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 การวิจัยครั้งนี้มวีัตถุประสงคเ์พ่ือ 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 2. เพ่ือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 
ของผู้ปกครองที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ปีการศึกษา 
2556 จ านวน 155 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ทดสอบที (t-test) และทดสอบความแปรปรวน F–test (One–way ANOVA) 

 ผลการศึกษาพบว่า 1. ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก รองลงมา คือ 
ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและการประชาสัมพันธ์ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญ พบว่า ผู้ปกครองที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นของต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ในด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และโดยรวมทั้ง 4 ด้าน ส่วนด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและการ
ประชาสัมพันธ์ ไม่แตกต่างกัน ผู้ปกครองที่มีอายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นของต่อการ
บริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ โดยรวมและราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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 Objectives of the research were: 1) to study guardians’ opinions on managements of 
tambon administrative organizations’ preschool child development centres in Munag 
district of Amnat Charoen province, 2) to compare their opinions on managements of 
tambon administrative organizations in the preceding district. . The sampling group 
employed for this study comprised 155 guardians, whose children were enrolled at 
tambon administrative organizations’ preschool child development centres. The 
research instrument was five rating scale questionnaires. The statistics utilized for 
data analyses embraced frequencies, percentage, arithmetic mean, standard 
deviation t-test and F–test (One–way ANOVA)  
 Outcomes of the research findings: 1) Guardians’ opinions on managements of 
tambon administrative organizations’ preschool child development centres in Munag 
district of Amnat Charoen province were rated ‘high’ in the overall aspect. When 
taking into account of a single aspect, it revealed that the aspect with the highest 
mean included i) academic affairs and learning experience arrangements for children, 
while the next two aspects with the lower means embraced i) relationship with 
neighboring communities and public relations, ii) premises, whereas the last aspect 
with the lowest mean was personnel. 2) The comparative results of their participation 
in educational management at its schools indicated that variables of guardians’ 
genders, ages and working experiences showed no significant differences in their 
opinions on managements of their preschool child development centres, thereby not 
being in conformity with the formulated hypotheses.  
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ประกาศคุณปูระการ 
 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ ดร.กุศล ศรีสารคาม อาจารย์ที่ปรึกษา
หลัก ดร.สัมฤทธิ์ แก้วสมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ค าปรึกษาและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมาผู้วิจัย
รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ในภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่กรุณาให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงาน ท าให้
งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบรวมทั้งให้
ค าแนะน าแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ และผู้ปกครองทุกท่านในตอบแบบสอบถามเพ่ือ
การวิจัยท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 
 ขอขอบคุณครอบครัว ตลอดจนญาติพ่ีน้องที่เป็นก าลังใจ ให้การสนับสนุนผู้วิจัยตลอดมา 
คุณค่าและเป็นประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่บุพการี บูรพาจารย์ 
และผู้มีพระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ท าให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการศึกษาและประสบความส าเร็ จ
มาจนตราบเท่าทุกวันนี้ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2546 มาตรา 41บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อมและความ
ต้องการภายในท้องถิ่น และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ มีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งจัดในรูปแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและศักยภาพคนในท้องถิ่นให้มีคุณลักษณะที่สามารถบูรณาการวิถีชีวิต
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของสังคมและประเทศชาติตามหลักแห่งการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ภารกิจการจัดการศึกษาท้องถิ่นโดยเฉพาะการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาและ
มีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรมวิชาการ ,2550 : หน้า 14) 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้พยายามปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการศึกษาอย่าง
เต็มที่ตามศักยภาพของตนเอง ภารกิจการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังมี
ความพร้อมไม่แตกต่างกันมากนัก สภาพปัญหาที่พบยังเป็นปัญหาด้านโครงสร้างองค์กร ปัญหาด้าน
บุคลากร ปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของผู้บริหาร 
และจากสภาพการจัดการศึกษาที่ผ่านมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ทราบบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาตามอ านาจหน้าที่ของตนเอง ท าให้ขาด
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีจุดอ่อนด้านบุคลากร คือส่วนใหญ่ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการศึกษาและอ านาจการตัดสินใจส่วนใหญ่อยู่ท่ีผู้บริหารท้องถิ่น (ณรงค์ พันวิลาศ,2551:หน้า17) 

 เทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ มีภารกิจด้านการจัดการศึกษาใน
ระดับปฐมวัยซึ่งมีการจัดการศึกษาส าหรับเด็กตั้งแต่อายุ 3 - 5 ขวบ โดยครอบคลุมการจัดการศึกษา
ในด้านต่าง ๆ ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก ด้านธุรการ การเงิน และ
พัสดุ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและการ
ประชาสัมพันธ์ และจากรายงานการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาด้านปฐมวัยตาม
มาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยมอบหมายให้
ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอ พ.ศ. 2551 พบว่าแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประสบปัญหาด้านต่าง ๆ คือ การ
จัดประสบการณ์แก่เด็กยังไม่มีการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กอย่างจริงจัง ส่วนใหญ่มุ่งจะเร่งให้เด็กได้
เรียนรู้หนังสือ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น การกระท าดังกล่าวเป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้ปกครอง ด้านบุคลากรพบว่ายังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์แก่เด็ก ด้าน
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งบประมาณยังขาดงบประมาณสนับสนุน ด้านอาคารสถานที่บางแห่งต้องอาศัยอาคารอเนกประสงค์
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
นอกจากนี้พบว่าพ่อแม่ขาดโอกาสการเรียนรู้วิธีการเป็นพ่อแม่ที่ดีและวิธีรักลูกให้ถูกทางยังมีความ
เข้าใจผิดในการเลี้ยงดูลูก ครอบครัว ชุมชน และประชาชนขาดการมีส่วนร่วม ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยขาดความเข้าใจในจิตวิทยาเด็ก ท าให้เด็กปฐมวัยไม่ได้รับการพัฒนา
เท่าที่ควร และจากรายงานของส านักงานสาธารณสุขในปี 2546 พบว่าในด้านการบริหารและการ
จัดการยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพในเรื่องวิธีการเรียนรู้เด็กขาดการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย ด้านข้อมูล
สภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 6 พบปัญหาด้านโรคอ้วน ผอม นอกจากนี้พบว่า
ผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดคู่มือในการด าเนินการประเมินเด็ก เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมินพัฒนาการเด็ก  

 ดังนั้นจากปัญหาในการด าเนินการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าวเป็นประเด็นที่น่าสนใจ 
เนื่องจากการพัฒนาเด็กในวัยนี้มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือหาแนวทางในแก้ปัญหาและการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพและก่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ของผู้ปกครองจ าแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา  
 
1.3 สมมุติฐานของการวจัิย 

1.3.1 ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ แตกต่างกัน 

1.3.2 ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ แตกต่างกัน 

1.3.3 ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญแตกต่างกัน 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 

อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ ปีการศึกษา 2556 จ านวน 257 คน 
1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
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 ได้แก่ ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญจ าแนกเป็น 4 ด้าน คือ  

 1. ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก  
 2. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ  
 3. ด้านอาคารสถานที ่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
 4. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและการประชาสัมพันธ์ 
1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 ท าให้ทราบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

1.5.2 ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญที่มี เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา ต่างกัน 
  
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ผู้ปกครอง หมายถึง บุคคลที่ศาลแต่งตั้งขึ้นให้ปกครองดูแลผู้เยาว์ ในกรณีเด็กไม่มีบิดา 
มารดาก็ให้ผู้ปกครองโดยชอบธรรมแทน 
 ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางด้านความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ของบุคคลที่มีต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใด เรื่องหนึ่ง ด้วยการพูด หรือเขียน ภายใต้พ้ืนฐานของความรู้.ประสบการณ์ .
และสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้น.เข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ ซึ่งความคิดเห็นนั้น อาจจะเป็นไป
ในทางเห็นดว้ยเฉยๆ หรือไม่เห็นด้วยก็ได้  
 การบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง การด าเนินการบริหารจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบด้วย4ด้าน คือ ด้านวิชาการและการจัด
ประสบการณ์แก่เด็ก ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และด้านความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและการประชาสัมพันธ์ 
 ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก หมายถึง การจัดประสบการณ์เพ่ือเตรียมเด็ก
ให้พัฒนาทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาหลักสูตร การน า
แผนประสบการณ์ไปใช้ การนิเทศ ติดตามและการประเมินผล 
 ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ หมายถึง คณะบุคคลที่ท าหน้าที่บริหารจัดการศึกษา ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ด้านอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  หมายถึง อาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อม และบรรยากาศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งส่งผลถึงความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญาของนักเรียน 
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 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและการประชาสัมพันธ์ หมายถึง ศูนย์ในฐานะที่เป็นหน่วยงาน
หนึ่งในสังคม จัดตั้งขึ้นด้วยความต้องการของคนในสังคมโดยความร่วมมือของประชาชน ดังนั้น
โรงเรียนจึงเป็นสถานที่ใกล้ชิดกับประชาชนและมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีทั้งในแง่การให้บริการ
และรับบริการจากชุมชน 
 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ 
ประกอบด้วย 1) เพศ 2) อายุและ 3) ระดับการศึกษา 
 1) เพศ หมายถึงเพศของประชาชน ที่ตอบแบบสอบถามส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ 
จ าแนกเป็นสองเพศ คือ (1) เพศชายและ (2) เพศหญิง 
 2) อายุ หมายถึง อายุของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ 
จ าแนกเป็นสามช่วงอายุ คือ (1) ต่ ากว่า 30 ปี (2) 30-43 ปี และ (3) 43 ปีขึ้นไป 
 3) ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับ
สารนิพนธ์ฉบับนี้ จ าแนกเป็นสามระดับ คือ (1) ต่ ากว่ามัธยมศึกษา (2) มัธยมศึกษา (3) สูงกว่า
มัธยมศึกษา 

 



 
 

 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องแล้วน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการวัดความคิดเห็น 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
2.4 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการของเทศบาลต าบล 
2.6 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.8 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น 

ลัดดากิตติวิภาค( สุนิสา แก้วพรหม, 2552,หน้า64) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความคิดเห็น คือ 
“ความคิดท่ีมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ ซึ่งท าให้เกิดความพร้อมที่จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบในทางบวกหรือ
ทางลบต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด” 
 สงวนสุทธิเลิศอรุณ และคณะ( วิเชียร กุลวงษ์,2551,หน้า66)ได้ให้ความหมายของความ
คิดเห็นว่า เป็นการแสดงออกซึ่งวิจารณญาณที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ความคิดเห็นของ
บุคคลเปลี่ยนแปลงไปตามข้อเท็จจริง (fact) ทัศนคติ (attitude) ของบุคคล ในขณะที่ทัศนคติจะเป็น
การแสดงความรู้สึกทั่วๆ ไปเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความคิดเห็นเป็นการอธิบายเหตุผลที่มีต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งโดยเฉพาะเพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจ  

จ าลองเงินดี(กิตติยา แนวขี้เหล็ก, 2550,หน้า18) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความคิดเห็น 
หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะที่ไม่ลึกซึ้งเหมือนทัศนคติ ความคิดเห็นนั้น
อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการแสดงออกของทัศนคติก็ได้ สังเกตและวัดได้จากคนแต่มีส่วนที่แตกต่างไป
จากทัศนคติตรงที่ทัศนคตินั้นเจ้าตัวอาจจะตระหนักหรือไม่ตระหนักก็ได้  
 สุชาจันทน์เอม (วรรณา แก้วกิตติ, 2550, หน้า26) ได้กล่าวว่า ความคิดเห็น หมายถึง 
ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่ง แต่เป็นลักษณะที่ไม่ลึกซึ้งเหมือนกับทัศนคติ คนเรามักจะมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันไปความคิดเห็นเป็นส่วนหนึ่งของทัศนคติ  
 พรทิพย์สัมปัตตะวนิชและคณะ(2547,หน้า32)ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ความคิดเห็น คือ
ความโน้มเอียง (Predisposition) ที่เกิดจากการเรียนรู้ เพ่ือที่จะตอบสนองต่อวัตถุหนึ่งอาจจะออกมา
ในลักษณะที่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อวัตถุนั้นได้” 
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 ประภาเพ็ญสุวรรณ(ดาหวัน พ่ึงญาติ, 2554,หน้า69) ได้ให้ความหมายว่า ความคิดเห็น คือ 
“ความเชื่อ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ เช่น บุคคล สิ่งของ การกระท า สถานที่ และอ่ืนๆ 
รวมทั้งท่าทีที่แสดงออกบ่งถึงสภาพของจิตใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” 
 ปรียาพรวงศ์อนุตรโรจน์(ทัศนีย์ นีลพันธ์, 2552,หน้า78)ได้ให้ความหมายไว้ว่า.ความคิดเห็น.
หมายถึง การแสดงออกซึ่งวิจารณญาณที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นการอธิบายเหตุผลที่มีต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ความคิดเห็นมีลักษณะที่แคบกว่าทัศนคติในขณะที่ทัศนคติเป็นสิ่งที่แสดงภาพความรู้สึกทั่วๆไป
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ แต่ความคิดเห็นจะอธิบายเหตุผลเฉพาะ  
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวว่า ความเห็น (ทิฏฐิ) หมายความรวมถึง ความเชื่อถือ 
ลัทธิ ทฤษฎี ความเข้าใจตามนัยเหตุผลข้อที่เข้ากับความเข้าใจของตน หลักการที่เห็นสมควร ข้อที่
ถูกใจ ข้อที่เชิดชูเอาไว้ ความใฝุนิยมหรือที่ปัจจุบันเรียกว่าค่านิยม รวมไปถึงอุดมการณ์ แนวทัศนะใน
การมองโลกและชีวิต ที่เรียกว่า โลกทัศน์และชีวทัศน์ต่างๆ ตลอดจนทัศนคติพ้ืนฐานที่สืบเนื่องจาก
การเก็บความเข้าใจและความใฝุนิยมเหล่านั้น ถ้าจะจัดเข้าเป็นพวกๆ ก็คงมี 2 ระดับ คือ ความเห็น 
ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่า ดี ไม่ดี ควรจะเป็น เป็นต้น  
 พรรณช.เจนจิต(อ้างใน สุริยา หาญแก้ว,2550, หน้า48)ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ความคิดเห็น 
เป็นเรื่องของความรู้สึกทั้งที่พอใจ ไม่พอใจ ที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีอิทธิพลทาให้แต่ละคน
สนองตอบต่อสิ่งเร้าแตกต่างกันออกไป” 
 โยธินศันสนยุทธ และจุมพลพูลภัทรชีวัน(2552,หน้า87) ได้ให้ความหมายของความคิดเห็น
ว่า “เป็นการแสดงออกทางถ้อยค า (VerbalExpression)เกี่ยวกับทัศนคติค่านิยมและความเชื่อถือ 
ความคิดเห็นดังกล่าวอาจประกอบด้วยองค์ประกอบทางอารมณ์หรือพฤติกรรมด้วยก็ได้” 
 สุโทเจริญสุข(2553,หน้า23) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความคิดเห็นเป็นสภาพความรู้สึก
ทางด้านจิตใจที่เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคล อันเป็นผลให้บุคคลมีความคิดต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่งในลักษณะที่ชอบ ไม่ชอบ หรือเฉยๆ  
 โสภาชูพิกุลชัย(2550,หน้า31)ได้ให้คาจากัดความของ ความคิดเห็นว่า “ความคิดเห็นเป็น
การรวมความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ และความรู้หรือความจริงซึ่งได้แก่ความรู้ต่างๆรวมทั้งความรู้สึก ซึ่ง
เป็นการประเมินค่าทั้งบวกและลบ ซึ่งทั้งหมดจะเก่ียวพันธ์กัน ความคิดเห็นเมื่อได้ก่อรูปขึ้นมาแล้วยาก
ที่จะเปลี่ยนแปลงได้  
 ศิริวรรณเสรีรัตน์ และคณะ(2555,หน้า20)ได้ให้ความหมายว่า “ความคิดเห็น คือ การ
ประเมิน หรือการตัดสินเกี่ยวกับความชอบหรือไม่ชอบในวัตถุ คน หรือเหตุการณ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้สึกของคนๆ หนึ่งเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง” 
 แมรี่แอลกู๊ด (MaryL.Good)(2010) ได้ให้ความหมายของความคิดเห็น(Opinion)ไว้หลาย
ความหมาย ได้แก่  
 1) ความหมายทั่วไป หมายถึง ความเชื่อ ความคิดเห็น ข้อพิจารณา ความรู้สึกหรือทัศนะที่ยัง
ไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างแน่นอน และยังขาดน้ าหนักทางเหตุผลหรือการวิเคราะห์ หรือกล่าวกว้างๆ ได้
ว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าความรู้  

