มีการประชุมชีแจงวตัถุประสงค์ใน

การสร้างเครือข่าย 3.97 0.70 3.98 0.39 0.05 .96 

5. มีการจดัตงัเครือข่ายเป็นกลไกในการ

พฒันาเด็กปฐมวัยให้สอดคลอ้งกับ

การดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 4.01 0.69 4.00 0.48 0.12 .91 

6. มีการการจัดตังเครือข่ายเป็นการจัด

อบรมสัมมนาเพือพัฒนาศักยภาพ

ผูดู้แลเด็ก 3.97 0.70 4.06 0.53 1.11 .27 
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ตารางที 4.32   (ต่อ) 
 

 

ด้านส่งเสริมเครือข่ายและการพฒันาเด็ก

ปฐมวยั 

ระดับการศึกษา  

t-test 

 

p-

Value 

ตาํกว่า

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

ขึนไป 

  S.D.   S.D. 

7. มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม สนับ สนุ น ก า ร จัด

กิจกรรมของผูน้าํเครือข่ายผูดู้แลเด็ก

เพือการพฒันาเด็กปฐมวยั 3.99 0.69 3.98 0.48 0.19 .85 

8. มีการเสริมสร้างความเขม้แข็งในการ

ปฏิบติังานดา้นพฒันาเด็กปฐมวยั 3.98 0.69 4.02 0.57 0.41 .68 

9. มีการสนับสนุนให้บุคลากรในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กมีความก้าวหน้าใน

วิชาชีพ 4.12 0.77 4.02 0.48 1.12 .27 

10. เครือข่ายรวบรวมผลการประเมิน

ปัญหา อุปสรรคแนวทางแก้ไขเพือ

เสนอทีมงานค ณะผู้บ ริหารและ

ผูบ้ริหารองคก์รส่วนทอ้งถิน 4.11 0.77 4.01 0.50 1.18 .24 

รวม 4.08 0.59 4.01 0.38 1.06 .29 
 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 (P<0.01) 

 จากตารางที 4.32 พบว่า การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนย์

พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย จาํแนกตามระดบัการศึกษา ดา้นส่งเสริมเครือข่ายและการ

พฒันาเด็กปฐมวยั โดยภาพรวมและเกือบทุกดา้นแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที 0.01 ยกเวน้

ดา้นมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาศนูยเ์ด็กเลก็ใหมี้ศกัยภาพในการพฒันาเด็ก และ  

มีการจดัตงัระดบัเครือข่ายมีการวางแผนงานในการสร้างเครือข่าย 

 5. ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศนูย์

พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย จาํแนกตามรายได ้ 
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ตารางที 4.33 แสดงการเปรียบเทียบระดับการมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนเกยีวข้อง ในการจัดการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย จาํแนกรายได้ 
 

 

ด้าน 

รายได้ 

ตาํกว่า 5,000 

บาท 

(n=46) 

5,000–10,000 

บาท 

(n=49) 

10,001– 15,000 

บาท 

(n=58) 

15,001 บาท 

ขึนไป 

(n=81) 

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

1. ด้านการบริหารจัดการ

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 4.71 0.31 4.71 0.30 4.66 0.35 4.50 0.29 

2. ดา้นบุคลากร 4.80 0.29 4.74 0.36 4.57 0.55 4.42 0.40 

3. ด้ า น อ า ค า ร ส ถ า น ที 

สิ ง แ ว ด ล้อ ม แ ละ ค ว า ม

ปลอดภยั 4.61 0.50 4.47 0.57 4.40 0.53 3.92 0.29 

4. ด้านการมีส่วนร่วมและ

สนบัสนุนจากทุกภาคส่วน 4.16 0.48 4.10 0.49 4.02 0.49 3.78 0.36 

5. ดา้นส่งเสริมเครือข่ายและ

การพฒันาเด็กปฐมวยั 4.10 0.37 4.06 0.43 3.99 0.51 4.04 0.56 

รวม 4.49 0.28 4.39 0.33 4.31 0.39 4.09 0.27 
 

จากตารางที 4.33 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง  

ในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย จาํแนกตามรายได ้พบว่า ผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งทีมีรายไดต่้างกนัมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็โดยภาพรวม และเกือบ

ทุกดา้น มีส่วนร่วมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีรายได้

ตาํกว่า 5,000 บาท มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมากกว่าผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมี

รายได ้15,001 บาท  ส่วนดา้นส่งเสริมเครือข่ายและการพฒันาเด็กปฐมวยัมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 4.34  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้องใน

การจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย จาํแนกตามรายได้ 
 

มส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวน

เกยีวข้อง 

แหล่งความ 

แปรปรวน 

SS df MS F p-

value 

1. ด้านการบริหารจัดการ

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

ระหว่างกลุ่ม 1.94 3 0.65 6.68** .00 

ภายในกลุ่ม 22.31 230 0.10 

รวม 24.26 233  

2. ดา้นบุคลากร 

 

ระหว่างกลุ่ม 5.39 3 1.80 10.27** .00 

ภายในกลุ่ม 40.24 230 0.18 

รวม 45.63 233  

3. ดา้นอาคารสถานทีสิงแวด 

ลอ้มและความปลอดภยั 

ระหว่างกลุ่ม 17.98 3 5.99 27.73** .00 

ภายในกลุ่ม 49.71 230 0.22 

รวม 67.70 233  

4. ดา้นวิชาการและกิจกรรม

ตามหลกัสูตร 

ระหว่างกลุ่ม 14.48 3 4.83 11.97** .00 

ภายในกลุ่ม 92.76 230 0.40 

รวม 107.23 233  

5. ด้านการมีส่วนร่วมและ

สนับสนุนจากทุ กภาค

ส่วน 

ระหว่างกลุ่ม 5.55 3 1.85 9.23** .00 

ภายในกลุ่ม 46.12 230 0.20 

รวม 51.67 233  

6. ดา้นส่งเสริมเครือข่ายและ

การพฒันาเด็กปฐมวยั 

ระหว่างกลุ่ม 0.31 3 0.10 0.43 .74 

ภายในกลุ่ม 55.31 230 0.24 

รวม 56.61 233  

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 5.60 3 1.87 18.49** .00 

ภายในกลุ่ม 23.23 230 0.10 

รวม 28.83 233  
 

 จากตารางที 4.34 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง  

ในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย จาํแนกตามรายได ้พบว่า ผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งทีมีรายไดต่้างกนัมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็โดยภาพรวม และเกือบ
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ทุกดา้น มีส่วนร่วมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ยกเวน้ดา้นส่งเสริมเครือข่าย

และการพฒันาเด็กปฐมวยัมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั เมือพบว่ามีความแตกต่างกนัผูว้ิจยัจึงทาํการ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีการของ Scheffe 

 

ตารางที 4.35 แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้องในการจัด

การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยภาพรวม จําแนกตาม

รายได้ 
 

รายได้ 
ตาํกว่า 5,000 

บาท 

5,001-

10,000 บาท 

10,001-

15,000 บาท 

15,001 บาท 

ขึนไป 

ตาํกว่า 5,000 บาท - 0.10 0.18* 0.40** 

5,001-10,000 บาท  - 0.08 0.30** 

10,001-15,000 บาท   - 0.22** 

15,001 บาทขึนไป    - 
 

 จากตารางที 4.35 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของผูมี้

ส่วนเกียวขอ้ง โดยภาพรวม พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีรายไดต้าํกว่า 5,000 บาท มีส่วนร่วมในการ

จดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมากกว่าผูมี้ส่วนเกียวข้องทีมีรายได้ 15,001 บาทขึนไป อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 และมากกว่าผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีรายได1้0,001-15,000 บาท อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และผูมี้ส่วนเกียวข้องทีมีรายได้ 5,000-10,000 บาท และทีมีรายได ้

10,001-15,000 บาท มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมากกว่าผูมี้ส่วนเกียวข้องทีมี

รายได ้15,001 บาทขึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
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ตารางที 4.36  แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้อง ในการจัด

การศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ด้านการบริหารจัดการศูนย์

พฒันาเด็กเลก็จาํแนกตามรายได้ 
 

รายได้ 
ตาํกว่า  

5,000 บาท 

5,001-10,000  

บาท 

10,001-15,000  

บาท 

15,001 บาท 

ขึนไป 

ตาํกว่า 5,000 บาท - 0.00 0.05 0.21** 

5,001-10,000 บาท  - 0.05 0.20** 

10,001-15,000 บาท   - 0.16* 

15,001 บาทขึนไป    - 
 

 จากตารางที 4.36 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของผูมี้

ส่วนเกียวขอ้ง ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีรายไดต้าํกว่า  

5,000 บาท ผู ้มี ส่วนเกียวข้องทีมีรายได้ 5,001-10,000 บาท  และผู ้มี ส่วนเกียวข้องทีมีรายได ้ 

10,001-15,000  บาท มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมากกว่าผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมี

รายได ้15,001  บาทขึนไป  

 

ตารางที 4.37  แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้อง ในการจัด

การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้านบุคลากร จําแนกตาม

รายได้ 
 

รายได้ 
ตาํกว่า  

5,000 บาท 

5,001-10,000  

บาท 

10,001-15,000  

บาท 

15,001 บาท 

ขึนไป 

ตาํกว่า 5,000 บาท 0.06 0.22 0.37** 0.06 

5,001-10,000 บาท - 0.17 0.32** - 

10,001-15,000 บาท  - 0.15  

15,001 บาทขึนไป   -  
 

 จากตารางที 4.37 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของผูมี้

ส่วนเกียวขอ้ง ด้านบุคลากร พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวข้องทีมีรายได้ตาํกว่า 5,000 บาท และผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งทีมีรายได ้5,000-10,000 บาท มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมากกว่าผูมี้

ส่วนเกียวขอ้งทีมีรายได ้15,001 บาทขึนไป  
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ตารางที 4.38  แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้อง ในการจัด

การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้านอาคารสถานที

สิงแวดล้อมและความปลอดภัย จาํแนกตามรายได้ 
 

รายได้ 
ตาํกว่า  

5,000 บาท 

5,001-10,000  

บาท 

10,001-15,000  

บาท 

15,001 บาท 

ขึนไป 

ตาํกว่า 5,000 บาท - 0.14 0.21 0.69** 

5,001-10,000 บาท  - 0.07 0.55** 

10,001-15,000 บาท   - 0.48** 

15,001 บาทขึนไป    - 
 

 จากตารางที 4.38 การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของผูมี้ส่วน

เกียวขอ้ง ดา้นอาคารสถานที สิงแวดลอ้มและความปลอดภยั พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีรายไดต้าํ

กว่า 5,000 บาท ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีรายได ้5,000-10,000 บาท และผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีรายได1้0,001-

15,000 บาท มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมากกว่าผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีรายได ้

15,001 บาทขึนไป  

 

ตารางที 4.39  แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้อง ในการจัด

การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้านวิชาการและกิจกรรม

ตามหลกัสูตร จาํแนกตามรายได้ 
 

รายได้ 
ตาํกว่า  

5,000 บาท 

5,001-10,000  

บาท 

10,001-15,000  

บาท 

15,001 บาท 

ขึนไป 

ตาํกว่า 5,000 บาท - 0.29 0.35 0.68** 

5,001-10,000 บาท  - 0.06 0.40** 

10,001-15,000 บาท   - 0.33* 

15,001 บาทขึนไป    - 
 

 จากตารางที 4.39 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของผูมี้ส่วน

เกียวขอ้ง ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีรายไดต้าํกว่า 5,000 บาท 

ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีรายได ้5,000-10,000 บาท และผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีรายได ้10,001-15,000 บาท มี

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็มากกว่าผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีรายได ้15,001 บาทขึนไป  
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ตารางที 4.40  แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้อง ในการจัด

การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมและ

สนับสนุนจากทุกภาคส่วน จาํแนกตามรายได้ 
 

รายได้ 
ตาํกว่า  

5,000 บาท 

5,001-10,000  

บาท 

10,001-15,000  

บาท 

15,001 บาท 

ขึนไป 

ตาํกว่า 5,000 บาท - 0.06 0.13 0.38** 

5,001-10,000 บาท  - 0.08 0.32** 

10,001-15,000 บาท   - 0.24* 

15,001 บาทขึนไป    - 
 

 จากตารางที 4.40 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของผูมี้

ส่วนเกียวขอ้ง ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีรายได้

ตาํกว่า 5,000 บาท ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีรายได ้5,001-10,000 บาท และทีมีรายได ้10,001-15,000 บาท มี

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กมากกว่าผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีรายได ้15,001 บาทขึน

ไป  
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4.5 ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกียวข้องในการจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กอําเภอเมือง

เลย จงัหวดัเลย  

  ข้อเสนอแนะ 

  1.  ในการบริหารจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินควร

พิจารณาในเรืองขวญัและกาํลงัใจของบุคลากรทีปฏิบติัหนา้ทีในศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ โดยการปรับให้