2) ความหมายเฉพาะ หมายถึง การพิจารณาหรือการวินิจฉัยอย่างมีแบบแผนจากแหล่งข้อมูล 
หรือบุคคลที่เชื่อถือได้  
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3) ความคิดเห็นสาธารณะ (Public Opinion) หมายถึง การพิจารณาหรือข้อวินิจฉัยรวมๆ 
ของกลุ่มคนในสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับความเชื่อ หรือข้อเท็จจริง  
 สรุปได้ว่า ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางด้านความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใด เรื่องหนึ่ง ด้วยการพูด หรือเขียน ภายใต้พ้ืนฐานของความรู้.
ประสบการณ์ .และสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้น.เข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ ซึ่งความคิดเห็นนั้น 
อาจจะเป็นไปในทางเห็นด้วยเฉยๆ หรือไม่เห็นด้วยก็ได้  
2.1.1 ลักษณะของความคิดเห็น  
  ความคิดเห็น เป็นเรื่องของความรู้สึก การตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ โดยเห็นได้จากการที่
นักวิชาการได้ให้ความหมายที่แตกต่างกันไป ความคิดเห็นมีลักษณะในทิศทาง 2 มิติ ดังนี้  
 สงวนสุทธิเลิศอรุณ(ปิยวัฒน์ อารีเอ้ือ,2550,หน้า19)ได้กล่าวว่า “ลักษณะของความคิดเห็น
จะเป็น 2 มิติ คล้ายๆ กับวัตถุ ซึ่งเป็นมิติความกว้างและมิติความยาว ลักษณะของความคิดเห็นจะ
ประกอบด้วยมิติมีลักษณะดังต่อไปนี้  
 1. ทิศทางมีอยู่ 2 ทิศทาง คือ ทางบวกและทางลบ ทางบวก ได้แก่ ความรู้สึกหรือท่าทาง
ในทางท่ีดี ชอบหรือพึงพอใจส่วนทางลบ ก็เป็นไปทางตรงกันข้าม ได้แก่ ความรู้สึกหรือท่าทางในทางที่
ไม่ดี ไม่ชอบและไม่พึงพอใจ  
 2. ความเข็มข้นมีอยู่ 2 ขนาด คือ ความเข้มข้นมาก และความเข้มข้นน้อย เช่นบางคนมี
ความรู้สึกชอบสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก แต่บางคนมีท่าทีใฝุต่ ามากๆถ้าบุคคลมี
ความคิดเห็นที่มีความเข้มข้นมาก จะเป็นอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น” 
 นวมสงวนทรัพย์(2553,หน้า 12)ได้สรุปเกี่ยวกับความคิดเห็นว่า ความคิดเห็นมีลักษณะ
ส าคัญ3 ประการ คือ  
 1. ความคิดเห็น คือ ความพร้อมทางจิตหรือระบบประสาท กล่าวอีกนัยหนึ่งความคิดเห็น คือ 
การแสดงออกแห่งภาพทางสมองทางจิตเกี่ยวกับ วัตถุปัจเจกชน และสถานการณ์ต่างๆ  
 2. ความคิดเห็นไม่ใช่สิ่งติดมาแต่ก าเนิด หากเป็นการเรียนรู้ของมนุษย์  
 3. ความคิดเห็นท าหน้าที่กระตุ้นหรือเร้าให้บุคคลควรประพฤติ หรือแสดงปฏิกิริยาในอาการ
อย่างใดอย่าหนึ่งต่อปัจเจกชน วัตถุ หรือสถานการณ์ต่างๆ 
 สรุปได้ว่า ลักษณะความคิดเห็น จะแสดงออกมาต่อสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคน วัตถุหรือ
สถานการณ์ต่างๆ ในแง่บวกและลบ คือ ความรู้สึกที่ดี-ไม่ดี ชอบ-ไม่ชอบ พอใจ-ไม่พอใจ ซึ่งเกิดจาก
การเรียนรู้ ประสบการณ์ สภาพแวดล้อมในสังคมนั้นๆ ที่กระตุ้นให้แสดงความรู้สึกนึกคิดออกมา  
 อลิชาคงสมพงษ์ (2551,48) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับความคิดผ่านการวิจัยเรื่องความคิดเห็น
ของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกเป็น 4 
ด้านดังนี้  

1. ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็กเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มี
ต่อการจัดประสบการณ์เพ่ือเตรียมเด็กให้พัฒนาทั้งร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการศึกษาหลักสูตร การน าแผนประสบการณ์ไปใช้การนิเทศ ติดตามและการประเมินผล
ของสถานศึกษา 
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ด้านบุคลากรเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อคณะบุคคลที่ท าหน้าที่บริหารจัด
การศึกษา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบด้วย 
 คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง บุคลากรที่มาจากการเลือกตั้งจาก
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งเรียกว่า ฝุายการเมือง คือ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 พนักงานส่วนท้องถิ่น หมายถึง ปลัดและนักวิชาการศึกษา  
 ครูผู้ดูแลเด็ก หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่หลักในการอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์และ
ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา  

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมหมายถึงการจัดหาสร้างดูแลรักษาซ่อมบ ารุงสถานที่การ
จัดสิ่งแวดล้อมและมาตรการเพื่อความปลอดภัย 

ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและการประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองและชุมชน การได้รับความร่วมมือ
และช่วยเหลือจากผู้ปกครองและชุมชน การประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบอย่างทั่วถึง 

 
2.1.2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น  
 จากการศึกษาเอกสารต่างๆ พบได้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิต่อความคิดเห็นนั้นมีนักวิชาการได้กล่าวไว้ 
ดังนี้  
 ประภาเพ็ญสุวรรณ(ประวิทย์ กุลาเพ็ญ ,2550,หน้า98) ได้กล่าวว่า “อายุ มีผลต่อเจตคติของ
บุคคลส่วนใหญ่มักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ยาก ซึ่งท าให้มีผลต่อเจตคติของเขาเอง 
นอกจากอายุแล้วยังมีตัวแปรอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น ปฏิกิริยาของบุคคลต่อสิ่งเร้า ข่าวสาร เป็นต้น 
บุคคลที่แตกต่างกัน จะมีปฏิกิริยาไม่เหมือนกัน ผลที่จะมีต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ความคิดย่อม
แตกต่างกันไปด้วย” 
 รัชนีพิทักษ์ญาติ(ไพรวัลย์ วานรภพ, 2550, หน้า69) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
คิดเห็น สามารถสรุปได้ดังนี้  

1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  
 1.1) ระดับการศึกษา การศึกษามีอิทธิพลมากต่อการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นเพราะ
การศึกษาจะท าให้บุคคลนั้นๆ มีความรู้เรื่องต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น คนที่มีความรู้มากมักจะมีความ
คิดเห็นในเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผล  

1.2) ความเชื่อ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลในการยอมรับต่อสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจแตกต่าง
กันออกไป เช่น ความเชื่อในการนับถือศาสนา เป็นต้น  
 1.3) สถานภาพทางสังคม หมายถึงสิทธิและหน้าที่ที่มีต่อผู้อ่ืน และต่อสังคมหรือกลุ่มเป็น
ส่วนรวม  
 1.4) ประสบการณ์ เป็นสิ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ท าให้มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่และความ
รับผิดชอบของงาน ซึ่งจะส่งผลต่อความคิดเห็น  

2) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
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 2.1)การอบรมของครอบครัว หมายถึง การที่พ่อแม่หรือบุคคลในครอบครัวสั่งสอนโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม ให้สมาชิกของกลุ่มได้เรียนหรือรับเอาระเบียบวิธี กฎเกณฑ์ค่านิยมต่างๆ ที่กลุ่ม
นั้นได้ก าหนดไว้เป็นระเบียบของความประพฤติ และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคมนั้น  
 2.2) กลุ่มและสังคมที่เกี่ยวข้อง มีอิทธิพลต่อบุคคลอย่างมาก เพราะเมื่อบุคคลอยู่ในกลุ่มใด 
หรือสังคมใดก็จะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มหรือสังคมนั้นและในที่สุดก็มักจะมี
ความคิดเห็นคล้อยตามไปกับกลุ่มและสังคมนั้นด้วย  
 2.3) สื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อ
การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของบุคคล เพราะเป็นสิ่งที่สร้างความคิดทั้งทางด้านบวก และด้านลบ 
 สรุปได้ว่า การตัดสินใจ ประเมินค่า หรือแสดงทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดของแต่ละ
บุคคล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นจะประกอบปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยแวดล้อม ปัจจัยส่วน
บุคคลจะประกอบด้วย ความรู้ ความเชื่อ สถานภาพทางสังคม และประสบการณ์ ปัจจัยแวดล้อม
ประกอบด้วย ครอบครัว สังคม และสื่อมวลชน  
 