เป็นพนกังานส่วนตาํบลทุกคน 

 2.  ดา้นงบประมาณควรมีการกาํหนดเกณฑก์ารจดัสรรงบประมาณในส่วนทีเป็นรายได้

ของององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีจะสนบัสนุนการศึกษาใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนัและเปิดโอกาส

ใหทุ้กภาคส่วนเขา้มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

  3.  ดา้นอาคารสถานที และสภาพแวดลอ้มของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กควรปรับปรุงให้มี

มาตรฐานดา้นความปลอดภยั ปรับปรุงภูมิทศัน์ใหมี้ความร่มรืน สวยงาม เพือส่งเสริมการเรียนรู้ของ

เด็ก 

 4.  ควรจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้เรืองการผลิตสือแก่ครูผูดู้แลเด็ก โดยเน้นการผลิตสือจาก

วสัดุอุปกรณ์ทีหาง่าย ราคาไม่แพง และมีในทอ้งถิน เพือลดภาระค่าใชจ่้ายทีจะจดัซือสือทีมีราคา

ค่อนขา้งแพง 

 5.  ผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินควรใหค้วามสาํคญัเรืองการศึกษา โดยมีการ

กาํหนดนโยบายและแผนการดาเนินงานทีชดัเจน โดยใหทุ้กภาคส่วนทีเกียวขอ้งเขา้มีส่วนร่วมมาก

ขึน 

 6.  ในดา้นการจดัประสบการณ์และการประเมินพฒันาการสาหรับเด็ก ควรสร้างความรู้

ความเขา้ใจใหแ้ก่ครูผูดู้แลเด็ก จะไดจ้ดัประสบการณ์และประเมินพฒันาการไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะ

กบัพฒันาการของเด็กทงั 4 ดา้น 

 7. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ควรขอความร่วมมือจากผูเ้ชียวชาญ หรือผูท้รงคุณวุฒิทีมี

ความรู้ความสามารถดา้นการนิเทศการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ในการจดัทาแนวทางหรือคู่มือ

สาหรับการนิเทศ เพือใชนิ้เทศในศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ โดยกาํหนดใหเ้ป็นแนวเดียวกนั 

 1.  ด้านนโยบาย ส่วนใหญ่เห็นว่า กลุ่มผูบ้ริหารไม่กาํหนดนโยบายอย่างชดัเจนทังใน

ระยะยาว ระยะปานกลางและระยะสนั โดยมีขอ้เสนอแนะว่า ใหมี้การกาํหนดนโยบายทีสอดคลอ้ง

กบันโยบายตามแนวนโยบายการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถิน ทงัทีตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการของผูที้มี

ส่วนเกียวขอ้งเป็นสาํคญั 
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 2.  ด้านบุคลากร ส่วนใหญ่เห็นว่า บุคลากรหรือพีเลียงเด็กมีนอ้ย ควรเพิมจาํนวนบุคลากร

หรือครูพีเลียงประจาํหอ้งเรียน หอ้งละ 2 คน โดยมีขอ้เสนอแนะว่าควรไดบุ้คลากรหรือครูพีเลียงที

รับผดิชอบการศึกษาโดยตรงมาทาํงาน 

 3.  ด้านงบประมาณ ส่วนใหญ่เห็นว่า ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐอย่าง

เพียงพอ โดยมีขอ้เสนอแนะว่า รัฐควรเพิมงบประมาณ ในการบริหารจดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

 4.  ด้านความโปร่งใส ส่วนใหญ่เห็นว่า ยงัไม่มีความเชือมนั ในกลุ่มผูบ้ริหารในเรืองการ

บริหารการจดัการงบประมาณของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยมีขอ้เสนอแนะว่า ต้องการให้มีการ

ตรวจสอบผูบ้ริหารอยา่งจริงจงั ในเรืองของความโปร่งใส 

 5.  ด้านความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่วนใหญ่เห็นว่า การบริหารจดัการของ

ผูบ้ริหารขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเรืองของความรวดเร็ว และถูกตอ้งของขอ้มูล โดยมี

ขอ้เสนอแนะว่า อยากใหผู้บ้ริหารเนน้การพฒันาระบบสารสนเทศทีทนัสมยั ถกูตอ้ง ทนัต่อเวลา 

 6.  ด้านการประสานงาน ส่วนใหญ่เห็นว่า ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ขาดการสร้างความสัมพนัธ์

ทีดีระหว่างศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็กบัผูป้กครอง โดยมีขอ้เสนอแนะว่า ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็มีกิจกรรมใดๆ 

ควรมีการสร้างความสัมพนัธ์ทีดีระหว่างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กกบัผูป้กครอง และระหว่างครูพีเลียง

ดว้ยกนัเองเป็นประจาํ 

 7.  ด้านการวางแผน ส่วนใหญ่เห็นว่า แผนพฒันาศนูยเ์ด็กเลก็ยงัไม่ครอบคลุมในหลาย ๆ 

ดา้น โดยมีขอ้เสนอแนะว่า ควรจดัทาํแผนการพฒันาศนูยเ์ด็กเลก็ใหค้รอบคลุมหลายๆ ดา้น 

 8.  ด้านการมีส่วนร่วม ส่วนใหญ่เห็นว่า ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของศูนย์

พฒันาเด็กเล็กน้อยมาก โดยมีขอ้เสนอแนะว่า ควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการ

พฒันาศนูยเ์ด็กเลก็ 
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บทที 5 

   สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

 

 การวิจยัครังนี มีวตัถุประสงค์ เพือศึกษาการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวข้องในการ

จดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ตามความคิดของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมี เพศ อาย ุ

อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ทีต่างกัน ซึงจากแนวคิดการพฒันาประเทศในแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 8-9 จะเห็นไดว้่าจุดมุ่งหมายหลกัในการพฒันาประเทศนันเป็น

ศนูยก์ลางของการพฒันาและแผนพฒันาประเทศฉบบัที 10 ปัจจุบนั ฉบบัที 11 ก็ยงัคงเป็นศนูยก์ลาง

เช่นเดิม ส่วนการพฒันาเศรษฐกิจเป็นเพียงเครืองมือของการพฒันาคนและคุณภาพชีวิตของคน

เท่านนั การพฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้มนัคงถาวรยอ่มขึนอยูก่บัคุณภาพของประชาชนในชาติ

เป็นสาํคญั การสร้างประชาชนใหมี้คุณภาพจะตอ้งเริมปลูกฝังมาตงัแต่วยัแรกของชีวิต คือ วยัแรก

เกิดจนถึง 6 ขวบ ซึงมีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างฐานะความพร้อมให้แก่เด็กจะเจริญเติบโตขึนเป็น

กาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศ การเนน้คนเป็นศนูยก์ลางของการพฒันา หมายถึง การให้ทุกคน

ในสงัคมไดรั้บการพฒันาใหเ้ต็มตามศกัยภาพมีสติปัญญา ความคิดมีจิตสาํนึก รับผิดชอบต่อสังคม

และสิงแวดล้อมเป็นการพัฒนาทีมีพืนฐานบนความเป็นไทยรู้จักตนเอง รู้จักว ัฒนธรรมไทย  

การวางรากฐานของการพฒันาคนตอ้งปลกูฝังมาตงัแต่วยัเด็ก คือ ตงัแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี เป็นวยัที

ตอ้งวางรากฐาน การพฒันาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ คุณธรรมและ

จริยธรรมใหเ้จริญงอกงามอยา่งต่อเนืองและเหมาะสม เด็กวยันีไม่สามารถดาํเนินชีวิตอยูดี่หากไม่ได้

รับการเอาใจใส่ดูแลจากพ่อแม่ หรือผูป้กครองทีจะตอบสนองความต้องการพืนฐานของเด็ก  

ในสภาวการณ์ปัจจุบนั การประกอบอาชีพนอกบา้นเพือหาเลียงครอบครัวใหอ้ยูร่อดในสงัคมอยา่งมี

ความสุขก่อใหเ้กิดปัญหาถอดทิงบุตรหลานใหอ้ยูต่ามลาํพงักบัคนเลียงทีขาดการเอาใจใส่ดูแลอย่าง

ถูกต้อง ดงันัน “ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก” จึงเป็นสถานทีแห่งหนึงทีเกิดขึนเพือเป็นการจัดสวสัดิการ 

ในชุมชนของรัฐ ซึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินไดม้องเห็นปัญหาและความจาํเป็นเพือช่วยแบ่งเบา

ภาระการอบรมเลียงดูเด็ก ของพ่อแม่ผูป้กครองใหไ้ดใ้ชเ้วลาในการประกอบอาชีพไดอ้ย่างเต็มทีใน

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 มาตราที 22

กาํหนดว่าการจดัการศึกษา ตอ้งยึดหลกัผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้

และถือว่าผูเ้รียนมีความสาํคญัทีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา

ตามธรรมชาติ และเต็มศกัยภาพ สิงทีสําคัญในการจดัการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัตินี คือ 
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ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจาก โรงเรียน บา้น และสังคมพร้อมกนัอย่างต่อเนือง โรงเรียนตอ้ง

สือความเขา้ใจใหก้บัพ่อแม่ผูป้กครอง ชุมชน และสงัคมไทยไดท้ราบว่าการเรียนรู้สามารถเกิดขึนได้

ทุกทีและตลอดเวลา การเรียนรุ้จากบา้นและโรงเรียนจะสร้างพลงัการเรียนรู้ทงัทางดา้นปัญญา  

และอารมณ์ควบคู่กนัไป โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผูป้กครอง และชุมชนในการจดัการ

และพฒันาการศึกษา  

 เพราะฉะนนั การจดัการศึกษาปฐมวยัเป็นการศึกษาทีเนน้การส่งเสริมพฒันาการ รวมทงั

การสร้างเสริมการเรียนรู้ซึงหมายความว่า การจัดการศึกษา ต้องเป็นความต่อเนืองจากบ้าน 

สู่โรงเรียนและโรงเรียนสู่บา้น การ่วมมือระหว่างบา้นและโรงเรียนจึงมีความหมายว่าครอบครัว

เหมือนงานการศึกษา เพราะครอบครัวเป็นแหล่งสถานศึกษาแรกของคน พ่อแม่คือครูคนแรกของ

ลูก (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2544,หน้า 36) โรงเรียนจึงเป็นสถาบันทางสังคมหน่วยเดียวเท่านัน  

ทีมีการติดต่อสมัพนัธก์นักบัสถาบนัครอบครัวมากกว่าหน่วยอืน ๆ โดยเฉพาะในสถานรับเลียงเด็ก

หรือโรงเรียนอนุบาล ซึงจะเห็นไดว้่าความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบับา้นเริมตน้เร็วกว่าในชนั

เรียนระดบัอืน ซึงความสมัพนัธด์งักล่าวยงัเกียวขอ้งกบัชุมชนอีกดว้ย ในแง่ของการมีส่วนร่วมใน

การทีจะกาํหนดเป้าหมายทีจะพฒันาเด็กให้สอดคลอ้งกนั (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ, 2544) ซึงผลจากการวิจยัปรากฏว่า 1) ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและดา้น

บุคลากรระดับการมีส่วนร่วมระดับมากทีสุด 2) รองลงมาคือด้านอาคารสถานทีสิงแวดลอ้ม 

และความปลอดภยั 3) ส่วนดา้นทีมีค่าเฉลียตาํทีสุด คือ ดา้นการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุก

ภาคส่วนเมือศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย จังหวดัเลย จาํแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ พบว่า 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 ดงันัน ผูว้ิจ ัยปัจจุบันดาํรงตาํแหน่งครู อนัดับ คศ.1 ปฏิบัติหน้าทีเป็นครูสอนในศูนย์

พฒันาเด็กเลก็วดัศรีสุมงัคลาราม บา้นปากหมาก สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลศรีสองรัก อาํเภอ

เมืองเลย จงัหวดัเลย เพือนาํผลการวิจยัทีไดจ้ากการวิจยัครังนีไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ ต่อไป 

 ประชากรทีใชใ้นการวิจัยครังนี ไดแ้ก่ นายกองค์การบริหารส่วนทอ้งถิน นักวิชาการ

ศึกษา ครูผูดู้แลเด็ก และคณะกรรมการการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 

จาํนวน 617 คน ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 234 คน โดยวิธีการเปรียบเทียบตามตารางของ Krejcie& 

Morgan  

 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี เป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด ใชส้ถิติบรรยาย 

ได้แก่ ค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย ( ) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
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(S.D.) และสถิติอนุมานหรืออา้งอิง ไดแ้ก่ การทดสอบค่า (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทาง

เดียว (One-Way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉลียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 

และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป จากการวิจัยครังนีสามารถนํามาสรุป

ผลการวิจยัและนาํเสนอผลการวิจยัเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ 

 ตอนที 1 ขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา ใชก้ารวิเคราะห์

หาค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการ

บรรยาย 

 ตอนที 2 เพือศึกษาการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็ก อาํเภอเมืองเลย จังหวดัเลย ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าเฉลีย (  ) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