2.2แนวคิดเกี่ยวกับการวัดความคิดเห็น  
  จากการศึกษาเอกสารต่างๆ พบได้ว่าการวัดความคิดเห็นนั้น มีนักวิชาการได้กล่าวไว้ ดังนี้  
 นีออนกลิ่นรัตน์(อนันต์ ชุมวัน , 2555,หน้า78) ได้กล่าวว่า ความคิดเห็นและทัศนคติ มี
ความหมายและลักษณะต่างๆ ใกล้เคียงกันมาก.ดังนั้น.การวัดความคิดเห็นจึงใช้วิธีการวัดทางทัศนคติ
ได้ด้วย แต่เนื่องจากทัศนคติเป็นพฤติกรรมภายใน และไม่สามารถทราบได้เลยว่าบุคคลมีทัศนคติ 
 จ าเรียงภาวิจิตร(สาธารณมติ, เอกสารในการประกอบการสอนชุดวิชาสังคมศึกษา 4(เล่ม 2)
อย่างไร ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีการอนุมานจากพฤติกรรมภายนอกที่บุคคลแสดงออก และมีวิธีการวัด
หลายๆ อย่างด้วยกัน การรายงานตนเองเป็นการวัดทัศนคติโดยวิธีการให้ผู้ถูกวัดรายงานตนเองถึง
ความรู้สึกท่าทีต่อสิ่งนั้นๆ อาจเป็นไปในรูปทางบวกหรือทางลบไม่ได้แยกวัดองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน 
คือ ด้านความคิด ความรู้สึก หรือด้านพฤติกรรม แต่จะวัดเพียง ดี-ไม่ดี สนับสนุน-คัดค้าน เห็นด้วย-ไม่
เห็นด้วย มาตราวัด ทัศนคติแบบนี้แบ่งออกได้หลายประเภท เช่น มาตราวัดของลิเคิร์ท.(Likert-
Type.Scales).ได้สร้างมาตรวัดทัศนคติ โดยพัฒนามาจากของ.Thurstoneมีข้อความทั้งบวกและทาง
ลบปะทะกัน ส่งไปให้ผู้ตอบตัดสินว่าข้อความใดตรงกับระดับความคิดเห็นของผู้ตอบมากที่สุด ซึ่งมี 5 
ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่มีความเห็น ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่จากการใช้
มาตรวัดแบบนี้มักจะพบว่า ผู้ตอบที่ช่องไม่มีความเห็นเป็นส่วนมาก จึงมีการใช้ค าว่าเห็นด้วยเพียง
เล็กน้อย และไม่เห็นด้วยเพียงเล็กน้อย แทนค าว่าเฉยๆ เพ่ือให้สามารถวัดความเห็นของผู้ตอบได้  
 การสังเกตพฤติกรรม การสังเกตพฤติกรรมภายนอกของบุคคลเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท าให้ทราบถึง
ทัศนคติของบุคคลได้ ซึ่งอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ประกอบด้วยเพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์อธิบายเพ่ิมเติม 
และนอกจากนั้นอาจจะใช้วิธีการต่างๆ ต่อไปนี้ เพ่ือวัดทัศนคติหรือความคิดเห็น  
ได้แก่  
 1) การใช้วิธีการกึ่งสะท้อนภาพ เช่น การใช้ผู้ถูกศึกษาบรรยายภาพที่มองเห็นไม่ชัดเจน หรือ
ใช้เติมค า หรือข้อความ หรือให้พูดค าใดค าหนึ่งที่นึกขึ้นได้ทันทีหลังจากท่ีเสนอค าท่ีต้องการวัด  
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 2) ผลการท าแบบทดสอบแบบปรนัย คือ การเลือกค าตอบจากแบบทดสอบแบบปรนัยใน
ตัวเลือกที่ไม่ถูกต้อง และแสดงถึงความล าเอียงในเรื่องนั้น โดยจะต้องมีค าตอบที่ถูกต้อง 
ไว้ด้วย  
 3) การวัดจากปฏิกิริยาของร่างกาย เนื่องจากว่าขณะที่ร่างกายเกิดอารมณ์จะมีปฏิกิริยาของ
ร่างกายที่สามารถวัดได้ เช่น การใช้เครื่องวัดการตอบสนองของผิวหนัง การวัดจากอัตราการเต้นของ
หัวใจ.การบีบตัวของหลอดเลือด.การหดและการขยายตัวของม่านตา สิ่งเหล่านี้จะท าให้รู้ถึงความ
เข้มข้นของทัศนคติ แต่ไม่สามารถบอกทิศทางว่าเป็นไปในทางลบหรือทางบวก  
 4) การวัดด้วยการแสดงออกทางใบหน้าแบบนี้ แบ่งเกณฑ์การวัดออกเป็นอาการของปาก 
กล่าวคือ ถ้าริมฝีปากโค้งข้ึนก็แสดงว่ามีความเห็นด้วย ถ้าริมฝีปากอยู่ในระดับแนวราบหรือปกติ แสดง
ว่าไม่แสดงความคิดเห็นหรือไม่แน่ใจ แต่ถ้าริมฝีปากโค้งงอลงล่าง แสดงให้เห็นว่าไม่เห็นด้วย  
  การวัดความคิดเห็น.หรือทัศนคติส่วนใหญ่จะใช้วิธีการแบบรายงานตนเอง เพราะสามารถ
จัดเก็บข้อมูลได้จากคนกลุ่มใหญ่ ซึ่งอาจกระท าได้โดยการสัมภาษณ์ ซึ่งมีทั้งแบบสัมภาษณ์ที่มีลักษณะ
ค าถามไว้ให้เลือกตอบ และลักษณะค าถามที่ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ หรืออาจ
ใช้แบบสอบถามซึ่งสามารถใช้ได้รวดเร็ว ข้อมูลที่ได้สามารถไปอธิบายได้กว้างขวาง แต่มีข้อจ ากัด 
เพราะอาจได้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงกับพฤติกรรมของเขา เนื่องจากบุคคลเกิดความระมัดระวัง
ในการตอบแบบสอบถาม เพราะฉะนั้น การวัดทัศนคติจึงควรใช้หลายๆ วิธีประกอบกัน เพ่ือช่วยเสริม
ข้อบกพร่องในวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 พรเพ็ญเพชรสุขศิริ (2552,หน้า 10)ได้กล่าวถึงมาตราวัดทัศนคติและความคิดเห็นที่ใช้กันอยู่
แพร่หลายมี 4 วิธี คือ  
 1. วิธีของเธอร์สโตน (Thuston’sMethod)เป็นวิธีสร้างมาตราวัดออกเป็นปริมาณแล้ว
เปรียบเทียบตาแหน่งของความคิดเห็นหรือทัศนคติไปในทางเดียวกันและเสมือนว่าเป็น scale ที่มีช่วง
ห่างเท่ากัน (equal-appearing intervals) 
 2. วิธีของกัตต์แมน (Guttman’s Scale) เป็นวิธีวัดทัศนคติหรือความคิดเห็นในแนวเดียวกัน
และสามารถจัดอันดับของทัศนคติสูง-ต่ า แบบเปรียบเทียบกันและกันได้ จากอันดับต่ าสุดถึงสูงสุดได้ 
และแสดงถึงการสะสมของข้อความคิดเห็น  
 3. วิธีจ าแนกแบบเอส ดีสเกล. (Semantic.Differential.Scale. :.S-D.Scale) เป็นวิธีการวัด
ทัศนคติหรือความคิดเห็น โดยอาศัยคู่ค าคุณศัพท์ที่มีความหมายตรงกันข้าม (Bipolar Adjective) 
เช่น ดี-เลว,ขยัน-ขี้เกียจ เป็นต้น  
 4. วิธีของไลเคิร์ท (Likert’s Method) เป็นวิธีสร้างมาตรวัดทัศนคติและความคิดเห็นที่นิยม
แพร่หลาย เพราะว่าเป็นวิธีสร้างมาตราวัดที่ง่าย ประหยัดเวลา ผู้ตอบสามารถแสดงทัศนคติในทาง
ชอบหรือไม่ชอบ โดยจัดอันดับความชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งอาจมีค าตอบให้เลือก4 หรือ 5 ค าตอบ และ
ให้คะแนน 5, 4, 3, 2, 1 หรือ +2, +1, 0, -1, -2 ตามล าดับ 23 
 สรุปได้ว่า ความคิดเห็น เป็นการแสดงออกทางด้านความรู้สึกของแต่ละบุคคลในการตัดสินใจ 
ประเมินค่า หรือแสดงทรรศนะเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีความเชื่อ ทัศนคติ 
และค่านิยมเป็นองค์ประกอบ ความคิดเห็นแสดงออกได้ทางการพูดหรือการเขียน โดยอาศัยพ้ืนฐาน
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ทางด้านความรู้ ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม และข้อมูลข่าวสารของแต่ละบุคคลซึ่งไม่มีกฎเกณฑ์
ตายตัว  
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
     1) การบริหารการศึกษา 
 การศึกษาเป็นหัวใจส าคัญที่จะช่วยให้คนสามารถพัฒนาตนเองและเรียนรู้การอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข การศึกษามีการพัฒนาไปไม่หยุดยั้ง การบริหารด้านการศึกษาจึงต้องใช้ทั้งศาสตร์และ
ศิลป์จึงมีอาจารย์และนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาซึ่งในหัวข้อนี้
ผู้วิจัยจะกล่าวถึงความหมายของการบริหารการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
          1.1 ความหมายของการบริหารการศึกษา 
 รังสรรค์ประเสริฐศรี ( ม.ม.ป.,หน้า 9-15)กล่าวว่า ค าว่า การบริหาร (Administration) 
โดยทั่วไปใช้ในความหมายกว้างๆ ที่รวมทั้งการบริหารภาครัฐและเอกชน มีคนไม่น้อยที่เข้าใจว่า “การ
บริหาร” หมายถึงการบริหารราชการ แท้ท่ีจริงมีค าเฉพาะที่หมายถึง การบริหารราชการและเป็นค าที่
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ก าหนดขึ้นคือ รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) อนึ่งมีค าอีก
ค าหนึ่งคือการจัดการ (Management) ซึ่งมักหมายถึง การจัดการในทางธุรกิจมากกว่า อย่างไรก็ดี
การพยามแยกแยะความแตกต่างของค าว่าการบริหารและการจัดการ แม้จะมีความชัดเจนอยู่บ้างก็ยัง
นิยมใช้ค าทั้งสองนี้แทนที่กันและกันได้ การบริหารมีความหมายได้ทั้งในลักษณะที่เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับวิชาการบริหาร และลักษณะที่เป็นกิจกรรมการบริหารงาน ในความหมายแรกการบริหาร 
เป็นสาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบ ให้เป็นระบบของการศึกษา เรียกว่ารัฐประศาสนศาสตร์ โดยลักษณะ
นี้ย่อมเห็นได้ว่าการบริหารมีลักษณะเป็นศาสตร์ (Science) แต่ถ้าพิจารณาความหมายในแง่หลังว่า
การบริหารเป็นลักษณะของการปฏิบัติ เรียกว่า การบริหารรัฐกิจซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ประกอบกันแล้ว การบริหารก็ยอมมีลักษณะเป็นศิลปะ 
 ดังนั้น จากความหมายข้างต้น จึงสรุปได้ว่าการบริหารการศึกษาหมายถึงการบริหารภาครัฐ
ด้านการศึกษาและการบริหารในเชิงของการปฏิบัติที่ต้องน าความรู้ประสบการณ์มาประกอบในการ
จัดการการศึกษาในสถานศึกษา 
 ชาญชัยอาจินสมาจาร (2542, หน้า 39) การบริหารการศึกษา หมายถึง ความพยายามที่จะ
สั่งแนะ ผสมผสานความพยายามของมนุษย์ซึ่งมีจุดรวมที่มุ่งสู่จุดหมายปลายทาง หรือเปูาหมาย
บางอย่างการบริหารการศึกษาเป็นกิจกรรมที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่สั่งการให้
ความสะดวกในการท างานของบุคลาการทางการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน 
 เยาวพาเดชะคุปต์ (2542, หน้า 10) การบริหารการศึกษา หมายถึง ความพยายามที่จะใช้
ทรัพยากรให้มีประโยชน์มากที่สุด และบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อ
พิจารณาในเชิงระบบแล้วจะเป็นว่าการบริหารการศึกษาเป็นเรื่องของขั้นตอนระหว่างทรัพยากร
กระบวนการและผลผลิต ส าหรับทรัพยากรนั้นอาจครอบคลุมไปถึง คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ การจัดการ
ส่วนผลผลิตนั้นย่อมมุ่งตรงๆ ที่ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพหรือก าไร ทั้งนี้ผลผลิตจะเป็นไปได้
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ย่อมขึ้นอยู่กับกระบวนการหรือวิธีการที่จะน าไปใช้ใน การบริหาร 
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 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (2542, หน้า 20) การบริหารการศึกษาเป็นศาสตร์
อย่างหนึ่งที่ไม่มีกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ตายตัว สามารถยืดหยุ่นและประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์
ในการบริหารคนและการบริหารงาน เพ่ือมุ่งหวังผลส าเร็จของงานนั้นต้องอาศัยศิลปะของนักบริหาร
มืออาชีพ ไม่มีเทคนิคหรือหลักการบริหารใดดีที่สุด ไม่มีหลักการบริหารใดที่เป็นแบบส าเร็จรูปส าหรับ
การบริหาร 
 กรมสามัญศึกษา (2543, หน้า 14) กล่าวไว้ว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆ 
ที่บุคคลหลายคนร่วมมือกันด าเนินการเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน นับตั้งแต่บุคลิกภาพ
ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพ่ือให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคมโดย
กระบวนการต่างๆ อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคลและอาศัยทรัพยากรตลอดจนเทคนิค
ต่างๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเปูาหมายของสังคมที่ตนด าเนินชีวิตอยู่ 
 สมาน อัศวภูมิ (2545, หน้า 52) กล่าวไว้ว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง การจัดการของ
สถาบันต่างๆ ซึ่งออกแบบไว้เพ่ืออ านวยการให้เกิดการสอนและการเรียน ท าหน้าที่เป็นเครื่องมือใน
การด าเนินการจัดการเรียนการสอน แต่มิใช่ด าเนินการเอง ดังนั้นบุคลากร ทุกคนที่ อยู่ในระบบของ
โรงเรียนต้องร่วมมือกันเพ่ือการบรรลุจุดประสงค์ กิจกรรมการบริหารต่างๆ จ าต้องออกแบบให้เอ้ือต่อ
การเรียนการสอนด้วย 
กล่าวโดยสรุป การบริหารการศึกษา หมายถึง การบริหารรัฐกิจด้านการจัดการศึกษา โดยการ
ผสมผสานความพยายามของบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรให้ท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ยึด
กฎเกณฑ์ตายตัว สามารถประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ ให้เกิด การเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ 
       1.2 หลักการและแนวคิดการบริหารการศึกษา 
 บัญชาอ่ึงสกุล (2543, หน้า14-15) กล่าวถึงหลักการบริหารการศึกษาไว้ดังนี้ หลักการ
บริหารการศึกษา มีหลักเกณฑ์การบริหารค่อนข้างพัฒนาไปทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งได้มุ่งเน้น
เรื่องมนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร การบริหารงานอย่างเดียวไม่สามารถจะประสบผลส าเร็จได้ถ้าขาด
ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน ผู้บริหารที่ดีต้องสร้างความเข้าใจต่อกันระหว่างเพ่ือนร่วมงานจะต้องใช้
หลักการประสานสัมพันธ์เชิงบวก ซึ่งมีหลักการส าหรับผู้บริหารดังนี้ 
 1) การใช้หลักยึดตนเอง (ego State) ผู้บริหารต้องสามารถมองบุคลิกภาพของตัวเองและ
เพ่ือนร่วมงานให้ทะลุปรุโปร่ง 
  (1) บุคลิกภาพของการเป็นพ่อแม่ (Parents) เป็นภาวะของการใช้อ านาจต่อผู้อ่ืน 
เป็นการเรียนรู้ที่ไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ผลของการกระท าอาจจะคาดการณ์ผิดไปก็ได้ และมีผลน าไปสู่
การเกิดอคติต่อบุคคลนั้นในที่สุด 
  (2) บุคลิกภาพความเป็นเด็ก (Child) เป็นภาวะของการคลายเครียดโดยธรรมชาติ
ของภาวะความเป็นเด็กทางด้านควบคุมอารมณ์ ภาวะเหล่านี้มีได้ขึ้นอยู่กับอายุ มี ได้ทุกคนตั้งแต่เกิด
จนตาย ได้แก่ free chidอารมณ์อิสระสุดขีด ดีใจ เสียใจสุดขีด adapted อารมณ์ที่ถูกตีกรอบ รู้ว่า
อะไรควรไม่ควร little professor อารมณ์แก่แดดไม่เป็นไปตามธรรมชาติของ วุฒิภาวะ 
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  (3) บุคลิกภาพความเป็นผู้ใหญ่ (Adult) เป็นภาวะที่ต้องอาศัยข้อมูลข้อเท็จจริงหรือ
ประสบการณ์ที่ผ่านการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวันโดยธรรมชาติความเป็นผู้ใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความ
กระตือรือร้น เปิดใจกว้าง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
 2) การใช้หลักของการสัมผัสกายสัมผัสใจ (Stroking) การสัมผัสกายสัมผัสใจเกิดขึ้นได้ 2 ทาง 
คือ ทางบวกและทางลบ เมื่อใดคนไม่ได้บวกก็จะไขว่คว้าทางลบทันที ผู้บริหารต้องมีสติและระลึกอยู่
เสมอว่า ทุกคนต่างต้องการให้คนอ่ืนมองว่าเป็นบุคคลส าคัญเสมอ 
 เนตรนพิชญ์ จ าปาทองเทศ (2544, หน้า 22) ได้กล่าวถึงหลักการบริหารการศึกษาไว้ดังนี้ 
 1) หลักการกระจายอ านาจจากกระทรวงไปยังสถานศึกษา 
 2) หลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
บริหาร การตัดสินใจ และร่วมกันจัดการศึกษา 
 3) หลักการคืออ านาจการศึกษาให้ประชาชน เพ่ือให้ท้องถิ่นและชุมชนประชาชนได้
ด าเนินการจัดการศึกษาของเขาเอง 
 4) หลักการบริหารตนเองเพ่ือเปิดโอกาสให้โรงเรียนมีอ านาจหน้าที่ที่จะบริหารจัดการด้วย
วิธีการที่หลากหลาย ภายใต้นโยบายที่ได้รับจากส่วนกลางซึ่งเชื่อมั่นว่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม 
 5) หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยส่วนกลางมีองค์กรอิสระท าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
การบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามนโยบายที่ก าหนด 
 ธีระ รุญเจริญ (2546, หน้า 9-10) กล่าวถึง หลักการบริหารการศึกษาตามแนวการศึกษา
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไว้ดังนี้ 
 1) เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยมีองค์คณะบุคคลส่วนกลาง ได้แก่ สภาการศึกษา 
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการอุดมศึกษา 
คณะกรรมการศาสนาและวัฒนธรรมส่วนท้องถิ่น ได้แก่ คณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เขตพ้ืนที่การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
 2) เป็นการบริหารที่เน้นการด าเนินการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนที่ทุกคน ทุกฝุาย ทุกองค์กรมีส่วนร่วม มีหลักการ แนวทาง รูปแบบที่ชัดเจน เน้นการใช้
เทคโนโลยี 
 3) เป็นการบริหารที่ใช้บุคลากรมืออาชีพ มีลักษณะเฉพาะ มีวิสัยทัศน์เป็นผู้น ามนุษยสัมพันธ์ 
ต้องมีใบอนุญาตประกอบอาชีพ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 4) เป็นการบริหารที่ต้องมีการตรวจสอบ และประเมิน ตามมาตรฐานภายใน โดยหน่วยงาน
ภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 5) เป็นการบริหารที่เน้นเป็นพิเศษที่สถานศึกษา ใช้การกระจายอ านาจการบริหาร 4 ด้าน คือ 
การบริหาร งบประมาณ บุคลากรและวิชาการ โดยเน้น SBM (การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
school-based management) 
 6) เป็นการบริหารที่เน้นการกระจายอ านาจไปสู่ระดับท้องถิ่น คือ เขตพ้ืนที่และสถานศึกษา 
 7) เป็นการบริหารที่อาศัยองค์กรวิชาชีพ ได้แก่ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กร
กลางการบริหารงานบุคคล 
 8) เป็นการบริหารที่เน้นการทัดเทียมกัน ในด้านปริมาณ ค่าใช้จ่ายรายหัว 