 ตอนที 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั ใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติจะทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)  

 ตอนที 4 เพือศึกษาขอ้เสนอแนะเกียวกบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดั

การศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ใชก้ารวิเคราะห์โดยสรุปประเด็นและให้

ค่าความถี (Frequency) และนาํเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายซึงสรุปผลการวิจยัได ้ดงันี  

 5.1 สรุปผลการวิจยั 

 5.2 อภิปรายผลการวจิยั 

 5.3 ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวจิยั 

 ผลการศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็อาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลยสามารถสรุปผลไดด้งันี 

 5.1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.81 มีอายุ36ปีขึนไป 

คิดเป็นร้อยละ 48.29 เมือพิจารณาทีอาชีพทีมีรายไดที้มนัคง คิดเป็นร้อยละ 49.15 มีระดบัการศึกษา

สูงกว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.42 และมีรายได้15,001 บาทขึนไป  

มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.62 ของผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 



119 
 

 5.1.2 ระดับความต้องการของส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้อง ในการจัดการศึกษาศูนย์

พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมอืงเลยจงัหวดัเลยจาํแนกตามเพศอายุอาชีพระดับการศึกษาและรายได้ของผู้

มส่ีวนเกยีวข้อง 

 ระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ภาพรวม  

 1. ระดับการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวข้อง ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

อาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเมือพิจารณารายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมาก

ทีสุดสองดา้น และทีเหลืออยู่ในระดบัมาก โดยดา้นทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดคือ ดา้นการบริหารจดัการ

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

 2. รองลงมา คือ ด้านบุคลากร และดา้นอาคารสถานทีสิงแวดลอ้มและความปลอดภัย 

ส่วนดา้นทีมีค่าเฉลียตาํทีสุดคือ ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากทุกภาคส่วนระดบัการมีส่วน

ร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็ 

 3. ระดับการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวข้อง ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

อาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลยดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก

ทีสุดเมือพิจารณารายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากทีสุดเจ็ดขอ้และทีเหลืออยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ทีมี

ค่าเฉลียสูงทีสุดเท่ากนัสองขอ้คือ ขอ้จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคญักบัขอ้จดัทาํระเบียบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินว่าดว้ยการดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเดก็

เลก็ 

 4. รองลงมา ข้อการดาํเนินงานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัและจุดประสงคศ์นูยพ์ฒันาเด็กเลก็ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํทีสุดคือ ขอ้คณะกรรมการศูนยมี์

ส่วนส่งเสริมสนบัสนุนการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามนโยบายแผนพฒันาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน ระดับการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

ดา้นบุคลากร 

 5. ระดับการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวข้อง ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

อาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลยดา้นบุคลากรโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุดเมือพิจารณารายขอ้ พบว่า 

อยูใ่นระดบัมากทีสุดหกขอ้ทีเหลืออยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดคือ ขอ้ทีมีการวางแผน

พฒันาการศึกษาประเมินและจดัทาํรายงานเกียวกบัการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กรองลงมาคือ 

ขอ้ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็มีจาํนวนครูผูดู้แลเด็กตามสดัส่วนเหมาะสมกบัเด็ก ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํทีสุด

คือ ขอ้มีความรู้เรืองโภชนาการและอาหารเป็นอยา่งดี  
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 6. ระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

สิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 

 7. ระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

อาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลยดา้นอาคารสถานทีสิงแวดลอ้มและความปลอดภัย โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมากเมือพิจารณารายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดเท่ากนัสอง

ขอ้คือ ข้อศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตงัอยู่ในพืนทีเหมาะสมและไม่เสียงต่ออนัตรายกบัข้ออาคารศูนย์

พฒันาเด็กเล็กมีความมนัคงแข็งแรงและถูกสุขลกัษณะ ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํทีสุดคือ ขอ้ภายใน

อาคารมีแสงสว่างเพียงพอสมาํเสมอทวัหอ้งเอือต่อการจดักิจกรรมเพือพฒันาเด็ก  

 8. ระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ดา้น

วิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร       

 9. ระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

อาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลยดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเมือ

พิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดคือ ข้อแบ่งเบาภาระ

ผูป้กครองในการอบรมเลียงดูใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทและวฒันธรรมของชุมชนใน

ทอ้งถิน 

 10. รองลงมาคือ ขอ้ยดึหลกัการทีเนน้เด็กเป็นสาํคญัโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคลและวิถีชีวิตของเด็กและขอ้การจดัประสบการณ์ระดบัปฐมวยัผูส้อนจาํเป็นวางแผนการจดั

ประสบการณ์และรู้หลกัการเขียนการจดัประสบการณ์ใหมี้ประสิทธิภาพ ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํทีสุด

คือ ขอ้มีการนิเทศการจดัประสบการณ์เรียนรู้และนาํผลไปปรับปรุงสมาํเสมอ  

 11. ระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน 

 12. ระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

อาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลยด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมากเมือพิจารณารายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดคือ ขอ้มีการ

ระดมกาํลงัจากทุกภาคส่วนของสังคมภายใตท้ักษะบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพให้เกิดความ

ร่วมมือในการจดัการศึกษาของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กให้กา้วหน้า ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํทีสุดคือ ขอ้มี

การร่วมกิจกรรมวนัสาํคญัทางศาสนาและประเพณีต่างๆของทอ้งถินนนั 

 13. ระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ดา้น

ส่งเสริมเครือข่ายและการพฒันาเด็กปฐมวยั 
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 14. ระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

อาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลยดา้นส่งเสริมเครือข่ายและการพฒันาเด็กปฐมวยั โดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มากเมือพิจารณารายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดคือ ขอ้มีการจดัตงั

ระดบัเครือข่ายมีการวางแผนงานในการสร้างเครือข่าย 

 15. รองลงมา คือ ขอ้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาศูนยเ์ด็กเล็กให้มี

ศกัยภาพในการพฒันาเด็กส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํทีสุดคือ ขอ้มีการประชุมชีแจงวตัถุประสงค์ในการ

สร้างเครือข่าย 

 5.1.3 สรุปผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้อง ในการจัด

การศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมอืงเลยจงัหวดัเลยจาํแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 

และรายได้ของผู้มส่ีวนเกยีวข้อง ในการจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

1. การเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษา

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลย จาํแนกตามเพศพบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีเพศต่างกนั 

มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็โดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ทีระดับ .05 โดยเพศชายมีส่วนร่วมมากกว่าเพศหญิง ในด้านบุคลากรและด้านอาคารสถานที 

สิงแวดลอ้มและความปลอดภยั มีส่วนร่วมส่วนดา้นอืน ๆ ไม่แตกต่างกนั 

การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษา

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลย จาํแนกตามอาย ุ    

2. การเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษา

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย จาํแนกตามอาย ุพบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอายุตงัแต่ 35 

ปี ขึนไป มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมาก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 เมือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดคือ ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

รองลงมา คือ ดา้นบุคลากร 

3. เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย จาํแนกตามอายุ พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอายุ 26 – 35 ปี 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากพบว่าดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ รองลงมา คือ ดา้น บุคลากร 

4. เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย จาํแนกตามอายุ พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอายุตาํกว่า25ปี

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก พบว่าดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็รองลงมาคือดา้นบุคลากร    
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 5.1.4 ผลการเปรียบเทียบระดับการมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนเกยีวข้อง ในการจดัการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมอืงเลยจงัหวดัเลย จาํแนกตามอาชีพ     

 ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศูนย์

พฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลย จาํแนกตามอาชีพของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง พบว่า ผูมี้ส่วน

เกียวข้องทีมีอาชีพต่างกนัโดยภาพรวม และเกือบทุกดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .01 ยกเวน้ดา้นดา้นส่งเสริมเครือข่ายและการพฒันาเด็กปฐมวยัเมือพบว่ามีความแตกต่างกนั

ผูว้ิจยัจึงทาํการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีการของ Scheffe  

 ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษา

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลย โดยภาพรวม จาํแนกตามอาชีพ 

 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนยพ์ ัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวม พบว่าผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งทีมีอาชีพรับจา้งหรือมีรายได้ไม่คงที มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

มากกว่าผูมี้ส่วนเกียวขอ้งมีอาชีพทีมีรายไดป้ระจาํทีมนัคง และผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพประกอบ

อาชีพอิสระมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมากกว่าผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพ 

มีรายไดป้ระจาํเดือนทีมนัคง        

 ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษา

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลย ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจาํแนกตาม

อาชีพ 

 การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพรับจา้งหรือมีรายไดไ้ม่คงที และผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพ

ประกอบอาชีพอิสระมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็มากกว่าผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมี

อาชีพมีรายไดป้ระจาํเดือนทีมนัคง 

 ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษา

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลย ดา้นบุคลากรจาํแนกตามอาชีพ 

 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กด้านบุคลากรพบว่า ผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งทีมีอาชีพประกอบอาชีพอิสระมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็มากกวา่ผูมี้

ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพมีรายไดป้ระจาํเดือนทีมนัคง      

 ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษา

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลย ดา้นอาคารสถานทีสิงแวดลอ้มและความปลอดภัย

จาํแนกตามอาชีพ 
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 การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ดา้นอาคารสถานทีสิงแวดลอ้มและ

ความปลอดภยัพบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพรับจา้งหรือมีรายไดไ้ม่คงที และผูมี้ส่วนเกียวขอ้งที

มีอาชีพประกอบอาชีพอิสระมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมากกว่าผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งทีมีอาชีพมีรายไดป้ระจาํเดือนทีมนัคง      

 ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษา

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลย ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร   

 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม

หลกัสูตรพบว่า ผูมี้ส่วนเกียวข้องทีมีอาชีพรับจา้งหรือมีรายไดไ้ม่คงที และผูมี้ส่วนเกียวข้องทีมี

อาชีพประกอบอาชีพอิสระมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมากกว่าผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งทีมีอาชีพมีรายไดป้ระจาํเดือนทีมนัคง       

 ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษา

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลย ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน 

 การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ ดา้นการมีส่วนร่วมและสนับสนุน

จากทุกภาคส่วน พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพรับจา้งหรือมีรายไดไ้ม่คงที และผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง

ทีมีอาชีพประกอบอาชีพอิสระมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมากกว่าผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งทีมีอาชีพมีรายไดป้ระจาํเดือนทีมนัคง 

  5.1.5 ผลการเปรียบเทียบระดับการมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนเกยีวข้อง ในการจดัการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมอืงเลยจงัหวดัเลย จาํแนกตามระดับการศึกษา 

 การเปรียบเทียบระดบัระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนย์

พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลย จาํแนกระดบัการศึกษา    

 ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศูนย์

พฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลยจังหวดัเลย จาํแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ผูมี้ส่วนเกียวข้องทีมี

ระดบัการศึกษาต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็โดยภาพรวม และเกือบทุก

ดา้น มีส่วนร่วมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีระดับ

การศึกษาปริญญาตรีขึนไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมากกว่าผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งทีมีระดบัการศึกษาตาํกว่าปริญญาตรี ส่วนดา้นส่งเสริมเครือข่ายและการพฒันาเด็กปฐมวยั

มีส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั  

 5.1.6 ผลการเปรียบเทียบระดับการมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนเกยีวข้อง ในการจดัการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมอืงเลยจงัหวดัเลย จาํแนกตามรายได้  

 ผลการเปรียบเทียบระดบัระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษา

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลย จาํแนกตามรายได ้
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 ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศูนย์

พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลย จาํแนกตามรายไดพ้บว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีรายไดต่้างกนั

มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็โดยภาพรวม และเกือบทุกดา้น มีส่วนร่วมแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ยกเวน้ดา้นส่งเสริมเครือข่ายและการพฒันาเด็กปฐมวยัมี

ส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั เมือพบว่ามีความแตกต่างกนัผูว้ิจยัจึงทาํการทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉลียเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีการของ Scheffe 

 ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษา

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลย โดยภาพรวม จาํแนกตามรายได ้

 พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีรายไดต้าํกว่า 5,000 บาท มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนย์

พฒันาเด็กเลก็มากกว่าผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีรายได ้15,001 บาทขึนไปอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 

.01 และมากกว่าผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีรายได1้0,001-15,000 บาท อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

และผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีรายได5้,000-10,000 บาท และทีมีรายได ้10,001-15,000 บาท มีส่วนร่วมในการ

จดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมากกว่าผูมี้ส่วนเกียวข้องทีมีรายได้ 15,001 บาทขึนไป อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 จาํแนกตามรายได้ ได้แก่ ด้านบุคลากรด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ดา้นอาคารสถานทีสิงแวดลอ้มและความปลอดภยัดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตรดา้นการมี

ส่วนร่วมและสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน 

 พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวข้องทีมีรายได้ต ํากว่า 5,000 บาท ผูมี้ส่วนเกียวข้องทีมีรายได ้