 
14 

 9) เน้นคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพมากขึ้น 
 10) เป็นการบริหารงานวิชาการ ประกันคุณภาพให้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม 
      2) การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 ส านักเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ  (2545, หน้า 
3-7) กล่าวถึงแนวคิดและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก พัฒนาการมนุษย์เป็น การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่แรกเกิด
ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ครอบคลุมทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา จะมีความสัมพันธ์และพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เป็น
ล าดับขั้นไปพร้อมกันทุกด้าน เด็กแต่ละคนจะเจริญเติบโตแตกต่างกันไปตามวัย โดยพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยบ่งบอกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเด็กอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละพัฒนาการมีทฤษฎีอธิบายไว้
และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเด็ก เช่น ทฤษฎีพัฒนาการทางด้านร่างกาย การเจริญเติบโตของ
เด็กเป็นล าดับขั้น ทฤษฎีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา อธิบายว่าเด็กเกิดความพร้อมวุฒิภาวะ ซึ่งจะ
พัฒนาตามอายุ ประสบการณ์ ค่านิยมทางสังคม และสิ่งแวดล้อม หรือทฤษฎีพัฒนาการทาง
บุคลิกภาพ อธิบายว่าเด็กจะพัฒนาได้ดีถ้าในแต่ละช่วงอายุเด็กได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ตนพอใจ 
ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก จึงเหมือนแนวทางการจัดประสบการณ์ที่ เหมาะสมกับเด็กเพ่ือ
ส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาตามเปูาหมายที่ต้องการอย่างชัดเจน 
 2. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ การเรียนรู้ของเด็กสืบเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการที่เด็กปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยเด็กจะเป็นผู้กระท าด้วยตัวเอง 
การเรียนรู้จะจะเป็นไปได้ดี ถ้าเด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เพราะ การเรียนรู้เป็นพ้ืนฐานของ
พัฒนาการที่สูงขึ้น 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับการเล่นของเด็ก การเล่นจะมีอิทธิพลและมีผลดีต่อ การเจริญเติบโต ช่วย
พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาจากการเล่น เด็กมีโอกาสเคลื่อนไหว 
ผ่อนคลาย และแสดงออกเรียนรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน การเล่นจึงเป็นทางที่จะสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ของเด็ก 
 4. แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมและสังคม บริบททางสังคมและวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อมที่เด็ก 
ท าให้เด็กแต่ละคนแตกต่างกันไปดังนั้นผู้สอนจะต้องเข้าใจวัฒนธรรมและสังคมที่แวดล้อมตัวเด็ก ที่มี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้เด็ก เพ่ือช่วยให้เด็กได้พัฒนาเกิดการเรียนรู้ 
อยู่ในกลุ่มคนที่มาจากพ้ืนฐานที่เหมือนหรือแตกต่างอย่างราบรื่นและมีความสุข 
 จากแนวคิดและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ที่ส าคัญเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กที่มี
ความสัมพันธ์และพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอนไปพร้อมกันทุกด้าน แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้
ยึดให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยตัวเอง ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอิสระเอ้ือต่อการเรียนรู้และ
บูรณาการให้เหมาะสม กับระดับพัฒนาการเด็ก โดยถือว่าการเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมายคือหัวใจส าคัญ
ของการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กและแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมที่แวดล้อม มีอิทธิพลต่อ
การเรียนรู้พัฒนาศักยภาพเด็กให้มีความพร้อม ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องใน การจัดการศึกษาปฐมวัย
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในสังกัดจึงควรตระหนักเกี่ยวกับ
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แนวคิดและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน บรรลุ ตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาต่อไป 
      1) ความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 1. การพัฒนามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องริเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา โดยเฉพาะ
ในช่วงปฐมวัย (0-5 ปี) ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งปวง 
 2. ปัจจัยแวดล้อมและการเลี้ยงดูที่เหมาะสม สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานของสมองมนุษย์ได้ ช่วงเวลาที่ส าคัญและจ าเป็นที่สุดในการพัฒนาสมองคือ 
ในช่วง 5 ปี แรกของชีวิต 
 3. การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ที่ยั่งยืน และปูองกันปัญหาสังคมใน ระยะยาว จ าเป็นต้องเริ่ม
พัฒนาตั้งแต่ปฏิสนธิ โดยเน้นให้ครอบครัวเป็นแกนหลักในการพัฒนาเด็กและให้ชุมชนและสังคมเป็น
ฐานที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาเลี้ยงดูทุกขั้นตอน 
 4. แนวคิดในการพัฒนาเด็กเพ่ือให้มีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลนับแต่ปฏิสนธิจวบจน
เจริญวัย จ าเป็นต้องมีการตื่นตัวและผนึกก าลังกันทุกฝุาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคธุรกิจที่
ต้องร่วมส่งเสริมครอบครัวให้พ่อแม่ มีความรักและความรู้สามารถเลี้ยงดูบุตรหลานได้อย่างถูกวิธี 
 5. ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้เลี้ยงดู รวมทั้งแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและครอบครัว มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้เจริญเติบโตพัฒนาไปใน
ทิศทางที่พึงประสงค์ บุคคลเหล่านี้ต้องมีความรู้เชิงหลักวิชาและทักษะที่ถูกต้องในการเลี้ยงดูเด็กซึ่ง
เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ 
 6. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า การศึกษาได้แสดงว่าการลงทุนเพ่ือ
การพัฒนาเด็กเล็กตั้งแต่ต้น เป็นการลงทุนที่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการตามแก้ปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้น
เพราะความไม่มีคุณภาพของประชาชนในสังคม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2546, 
หน้า 18) 
 จากค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า การพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพที่ยั่งยืน อย่างมีประสิทธิภาพ
และสมบูรณ์ได้นั้น จ าเป็นต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา และ การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานของสมองมนุษย์ได้ ช่วงเวลาที่ส าคัญและจ าเป็นที่สุดใน การพัฒนาสมองคือ ในช่วงอายุ 5 ปี
แรกของชีวิต 
       2) หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตลอดจนการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือบุคลากรที่มีความสามารถใน
การอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษาเด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนตามล าดับขั้นตอน
ของการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล และเต็มตามศักยภาพ โดยก าหนดหลักการดังนี้ 
 1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท 
 2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 
 3. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 
 4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข 
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 5. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 
 หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 หลักการจัดศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กที่อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ขวบ นั้นเป็นหลักการที่
ค านึงถึงการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมเพ่ือโอกาสในการพัฒนาเด็กทุกด้านตามล าดับขั้นตอนของ
พัฒนาการอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ยังเน้นการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนา ครอบคลุมเด็ก ทุกประเภททั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิเศษ 
โดยค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลและเน้นเด็กเป็นส าคัญ การจัด การศึกษา จัดหลักการให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรมตามความเป็นอยู่จริงของเด็กโดย มีผู้ใหญ่ในชุมชนเป็นผู้
เชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่เด็ก ทั้งยังเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนา อย่างเป็นองค์รวม โดยผ่านการ
เล่นซึ่งเป็นพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็กและผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยเด็กเล็ก โดยมีผู้ใหญ่ 
เป็นแบบอย่างที่ดีของการเรียนรู้  การจัดประสบการณ์ต่างๆ ในการเรียนรู้ที่สามารถด ารง
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข ซึ่งต้องได้รับการประสานความร่วมมือจากครอบครั ว 
ชุมชน และสถานศึกษาแนวทางดังกล่าวข้างต้นน ามาสู่การจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 
 1. การสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม การพัฒนาหลักสูตรพิจารณาจากวัยและประสบการณ์ของ
เด็กโดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 
และลักษณะนิสัย โดยอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์เดิมที่เด็กมีอยู่ และประสบการณ์ใหม่ที่เด็กจะ
ได้รับ ซึ่งต้องเป็นหลักสูตรที่ให้โอกาสทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส และเด็กพิเศษ 
 2.การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กซึ่งควรอยู่ในสภาพแวดล้อมด้วย
ธรรมชาติ ตอบสนองความต้องการ ความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ต้องสะอาด 
ปลอดภัย อากาศสดชื่น ผ่อนคลาย มีโอกาสออกก าลังกายและพักผ่อน มีสื่อที่มาจากธรรมชาติและ
วัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัยให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง สภาพแวดล้อมใกล้ตัว
และโลกท่ีเด็กอยู่รวมทั้งการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม 

3.การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กซึ่ งครูผู้ดูแลเด็กต้อง
เปลี่ยนแปลงบทบาทจากผู้บอกความรู้หรือสั่งให้เด็กท า มาเป็นผู้อ านวย ความสะดวกโดยที่ครูผู้ดูแล
เด็กจะต้องยอมรับ เห็นคุณค่า รู้จัก และเข้าใจเด็กแต่ละคนที่ตนดูแลรับผิดชอบ เพ่ือจะได้วางแผน 
สร้างสภาพแวดล้อมและกิจกรรมต่างๆ ได้เหมาะสม นอกจากนี้ ครูผู้ดูแลเด็กจะต้องรู้จักพัฒนาตนเอง 
ปรับปรุงการใช้เทคนิค การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็ก 

4. การบูรณาการการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยยึดหลักการบูรณาการ
ที่ว่า หนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายทักษะ
และหลายประสบการณ์ส าคัญ จึงเป็นหน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็กควรวางแผนการจัดประสบการณ์ให้เด็ก
เรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลายกิจกรรม หลากหลายทักษะหลากหลายประสบการณ์ส าคัญ อย่าง
เหมาะสมกับวัย 

5. การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ครูผู้ดูแลเด็กควรสังเกตและประเมินทั้งการ
สอนของตนและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กว่าได้บรรลุตามจุดประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้หรือไม่ ผล
ทีได้จากการสังเกต สามารถบอกได้ว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และ มีความก้าวหน้าเพียงใด ซึ่งจะช่วยครู
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ผู้ดูแลเด็กในการวางแผนการจัดกิจกรรม ชี้ให้เห็นพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล ความต้องการ
พิเศษของเด็กแต่ละคน และยังใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
 6. ความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้ดูแลเด็กและครอบครัวของเด็ก เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เด็กเติบโตขึ้นมา ครูผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครองเด็ก ต้องการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลท าความเข้าใจพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ต้องยอมรับ และร่วมมือกัน
รับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการพัฒนาตามหลักการจัดหลักสูตรให้บรรลุเปูาหมายที่ต้องการร่วมกัน 
 จากค าอธิบายข้างต้นพอสรุปได้คือ เด็กทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับ การอบรมเลี้ยงดูและ
ส่งเสริมพัฒนาการตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และได้รับการศึกษา เด็กปฐมวัยเพ่ือให้เด็กมี
โอกาสพัฒนาศักยภาพตนตามล าดับขั้นตอนของการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล และเต็มตาม
ศักยภาพ 
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
 ด้านวิชาการ 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับงานด้านวิชาการถือเป็นงานที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะการ
บริหารการศึกษาในโรงเรียนก็เพ่ือตอบสนองความส าเร็จของผลงานดังนั้นการบริหารงานวิชาการจึง
เป็นงานที่ส าคัญของผู้บริหารโรงเรียนที่ต้องรับผิดชอบจึงได้มีนักการศึกษาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ความหมายของการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 
 ปรียาพรวงศ์อนุตรโรจน์ (2533, หน้า16)ได้กล่าวถึงการบริหารงานวิชาการไว้ว่าเป็นงานที่
ส าคัญส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาเนื่องจากการบริหารงานเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดใน
สถานศึกษาโดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนตลอดจนการประเมินผลการ
สอนเพ่ือให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่นักเรียน 
 หน่วยศึกษานิเทศก์ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2538, หน้า62)ได้วิจัยปัญหาการใช้
หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533)โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานครพบว่าโรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรโดยเน้นทักษะกระบวนการการ
ฝึกผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 สรุปได้ว่าการบริหารงานวิชาการหมายถึงการบริหารงานเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดใน
สถานศึกษาโดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนพัฒนาให้ได้ผลดีและมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนมากท่ีสุด 

ด้านบุคลากร 
 การบริหารงานบุคลากรเป็นหัวใจของการบริหารอันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการบริหารหน่วยงานใด
ก็ตามถ้าการบริหารบุคลากรขาดประสิทธิภาพ หน่วยงานนั้น ๆจะเจริญได้ยากการบริหารงานใน
โรงเรียนก็เช่นกันจะได้ผลดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับบุคคลที่รับงานไปท าถ้าบุคคลนั้นขาดขวัญก าลังใจหย่อน
สมรรถภาพงานก็บกพร่องผู้บริหารโรงเรียนควรจะต้องบริหารงานบุคคลให้ได้ผลดีและได้รับ
ความส าเร็จบุคลากรทุกฝุายร่วมงานกันและช่วยกันท างานอย่างมีประสิทธิภาพโดยนักการศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับความหมายของการบริหารงานบุคคลไว้ดังนี้ 
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 วิทที (Wit tee)(กู้ศักดิ์สารกิติพันธ์2538, หน้า27)ได้ท าการศึกษาบุคลิกภาพของครูที่ดีโดย
รวบรวมบุคลิกภาพของครูที่ดีไว้ดังนี้ให้ความร่วมมือมีความเป็นประชาธิปไตยมีความกรุณาและเอาใจ
ใส่ต่อทุกคนมีความอดทนมีความรู้ในเรื่องทั่วไปดีมากมีความยุติธรรมมีอารมณ์ขันท าสิ่งใดเสมอต้น
เสมอปลายสนใจปัญหาและความเดือดร้อนของนัก เรียนยกย่องและให้รางวัลนักเรียนที่มี
ความสามารถในการเรียนแต่ละรายวิชา 
 สรุปได้ว่าการบริหารงานบุคลากรหมายถึงการด าเนินงานเกี่ยวกับการวางนโยบายการวาง
แผนการวางระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานเพ่ือให้ได้ใช้
ประโยชน์การบ ารุงรักษา และพัฒนาให้บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีปริมาณท่ีเพียงพอให้การปฏิบัติงานบรรลุตามจุดประสงค์ 
ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
 อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และบรรยากาศในโรงเรียนเป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้การเรียน
การสอนด าเนนิไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลถึงความเจริญงอกงามทางด้านร่างกายจิตใจสังคม และ
สติปัญญาของนักเรียน 
 สมคิดจูทอง (2528, หน้า41)ได้ให้ความหมายของอาคารสถานที่ว่า หมายถึง การด าเนินการ
เกี่ยวกับการวางแผน การใช้อาคาร สถานที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด การควบคุมดูแล การบ ารุงรักษา
การพัฒนาอาคารต่าง ๆการจัดบริเวณโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
อยู่เสมอการรักษาความสะอาดความคงทนแข็งแรงความปลอดภัย และสามารถสนองความต้องการได้
อย่างเพียงพอ 
 จากแนวคิดของสมคิดจูทองสรุปได้ว่าความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาต่อเรื่องอาคาร
สถานที่ มี 2 ประการใหญ่ ๆ คือ การวางแผนอาคารสถานที่โรงเรียนและการบ ารุงรักษาอาคาร
สถานที่ดังนั้นการบริหารอาคารสถานที่ที่จะบังเกิดผลดีนั้นผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีการวางแผนทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวในการสร้าง บ ารุงรักษา และจัดให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด 

ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 
 โรงเรียนในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังคมจัดตั้งขึ้นด้วยความต้องการของคนในสังคมโดย
ความร่วมมือของประชาชนดังนั้นโรงเรียนจึงเป็นสถานที่ใกล้ชิดกับประชาชนและมีความสัมพันธ์กัน
เป็นอย่างดีท้ังในแง่การให้บริการและรับบริการจากชุมชน 
 หน่วยศึกษานิเทศก์ส านักการศึกษา(2540, หน้า71)กล่าวว่าปัจจุบันการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนช่วยในการพัฒนาโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารสถานที่การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนจะเห็นได้ว่าจากแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ก าลังใช้อยู่
ในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ใช้แหล่งวิทยาการสถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพของชุมชนมา
เสริมการเรียนรู้ในโรงเรียนดังนั้นโรงเรียนกับชุมชนจึงจ าเป็นต้องมีความร่วมมือและมีความสัมพันธ์อัน
ดีต่อกัน 
 วิไลวรรณวิทยโรจน์(2525, หน้า227 – 229อ้างถึงในสมศักดิ์คงเที่ยงและคณะ2544, หน้า
462)ได้เสนอวิธีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดยแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
 1) การน าโรงเรียนออกสู่ชุมชนอาจใช้วิธีการดังนี้ 

1.1) เสนอรายงานให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
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1.2) สร้างความเชื่อถือและความมั่นใจตลอดจนความนิยมในโรงเรียนให้เกิดขึ้นในหมู่
ประชาชน 

1.3) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในความส าคัญของการศึกษา 
1.4) ส่งเสริมให้ครูและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นสนับสนุนให้ครูออกเยี่ยม