5,001-10,000 บาทและผูมี้ส่วนเกียวข้องทีมีรายได ้10,001-15,000 บาทมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็มากกว่าผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีรายได1้5,001 บาทขึนไป 

 

5.2 การอภปิรายผล 

 จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดบัระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง  

ในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลยจังหวัดเลยสามารถนําผลมาอภิปราย

ผลการวิจยั แบ่งเป็น 6 ดา้น ดงันี 

 5.2.1 ระดับการมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนเกยีวข้อง ในการจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

อาํเภอเมอืงเลยจงัหวดัเลยโดยภาพรวม        

 อยูใ่นระดบัมาก พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมระดบัมากทีสุด 2 ดา้น คือ ดา้นการบริหาร

จดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็และดา้นบุคลากร รองลงมา คือ ดา้นอาคารสถานทีสิงแวดลอ้มและความ

ปลอดภยัส่วนดา้นทีมีค่าเฉลียตาํทีสุดคือ ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากทุกภาคส่วนทงันีได้
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จดัทาํหลกัสูตรทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและมีการวางแผนพฒันาการศึกษาประเมินและจดัทาํรายงาน

เกียวกับการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพราะผูมี้ส่วนเกียวข้องได้ให้ความสําคัญในการจัด

ประสบการณ์สางเสริมพฒันาเด็กเล็กเหมาะสมตามวยัและศกัยภาพมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษา

ปฐมวยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุชาดาสมสวนจิตกล่าวว่า เรืองปัญหาและอุปสรรคในการดาเนิน

งานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานศูนย์

พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาํบลโดยรวมดา้นทงั 6 ดา้นอยู่ในระดบัปานกลางโดยเรียง

ค่าเฉลียสูงสุดและรองลงมา 3อนัดบัดงันีดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชนดา้นงบประมาณดา้นวิชาการ

คงเนืองมาจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดรั้บการถ่ายโอนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโดยไม่มีการเตรียม

ความพร้อมใหก้บับุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทาให้บุคลากรขาดความรู้และความเขา้ใจในการดา

เนินงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็และเคยปฏิบติัอยา่งไรก็ปฏิบติัอยา่งนนั 

 ระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอ

เมืองเลยจงัหวดัเลยดา้นการบริหารจดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กพบว่า การจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา

และกระบวนการเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ กับข้อจัดทาํระเบียบขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถินว่าดว้ยการดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ และรองลงมาขอ้การดาํเนินงานในศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ขอ้บงัคบัและจุดประสงคศ์นูยพ์ฒันาเด็กเลก็ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลีย

ตาํทีสุดคือ ขอ้คณะกรรมการศูนยมี์ส่วนส่งเสริมสนับสนุนการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตาม

นโยบายแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถินทังนี ได้มีการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและ

กระบวนการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เพราะไดมี้การจดัประสบการณ์ส่งเสริมพฒันาเดก็ตามวยั

และศกัยภาพมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิรินาถ บุญส่ง ได้

ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบลโนน

สวาง อาํเภอกุดขา้วปุ้น จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโนนสวางของผูดู้แลเด็กและผูป้กครองนกัเรียนใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และทงั 4 ดา้น อยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั เรียงค่าเฉลียจากมากไปหา

นอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรมตามหลกัสูตร ดา้นวิชาการ ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการและ ดา้น

อาคารสถานที สิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ตามลาํดบั  

 ระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอ

เมืองเลยจงัหวดัเลยดา้นบุคลากรพบว่า มีการวางแผนพฒันาการศึกษาประเมินและจดัทาํรายงาน

เกียวกบัการดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ รองลงมาคือ ขอ้ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็มีจาํนวนครูผูดู้แลเด็ก

ตามสดัส่วนเหมาะสมกบัเด็ก ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํทีสุดคือ ขอ้มีความรู้เรืองโภชนาการและอาหาร

เป็นอยา่งดีทงันีบุคลากรไดพ้ฒันาตนเองใหมี้ความกา้วหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีเพือพฒันา
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ผูเ้รียนและไดอ้บรมเลียงดเูพราะมีการส่งเสริมพฒันาการเด็กไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการดว้ย

ความเหมาะสมอยา่งมีคุณภาพและจดักิจกรรมเพือพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค์และ

คุณลกัษณะตามวยัสอดคลอ้งกบั ศิรินาถ บุญส่ง กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศูนย์

พฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบลโนนสวางของผูดู้แลเด็กและผูป้กครองนักเรียนใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และทงั 4 ดา้น อยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั เรียงค่าเฉลียจากมากไปหา

นอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรมตามหลกัสูตร ดา้นวิชาการ ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการและ ดา้น

อาคารสถานที สิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ตามลาํดบั 

 ระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดา้น

อาคารสถานที สิงแวดลอ้มและความปลอดภยัพบว่า ดา้นอาคารสถานทีสิงแวดลอ้มและความ

ปลอดภัย ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตังอยู่ในพืนทีเหมาะสมและไม่เสียงต่ออนัตราย กับข้ออาคารศูนย์

พฒันาเด็กเล็กมีความมนัคงแข็งแรงและถูกสุขลกัษณะ และภายในอาคารมีแสงสว่างเพียงพอ

สมาํเสมอทั วห้องเอือต่อการจัดกิจกรรมเพือพฒันาเด็กทังนีมีการส่งเสริมและพฒันาการจัด

สภาพแวดลอ้มทีถกูสุขลกัษณะ เพราะมีการจดัหอ้งเรียนหอ้งพิเศษพืนทีสีเขียวสนามเด็กเล่นและสิง

อาํนวยความสะดวกทีเพียงพอ ซึงไม่สอดคลอ้งกบั พรพิมลสิริเจริญพร กล่าวว่า สิงแวดลอ้มใน

โรงเรียนไม่เอือต่อการเรียนรู้ครูไม่เขา้ใจการจดัสภาพแวดลอ้มผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลา

ไม่ใหค้วามร่วมมือกบัโรงเรียนและขาดความเขา้ใจเกียวกบัการสอนโรงเรียน 

 ระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดา้น

วิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตรพบว่า ข้อแบ่งเบาภาระผูป้กครองในการอบรมเลียงดูให้

สอดคลอ้งกับวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทและวฒันธรรมของชุมชนในท้องถินรองลงมาคือ ข้อยึด

หลกัการทีเนน้เด็กเป็นสาํคญัโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กและขอ้

การจดัประสบการณ์ระดบัปฐมวยัผูส้อนจาํเป็นวางแผนการจดัประสบการณ์และรู้หลกัการเขียน

การจัดประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพ ส่วนข้อทีมีค่าเฉลียตาํทีสุดคือ ข้อมีการนิเทศการจัด

ประสบการณ์เรียนรู้และนําผลไปปรับปรุงสมาํเสมอทังนีในศูนย์พฒันาเด็กเล็กยึดหลกัสูตร

การศึกษาปฐมวยับูรณาการเรียนรู้ทีเกียวขอ้งกบัสงัคมวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถินเพือมุ่งให้ผูเ้รียน

มีความพร้อมทุกด้านแตกต่างจากงานของ ประทวนบุญรักษาได้ทาํการศึกษาผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการขยายโอกาสทางการศึกขันพืนฐานในจังหวัด

อุบลราชธานีพบว่าเมือเปรียบเทียบความเห็นของขา้ราชการครูจาํแนกตามตวัแปรพบว่าขา้ราชการ

ครูทีมีตาํแหน่งต่างกนัมีความคิดเห็นต่อผลการบริหารงานวิชาการรวมทงั 4 งานแตกต่างกนัการ

บริหารจดัการเรียนการสอนของครูโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง 
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 ระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดา้น

การมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากทุกภาคส่วนพบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียสูง

ทีสุดคือ ขอ้มีการระดมกาํลงัจากทุกภาคส่วนของสงัคมภายใตท้กัษะบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ

ใหเ้กิดความร่วมมือในการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้กา้วหน้า ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํ

ทีสุดคือ ขอ้มีการร่วมกิจกรรมวนัสาํคญัทางศาสนาและประเพณีต่างๆของทอ้งถินนนัทงันีชุมชนให้

การสนบัสนุนศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ในดา้นวสัดุอุปกรณ์เพือประโยชน์ในการพฒันาเด็กปฐมวยัเพราะ

มีการประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้ชุมชนทอ้งถินทราบอย่างมวัถึง ซึง 

จุฑามาศสนิทดีไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทิงสังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาเชียงราย เขต4ผลการศึกษาพบว่าชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา

ในระดบัปานกลาง คือ ดา้นการมีส่วนร่วมดา้นการวางแผน ดา้นการแสวงหาทรัพยากร และดา้น

การดาํเนินงาน ส่วนดา้นการประเมินผล ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในระดบันอ้ย สาํหรับ

สภาพทีคาดหวงัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทิง สาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาเชียงราย เขต 4 พบว่า ทุกดา้นชุมชนคาดหวงัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยูใ่น

ระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน ด้านการแสวงหาทรัพยากร ดา้นการดาํเนินงานและดา้นการ

ประเมินผล 

 ระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดา้น

ส่งเสริมเครือข่ายและการพฒันาเด็กปฐมวยัพบว่า มีการจดัตงัระดบัเครือข่ายมีการวางแผนงานใน

การสร้างเครือข่ายรองลงมาคือ ขอ้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาศูนยเ์ด็กเล็กให้มี

ศกัยภาพในการพฒันาเด็กส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํทีสุดคือ ขอ้มีการประชุมชีแจงวตัถุประสงค์ในการ

สร้างเครือข่ายทังนีมีการดาํเนินการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์งานพฒันาเครือข่ายเพราะไดมี้การ

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผูน้ ําเครือข่ายผูดู้แลเด็กเพือการพฒันาเด็กปฐมวยัซึงไม่

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิตติกรทองศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการดาํเนินการจัด

การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการผลการศึกษา พบว่าปัญหาพบว่าผูป้กครองไม่ค่อยมีเวลา ตอ้งทาํงาน ดา้นการเงิน 

ไม่ได้รับเอกสาร กิจกรรมมากคิดว่าไม่จ ําเป็น ป่วย ติดธุระ ส่วนข้อเสนอแนะคือ ให้จัดหา

อาสาสมคัรช่วยเหลือศูนยฯ์ ให้สมาคมผูป้กครองและครูช่วยประชาสัมพนัธ์ศูนยฯ์ กบัผูป้กครอง 

กาํหนดวนัปฐมนิเทศไวล่้วงหน้าเพือให้ผูป้กครองได้เตรียมตัว จัดกิจกรรมให้น้อยลงเพือลด

ค่าใชจ่้าย โดยทาํแผน่พบัหรือเอกสารทุกๆ 1 เดือน เพือใหผู้ป้กครองไดรั้บข่าวสาร จดัทาํขอ้มลูทีคิด

ว่ามีความจาํเป็นสาํหรับผูป้กครองไวใ้นศนูยฯ์ เพือใหเ้ห็นความสาํคญัของเด็ก  
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 5.2.2  สรุปผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้อง ในการจัด

การศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมอืงเลยจงัหวดัเลยจาํแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 

และรายได้ของของผู้มส่ีวนเกยีวข้อง ในการจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจัดการศึกษาศูนย์

พฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลยจังหวดัเลย จาํแนกตามเพศพบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีเพศต่างกนัมี

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กโดยภาพรวม ดา้นบุคลากรและดา้นอาคารสถานที 

สิงแวดลอ้มและความปลอดภยั มีส่วนร่วมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยเพศ

ชายมีส่วนร่วมมากกว่าเพศหญิง ส่วนดา้นอืน ๆ ไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้งกับงานของ สุกญัญา 

สยามประโคนศึกษา การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขต

อาํเภอหนองบุญมากจงัหวดันครราชสีมาผลการวิจยั พบว่าผูป้กครองทีมีเพศ ระดบัการศึกษาสูงสุด

และสถานภาพแตกต่างกนั มีส่วนร่วมของผูป้กครองทีมีต่อการบริหารจดัการศนูยพ์ฒันา เด็กเลก็ใน

เขตอาํเภอหนองบุญมาก จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  

 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจัดการศึกษาศูนย์

พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลย จาํแนกตามอาย ุ     

 การเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันา

เด็กเล็ก อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย จาํแนกตามอายุ พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอายุตาํกว่า25 ปี อาย ุ

26-35 ปี และตงัแต่  35 ปี ขึนไป มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็มาก โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดคือ ดา้นการบริหารจดัการศูนย์

พฒันาเด็กเลก็รองลงมาคือดา้นบุคลากรไม่สอดคลอ้งกบังานของ สุกญัญา สยามประโคนกล่าวว่า 

ผูป้กครองทีมีอายุ อาชีพและรายไดข้องผูป้กครองต่อเดือนแตกต่างกนั มีส่วนร่วมต่อการบริหาร

จดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ในเขตอาํเภอหนองบุญมาก จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 5.2.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนเกยีวข้อง ในการจดัการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมอืงเลยจงัหวดัเลย จาํแนกตามอาชีพ     

 ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศูนย์

พฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลย จาํแนกตามอาชีพของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง พบว่า ผูมี้ส่วน

เกียวข้องทีมีอาชีพต่างกนัโดยภาพรวม และเกือบทุกดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .01 ยกเวน้ดา้นดา้นส่งเสริมเครือข่ายและการพฒันาเด็กปฐมวยัเมือพบว่ามีความแตกต่างกนั

ผูว้ิจยัจึงทาํการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีการของ Scheffe  
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 ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษา

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลย โดยภาพรวม จาํแนกตามอาชีพ   

 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนยพ์ ัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวม พบว่าผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งทีมีอาชีพรับจา้งหรือมีรายได้ไม่คงทีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

มากกว่าผูมี้ส่วนเกียวขอ้งมีอาชีพทีมีรายไดป้ระจาํทีมนัคง และผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพประกอบ

อาชีพอิสระมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมากกว่าผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพ 

มีรายไดป้ระจาํเดือนทีมนัคงสอดคลอ้งกบังานของ กิตติกรทองศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง

ในการดาํเนินการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ในเขตอาํเภอพระประแดง 

จงัหวดัสมุทรปราการผลการศึกษา พบว่า ปัญหาว่าผูป้กครองไม่ค่อยมีเวลา ตอ้งทาํงาน ดา้นการเงิน 

ไม่ไดรั้บเอกสาร กิจกรรมมากคิดว่าไม่จาํเป็น ป่วย ติดธุระ   

 จาํแนกตามอาชีพดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมี

อาชีพรับจา้งหรือมีรายไดไ้ม่คงที และผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพประกอบอาชีพอิสระมีส่วนร่วมใน

การจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็มากกว่าผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพมีรายไดป้ระจาํเดือนทีมนัคง

สอดคลอ้งกบังานของ      

 ดา้นบุคลากรพบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพประกอบอาชีพอิสระมีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็มากกว่าผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพมีรายไดป้ระจาํเดือนทีมนัคง 

 ดา้นอาคารสถานทีสิงแวดลอ้มและความปลอดภัยจาํแนกตามอาชีพ พบว่า ผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งทีมีอาชีพรับจา้งหรือมีรายไดไ้ม่คงที และผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพประกอบอาชีพอิสระมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนยพ์ ัฒนาเด็กเล็กมากกว่าผูมี้ส่วนเกียวข้องทีมีอาชีพมีรายได้

ประจาํเดือนทีมนัคง 

 ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตรพบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพรับจา้งหรือมี

รายไดไ้ม่คงที และผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพประกอบอาชีพอิสระมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็มากกว่าผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพมีรายไดป้ระจาํเดือนทีมนัคง  

 ดา้นการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนพบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพ

รับจา้งหรือมีรายไดไ้ม่คงที และผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพประกอบอาชีพอิสระมีส่วนร่วมในการ

จดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็มากกว่าผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีอาชีพมีรายไดป้ระจาํเดือนทีมนัคง 

 5.2.4 ผลการเปรียบเทียบระดับการมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนเกยีวข้อง ในการจดัการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมอืงเลยจงัหวดัเลย จาํแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวม  

 ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาศูนย์

พฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลยจังหวดัเลย จาํแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ผูมี้ส่วนเกียวข้องทีมี
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ระดบัการศึกษาต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็โดยภาพรวม และเกือบทุก

ดา้น มีส่วนร่วมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีระดับ

การศึกษาปริญญาตรีขึนไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมากกว่าผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งทีมีระดบัการศึกษาตาํกว่าปริญญาตรี ส่วนดา้นส่งเสริมเครือข่ายและการพฒันาเด็กปฐมวยั

มีส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั        

 5.2.5 ผลการเปรียบเทียบระดับการมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนเกยีวข้อง ในการจดัการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมอืงเลยจงัหวดัเลย จาํแนกตามรายได้  

 ผลการเปรียบเทียบระดบัระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ในการจดัการศึกษา

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลย จาํแนกตามรายไดพ้บว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีรายได้

ต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็โดยภาพรวม และเกือบทุกดา้น มีส่วนร่วม

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ยกเวน้ดา้นส่งเสริมเครือข่ายและการพฒันาเด็ก

ปฐมวยัมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั เมือพบว่ามีความแตกต่างกนัผูว้ิจยัจึงทาํการทดสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉลียเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีการของ Scheffe     

 จาํแนกตามรายได ้ไดแ้ก่ ด้านบุคลากรด้านการบริหารจัดการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดา้น

อาคารสถานทีสิงแวดลอ้มและความปลอดภยัดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตรดา้นการมีส่วน

ร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนพบว่า ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีรายได้ตาํกว่า 5,000 บาท ผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งทีมีรายได ้5,001-10,000 บาทและผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีรายได ้10,001-15,000 บาทมีส่วนร่วมใน

การจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็มากกว่าผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีมีรายได1้5,001 บาทขึนไปสอดคลอ้ง

กบังานของ สุกญัญา สยามประโคน(2551)ศึกษา การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารจดัการ

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ ในเขตอาํเภอหนองบุญนากจงัหวดันครราชสีมาผลการวิจยั พบว่า 

 1.  การมีส่วนร่วมของผูป้กครองทีมีต่อการบริหารจดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ในเขตอาํเภอ

หนองบุญนาก จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็น

รายดา้นพบว่ามีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก เป็นลาํดบั 1 ในดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็กกบัผูป้กครองส่วนด้านอืนอยู่ในระดบัปานกลาง เรียงลาํดบั คือ ดา้นการมี ส่วนร่วมและการ

สนบัสนุน ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมวิชาการ ดา้นอาคารสถานที

และสิงแวดลอ้มและลาํดบัสุดทา้ย คือ ดา้นหลกัสูตร  

 2.  ผูป้กครองทีมีอาย ุอาชีพและรายไดข้องผูป้กครองต่อเดือนแตกต่างกนั มีส่วนร่วมต่อ

การบริหารจดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ในเขตอาํเภอหนองบุญมาก จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ส่วนผูป้กครองทีมีเพศ ระดบัการศึกษาสูงสุดและ

สถานภาพแตกต่างกนั มีส่วนร่วมของผูป้กครองทีมีต่อการบริหารจดัการศนูยพ์ฒันา เด็กเล็กในเขต
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อาํเภอหนองบุญมาก จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัและ อรุณีนาคกล่อม (2547) 

ไดท้าํการวิจยัเรืองสภาพการบริหารงานและความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการบริหารงานระดบั

ปฐมวยัของโรงเรียนเอกชนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาชลบุรีเขต 3ไดท้าํการจาํแนกตามวุฒิ

การศึกษารายไดข้องครอบครัว/เดือนและอาชีพของผูป้กครองทงัโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั

อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ          

 ขอ้เสนอแนะของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลย

จงัหวดัเลย 

   5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถินควร

พิจารณาในเรืองขวญัและกาํลงัใจของบุคลากรทีปฏิบติัหนา้ทีในศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กโดยการปรับให้

เป็นพนกังานส่วนตาํบลทุกคน        

 ดา้นงบประมาณควรมีการกาํหนดเกณฑก์ารจดัสรรงบประมาณในส่วนทีเป็นรายไดข้อง

ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีจะสนบัสนุนการศึกษาใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนัและเปิดโอกาสให้

ทุกภาคส่วนเขา้มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนการจดัการศึกษา    

 ดา้นอาคารสถานทีและสภาพแวดลอ้มของศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ควรปรับปรุงใหมี้มาตรฐาน

ดา้นความปลอดภยัปรับปรุงภูมิทศัน์ใหมี้ความร่มรืนสวยงามเพือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 

 ควรจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้เรืองการผลิตสือแก่ครูผูดู้แลเด็กโดยเน้นการผลิตสือจากวสัดุ

อุปกรณ์ทีหาง่ายราคาไม่แพงและมีในทอ้งถินเพือลดภาระค่าใชจ่้ายทีจะจดัซือสือทีมีราคาค่อนขา้ง

แพง 

 ผูบ้ริหารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินควรให้ความสาํคญัเรืองการศึกษาโดยมีการ

กาํหนดนโยบายและแผนการดาเนินงานทีชดัเจนโดยใหทุ้กภาคส่วนทีเกียวขอ้งเขา้มีส่วน 

ร่วมมากขึน 

 ในดา้นการจดัประสบการณ์และการประเมินพฒันาการสาหรับเด็กควรสร้างความรู้ความ

เขา้ใจให้แก่ครูผูดู้แลเด็กจะไดจ้ดัประสบการณ์และประเมินพฒันาการไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะกับ

พฒันาการของเด็กทงั 4 ดา้น 

 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินควรขอความร่วมมือจากผูเ้ชียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิทีมี

ความรู้ความสามารถดา้นการนิเทศการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในการจดัทาแนวทางหรือคู่มือ

สาหรับการนิเทศเพือใชนิ้เทศในศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็โดยกาํหนดใหเ้ป็นแนวเดียวกนั 
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 ดา้นนโยบายส่วนใหญ่เห็นว่ากลุ่มผูบ้ริหารไม่กาํหนดนโยบายอย่างชดัเจนทงัในระยะ

ยาวระยะปานกลางและระยะสันโดยมีขอ้เสนอแนะว่าให้มีการกาํหนดนโยบายทีสอดคลอ้งกับ

นโยบายตามแนวนโยบายการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถินทงัทีตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการของผูที้มีส่วน

เกียวขอ้งเป็นสาํคญั 

 ดา้นบุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่าบุคลากรหรือพีเลียงเด็กมีนอ้ยควรเพิมจาํนวนบุคลากรหรือ

ครูพีเลียงประจาํห้องเรียนห้องละ 2 คนโดยมีข้อเสนอแนะว่าควรได้บุคลากรหรือครูพีเลียงที

รับผดิชอบการศึกษาโดยตรงมาทาํงาน 

 ดา้นงบประมาณส่วนใหญ่เห็นว่าขาดการสนบัสนุนงบประมาณจากภาครัฐอย่างเพียงพอ

โดยมีขอ้เสนอแนะว่ารัฐควรเพิมงบประมาณในการบริหารจดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

 ดา้นความโปร่งใสส่วนใหญ่เห็นว่ายงัไม่มีความเชือมนัในกลุ่มผูบ้ริหารในเรืองการ

บริหารการจัดการงบประมาณของศูนย์พฒันาเด็กเล็กโดยมีข้อเสนอแนะว่าต้องการให้มีการ

ตรวจสอบผูบ้ริหารอยา่งจริงจงัในเรืองของความโปร่งใส 

 ด้านความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่วนใหญ่เห็นว่าการบริหารจัดการของ

ผูบ้ริหารขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเรืองของความรวดเร็วและถูกตอ้งของขอ้มูลโดยมี

ขอ้เสนอแนะว่าอยากใหผู้บ้ริหารเนน้การพฒันาระบบสารสนเทศทีทนัสมยัถกูตอ้งทนัต่อเวลา 

 ดา้นการประสานงานส่วนใหญ่เห็นว่าศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กขาดการสร้างความสัมพนัธ์ทีดี

ระหว่างศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็กบัผูป้กครองโดยมีขอ้เสนอแนะว่าศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็มีกิจกรรมใดๆควร

มีการสร้างความสมัพนัธที์ดีระหว่างศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็กบัผูป้กครองและระหว่างครูพีเลียงดว้ยกนั

เองเป็นประจาํ 

 ดา้นการวางแผนส่วนใหญ่เห็นว่าแผนพฒันาศนูยเ์ดก็เลก็ยงัไม่ครอบคลุมในหลาย ๆดา้น

โดยมีขอ้เสนอแนะว่าควรจดัทาํแผนการพฒันาศนูยเ์ดก็เลก็ใหค้รอบคลุมหลายๆดา้น 

 ดา้นการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่เห็นว่าทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันา

เด็กเลก็นอ้ยมากโดยมีขอ้เสนอแนะว่าควรเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาศนูย์

เด็กเลก็ 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพอืการวจิยั 

1. ควรจาํกดักรอบการศึกษาให้มีความเฉพาะเจาะจงโดยศึกษาเฉพาะศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็แห่งใดแห่งหนึงและเพิมความหลากหลายของกลุ่มตวัอยา่งทีนอกเหนือจากนกัวิชาการศึกษา

ครูผูดู้แลเด็กผูดู้แลเด็กและผูป้กครองโดยการเพิมกลุ่มตวัอย่างในส่วนของผูน้าชุมชนในองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินนันๆเพือจะไดน้าแนวทางพฒันานันมาปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กแห่งนัน

โดยตรง 
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 2.  ควรมีการนาหลกัธรรมมาประยกุตใ์ชใ้นงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัแนวทางพฒันาการจดั

การศึกษาระดบัปฐมวยัของศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหม้ากขึน 

 3. ควรมีการศึกษาเกียวกบัการพฒันาหลกัสูตรรวมถึงแผนและขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในการจดัการศึกษาใหค้ลอบคลุมขอบเขตและวตัถุประสงค ์

 4. ควรมีการเพิมเครืองมือในการวิจยัให้มากขึนนอกเหนือจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ดว้ยแบบสอบถามเช่นการสนทนากลุ่มการสงัเกตพฤติกรรมเพือนาขอ้มูลทีไดม้าวิเคราะห์ให้ไดผ้ล

ตรงกบัความเป็นจริงทีสุด 

 5.  ควรศึกษาแนวทางพฒันาการจดัการศึกษาระดับปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน

จงัหวดัอืน 
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เรียน ดร.ดุษฎีวัฒน  แกวอินทร 
 

สิ่งทีส่งมาดวย  แบบประเมินแบบสอบถาม   จํานวน  ๑  ฉบับ 
 

ดวย  นางวณีพร  โสนะชัย  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง  กําลังทํา
วิทยานิพนธเรื่อง การมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอ
เมือง จังหวัดเลย  โดยมี ผศ.ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร และ ดร.อิสรียา  พจนธารี  เปนคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ  ในการทําวิทยานิพนธครั้งน้ี  จําเปนตองมีผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือใน
งานวิจัยดังกลาว 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง   
ไดพิจารณาเห็นวาทานเปนผูมีความรู  ความสามารถ  และประสบการณในเรื่องดังกลาว  จึงขอเรียน
เชิญทานเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกลาว  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ  ศรจันทร) 
ผูชวยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง 
 
 
 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร.๐ ๔๒๘๑ ๔๖๑๖ 
โทรสาร๐ ๔๒๘๓๐๖๘๖ 
 



ที่ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๐๗๗          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
            วิทยาเขตศรีลานชาง จงัหวัดเลย      
        ๔๒๐๐๐ 

        ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง ขอเชิญเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 

เรียน รองศาสตราจารย ดร.พิมพอร  สดเอี่ยม            
 

สิ่งทีส่งมาดวย  แบบประเมินแบบสอบถาม        จํานวน  ๑  ชุด 
 

ดวย  นางวณีพร  โสนะชัย  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง  กําลังทํา
วิทยานิพนธเรื่อง การมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอ
เมือง จังหวัดเลย  โดยมี ผศ.ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร และ ดร.อิสรียา  พจนธารี  เปนคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ  ในการทําวิทยานิพนธครั้งน้ี  จําเปนตองมีผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือใน
งานวิจัยดังกลาว 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง   
ไดพิจารณาเห็นวาทานเปนผูมีความรู  ความสามารถ  และประสบการณในเรื่องดังกลาว  จึงขอเรียน
เชิญทานเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกลาว  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ  ศรจันทร) 
ผูชวยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง 
 
 
 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร.๐ ๔๒๘๑ ๔๖๑๖ 
โทรสาร๐ ๔๒๘๓๐๖๘๖ 
 



 
 
ที่ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๐๗๗         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
           วิทยาเขตศรลีานชาง จังหวัดเลย      
           ๔๒๐๐๐ 

        ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
เรื่อง ขอเชิญเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 

เรียน ดร.นวภา  วงษอินตา  

 

สิ่งทีส่งมาดวย  แบบประเมินแบบสอบถาม      จํานวน  ๑  ชุด 
 

ดวย  นางวณีพร  โสนะชัย  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง  กําลังทํา
วิทยานิพนธเรื่อง การมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอ
เมือง จังหวัดเลย  โดยมี ผศ.ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร และ ดร.อิสรียา  พจนธารี  เปนคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ  ในการทําวิทยานิพนธครั้งน้ี  จําเปนตองมีผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือใน
งานวิจัยดังกลาว 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง 
ไดพิจารณาเห็นวาทานเปนผูมีความรู  ความสามารถ  และประสบการณในเรื่องดังกลาว  จึงขอเรียน
เชิญทานเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกลาว  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ  ศรจันทร) 
ผูชวยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง 
 
 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร.๐ ๔๒๘๑ ๔๖๑๖ 
โทรสาร๐ ๔๒๘๓๐๖๘๖ 
 



 
 
ที่ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๐๗๗         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
           วิทยาเขตศรลีานชาง จังหวัดเลย      
           ๔๒๐๐๐ 

        ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง ขอเชิญเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 

เรียน ดร.สุเทพ  บุญเติม  

 

สิ่งทีส่งมาดวย  แบบประเมินแบบสอบถาม  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 

ดวย  นางวณีพร  โสนะชัย  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง  กําลังทํา
วิทยานิพนธเรื่อง การมีสวนรวมของผูมสีวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอ
เมือง จังหวัดเลย  โดยมี ผศ.ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร และ ดร.อิสรียา  พจนธารี  เปนคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ  ในการทําวิทยานิพนธครั้งน้ี  จําเปนตองมีผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือใน
งานวิจัยดังกลาว 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง   
ไดพิจารณาเห็นวาทานเปนผูมีความรู  ความสามารถ  และประสบการณในเรื่องดังกลาว  จึงขอเรียน
เชิญทานเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกลาว  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ  ศรจันทร) 
ผูชวยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง 
 
 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร.๐ ๔๒๘๑ ๔๖๑๖ 
โทรสาร๐ ๔๒๘๓๐๖๘๖ 
 



 
ที่ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/๐๗๗          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
            วิทยาเขตศรีลานชาง จงัหวัดเลย      
            ๔๒๐๐๐ 

        ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง ขอเชิญเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 

เรียน นายพงษเดช  เสริฐศร ี  

 

สิ่งทีส่งมาดวย  แบบประเมินแบบสอบถาม  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 

ดวย  นางวณีพร  โสนะชัย  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง  กําลังทํา
วิทยานิพนธเรื่อง การมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอ
เมือง จังหวัดเลย  โดยมี ผศ.ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร และ ดร.อิสรียา  พจนชารี  เปนคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ  ในการทําวิทยานิพนธครั้งน้ี  จําเปนตองมีผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือใน
งานวิจัยดังกลาว 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง  ได
พิจารณาเห็นวาทานเปนผูมีความรู  ความสามารถ  และประสบการณในเรื่องดังกลาว  จึงขอเรียน
เชิญทานเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกลาว  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ  ศรจันทร) 
ผูชวยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง 
 
 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร.๐ ๔๒๘๑ ๔๖๑๖ 
โทรสาร๐ ๔๒๘๓๐๖๘๖ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ที่ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว ๑๒๑     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 

วิทยาเขตศรีลานชาง อําเภอ
เมือง จังหวัดเลย๔๒๐๐๐ 

     ๑๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเกบ็รวบรวมขอมลูเพื่อการวิจัย 

เรียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สิ่งทีส่งมาดวย  แบบประเมินแบบสอบถาม  จํานวน  ๑๐ชุด 
 

ดวย  นางวณีพร  โสนะชัย  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตศรีลานชางไดรับอนุมัติใหดําเนินการทําวิทยานิพนธ เรื่อง การมีสวนรวมของผูมีสวน
เกี่ยวของในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมี ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ชิษณพงศ  ศรจันทร และดร.อิสริยา  พจนธารี เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ในการน้ี 
นักศึกษามีความจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อการวิจัยโดยขอใหคณะครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
ทานเปนผูตอบแบบสอบถามเรื่องดังกลาว 

ดังน้ัน  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง 
จึงขอความอนุเคราะหให นางวณีพร  โสนะชัย ไดเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการทดลองใชเครื่องมือใน
การทําวิทยานิพนธ จะเปนพระคุณย่ิง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาอนุเคราะห 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ  ศรจันทร) 

ผูชวยอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง 

      ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 



ที่ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว ๐๙๗     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 

วิทยาเขตศรีลานชาง อําเภอ
เมือง จังหวัดเลย๔๒๐๐๐ 

     ๒๐  ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเกบ็รวบรวมขอมลูในการพัฒนาเครื่องมอืวิจัย 

เรียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกกกานเหลือง ตําบลทาลี่ อําเภอทาลี่ จงัหวัดเลย 

สิ่งทีส่งมาดวย  แบบสอบถามเพื่อการวิจัยจํานวน  ๑๐ชุด 
 

ดวย  นางวณีพร  โสนะชัย  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตศรีลานชางไดรับอนุมัติใหดําเนินการทําวิทยานิพนธ เรื่อง การมีสวนรวมของผูมีสวน
เกี่ยวของในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมี ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ชิษณพงศ  ศรจันทร และดร.อิสริยา  พจนธารี เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ในการน้ี 
นักศึกษามีความจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อการทดลองใชเครื่องมือวิจัย (Try-out) โดยขอให
บุคลากรในหนวยงานของทานเปนผูตอบแบบสอบถามเรื่องดังกลาว  

ดังน้ัน  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง จึงขอความ
อนุเคราะหให นางวณีพร  โสนะชัย ไดเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการทดลองใชเครื่องมือในการทํา
วิทยานิพนธ จะเปนพระคุณย่ิง 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาอนุเคราะห 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ  ศรจันทร) 

ผูชวยอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง 

      ปฎิบัติการแทนอธิการบดี 
 



ที่ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว ๐๙๗     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 

วิทยาเขตศรีลานชาง อําเภอ
เมือง จังหวัดเลย๔๒๐๐๐ 

     ๒๐  ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเกบ็รวบรวมขอมลูในการพัฒนาเครื่องมอืวิจัย 

เรียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลธาตุ ตําบลธาตุ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

สิ่งทีส่งมาดวย  แบบสอบถามเพื่อการวิจัยจํานวน  ๒๐ชุด 
 

ดวย  นางวณีพร  โสนะชัย  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตศรีลานชางไดรับอนุมัติใหดําเนินการทําวิทยานิพนธ เรื่อง การมีสวนรวมของผูมีสวน
เกี่ยวของในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมี ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ชิษณพงศ  ศรจันทร และดร.อิสริยา  พจนธารี เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ในการน้ี 
นักศึกษามีความจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อการทดลองใชเครื่องมือวิจัย (Try-out) โดยขอให
บุคลากรในหนวยงานของทานเปนผูตอบแบบสอบถามเรื่องดังกลาว  

ดังน้ัน  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง จึงขอความ
อนุเคราะหให นางวณีพร  โสนะชัย ไดเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการทดลองใชเครื่องมือในการทํา
วิทยานิพนธ จะเปนพระคุณย่ิง 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาอนุเคราะห 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ  ศรจันทร) 

ผูชวยอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง 

      ปฎิบัติการแทนอธิการบดี 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

เรือง 

การมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนเกยีวข้องในการจดัการศึกษา 

ศูนย์พฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 

 

คาํชีแจง 

 

1. แบบสอบถามฉบบันีจดัทาํขึนโดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลยโดยมีวตัถุประสงค์ย่อย

ดงันี1) เพือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

อาํเภอเมืองเลยจังหวดัเลย 2) เพือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวข้องในการจัด

การศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลยซึงจาํแนกตามเพศอายอุาชีพ ระดบัการศึกษา

และรายไดข้องผูที้มีส่วนร่วมการจดัการศึกษา 3) เพือศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูมี้ส่วน 

เกียวขอ้งในการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลย 

2. แบบสอบถามฉบบันีแบ่งออกเป็น3ตอนดงันี     

 ตอนที 1 ขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที 2 การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งการจัดการศึกษาในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

อาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลย 

 ตอนที 3 เสนอปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

3. โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อและทุกตอนตามความเป็นจริงซึงผลทีได้จะเป็น

ประโยชน์อยา่งยงิในการพฒันาคุณภาพการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ผูว้ิจยัจะเสนอผลการวิเคราะห์

ขอ้มลูในภาพรวมโดยจะเก็บขอ้มูลรายฉบบัเป็นความลบัจึงขอรับรองว่าการตอบของท่านจะไม่มี

ผลเสียต่อตวัท่านและต่อการปฏิบติังานของท่านแต่อยา่งใดทงัสิน 

หวงัเป็นอย่างยิงว่าจะไดรั้บการอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามครังนีอย่างดียิงและ

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี 

 

                                                               นางวณีพรโสนะชยั 

            นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                                     มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยัวิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 
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ตอนท1ีข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  ลงใน (     ) หรือเติมขอ้ความลงในช่องว่างทีตรงกบัความเป็นจริง

เกียวกบัตวัท่าน 

 

1. เพศ            

 (      ) ชาย    

 (      ) หญิง 

 

2. อาย ุ            

 (      ) ตาํกว่า25 ปี  

 (      ) 25-35ปี  

 (      ) 35ปีขึนไป 

 

3. อาชีพ            

 (      ) เกษตรกร          

 (      ) รับจา้งหรือมีรายไดไ้ม่คงที  

 (      ) มีรายไดป้ระจาํเดือนทีมนัคง      

 (      ) ประกอบอาชีพอิสระ 

 