ผู้ปกครอง 
1.5) พาเด็กออกไปศึกษานอกสถานที่ 
1.6) สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
1.7) ประเมินความต้องการของผู้ปกครองในท้องถิ่นเก่ียวกับการศึกษา 
1.8) แก้ไขปัดเปุาคลี่คลายข้อข้องใจในสิ่งที่ท าให้ประชาชนเข้าใจผิด ๆ เพ่ือช่วยให้

ประชาชนมองโรงเรียนในแง่ดี 
1.9) น าลูกเสือยุวกาชาดออกบ าเพ็ญประโยชน์ 
1.10) น านักเรียนออกส ารวจชุมชนที่นักเรียนตั้งอยู่เพ่ือจะได้รับทราบปัญหาและความ

ต้องการ 
 2) การน าชุมชนมาสู่โรงเรียน 

2.1) โรงเรียนควรใช้แหล่งวิชาในชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนซึ่งครูอาจใช้
แหล่งวิชาดังนี้ 

2.1.1) ผู้ปกครองเด็กให้ความช่วยเหลือในการเป็นวิทยากร 
2.1.2) ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะอย่างมาให้ความรู้และแนะน าแก่เด็ก 
2.1.3) คณะกรรมการสภาต าบลหรือท้องถิ่นอาจให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการใน

ท้องถิ่น 
2.2) ส่วนวิธีการอ่ืน ๆ ในการน าชุมชนมาสู่โรงเรียนนอกเหนือจากแหล่งวิชาในชุมชนมีดังนี้ 

2.2.1) จัดงานประจ าปีแล้วเชิญผู้ปกครองและประชาชนมาร่วมงาน 
2.2.2) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียน 
2.2.3) จัดการแสดงละครหรือการแข่งขันกีฬา 
2.2.4) จัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครู 
2.2.5) เชิญประชาชนที่สนใจเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 

 จากแนวคิดต่าง ๆ สรุปได้ว่าโรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์ที่แยกออกจากกันไม่ได้ต้อง
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนนั้นผู้บริหารจ าเป็นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 
 การให้บริการสาธารณะ ถือเป็นภารกิจทางสังคมของรัฐที่จะต้องจัดให้มี และให้บริการอย่าง
ทั่วถึง ข้าราชการจึงเป็นกลไกที่ส าคัญที่จะน าบริการสาธารณะไปสู่ประชาชน ข้าราชการจึงเป็นตัวจักร
ส าคัญ ถ้าเปรียบระบบการบริหารราชการกับการค้าแล้ว รัฐบาลจะเปรียบเสมือนผู้ขายบริการซึ่ งผู้
ที่มาขอรับบริการก็คือประชาชนนั่นเอง ประกอบกับวันที่ 14 มีนาคม 2532คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จึง
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ประกาศใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของหน่วยงานรัฐ 
พ.ศ.2532 ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2532 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงการบริการของรัฐที่ให้แก่
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสาธารณะ และเพ่ือตอบสนองความต้องการโดยส่วนรวมของประชาชน 
(ประยูร กาญจนดุล2550,หน้า 22) 
 การให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชน ถือเป็นภารกิจที่ส าคัญของรัฐบาลและข้าราชการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการพัฒนาทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมตามแนวคิด
เสรีนิยม ภารกิจของรัฐแต่เดิมมุ่งเน้นในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของ
ประเทศเป็นส าคัญ จึงต้องหันมาเน้นที่การให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชนควบคู่ไปด้วย 
นอกจากนี้ ศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ ยังมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งหากระบบ
ราชการที่รัฐควบคุมดูแลอยู่ไม่สามารถจัดการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน
แล้ว ระบบราชการก็จะกลายเป็นอุปสรรคในการพัฒนาความเจริญเติบโตของประเทศในที่สุด  
 ประเทศไทยก าลังพยายามก้าวไปสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งจะต้องปรับปรุง 
ทั้งระบบและโครงสร้างต่างๆ หลายประการ นอกจากจะปรับปรุงในโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
แล้ว สิ่งหนึ่งที่ถือได้ว่าส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ก็คือ การบริการประชาชนในระบบราชการ เพราะ
ระบบราชการจะเป็นกลไกของรัฐที่จะแปรนโยบายของรัฐไปสู่ภาคปฏิบัติ ซึ่งมีประชาชนเป็นผู้ได้รับ
ผลการปฏิบัตินั้น การที่ผู้รอรับผลจะเกิดความพึงพอใจหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการให้บริการที่รวดเร็ว 
ถูกต้อง และเป็นธรรมหลักและปัจจัยในการให้บริการประชาชนจะเป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการบังเกิดผลแก่ส่วนรวมอย่างจริงจัง ตัวข้าราชการเองเปรียบเสมือนเทียนไขที่จะต้องเผา
ไหม้ตนเองเพ่ือความสุข เพ่ือแสงสว่างที่จะมีแก่ผู้อ่ืน จะเหนื่อยยากประการใดก็สามารถทนได้ ทั้งนี้
เพ่ือให้ประชาชนซึ่งรับการบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ตรงกับความต้องการ และได้รับความ
สบายใจแย้มยิ้ม เมื่อเขาก้าวออกจากสถานที่ราชการ นี่คือสุดยอดของการให้บริการแก่ประชาชน
หลักเกณฑ์ที่ส าคัญในการจัดบริการสาธารณะ ประกอบด้วยหลัก 4 ประการคือ  
 1. หลักว่าด้วยความเสมอภาคหลักว่าด้วยความเสมอภาคที่มีต่อบริการสาธารณะจะมาจาก
หลักกฎหมายของแต่ละประเทศ เช่น ปัจจุบันมีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 
ม.30 “บริการสาธารณะเป็นกิจการที่รัฐจัดท าข้ึนตามกฎหมาย ประชาชนทุกคนจึงมีสิทธิและโอกาสที่
จะได้รับประโยชน์หรือเข้าสู่บริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกันด้วย” อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
ความเสมอภาคในฐานะผู้ใช้บริการ และ ความเสมอภาคในการเข้าท างานกับรัฐอย่างเท่าเทียมกัน 
 2. หลักว่าด้วยความต่อเนื่องการจัดท าบริการสาธารณะต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เป็นหน้าที่ของฝุายปกครองที่จะต้องจัดท าอย่างต่อเนื่อง ถ้ามีกรณีที่ต้องท าให้เกิดการหยุดชะงัก 
จะต้องมีการรับผิดชอบ ถ้าเป็นบริการสาธารณะที่องค์กรท้องถิ่น องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจของรัฐท า 
องค์การที่มีหน้าที่ก ากับดูแลต้องเข้าด าเนินการแทน ถ้าเป็นกรณี เอกชน เป็นผู้รับมอบหมายให้
ด าเนินการหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญาต้องมีมาตรการลงโทษและเข้าด าเนินการแทน ซึ่งหลักแห่งความ
ต่อเนื่องของบริการสาธารณะจะส่งผลใน 3 ระดับ คือ ระดับฝุายปกครอง ระดับพนักงานฝุายปกครอง 
และในระดับคู่สัญญา ลักษณะของความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ ขึ้นอยู่กับประเภทของบริการ
สาธารณะ ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน เช่น กิจการเกี่ยวกับสาธารณูปโภค ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ต้อง
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ท า 24 ชั่วโมง กิจการทางด้านการศึกษา การรักษาความสะอาด ฯลฯ อาจหยุดได้บ้าง เช่น เสาร์ 
อาทิตย ์
 3. หลักว่าด้วยความเป็นกลางของบริการฝุายปกครองในทุกระดับที่เกี่ยวข้องจะเลือก
ปฏิบัติในการด าเนินการเกี่ยวกับบริการสาธารณะไม่ได้ หรือห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ านาจ
พิจารณาทางปกครองพิจารณาและวินิจฉัยสั่งการหรือร่วมประชุมและลงมติในเรื่องใด ๆ ที่ตนมีส่วน
ได้ส่วนเสียอยู่ฝุายปกครองที่เป็นคู่สัญญา ย่อมมีเอกสิทธิพิเศษเหนือคู่สัญญาที่เป็นเอกชน ซึ่งอาจมีผล
มาจากข้อก าหนดในสัญญา หรือจากข้อก าหนดในกฎหมายมหาชนก็ตาม เอกสิทธิของฝุายปกครอง
อาจแบ่งเป็น 2 กรณีคือ 

1) กรณีท่ีมีการปฏิบัติตามสัญญา 
2) กรณีท่ีมีการผิดสัญญา 

เอกสิทธิของฝ่ายปกครองในกรณีที่มีการปฏิบัติตามสัญญา 
 1. ฝุายปกครองมีสิทธิในการก ากับ ควบคุม เพ่ือให้เอกชนคู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญาอย่าง
ใกล้ชิด เช่น มาตรฐาน การให้บริการ ค่าบริการ การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน ฯลฯ 
 2. ฝุายปกครองมีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาได้ฝุายเดียว แต่ต้องมีเปูาหมายเพ่ือให้มี
บริการสาธารณะที่เพียงพอ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน หรือส่วนรวมเท่านั้น จะท าตาม
อ าเภอใจไม่ได้ 
 ข้อจ ากัดในการแก้ไขข้อสัญญาของฝุายปกครองฝุายเดียวคือ การแก้ไขต้องไม่มากเกินขนาด 
หรือแก้ไขในวัตถุประสงค์ของสัญญาไม่ได้กรณีที่ฝุายปกครองใช้เอสิทธิ์เปลี่ยนแปลงสัญญาฝุายเดียว 
แล้วท าให้เอกชนคู่สัญญาได้รับความเสียหาย เช่น ขาดทุนอย่างมาก เป็นสร้างหนี้ใหม่ให้เอกชน ฯลฯ
เอกชนผู้เป็นคู่สัญญามีสิทธิเรียกค่าทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ 
 เอกสิทธิในกรณีที่มีการผิดสัญญา 
 1. กรณีที่ฝุายปกครองผิดสัญญา ท าให้การด าเนินการต้องล่าช้า หรือหยุดชะงักก่อให้เกิด
ความเสียหายกับฝุายเอกชนที่เป็นคู่สัญญา เอกชนนั้นสามารถร้องขอต่อศาลเพ่ือขอเลิกสัญญา หรือ
เพ่ือให้ฝุายปกครองชดใช้ค่าเสียหายได้ 
 2. กรณีท่ีเอกชนผิดสัญญา ไม่ท าตามสัญญา หรือข้อตกลง ฝุายปกครองมีอ านาจในการเรียก
ค่าเสียหาย หรือบังคับให้เอกชนท าตามสัญญา หรือเข้าด าเนินการเองได้ 

4. หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
 หลักการนี้มีว่า บริการสาธารณะต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้ทัน
กับความต้องการของประชาชนส่วนรวม และเพ่ือให้เหมาะสมกับเหตุการณ์สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
อาจมีผลใน 4 ระดับ คือ 
 1. ในระดับฝุายปกครองผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ต้องพัฒนาบริการสาธารณะของตนเองเสมอ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างความพอใจให้ประชาชน 
  2. ในระดับพนักงานของฝุายปกครอง ต้องยอมรับในผลที่ เกิดขึ้นจากการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง 
 3. ในระดับคู่สัญญาทางปกครอง ต้องพร้อมที่จะพัฒนาบริการสาธารณะที่ท า รัฐมีสิทธิขอ
เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อสัญญาได้เพ่ือการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ 
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 4. ระดับผู้ใช้บริการ ต้องยอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง 
แก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก บริการสาธารณะเพ่ือความเหมาะสมและ ยอมรับในการปรับเปลี่ยนราคา
ค่าบริการซึ่งจะน าไปพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น เช่นขึ้นค่าน้ า ค่าไฟฟูาเพ่ือเอาเงินไปพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการ ซื้ออุปกรณ์ ขยายกิจการฯลฯ 
 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า การบริการสาธารณะ จะเป็นภารกิจหลักของรัฐไม่
ว่าจะเป็นทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยมีข้าราชการเป็นตัวเชื่อมในการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างรัฐและประชาชน เหล่าข้าราชการจึงต้องตระหนักว่าตนคือผู้ให้บริการ เป็นผู้รับใช้ของ
ประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติและต้องบริการอย่างเท่าเทียมกันด้วยความรวดเร็วและถูกต้องยึดหลัก
ในการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วย การบริการที่ดีย่อมส่งผลให้ผู้ที่มารับบริการเกิดความ
พึงพอใจ และสิ่งนั้นก็คือวัตถุประสงค์หรือเปู าหมายของการบริการสาธารณะ 
 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทศบาลต าบล 
 2.5.1 ความเป็นมา 
 เทศบาลถือว่าเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นในเขตชุมชนที่มีความเจริญและ
ใช้ในการบริหารเมืองเป็นหลัก ซึ่งหลายประเทศประสบความส าเร็จในการใช้ “เทศบาล” เป็น
เครื่องมือที่ส าคัญใน การปกครองประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย ส าหรับสังคมไทย
เทศบาลเป็นรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตชุมชนเมืองที่ใช้มาตั้งแต่ในรัชสมัยรัชกาลที่ 
7 ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2476จนถึงปัจจุบัน 

พ.ศ. 2476ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 
2476 และก าหนดให้เทศบาลเป็นองค์กรบริหารรูปหนึ่งของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และมีการตรา
พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกว่าด้วยการจัด
ระเบียบบริหารปกครองตนเองของเทศบาล 

พ.ศ. 2478ได้มีการจัดตั้งเทศบาลเป็นครั้งแรก ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล  
พ.ศ. 2476 โดยการยกฐานะสุขาภิบาลที่มีอยู่เดิม 35 แห่งขึ้นเป็นเทศบาล และได้มีการ

ปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวอยู่เป็นระยะ เช่น ในปี พ.ศ. 2481 และ พ.ศ. 2483 
พ.ศ. 2496ได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ขึ้นใช้แทนกฎหมายเก่าทั้งหมด 

และได้มีการใช้กฎหมาย พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 (โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมอยู่เป็นระยะ) จนถึง
ปัจจุบัน) ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับบทบัญญัติหมวดว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

พ.ศ. 2542ได้มีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 เพ่ือให้สอดคล้อง
กับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2542 
 หลักเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาล 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดตั้งท้องถิ่นใดขึ้น
เป็นเทศบาลไว้ 3 ประการ ได้แก่ 

1. จ านวนของประชากรในท้องถิ่นนั้น 
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2. ความเจริญทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยพิจารณาจากการจัดเก็บรายได้ตามที่
กฎหมายก าหนด และงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินกิจการของท้องถิ่น 

3. ความส าคัญทางการเมืองของท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงศักยภาพของท้องถิ่นนั้นว่าจะ
สามารถพัฒนาความเจริญได้รวดเร็วมากน้อยเพียงใดจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น กฎหมายได้
ก าหนดให้จัดตั้งเทศบาลขึ้นได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
 1.เทศบาลต าบลกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาลต าบลไว้
อย่างกว้างๆ ดังนี้ 

1. มีรายได้จริงโดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตั้งแต่ 12,000,000 
บาทข้ึนไป 

2. มีประชากรตั้งแต่ 7,000 คนข้ึนไป 
3. ได้รับความเห็นชอบจากราษฎรในท้องถิ่นนั้น 
4. ส าหรับในกรณีที่มีความจ าเป็น เช่น การควบคุมการก่อสร้างอาคาร การแก้ปัญหา

ชุมชนแออัด การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาท้องถิ่นหรือการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในรูป
เทศบาล กระทรวงมหาดไทยจะสั่งให้ด าเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบลเฉพาะแห่งได้ 
หรือกรณีที่จังหวัดเห็นว่าสุขาภิบาลใดมีความเหมาะสม สมควรยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลต าบลได้ ก็ให้
จังหวัดรายงานไปให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งให้ด าเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล
ต าบลได้ โดยให้จังหวัดชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น พร้อมทั้งส่งข้อมูลความเหมาะสมไปให้
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาด้วย 
 2. เทศบาลเมืองมีหลักเกณฑ์การจัดตั้งดังนี้ 

1. ท้องที่ที่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง ให้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้โดยไม่
ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ประกอบ 

2.ส่วนท้องที่ที่มิใช่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดจะยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ต้อง
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. เป็นท้องที่ท่ีมีพลเมืองตั้งแต่ 10,000 คนข้ึนไป 
2. มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
3. มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมือง 

 3. เทศบาลนครมีหลักเกณฑ์การจัดตั้งดังนี้ 
1.เป็นท้องที่ท่ีมีพลเมืองตั้งแต่ 50,000 คน ขึ้นไป 
2. มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
3. มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลนคร 

 โครงสร้างเทศบาล 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ได้แบ่งโครงสร้างของเทศบาลออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 
 สภาเทศบาล และคณะเทศมนตรี 
 ส าหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจ าในเทศบาล จะมีโครงสร้างทางเจ้าหน้าที่อีกส่วน
หนึ่งเรียกว่า พนักงานเทศบาล 
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 1. สภาเทศบาลท าหน้าที่เป็นฝุายนิติบัญญัติ ซึ่งคอยควบคุมและตรวจสอบฝุายบริหาร
อันเป็นวิถีทางแห่งการถ่วงดุลอ านาจ ก าหนดให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้ง
โดยตรงจากประชาชน และสมาชิกสภาเทศบาลนี้อยู่ในต าแหน่งได้คราวละ 5 ปี (ปัจจุบันมีการแก้ไข
ให้อยู่ในวาระคราวละ4 ปี) ทั้งนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาล จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของ
เทศบาล ดังนี้ 
  1.1 สภาเทศบาลต าบล มีสมาชิกทั้งหมด  12 คน 
  1.2 สภาเทศบาลเมือง มีสมาชิกทั้งหมด  18 คน 
  1.3 สภาเทศบาลนคร มีสมาชิกทั้งหมด  24 คน 
  สภาเทศบาลนั้นมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่งโดยให้ผู้ว่า
ราชการแต่งตั้งมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล กล่าวคือ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้เรียกประชุมสภา เทศบาลครั้งแรกภายใน 90 วัน นับแต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเสร็จ
สิ้นแล้ว ให้สมาชิกสภาเทศบาลประชุมเลือกกันเองจากสมาชิกด้วยกัน จะเลือกบุคคลอ่ืนนอกจาก
สมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้ ประธานสภามี หน้าที่ด าเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับการประชุมเทศบาลควบคุมบังคับบัญชารักษาความสงบ และเป็นตัวแทนสภาในกิจการ
ภายนอก 
 2. คณะเทศมนตรี 
  ฝุายบริหารกิจการของเทศบาล ได้แก่ คณะเทศมนตรี ซึ่งอ านาจในการบริหารงาน
อยู่ที่คณะเทศมนตรี โดยคณะเทศมนตรีเลือกมาจากสมาชิกสภาเทศบาลที่สมาชิกสภาเทศบาลมีมติ
เห็นชอบซึ่งประกอบด้วยนายกเทศมนตรี และเทศมนตรี อีก 2-4 คน ตามฐานะเทศบาล คือ 

ก. กรณีที่ เป็นเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล ให้มีเทศมนตรีได้ 2คน ซึ่งเมื่อรวม
นายกเทศมนตรีเป็นคณะเทศมนตรีแล้ว มีจ านวน 3 คน 

ข. กรณีที่เป็นเทศบาลนคร ให้มีเทศมนตรีได้ 4 คน ซึ่งเมื่อรวมนายกเทศมนตรีเป็นคณะ
เทศมนตรีแล้วมีจ านวน 5คน ส าหรับเทศบาลเมืองที่มีรายได้จากการจัดเก็บปีละ 20 ล้านบาทขึ้นไป 
ให้มีเทศมนตรีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน 

1. พนักงานเทศบาล 
  พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเทศบาลที่ปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจ
ประจ าส านักงานหรืออาจจะนอกส านักงานก็ได้ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
อย่างใกล้ชิด เพราะหน้าที่ของเทศบาลนั้นต้องติดต่อและให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้ง
ในเรื่องงานการทะเบียน การสาธารณูปโภค การศึกษา การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ซึ่งนับว่าเป็นภาระหน้าที่ที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมาก ซึ่งต่างกับคณะเทศมนตรีที่ว่าคณะ
เทศมนตรีรับผิดชอบและภารกิจในลักษณะของการ “ท าอะไร” ส่วนการ “ท าอย่างไร” ก็จะเป็น
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ 
รัฐธรรมนูญกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 รัฐธรรมมนูญฉบับ 2540 ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 9มาตรา
(ตั้งแต่มาตร282ถึงมาตรา290) โดยเฉพาะมาตร 284 บัญญัติว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลาย
ย่อมมีอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงาน บุคคลการเงินและการ
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คลังและมีอ านาจหน้าที่เป็นของตนเองโดยเฉพาะ รวมทั้งจะต้องมีกฎหมายก าหนดและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจในเรื่องเกี่ยวกับการก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองและต้องมีการพิจารณา
บทบาทอ านาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้ทุก 5 ปี 
นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1. เร่งรัดปฏิรูป การกระจายอ านาจ การปกครองไปสู่ท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
โดยก าหนดแผนและขั้นตอนการด าเนินงานเป็นการเร่งด่วน ระบุอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ระหว่างราชการส่วนกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
อย่างชัดเจน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่และบทบาทมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเพ่ิม
สัดส่วนการแบ่งสรรภาษีอากรแก่ท้องถิ่น 
 2. ด าเนินการปรับปรุงรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมี 4 รูปแบบคือ 
  2.1องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  2.2 เทศบาล 
  2.3 องค์การบริหารส่วนต าบล 
  2.4 การปกครองรูปแบบพิเศษ 

ปัจจุบันรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยจ าแนกได้ดังนี้ 
 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะพระราชบัญญัติการบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2540 มี 75 แห่ง 
 2. เทศบาลจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และในปี 2542 มีจ านวน 980 แห่ง 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบล จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล 2537 ปี 2544 มีจ านวน 6746 แห่ง 
 
 

4. การปกครองรูปแบบพิเศษ 
  4.1 กรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้น โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนต าบล 2528 
  4.2เมืองพัทยา จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
2521 
กฏหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 
 มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า สิบสองปีที่รัฐจะต้องจัด
ให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ยากไร้ 
 มาตรา 50 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย 
และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ ย่อมได้รับการคุ้มครอง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของ
พลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
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 มาตรา 52 เด็กและเยาวชน มีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยค านึ่งถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
เป็นส าคัญ 
 เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากรัฐ ให้ปราศจากการ
ใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม ทั้งมีสิทธิได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูในกรณีที่มีเหตุดังกล่าว 
การแทรกแซงและการจ ากัดสิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพ่ือสงวนและรักษาไว้ซึ่งสถานะของครอบครัวหรือ
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบุคคลนั้น 
 เด็กและเยาวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแลมีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมที่เหมาะสมจากรัฐ 
 หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 4 แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การ
สาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม 
 มาตรา 80 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคมการสาธารณสุข การศึกษา และ
วัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 

(1) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา
ปฐมวัยฯ 

(2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและ ทุกรูปแบบให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือ
พัฒนาการศึกษาของชาติจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจเพ่ือให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ชุมชน 
องค์การทางศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
ทางการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
 จะเห็นได้ว่าจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญรับประกันว่าประชาชนจะต้องได้รับการศึกษาฟรีไม่
น้อยกว่า 12 ปี โดยมีคุณภาพและมาตรฐานเท่าเทียมกัน และรัฐต้องกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นการเน้นย้ าถึงความส าคัญของการศึกษาและ
บทบาทของท้องถิ่น 
 2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มี
มาตราที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ให้สิทธิและอ านาจหน้าที่แก่ พ่อ แม่ 
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษามากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
 มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 มาตรา 11 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลที่อยู่ในความดูแลได้รับ
การศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนได้รับการศึกษานอกเหนือ
จาการศึกษาภาคบังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว 
 มาตรา 12 ระบุให้ครอบครัวมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
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 มาตรา 13 บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้ (1) การ
สนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่ง
อยู่ในความดูแล 
 มาตรา 14 บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานมีสิทธิ
ได้รับสิทธิประโยชน์ตามควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู่ใน
ความรับผิด 

(2) เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(3) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 

 มาตรา 18 การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้จัดในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
(1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อน

เกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการ
พิเศษหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนฯ 

(2) ศูนย์การเรียน ได้แก่สถานที่เรียนที่หน่วยจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนา 
สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์และสถาบันสังคมอ่ืนเป็นผู้จัด 
 มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอกฯ 
 มาตรา 58 (2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาโดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและ
ทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสม
และความจ าเป็น 
 ทั้งนี้ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากร
ดังกล่าว โดยการสนับสนุน การอุดหนุน และใช้มาตรการลดหย่อนภาษี ตามความเหมาะสมและความ
จ าเป็น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด (ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น , 
2548, หน้า 116 -123) 
 จากมาตราต่างๆ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542สรุปได้ว่า เป็น
การขยายความจากรัฐธรรมนูญโดยเพิ่มบทบาทของครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครอง องค์กรทั้งภาคเอกชน 
และภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะ
การศึกษาปฐมวัยให้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์ อีกทั้งในพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาไว้ด้วย 
 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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 สาระส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ยึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งพัฒนาสู่สังคมที่เข็ม
แข็งและมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ สังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคม
สมานฉันท์เอ้ืออาทรต่อกัน ตลอดจนการวางรากฐานพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง ยั่งยืน สามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างรู้เท่าทันโลก โดยการพัฒนาคุณภาพคน ปฏิรูปการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ 
ปฏิรูป ระบบสุขภาพ สร้างระบบคุ้มครองความมั่นคงทางสังคมที่สร้างหลักประกันแก่คนทุกช่วงวัย 
รวมทั้งการเสริมสร้างให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งในการดูแลและพัฒนาสมาชิกในทุกๆ ด้าน 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550, ภาคผนวก) 
 สรุปได้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เน้นการพัฒนาประเทศสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ด้วยการพัฒนาคนให้มีความรู้และมีสติปัญญาโดยการการศึกษา 
 4) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) 
 ก าหนดให้มีวัตถุประสงค์หนึ่งคือพัฒนาคนอย่างรอบด้าน และสมดุล เพ่ือเป็นฐานหลักของ
การพัฒนา โดยมีแนวนโยบายเพ่ือการด าเนินการ คือ การให้พัฒนาคน ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต 
ให้มีโอกาสได้เข้าถึงการเรียนรู้ โดยตั้งเปูาหมายให้เด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปีทุกคน ได้รับการพัฒนา และ
เตรียมความพร้อมทุกด้านก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษา พร้อมทั้งได้วางกรอบ การด าเนินงานการพัฒนา 
และเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยไว้ ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา และการเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัย ใน
รูปแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้ในการเลี้ยงดูลูกแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่
เตรียมตัวเป็นพ่อแม ่

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายเพ่ือ
พัฒนารากฐานพัฒนาการของทุกชีวิตอย่างเหมาะสม (มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต , 2550, 
ภาคผนวก) 
 สรุปได้ว่าแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ดังกล่าวมุ่งพัฒนาคน ให้ความส าคัญคนในช่วง
ปฐมวัย อายุ 0-5 ปี ก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การให้ความรู้และมีทัศนะท่ีถูกต้องในการเลี้ยงดูลูกแก่ พ่อแม่ และผู้ปกครอง 
 4) บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาบทบาทโดยบังคับของ
กฎหมาย (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550, ภาคผนวก) 
 1) พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 กฎหมายฉบับนี้ได้มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ใน
หลายมาตรา ดังนี้ 
 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

(1) การจัดการศึกษา 
(2) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

 2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 
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(1) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
(2) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

 3) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

(1) การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(2) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

 บทบาทจากผลการบังคับใช้ของกฎหมาย ให้ถ่ายโอนการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2548, หน้า 24-26) ตามล าดับเหตุการณ์ ดังนี้ 
พ.ศ. 2542 ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2542 
 หมวดที่ 5 ส่วนที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มาตรา 41 ท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ ทุกระดับตามความพร้อม
ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น 
 มาตรา 42 ให้กระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา และมีหน้าที่ในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา 
 พ.ศ. 2542 ประกาศใช้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2542 
 มาตรา 16, 17, 18, 19 ก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งการจัดการศึกษาเป็น การจัดบริการสาธารณะอย่าง
หนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทจะต้องด าเนินการ 
 พ.ศ. 2543 คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ได้
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดท า
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้ เมื่อ 2 
ธันวาคม 2543 และจัดท าแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเสนอคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 
 พ.ศ. 2544-2546 กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับคณะกรรมการ การกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดท าและปรับปรุงร่างหลักการวิธีการ
ประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 พ.ศ. 2547 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกฎกกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 29 
กันยายน 2547 และเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2547 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการชะลอ
การถ่ายโอนการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเกณฑ์การประเมินความ
พร้อมและเงื่อนไขการประเมิน สถานภาพของสถานศึกษา สถานภาพของบุคลากร ที่จะถ่ายโอนไป
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ชัดเจนหลายประการ และให้กระทรวงศึกษาธิการหารือร่วมกับ
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ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงาน ก.พ.ร. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติก่อน 
 พ.ศ. 2548 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 องค์การบริหารส่วนต าบล หัวดง โดยนายพิชัย 
นวลนภาศรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ได้ยื่นฟูอง
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ต่อศาลปกครอง
พิษณุโลก ขอให้มีค าพิพากษาเพิกถอนค าสั่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่แจ้งให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตชะลอการถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จนกว่าจะมีข้อยุติจากการหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งใน
วันที่ 29 มิถุนายน 2548 ศาลปกครองพิษณุโลกได้มีค าพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ให้เขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตชะลอ การถ่ายโอนการศึกษาให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวโดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2548 อันเป็นวันที่ได้มี
การออกค าสั่งเป็นต้นไป และให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 แต่งตั้ง
คณะกรรมการการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หัวดง ให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน นับแต่วันที่มีค าพิพากษา 30 สิงหาคม 2548 โดยคณะรัฐมนตรีได้มี
มติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2547 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับไป
พิจารณารายละเอียดร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประเมินความพร้อม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมทั้งการติดตามประเมินผล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนให้มีผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นกรรมการ 
ต่อมาเม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาไปให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้เป็นไปตาม ความสมัครใจทั้งสองฝุายรวมทั้งค านึ่งถึงความ
พร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คุณภาพการศึกษา และ ประโยชน์ที่
นักเรียนจะได้รับเป็นส าคัญ และให้มีการติดตามและประเมินผลในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลังการถ่ายโอน รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแนวทางการถ่ายโอนสถานศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรีด้วย และในปีแรกที่จะ
มีการถ่ายโอน (ปี พ.ศ. 2549) ให้ก าหนดจ านวนสถานศึกษาที่จะถ่ายโอนไว้ตามที่คณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเพ่ือเป็นการน าร่องและเพ่ือการติดตาม
ประเมินผล ดังนี้ 

(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับโอนได้ไม่เกิน 3 โรง โดยแบ่งออกเป็นระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ไม่เกิน 1 โรงและอีก 2 โรง อาจเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษา หรือโรงเรียน
ขยายโอกาส 