4. ระดับการศึกษา         

 (      ) ตาํกว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย      

 (      ) มธัยมศึกษาตอนปลายขึนไป 

 

5.รายได้           

 (      ) ตาํกว่า5,000บาท         

 (      ) 5,000-10,000บาท         

 (      ) 1,0001-15,000บาท        

 (      ) 15,001บาทขึนไป 
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ตอนที 2 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้องการจดัการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอําเภอ

เมืองเลย จงัหวดัเลย 

คาํชีแจง โปรดขีดเครืองหมาย ลงในช่องการปฏิบติัตามความเป็นจริงเกียวกบัการมีส่วนร่วมของ

ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลยจงัหวดัเลยทีท่านไดท้าํ

หนา้ทีอยูใ่นปัจจุบนัโดยพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งตลอดจนให้ขอ้ 

เสนอแนะตามรายการทีเกียวขอ้ง กบัการดาํเนินกิจการของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (ขอ้ 1-60)

โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี 

5 หมายถึง มีการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบั มากทีสุด 

4  หมายถึง มีการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบั มาก 

3  หมายถึง มีการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

2  หมายถึง มีการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบั นอ้ย 

1  หมายถึง มีการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบั นอ้ยทีสุด 

 

ข้อ รายการ 
ระดับการมส่ีวนร่วม 

5 4 3 2 1 

 ด้านการบริหารจดัการศูนย์พฒันาเด็กเลก็      

1. จดัเวทีประชาคมเพือสาํรวจความตอ้งการของชุมชนในการจดั 

ตงัศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

     

2. จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคญั 

     

3. จดัประสบการณ์ส่งเสริพฒันาการเด็กทงั 4 ดา้นเหมาะสมตาม

วยัและศกัยภาพตามมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 

     

4. มีงบประมาณเพียงพอในการจดัหาสือวสัดุอุปกรณ์ประกอบ 

การเรียนการสอน 

     

5. มีงบประมาณอาหารกลางวนัอาหารเสริมนมถูกตอ้งตามหลกั

โภชนาการ 

     

6. 

 

จดัทาํแผนพฒันาระยะ3ปีเพือนาํสู่แผนพฒันาการศึกษาและ

แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินเสนอความเห็น 

ชอบต่อสภาทอ้งถิน 
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ข้อ รายการ 
ระดับการมส่ีวนร่วม 

5 4 3 2 1 

7. คณะกรรมการศูนยมี์ส่วนส่งเสริมสนับสนุนการดาํเนินงาน

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ตามนโยบายแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน 

     

8. มีการทาํสมุดคุมงบประมาณรายจ่ายเพือการรายงาน และตรวจ 

สอบการใชจ่้ายงบประมาณ 

     

9. จัดทําระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถินว่าด้วยการ

ดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

     

10. การดาํเนินงานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้เป็นไปตามกฎหมาย

ระเบียบ ขอ้บงัคบัและจุดประสงคศ์นูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

     

ด้านบุคลากร 

11. 

 

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็มีจาํนวนครูผูดู้แลเด็กตามสัดส่วนเหมาะสม

กบัเด็ก 

     

12. มีการวางแผนพฒันาการศึกษาประเมินและจดัทาํรายงานเกียว 

กบัการดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

     

13. อบรมสงัสอนและจดักิจกรรมเพือพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะ

ทีพึงประสงคแ์ละคุณลกัษณะตามวยั 

     

14. อบรมเลียงดู ส่งเสริมพฒันาการเด็กได้อย่างถูกตอ้งตามหลกั

วิชาการดว้ยความเหมาะสมอยา่งมีคุณภาพ 

     

15. พฒันาตนเองใหมี้ความกา้วหนา้ทางวิชาการและเทคโนโลยเีพือ

พฒันาผูเ้รียน 

     

16. มีการประสานสมัพนัธร์ะหว่างศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็กบัผูป้กครอง

และชุมชน 

     

17. ประสานความร่วมมือกบัชุมชนในการระดมทรัพยากรเพือการ 

ศึกษาและพฒันาศนูยเ์ด็กเลก็ 

     

18. ปฏิบติังานเกียวกบัการจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน      

19. มีความรู้เรืองโภชนาการและอาหารเป็นอยา่งดี      

20. ปฏิบติังานความร่วมมือกบัเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั      
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ข้อ รายการ 
ระดับการมส่ีวนร่วม 

5 4 3 2 1 

ด้านอาคารสถานทีสิงแวดล้อมและความปลอดภยั 

21. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตังอยู่ในพืนทีเหมาะสมและไม่เสียงต่อ

อนัตราย 

     

22. อาคารศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็มีความมนัคงแข็งแรงและถกูสุขลกัษณะ      

23. มีมาตรการป้องกนัความปลอดภยั และติดตงัระบบอุปกรณ์ใน

การรักษาความปลอดภยั 

     

24. ส่งเสริมและพฒันาการจดัสภาพแวดลอ้มทีถกูสุขลกัษณะ      

25. ภายในอาคารมีแสงสว่างเพียงพอสมาํเสมอทวัห้องเอือต่อการ

จดักิจกรรมเพือพฒันาเด็ก 

     

26. มีการจดัห้องเรียนห้องพิเศษพืนทีสีเขียวสนามเด็กเล่นและสิง

อาํนวยความสะดวกเพียงพอ 

     

27. จดัสภาพแวดลอ้มภายในอาคารและภายนอกอาคารเป็นอย่างดี

เหมาะสาํหรับการจดักิจกรรมเด็ก 

     

28. อาคารศนูยเ์ด็กเลก็มีอากาศถ่ายเทสะดวกและอุปกรณ์เครืองใช้

เหมาะสมกบัจาํนวนเด็ก 

     

29. มีพืนทีเล่นกลางแจง้ทีปลอดภยัและเพียงพอกบัเด็ก      

30. 

 

มีแผนและแนวทางปฏิบติักรณีเด็กมีเหตุฉุกเฉินทีจะตอ้งดาํเนิน 

การช่วยเหลือโดยด่วน 

     

ด้านวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสูตร 

31. 

 

จดัทาํหลกัสูตรโดยกาํหนดวิสยัทศัน์ภารกิจเป้าหมายคุณลกัษณะ 

ทีพึงประสงคส์าระการเรียนรู้รายปี 

     

32. ยึดหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยับูรณาการเรียนรู้ทีเกียวขอ้งกับ

สังคมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถินเพือมุ่งให้ผูเ้รียนมีความ

พร้อมทุกดา้น 

     

33. ส่งเสริมการพฒันานวตักรรมการจดัประสบการณ์ และสือการ

เรียนการสอนทีเอือต่อการเรียนรู้ 

     

34. ยึดหลกัการทีเน้นเด็กเป็นสําคัญโดยคาํนึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็ก 
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ข้อ รายการ 
ระดับการมส่ีวนร่วม 

5 4 3 2 1 

35. การจดัประสบการณ์ระดบัปฐมวยัผูส้อนจาํเป็นวางแผนการจดั

ประสบการณ์และรู้หลกัการเขียนการจัดประสบการณ์ให้มี

ประสิทธิภาพ 

     

36. แบ่งเบาภาระผูป้กครองในการอบรมเลียงดูให้สอดคลอ้งกบัวิถี

ชีวิตของเด็กตามบริบทและวฒันธรรมของชุมชนในทอ้งถิน 

     

37. ส่งเสริมความรักเอืออาทรของสถาบันครอบครัวชุมชนและ

สงัคมทอ้งถิน 

     

38. พฒันาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมทีเหมาะสม 

กบัวยั 

     

39. มีการนิเทศการจดัประสบการณ์เรียนรู้และนําผลไปปรับปรุง

สมาํเสมอ 

     

40. ส่งเสริมให้เด็กปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัและอยู่ร่วมกบัผูอื้นใน

สงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

     

ด้านการมส่ีวนร่วมและสนบัสนุนทุกภาคส่วน 

41. มีการระดมกําลังจากทุกภาคส่วนของสังคมภายใต้ทักษะ

บริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพให้เกิดความร่วมมือในการจัด

การศึกษาของศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหก้า้วหนา้ 

     

42. 

 

มีการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสนองความตอ้งการของ

สงัคมเป็นทียอมรับในศกัยภาพของการบริหารจดัการศึกษาของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

     

43. มีการส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนโดยจดักระบวนการเรียน 

รู้เพือใหชุ้มชนมีการจดัอบรมแสวงหาความรู้ 

     

44. บุคคล ครอบครัวองค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

องค์กรเอกชนองค์กรรัฐสถาบนัศึกษา และศาสนสถานมีส่วน

ร่วมในการดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

     

45. ชุมชนใหก้ารสนบัสนุนศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ในดา้นวสัดุอุปกรณ์

เพือประโยชน์ในการพฒันาเด็กปฐมวยั 
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ข้อ รายการ 
ระดับการมส่ีวนร่วม 

5 4 3 2 1 

46. 

 

ชุมชนสนับสนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโดยปราชญ์ชาวบา้นถ่าย 

ทอดภูมิปัญญาทอ้งถินเพือประโยชน์ในการพฒันาเด็กปฐมวยั 

     

47. มีการประชาสมัพนัธ์การดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้

ชุมชนทอ้งถินทราบอยา่งทวัถึง 

     

48. มีการจดัทาํป้ายนิเทศใหเ้กิดความรู้แก่ผูป้กครอง      

49. มีการร่วมกิจกรรมวนัสาํคญัทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ ของ

ทอ้งถินนนั 

     

50. มีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลียนประสบการณ์พฒันาการ

เรียนรู้ระหว่างชุมชน 

     

ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั 

51. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาศนูยเ์ด็กเล็กให้มี

ศกัยภาพในการพฒันาเด็ก 

     

52. มีการจัดตังระดับเครือข่ายมีการวางแผนงานในการสร้าง

เครือข่าย 

     

53. มีการดาํเนินการเผยแพร่ประชาสมัพนัธง์านพฒันาเครือข่าย      

54. มีการประชุมชีแจงวตัถุประสงคใ์นการสร้างเครือข่าย      

55. มีการจดัตงัเครือข่ายเป็นกลไกในการพฒันาเด็กปฐมวยัให้สอด 

คลอ้งกบัการดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

     

56. มีการการจัดตงัเครือข่ายเป็นการจัดอบรมสัมมนาเพือพฒันา

ศกัยภาพผูดู้แลเด็ก 

     

57. มีการส่งเสริมสนบัสนุนการจดักิจกรรมของผูน้าํเครือข่ายผูดู้แล

เด็กเพือการพฒันาเดก็ปฐมวยั 

     

58. มีการเสริมสร้างความเขม้แข็งในการปฏิบติังานดา้นพฒันาเด็ก

ปฐมวยั 

     

59. มีการสนับสนุนให้บุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความกา้ว 

หนา้ในวิชาชีพ 

     

60. เครือข่ายรวบรวมผลการประเมินปัญหา อุปสรรคแนวทางแกไ้ข

เพือเสนอทีมงานคณะผูบ้ริหารและผูบ้ริหารองคก์รส่วนทอ้งถิน 
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ตอนที 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกียวข้องในการจัดการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อําเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 

โปรดแสดงความคิดเห็นเกียวกบัข้อเสนอแนะเป็นแนวทางในการพฒันาการมีส่วนร่วม

ของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลยดงัต่อไปนี 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ดา้นการบริหารจดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

2. ดา้นบุคลากร 

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

3. ดา้นอาคารสถานทีสิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

4. ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

5. ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน 

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

6. ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั 

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบ (IOC) 

เรือง   

การมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนเกยีวข้องในการจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ อาํเภอเมอืง จงัหวดัเลย 
 

ข้อคาํถาม 
ความคดิเหน็ของผู้เชียวชาญ รวม ค่า 

IOC 

แปล

ผล 1 2 3 4 5 

ด้านการบริหารจดัการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

1. จดัเวทีประชาคมเพือสาํรวจความต้องการ

ของชุมชนในการจดัตงัศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

2. จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา และกระบวน 

การเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3. จดัประสบการณ์ส่งเสริมพฒันาการเด็กทัง 

4 ด้าน เหมาะสมตามวยัและศกัยภาพตาม

มาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4. มีงบประมาณพอเพียงในการจดัหาสือวสัดุ

อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5. มีงบประมาณอาหารกลางวนัอาหารเสริม

นมถกูตอ้งตามหลกัโภชนาการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

6. จดัทาํแผนพฒันาระยะ 3 ปี เพือนาํแผนสู่การ

พฒันาการศึกษาและแผนพฒันาขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินเสนอความเห็นชอบ

ต่อสภาทอ้งถิน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

7. คณะกรรมการศูนยมี์ส่วนส่งเสริมสนับ สนุน

การดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ตามนโยบาย

แผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

8. มีการทาํสมุดคุมงบประมาณรายจ่ายเพือการ

รายงานและตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

9. จัดทําระเบียบขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน ว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์พัฒนา 

เด็กเลก็ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อคาํถาม 
ความคดิเหน็ของผู้เชียวชาญ รวม ค่า 