(2) เมืองพัทยา และเทศบาลที่เคยจัดการศึกษารับโอนได้ไม่เกิน 2 โรง ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษา หรือโรงเรียนขยายโอกาส 

(3) เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ไม่เคยจัดการศึกษารับโอนได้ไม่เกิน 1 
โรง ในระดับประถมศึกษา 
 ส าหรับหลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมนั้น องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจะต้องผ่านการ
ประเมินความพร้อมตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ใน 3 กรณี คือ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยจัดการศึกษา , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาอยู่
แล้วแต่ต้องการจะขยายระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนแปลงระดับการศึกษา , และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งที่เคยและไม่เคยจัดการศึกษาแต่ประสงค์จะโอนสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาไป
ด าเนินการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความ
พร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และได้ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตัวชี้วัด และระดับคุณภาพในการ
ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 สรุปได้ว่า บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษานั้น จะเป็นเรื่องการ
การแบ่งหรือรับมอบอ านาจในการจัดการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐาน โดยหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นผู้มี
บทบาทแต่เดิมยังมีความเป็นห่วงในเรื่องของคุณภาพการจัดการศึกษา โดยยังมิได้มี การกล่าวถึงการ
จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยซึ่งเป็นการศึกษาก่อนขั้นพ้ืนฐาน และมีความส าคัญไม่ ยิ่งหย่อนไปกว่า
การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อันเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความเจริญงอก
งามในทุกๆ ด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็กใน
การเข้ารับการศึกษาอบรมในระดับประถมศึกษาต่อไป 
 2) มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (2547, หน้า 1-8) กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมายถึง สถานที่ดูแลและให้การศึกษาเด็ก อายุระหว่าง 3-5 ปี มีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา เป็นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของส่วนราชการต่างๆ ที่
ถ่ายโอนให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวัด/มัสยิด กรมการศาสนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมการพัฒนาชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เด็ก 
3 ขวบ) รับถ่ายโอนจากส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เด็กเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 
การพัฒนาเด็กให้ได้รับความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จึงนับเป็น
ภารกิจส าคัญที่หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบจะต้องตระหนักให้ความสนใจเพ่ือให้ การพัฒนาเด็กเป็ นไป
อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสมกับวัย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนา
เด็ก ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน การกระจายอ านาจ ไม่ว่า
จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล หรือ
เมืองพัทยาก็ดี ล้วนแต่มีบทบาทที่ส าคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสิ้น 
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดตั้ง และด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมทั้งรับถ่ายโอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเดิมอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆ โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้เด็กได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและได้มาตรฐาน 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถด าเนินงานเพ่ือพัฒนาเด็กได้อย่างมี
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คุณภาพ และเหมาะสม ซึ่งจะเป็นแนวทางให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป ส าหรับมาตรฐานดังกล่าวได้รวบรวมและจัดท าขึ้น จ าแนกออก เป็น
มาตรฐานการด าเนินงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย 
 1. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ เป็นการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงาน ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ เช่น 
คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หัวหน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็กผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร ตลอดจนผู้ท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เป็นต้น 
 2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นการก าหนดมาตรฐานส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย ดังนี้ 

2.1 ด้านอาคารสถานที่ เป็นการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับพ้ืนที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง จ านวนชั้นของอาคาร ทางเข้า-ออกและประตูหน้าต่างตลอดจนพ้ืนที่ใช้สอยอื่นๆ เป็นต้น 

2.2 สิ่งแวดล้อม เป็นการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกตัว
อาคาร เช่น แสงสว่าง เสียง การถ่ายเทอากาศ สภาพพ้ืนที่ภายในอาคาร รั้วสภาพแวดล้อมและ
มลภาวะ เป็นต้น 

2.3 ด้านความปลอดภัย เป็นการก าหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับ ความปลอดภัย เช่น การ
ก าหนดมาตรฐานการปูองกันความปลอดภัย และมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เป็นต้น 
 3. ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก เป็นการก าหนดมาตรฐานส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ได้แก่ 
คุณลักษณะของเด็กที่ พึงประสงค์ 12 ประการ คุณลักษณะตามวัย (ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา) การจัดประสบการณ์ตลอดจนการจัดกิจกรรมประจ าวันส าหรับเด็ก เป็นต้น 
 4. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและการประชาสัมพันธ์ เป็นการก าหนดมาตรฐานส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน 
เช่น การประชุมชี้แจงให้ราษฎรในชุมชนทราบถึงประโยชน์และความจ าเป็นของการด าเนินงาน การ
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การจัดให้มีกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน ตลอดจนการ
ติดตามและประเมินผล รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมจากชุมชน หรือประชาคมในท้องถิ่น เป็นต้น 
 มาตรฐานด้านบุคลากร และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากร ซึ่งท า
หน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาทิหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร และผู้ท า
ความสะอาด เป็นต้น โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานให้
การศึกษา และพัฒนาการส าหรับเด็กได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสม และเป็นไป
ตามความต้องการของท้องถิ่น ดังนี้ 
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 1. ด้านคุณสมบัติ 
1.1 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึ งผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ 
ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง หัวหน้ากองการศึกษา ควรมีคุณสมบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.1.1 มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญใน การด าเนินงานด้านการ
ให้การศึกษา และพัฒนาเด็กเล็ก 

1.1.2 มีนโยบายแผนและงบประมาณ เพ่ือการด าเนินงานที่ชัดเจนในการส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพ 

1.2 บุคลากรซึ่งท าหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ หัวหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแล
เด็ก ผู้ประกอบอาหาร และผู้ท าความสะอาด ควรมีคุณสมบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.2.1 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสถานภาพเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานจ้างที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

1) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ขึ้นไป สาขาวิชาเอก
อนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย หรือปริญญาทางการศึกษา หรือทางวิชาชีพสาขาอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรอง และมีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับ การพัฒนาเด็กปฐมวัย
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

2) มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามมาตรฐานทั่วไปที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 

3) มีความรู้เรื่องโภชนาการและอาหารเป็นอย่างดี 
4) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
5) ไม่มีประวัติการกระท าผิดต่อเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก 
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่

ความผิดที่ลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
7) แพทย์ให้การรับรองว่ามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

ร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด 
1.2.2 ผู้ดูแลเด็ก มีวุฒิการศึกษาตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น

ก าหนด โดยมีสถานภาพเป็นพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

1) มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามมาตรฐานทั่วไปที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 

2) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3) ไม่มีประวัติการกระท าผิดต่อเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก 
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4) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิด
ที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 

5) แพทย์ให้การรับรองว่ามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด 

6) มีระดับวุฒิภาวะ และบุคลิกลักษณะเหมาะสม ทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มี
ความตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยน เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็กอย่าง
เหมาะสม 

7) เป็นบุคคลที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุม เยือกเย็น และมีความขยัน อดทน 
8) มีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการพัฒนา เด็กปฐมวัยมาแล้วไม่น้อย

กว่า 2 ปี 
1.2.3 ผู้ประกอบอาหาร ควรมีคุณสมบัติที่ส าคัญ มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ดูแลเด็ก 

ยกเว้นวุฒิการศึกษา ควรจบการศึกษาไม่ต่ ากว่าภาคบังคับ และควรเป็นผู้มีความรู้เรื่องโภชนาการและ
อาหารเป็นอย่างด ี

1.2.4 ผู้ท าความสะอาด ควรมีคุณสมบัติที่ส าคัญ มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ดูแลเด็ก 
ยกเว้นวุฒิการศึกษา ควรจบการศึกษาไม่ต่ ากว่าภาคบังคับ 

มาตรฐานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 1. ด้านอาคารสถานที่ 

1.1 สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งมีขนาดเหมาะสมและต้องไม่อยู่ใน
พ้ืนที่ ซึ่งอาจเสี่ยงต่ออันตรายได้แก่ บริเวณขนถ่ายแก๊ส น้ ามัน สารเคมี หรือสารพิษ มลภาวะทาง
อากาศ แสง และเสียงที่มากเกินควร หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องมีมาตรการปูองกันภาวะอุบัติภัย
ต่างๆ ตามมาตรฐานความจ าเป็นและเหมาะสม 

1.2 จ านวนชั้นของอาคารตัวอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีจ านวนชั้นไม่เกิน 2 ชั้น นับ
จากพ้ืน หากสูงเกินกว่า 2 ชั้น ต้องมีมาตรการปูองกันอัคคีภัยและอุบัติภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นตาม 
ความเหมาะสม และความสูงของตัวห้อง ไม่ควรน้อยกว่า 2.40 เมตร นับจากพ้ืนถึงเพดาน 

1.3 ทางเข้า-ออก และประตูหน้าต่างทางเข้า-ออกจากตัวอาคาร ต้องมีความเหมาะสม 
สามารถเคลื่อนย้ายเด็กออกจากตัวอาคารได้สะดวก หากเกิดอุบัติภัยหรือเหตุร้ายใดๆ ขึ้น โดยอย่าง
น้อยต้องมีทางเข้า-ออก 2 ทาง และแต่ละทางนั้น ควรมีความกว้างประมาณ 80 เซนติเมตร 

1.4 ประตู-หน้าต่างประตู-หน้าต่าง ต้องมีความแข็งแรง อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีขนาด
และจ านวนเหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่ของห้อง และความสูงของหน้าต่าง ควรอยู่ที่ประมาณ 80 
เซนติเมตร นับจากพ้ืนให้เด็กมองเห็นสิ่งแวดล้อมได้กว้างและชัดเจน นอกจากนี้ บริเวณประตู- 
หน้าต่าง ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางใดๆ มาปิดก้ันช่องทางลมและแสงสว่าง 

1.5 พ้ืนที่ใช้สอยพ้ืนที่ใช้สอย ต้องจัดให้มีบริเวณพ้ืนที่ในอาคารที่สะอาด ปลอดภัย และ
เพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรมของเด็ก เช่น การเล่น การเรียนรู้ การรับประทานอาหาร 
และการนอน โดยเป็นสัดส่วนจากห้องประกอบอาหาร ห้องส้วม และที่พักของเด็กปุวย โดยเฉลี่ย
ประมาณ 2.00 ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คน นอกจากนี้พ้ืนที่ส าหรับจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอาจจัดแยก
เป็นห้องเฉพาะ หรือจัดรวมเป็นห้องเอนกประสงค์ที่ใช้ส าหรับจัดกิจกรรมที่หลากหลาย โดยใช้พ้ืนที่
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เดียวกันแต่ต่างเวลา และอาจปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ หรือย้ายเครื่องเรือนตามความเหมาะสมและ
ข้อจ ากัดของพ้ืนที่ ดังนี้ 

1.5.1 บริเวณพ้ืนที่ส าหรับการนอน ต้องค านึงความสะอาดเป็นหลักอากาศถ่ายเทได้
สะดวก และอุปกรณ์เครื่องใช้เหมาะสมกับจ านวนเด็ก มีพ้ืนที่เฉลี่ยประมาณ 2.00 ตารางเมตร ต่อเด็ก 
1 คน โดยมีแนวทางในการจัดด าเนินการ ดังนี้ 

1) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ปลอดโปร่ง ไม่มีเสียงรบกวน และแสงสว่างไม่จ้า
เกินไป 

2) อุปกรณ์เครื่องนอนต่างๆ มีความสะอาด โดยน าไป ปัดฝุุน ตากแดดอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

3) จัดแยกเครื่องนอน หมอน ผ้าห่ม ส าหรับเด็กแต่ละคน โดยเขียนหรือปักชื่อไว้ 
ไม่ใช้ร่วมกัน เพ่ือปูองกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

4) หมั่นตรวจตราดูแลไม่ให้มีสัตว์หรือแมลงต่างๆ มารบกวน ในบริเวณพ้ืนที่ส าหรับ
การนอน 

1.5.2 บริเวณพ้ืนที่ส าหรับการเล่นและพัฒนาเด็ก ควรออกแบบให้มีพ้ืนที่ส าหรับการ
เรียนรู้รวมกลุ่มและแยกกลุ่มย่อยในกิจกรรมการเรียนรู้อิสระการเล่นสร้างสรรค์หรือการอ่านหนังสือ 
เล่นต่อแท่งไม้ที่ต้องการมุมเงียบ และมีพ้ืนที่ส าหรับการเล่นที่เลอะหรือเปียก ต้องค านึงถึงความ
ปลอดภัยของเด็กเป็นหลักโดยมีวัสดุอุปกรณ์ที่ปูองกันการเกิดอุบัติเหตุและมีอุปกรณ์หรือเครื่องเล่นที่
ส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็ก 

1.5.3 บริเวณพ้ืนที่รับประทานอาหาร ต้องค านึงถึงความสะอาดเป็นหลัก มีอากาศถ่ายเท
ได้สะดวก มีแสงสว่างพอเหมาะ มีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เพียงพอ และเหมาะสมกับจ านวนเด็ก ทั้งนี้  
บริเวณห้องอาหาร โต๊ะ เก้าอ้ี ที่ใช้ส าหรับรับประทานอาหารต้องท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ และ
ควรจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้มีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก มีสภาพแข็งแรงและใช้งานได้ดี 

1.5.4 บริเวณที่พักเด็กปุวย ต้องแยกเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์ ปฐมพยาบาล ตู้ยา เครื่อง
เวชภัณฑ์ที่จ าเป็น และเด็กต้องอยู่ในสายตาของผู้ดูแลตลอดเวลา กรณีไม่สามารถจัดห้องพักเด็กปุวย
เป็นการเฉพาะได้ ต้องจัดให้มีที่พักเด็กปุวยแยกเป็นสัดส่วนตาม ความเหมาะสม 

1.5.5 บริเวณสถานที่ประกอบอาหารหรือห้องครัว ต้องแยก ห่างจากบริเวณพ้ืนที่ส าหรับ
เด็กพอสมควร และมีเครื่องใช้ที่จ าเป็น รวมทั้งที่ล้างและเก็บภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ ที่ถูกสุขลักษณะ 
โดยเน้นเรื่องท าความสะอาด และความปลอดภัยเป็นหลัก 

1.5.6 บริเวณพ้ืนที่ส าหรับใช้ท าความสะอาดตัวเด็ก ต้องจัดให้มีบริเวณที่ใช้ส าหรับท า
ความสะอาดตัวเด็ก และมีอุปกรณ์ที่จ าเป็นตามความสมควร อย่างน้อยต้องมีที่ล้างมือและแปรงฟัน 
ในขนาดและระดับความสูงที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ในกรณีที่มีห้องอาบน้ า จะต้องมีแสงสว่าง
เพียงพอ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และพ้ืนไม่ลื่น 

1.5.7 ห้องส้วมส าหรับเด็ก ต้องจัดให้มีห้องส้วมส าหรับเด็ก โดยเฉลี่ย 1 แห่ง ต่อเด็ก 10-
12 คน โถส้วมมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก โดยมีฐานส้วมที่เด็กสามารถก้าวขึ้นได้ง่ายมีแสงสว่าง
เพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวกและพ้ืนไม่ลื่น หากมีประตูจะต้องไม่ใส่กลอน หรือกุญแจ และมี
ส่วนสูงที่สามารถมองเห็นเด็กได้จากภายนอก และไม่ควรไกลจากห้องพัฒนาเด็ก หากห้องส้วมอยู่
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ภายนอกอาคาร จะต้องไม่ตั้งอยู่ในที่ลับตาคน กรณีท่ีไม่สามารถท าห้องส้วมส าหรับเด็กเป็นการเฉพาะ
ได้ อาจดัดแปลงห้องส้วมที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสม และปลอดภัยส าหรับเด็ก 