IOC 

แปล

ผล 1 2 3 4 5 

10. การดาํเนินงานในศูนยพ์ ัฒนาเด็กเล็กให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

และจุดประสงคศ์นูยพ์ฒันา +1 +1 -1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านบุคลากร 

11. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีจาํนวนครูผูดู้แลเด็ก

ตามสดัส่วนเหมาะสมกบัเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

12. มีการวางแผนพฒันาการศึกษาประเมิน

และจดัทาํรายงานเกียวกบัการดาํเนินงาน

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

13. อบรมสั งสอนและจัดกิจกรรมเพือพฒันา

ผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค์และ

คุณลกัษณะตามวยั +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

14. อบรมเลียงดู ส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยความ

เหมาะสมอยา่งมีคุณภาพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

15. พฒันาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชา 

การและเทคโนโลยเีพือพฒันาผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

16. มีการประสานสมัพนัธร์ะหว่างศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็กบัผูป้กครองและชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

17. ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการ

ระดมทรัพยากรเพือการศึกษาและพฒันา

ศนูยเ์ด็กเลก็ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

18. ปฏิบัติงานเกียวกบัการจดัระบบดูแลช่วย 

เหลือผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

19. มีความรู้เรืองโภชนาการและอาหารเป็น

อยา่งดี +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

20. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการ

พฒันาเด็กปฐมวยั +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อคาํถาม 
ความคดิเหน็ของผู้เชียวชาญ รวม ค่า 

IOC 

แปล

ผล 1 2 3 4 5 

ด้านอาคารสถานที สิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

21. ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ตงัอยูใ่นพืนทีเหมาะสม

และไม่เสียง 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

22. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความมั นคง 

แข็งแรงและถกูสุขลกัษณะ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

23. มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยและ

ติดตังระบบอุปกรณ์ในการรักษาความ

ปลอดภยั +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

24. ส่งเสริมและพฒันาการจดัสภาพแวดลอ้มที

ถกูสุขลกัษณะ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

25. ภายในอาคารมีแสงสว่างเพียงพอสมํา 

เสมอทั วห้องเอือต่อการจัดกิจกรรมการ

เพือพฒันาเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

26. มีการจัดห้องเรียนห้องพิเศษพืนทีสีเขียว

สนามเด็กเล่น และสิงอาํนวยความสะดวก

เพียงพอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

27. จัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารและ

ภายนอกอาคารเป็นอย่างดี เหมาะสาํหรับ

การจดักิจกรรมเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

28. อาคารศูนยเ์ด็กเล็กมีอากาศถ่ายเทสะดวก

และอุปกรณ์เครืองใชเ้หมาะสมกบัจาํนวน

เด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

29. มีพืนทีเล่นกลางแจง้ทีปลอดภยัและเพียง 

พอกบัเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

30. มีแผนและแนวทางปฏิบติักรณีเด็กมีเหตุ

ฉุกเฉินทีจะตอ้งดาํเนินการช่วยเหลือโดย

ด่วน +1 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้
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ข้อคาํถาม 
ความคดิเหน็ของผู้เชียวชาญ รวม ค่า 

IOC 

แปล

ผล 1 2 3 4 5 

ด้านวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสูตร 

31. จัดทําหลัก สูตรโดยกําหนดวิ สัยทัศน์ 

ภารกิจ เป้าหมาย คุณลกัษณะทีพึงประสงค์

สาระการเรียนรู้รายปี +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

32. ยึดหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยับูรณาการ

เรียนรู้ทีเกียวขอ้งกบัสังคมและวฒันธรรม

ภูมิปัญญาทอ้งถินเพือมุ่งให้ผูเ้รียนมีความ

พร้อมทุกดา้น +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

33. ส่ง เสริมการพัฒนานวัตกรรมการจัด

ประสบการณ์และสือการเรียนการสอนที

เอือต่อการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

34. ยึดหลักการที เน้น เด็ก เ ป็นสําคัญโดย

คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ

วิถีชีวิตของเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

35. การจดัประสบการณ์ระดบัปฐมวยัผูส้อน

จาํเป็นวางแผนการจดัประสบการณ์และรู้

หลกัการเขียนการจัดประสบการณ์ให้มี

ประสิทธิภาพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

36. แบ่งเบาภาระผูป้กครองในการอบรมเลียงดู

ใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของเด็กตามบริบท

และวฒันธรรมของชุมชนในทอ้งถิน +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

37. ส่งเสริมความรักเอืออาทรของสถาบัน

ครอบครัวชุมชน และสงัคมทอ้งถิน +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

38. พฒันาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและ

กิจกรรมทีเหมาะสมกบัวยั  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

39. มีการนิเทศการจดัประสบการณ์เรียนรู้และ

นาํผลไปปรับปรุงสมาํเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อคาํถาม 
ความคดิเหน็ของผู้เชียวชาญ รวม ค่า 

IOC 

แปล

ผล 1 2 3 4 5 

40. ส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติ กิจว ัตรประจําว ัน 

และอยู่ ร่วมกับผู ้อืนในสังคมได้อย่างมี

ความสุข +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านการมส่ีวนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน 

41. มีการระดมกาํลงัจากทุกภาคส่วนขอสังคม

ภายใต้ทักษะบริหารจัดการทีมีประสิทธิ 

ภาพให้เกิดความร่วมมือในการจัดการ 

ศึกษาของศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหก้า้วหนา้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

42. มีการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สนองความต้องการของสังคมเป็นทียอม 

รับในศกัยภาพของการบริหารจดัการศึกษา

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

43. การส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนโดย

จดักระบวนการเรียนรู้เพือให้ชุมชนมีการ

จดัอบรมแสวงหาความรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

44. บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน องคก์รเอกชนองคก์ร

รัฐ สถาบันศึกษาและศาสนสถานมีส่วน

ร่วมในการดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

45. ชุมชนใหก้ารสนบัสนุนศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ในดา้นวสัดุอุปกรณ์เพือประโยชน์ในการ

พฒันาเด็กเลก็ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

46. ชุมชนสนับสนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโดย

ปราชญช์าวบา้นถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถิน

เพือประโยชน์ในการพฒันาเด็กปฐมวยั +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

47. มีการประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงานของ

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหชุ้มชน ทอ้งถินทราบ

อยา่งทวัถึง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อคาํถาม 
ความคดิเหน็ของผู้เชียวชาญ รวม ค่า 

IOC 

แปล

ผล 1 2 3 4 5 

48. มีการจัดทําป้ายนิเทศให้เกิดความรู้แก่

ผูป้กครอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

49. มีการร่วมกิจกรรมวนัสําคัญทางศาสนา

และประเพณีต่าง ๆ ของทอ้งถินนนั +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

50. มีการสนบัสนุนใหมี้การแลกเปลียนประสบ 

การณ์พฒันาการเรียนรู้ระหว่างชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั 

51. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ

พฒันาศูนย์เด็กเล็กให้มีศกัยภาพในการ

พฒันาเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

52. มีการจัดตังระดับเครือข่ายมีการวางแผน

ในการสร้างเครือข่าย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

53. มีการดาํเนินการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

งานพฒันาเครือข่าย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

54. มีการประชุมชีแจงวตัถุประสงค์ในการ

สร้างเครือข่าย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

55. มีการจัดตังเครือข่ายเป็นกลไกในการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับการ

ดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

56. มีการจัดตังเครือข่ายเป็นการจัดอบรม

สมัมนาเพือพฒันาศกัยภาพผูดู้แลเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

57. มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ของผูน้าํครือข่ายผูดู้แลเด็กเพือการพฒันา

เด็กปฐมวยั +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

58. มีการเสริมสร้างความเขม้แข็งในการปฏิบติั 

งานดา้นพฒันาเด็กปฐมวยั +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อคาํถาม 
ความคดิเหน็ของผู้เชียวชาญ รวม ค่า 

IOC 

แปล

ผล 1 2 3 4 5 

59. มีการสนบัสนุนให้บุคลากรในศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็มีความกา้วหนา้ในวิชาชีพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

60. เครือข่ายรวบรวมผลการประเมินปัญหา 

อุปสรรค แนวทางแกไ้ขเพือเสนอทีมงาน

คณะผูบ้ริหารและผูบ้ริหารองค์กรส่วน

ทอ้งถิน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามค่าสัมประสิทธิแอลฟา (IOC) 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามค่าสัมประสิทธิแอลฟา (IOC) 

Descriptive Statistics 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a1 30 4.00 4.00 4.0000 .00000 

a2 30 5.00 5.00 5.0000 .00000 

a3 30 5.00 5.00 5.0000 .00000 

a4 30 5.00 5.00 5.0000 .00000 

a5 30 5.00 5.00 5.0000 .00000 

a6 30 5.00 5.00 5.0000 .00000 

a7 30 5.00 5.00 5.0000 .00000 

a8 30 5.00 5.00 5.0000 .00000 

a9 30 5.00 5.00 5.0000 .00000 

a10 30 5.00 5.00 5.0000 .00000 

b1 30 5.00 5.00 5.0000 .00000 

b2 30 5.00 5.00 5.0000 .00000 

b3 30 5.00 5.00 5.0000 .00000 

b4 30 5.00 5.00 5.0000 .00000 

b5 30 5.00 5.00 5.0000 .00000 

b6 30 4.00 5.00 4.9667 .18257 

b7 30 5.00 5.00 5.0000 .00000 

b8 30 4.00 5.00 4.0333 .18257 

b9 30 4.00 5.00 4.9667 .18257 

b10 30 3.00 5.00 4.9333 .36515 

c1 30 5.00 5.00 5.0000 .00000 

c2 30 5.00 5.00 5.0000 .00000 

c3 30 5.00 5.00 5.0000 .00000 

c4 22 5.00 5.00 5.0000 .00000 

c5 22 5.00 5.00 5.0000 .00000 

c6 22 4.00 5.00 4.0455 .21320 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

c7 22 5.00 5.00 5.0000 .00000 

c8 22 5.00 5.00 5.0000 .00000 

c9 22 5.00 5.00 5.0000 .00000 

c10 22 3.00 5.00 3.0909 .42640 

d1 22 4.00 5.00 4.9545 .21320 

d2 22 4.00 5.00 4.9545 .21320 

d3 22 4.00 5.00 4.9545 .21320 

d4 22 4.00 5.00 4.9545 .21320 

d5 22 5.00 5.00 5.0000 .00000 

d6 22 4.00 5.00 4.9545 .21320 

d7 22 5.00 5.00 5.0000 .00000 

d8 22 5.00 5.00 5.0000 .00000 

d9 22 5.00 5.00 5.0000 .00000 

d10 22 5.00 5.00 5.0000 .00000 

e1 22 4.00 5.00 4.0455 .21320 

e2 22 4.00 5.00 4.0455 .21320 

e3 22 4.00 5.00 4.0455 .21320 

e4 22 4.00 5.00 4.5455 .50965 

e5 22 5.00 5.00 5.0000 .00000 

e6 22 3.00 5.00 3.5000 .59761 

e7 22 5.00 5.00 5.0000 .00000 

e8 22 5.00 5.00 5.0000 .00000 

e9 22 5.00 5.00 5.0000 .00000 

e10 22 4.00 5.00 4.9545 .21320 

f1 22 3.00 5.00 4.9091 .42640 

f2 22 4.00 5.00 4.9545 .21320 

f3 22 4.00 5.00 4.9545 .21320 

f4 22 4.00 4.00 4.0000 .00000 

f5 22 4.00 5.00 4.3636 .49237 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

f6 22 3.00 5.00 4.8636 .46756 

f7 22 3.00 5.00 4.8636 .46756 

f8 22 3.00 5.00 4.8636 .46756 

f9 22 4.00 5.00 4.9091 .29424 

f10 22 4.00 4.00 4.0000 .00000 

Valid N 

(listwise) 
22 

    

 

Reliability 

Warnings 

Scale has zero variance items. 

 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 22 73.3 

Excludeda 8 26.7 

Total 30 100.0 

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

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.842 30 
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ประวตัผิู้วิจยั 

 

ชือ - สกุล : นางวณีพร โสนะชยั 

วนั เดือน ปี เกดิ :  10 กนัยายน พ.ศ. 2509 

สถานทีเกดิ : จงัหวดัเลย 

สถานทีอยู่ปัจจุบัน  : บา้นเลขที 11 หมู ่2 บา้นนาโคก ตาํบลศรีสองรัก  

    อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 

 

การศึกษา  

   : ปริญญาตรีศาสนศาสตรบณัฑิต วิชาเอกการประถมศึกษา  

    จากมหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั (ปี พ.ศ. 2552) 

   : ปริญญาตรีศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกการศึกษาปฐมวยั  

    จากมหาลยัราชภฎัสวนดุสิต (ปี พ.ศ. 2554) 

 

ประสบการณ์การทํางาน  

   : ครูผูดู้แลเด็ก คศ. 1 

    ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นปากหมาก  

    สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลศรีสองรัก อาํเภอเมืองเลย  

    จงัหวดัเลย 
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