1.5.8 ห้องเอนกประสงค์ ส าหรับใช้จัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก การรับประทานอาหาร หรือ
การนอน ค านึงถึงความสะอาด และการจัดพ้ืนที่ใช้สอยให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม หากเป็น
อาคารชั้นเดียว 

1.5.9 บริเวณพ้ืนที่เก็บสิ่งปฏิกูลจะต้องมีพ้ืนที่เก็บสิ่งปฏิกูลทั้งภายในและภายนอกตัว
อาคาร โดยมีจ านวนและขนาดเพียงพอ ถูกสุขลักษณะ และมีการก าจัด สิ่งปฏิกูลทุกวัน 

1.5.10 บันได ควรมีความกว้างแต่ละช่วงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ลูกตั้งของบันได สูงไม่
เกิน 17.5 เซนติเมตร ลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 20.00 เซนติเมตร บันไดทุกขั้นมีราวและลูกกรงไม่
น้อยกว่า 90 เซนติเมตร มีราวเตี้ยเหมาะส าหรับเด็กได้เกาะขึ้นบันได และระยะห่างของลูกกรง ต้องไม่
เกิน 17.00 เซนติเมตร เครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ควรมีระดับความสูงและขนาดที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 
ให้เด็กสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสม่ าเสมอด้วยตนเอง โดยค านึงถึงความปลอดภัยของ
เด็กเป็นส าคัญ 
 2. ด้านสิ่งแวดล้อม 

2.1 ภายในอาคาร 
2.1.1 แสงสว่างควรเป็นแสงสว่างจากธรรมชาติ สม่ าเสมอทั่วทั้งห้อง เอ้ืออ านวยต่อ

การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็ก เช่น มีแสงสว่างเพียงพอ ในการอ่านหนังสือได้อย่างสบายตา เป็นต้น 
ไม่ควรให้เด็กอยู่ในห้องที่ใช้แสงสว่างจากไฟฟูาต่อเนื่องนานกว่า 2-3 ชั่วโมง เพราะจะท าให้เกิดภาวะ
เครยีดและมีผลถึงฮอร์โมนการเจริญเติบโตของเด็ก 

2.1.2 เสียงเสียงต้องอยู่ในระดับที่ไม่ดังเกินไป (ระหว่าง 60-80 เดซิเบล) อาคารควร
จะต้องอยู่ในบริเวณท่ีมีระดับเสียงที่เหมาะสม 

2.1.3 การถ่ายเทอากาศควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยมีพ้ืนที่ของหน้าต่าง ประตู 
และช่องลม รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ กรณีที่เป็นห้องกระจกหรืออยู่ในบริเวณ
โรงงานที่มีมลพิษ ต้องติดเครื่องฟอกอากาศและมีเครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสม ส าหรับบริเวณที่มี
เด็กอยู่ต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ 

2.1.4 สภาพพ้ืนที่ภายในอาคารต้องไม่ลื่นและไม่ชื้นแฉะ ควรเป็นพ้ืนไม้หรือปูด้วย
วัสดุที่มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 

2.2 ภายนอกอาคาร 
2.2.1 รั้วควรมีรั้วกั้นบริเวณให้เป็นสัดส่วน เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก และควรมี

ทางเข้า-ออก ไม่น้อยกว่า 2 ทาง กรณีมีทางเดียวต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร 
2.2.2 สภาพแวดล้อมและมลภาวะควรมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณ 

และควรตั้งอยู่ห่างจากแหล่งอบายมุข ฝุุนละออง กลิ่น หรือเสียงที่รบกวน มีการจัดระบบสุขาภิบาล 
การระบายน้ า การระบายอากาศ และการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสม ไม่ปล่อยให้เป็นแหล่งเพาะ 
หรือแพร่เชื้อโรค โดยเฉพาะควรก าจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน 

2.2.3 พ้ืนที่เล่นกลางแจ้งต้องมีพ้ืนที่เล่นกลางแจ้ง เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ตาราง
เมตร ต่อจ านวนเด็ก 1 คน โดยจัดให้มีเครื่องเล่นกลางแจ้งที่ปลอดภัย และมีพอสมควรกับจ านวนเด็ก 
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ในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีที่เล่นกลางแจ้ง เป็นการเฉพาะ หรือในสถานที่อ่ืนๆ ได้ ก็ควรปรับใช้ ใน
บริเวณที่ร่มแทน โดยมีพ้ืนที่ตามเกณฑ์ก าหนด หรืออาจจัดกิจกรรมกลางแจ้งส าหรับเด็กในสถานที่
อ่ืนๆ ที่เหมาะสม เช่น ในบริเวณวัด หรือในสวนธารณะ เป็นต้น โดยต้องให้เด็กปฐมวัยมีกิจกรรม
กลางแจ้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ในแต่ละวัน 

2.2.4 ระเบียงต้องมีความกว้างของระเบียงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร และหากมีที่นั่ง
ตามระเบียงด้วย ระเบียงต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.75 เมตร ขอบระเบียงต้องสูงจากที่นั่งไม่น้อยกว่า 70 
เซนติเมตร นอกจากนี้ควรตรวจสอบสภาพความคงทน แข็งแรงและสภาพการใช้งานที่ปลอดภัย
ส าหรับเด็กด้วย 
 3. ด้านความปลอดภัย 

3.1 มาตรฐานการปูองกันความปลอดภัย 
3.1.1 การตั้งระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย หรือเครื่องตัดไฟภายใน

บริเวณอาคาร 
3.1.2 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย 1 เครื่อง ในแต่ละชั้นของอาคาร 
3.1.3 ติดตั้งปลั๊กไฟให้สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถ้าติดตั้งต่ ากว่าที่ก าหนด 

จะต้องมีฝาปิดครอบ เพ่ือปูองกันไม่ให้เด็กเล่นได้ และควรหลีกเลี่ยงการใช้สายไฟ ต่อพ่วง 
3.1.4 หลีกเลี่ยงเครื่องใช้ไฟฟูาและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งท าด้วยวัสดุที่แตกหักง่ายหรือ

แหลมคม หากเป็นไม้ต้องไม่มีเสี้ยนไม้หรือเหลี่ยมคม 
3.1.5 จัดให้มีตู้เก็บยา และเครื่องเวชภัณฑ์ส าหรับการปฐมพยาบาล วางไว้อยู่ในที่สูง 

สะดวกต่อการหยิบใช้และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยให้พ้นมือเด็ก 
3.1.6 ใช้วัสดุกันลื่น ในบริเวณห้องน้ า-ห้องส้วมและเก็บสารจ าพวกเคมีหรือน้ ายาท า

ความสะอาดไว้ในที่ปลอดภัย ให้พ้นมือเด็ก 
3.1.7 ไม่มีหลุม หรือบ่อน้ า ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กในบริเวณโดยรอบตัวอาคาร 

รวมทั้งไม่ควรปลูกต้นไม้ที่มีหนามแหลมคม 
3.1.8 มีระบบการล็อคประตู ในการเข้า-ออกนอกบริเวณอาคาร ส าหรับเจ้าหน้าที่

เปิด-ปิดได้ ควรมีกริ่งสัญญาณเรียกไว้ที่ประตู ส าหรับห้องน้ าและที่ประกอบอาหาร ควรมีประตูเปิด -
ปิดที่ปลอดภัย เด็กเข้าไปไม่ได้ 

3.1.9 ติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือปูองกันพาหะน าโรค และมีมาตรการปูองกันด้านสุขอนามัย 
3.1.10 มีตู้ หรือชั้นเก็บวัสดุ และสื่อการเรียนรู้ที่แข็งแรง มั่นคงส าหรับวัสดุอุปกรณ์ ที่

อาจเป็นอันตรายต่อเด็กนั้น ควรแยกให้พ้นมือเด็ก 
3.1.11 เครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ ควรมีระดับความสูงและขนาดที่เหมาะสมกับเด็ก

ปฐมวัยให้เด็กสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสม่ าเสมอด้วยตนเอง 
3.2 มาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

3.2.1 มีการฝึกซ้อมส าหรับการปูองกันอุบัติภัยอย่างสม่ าเสมอ ไม่น้อยกว่าปีละ1 ครั้ง 
3.2.2 มีการฝึกอบรมบุคลากร ในเนื้อหาด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การปูองกัน

อุบัติภัย และความเจ็บปุวยฉุกเฉินของเด็ก 
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3.2.3 มีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของส่วนราชการต่างๆ เช่น สถานีต ารวจ หน่วย
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล ไว้เพื่อติดต่อได้อย่างทันท่วงที กรณีเกิดเหตุการณ์คับขัน 
หรือจ าเป็นที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก และควรมีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับการปฐมพยาบาล
ติดประจ าไว้ในที่เปิดเผย 

3.2.4 มีสมุดบันทึกข้อมูลสุขภาพ และพัฒนาการของเด็กประจ าไว้ กรณีอาจต้องพา
เด็กไปพบแพทย ์
มาตรฐานด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 การศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของ การอบรมเลี้ยงดูและ
การให้การศึกษาไปพร้อมๆ กัน เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ตามวัย และความสามารถของแต่ละบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐาน ดังนี้ 
 1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1.1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 
1.2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์

กัน 
1.3 มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
1.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
1.5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรัก การออกก าลังกาย 
1.6 ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
1.7 มีความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
1.8 อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
1.9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
1.10 มีความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
1.11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
1.12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 

2. คุณลักษณะตามวัยเป็นความสามารถตามวัยหรือพัฒนาการตามธรรมชาติ เมื่อเด็กมีอายุ
ถึงวัยนั้นๆ ซึ่งคุณลักษณะตามวัยที่ส าคัญของเด็ก มีดังนี้ 

2.1 พัฒนาการด้านร่างกาย 
2.1.1 อายุ 3 ปี ได้แก่ กระโดดขึ้นลงอยู่กับที่ได้ รับลูกบอลด้วยมือและล าตัวได้ เดิน

ขึ้นบันไดสลับเท้าได้ เขียนรูปวงกลมตามแบบได้ ใช้กรรไกรมือเดียวได้ เป็นต้น 
2.1.2 อายุ 4 ปี ได้แก่ กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้ รับลูกบอลด้วยมือทั้งสอง เดินขึ้น-

ลง บันไดสลับเท้าได้ ตัดกระดาษเป็นเส้นตรงได้ เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้ กระฉับกระเฉงไม่ชอบ
อยู่เฉย เป็นต้น 

2.1.3 อายุ 5 ปี ได้แก่ กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องได้ รับลูกบอลที่
กระดอนขึ้นจากพ้ืนได้ด้วยมือทั้งสอง ขึ้น-ลงบันไดสลับเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว เขียนรูปสามเหลี่ยม
ตามแบบได้ ตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งที่ก าหนด ใช้กล้ามเนื้อเล็กได้ดี เช่น ติดกระดุม ผูกเชือก
รองเท้า ฯลฯ 
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2.2 พัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 
2.2.1 อายุ 3 ปี ได้แก่ แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก ชอบที่จะท าให้ผู้ใหญ่พอใจและ

ได้รับค าชม กลัวการพลัดพรากจากผู้เลี้ยง เป็นต้น 
2.2.2 อายุ 4 ปี ได้แก่ แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์ เริ่มรู้จัก

ชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน ชอบท้าทายผู้ใหญ่ ต้องการให้มีคนฟัง ความสนใจ 
เป็นต้น 

2.2.3 อายุ 5 ปี ได้แก่ แสดงอารมณ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม ชื่น
ชมความสามารถและผลงานของตนเอง และผู้อ่ืน ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางน้อยลง เป็นต้น 

2.3 พัฒนาการด้านสังคม 
2.3.1 อายุ 3 ปี ได้แก่ รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง ชอบเล่นแบบคู่ขนาน (เล่น

ของชนิดเดียวกัน แต่ต่างคนต่างเล่น) เล่นสมมติได้ รู้จักรอคอย เป็นต้น 
2.3.2 อายุ 4 ปี ได้แก่ แต่งตัวได้ด้วยตนเอง ไปห้องส้วมได้เอง เล่นร่วมกับคนอ่ืนได้ 

รอคอยตามล าดับก่อน-หลัง แบ่งของให้คนอ่ืน เก็บของเล่นเข้าที่ได้ เป็นต้น 
2.3.3 อายุ 5 ปี ได้แก่ ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง เล่นหรือท างานโดยมี

จุดมุ่งหมาย ร่วมกับผู้อ่ืนได้ พบผู้ใหญ่รู้จักไหว้ ท าความเคารพ รู้จักขอบคุณเมื่อรับของจากผู้ใหญ่ 
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น 

2.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา 
2.4.1 อายุ 3 ปี ได้แก่ ส ารวจสิ่งต่างๆ ที่เหมือนกัน และแตกต่างกันได้ บอกชื่อของ

ตนเองได้ ขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา สนทนาโต้ตอบ / เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้นๆ ได้สนใจนิทาน
เรื่องราวต่างๆ ร้องเพลง ท่องค ากลอน ค าคล้องจองต่างๆ และแสดงท่าเลียนแบบได้รู้จักใช้ค าถาม 
“อะไร” สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง อย่างง่ายๆ เป็นต้น 

2.4.2 อายุ 4 ปี ได้แก่ จ าแนกสิ่งต่างๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้บอกชื่อและ
นามสกุลของตนเองได้ พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองหลังจากได้รับค าชี้แนะ สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่อง
เป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง สร้างผลงานตามความคิดตนเองโดยมีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น รู้จักใช้ค าถาม 
“ท าไม” เป็นต้น 

2.4.3 อายุ 5ปี ได้แก่ บอกความแตกต่างของกลิ่น สี เสียง รส รูปร่าง จัดหมวดหมู่
สิ่งของได้ บอกชื่อ-สกุล อายุ ตนเองได้ พยายามหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง สนทนาโต้ตอบ-เล่าเรื่องได้ 
สร้างผลงานตามความคิดตนเอง โดยมีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น เริ่มเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม นับปากเปล่า
ได้ถึง 20 เป็นต้น 
 3. การจัดประสบการณ์ 
 การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี (ไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จัดในรูปของ
กิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น) เพ่ือให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยมีหลักการ 
และแนวทางการจัดประสบการณ์ดังนี้ 

3.1 หลักการจัดประสบการณ์ 
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3.1.1 จัดประสบการณ์การเล่น และการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค์รวมและอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.1.2 เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่าง ระหว่าง
บุคคลและบริบทของสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่ 

3.1.3 จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความส าคัญท้ังกับกระบวนการและผลผลิต 
3.1.4 จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่ง

ของการจัดประสบการณ์ 
3.1.5 ให้ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
 

3.2 แนวทางการจัดประสบการณ์ 
3.2.1 จัดประสบการณ์สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือ เหมาะสมกับอายุ วุฒิ

ภาวะ และระดับพัฒนาการ เพ่ือให้เด็กทุกคนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
3.2.2 จัดประสบการณ์สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้ คือ เด็กได้ลง

มือกระท า เรียนรู้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ เคลื่อนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิด
แก่ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

3.2.3 จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการทั้งทักษะและสาระการ
เรียนรู้ 

3.2.4 จัดประสบการณ์ให้เด็กริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระท าและน าเสนอ
ความคิดโดยผู้สอนเป็นผู้สนับสนุน อ านวยความสะดวก และการเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 

 3.2.5 จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืนกับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ บรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่างๆ 
กัน 

3.2.6 จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่ง การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
และอยู่ในวิธีชีวิตของเด็ก 

3.2.7 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน 
ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3.2.8 จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่วางแผนไว้ล่วงหน้า และแผนที่เกิดขึ้นใน
สภาพจริง โดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ 

3.2.9 ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ ทั้งการวางแผน 
สนับสนุน สื่อการสอน การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 

3.2.10 จัดท าสารนิทัศน์ ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็ก เป็นรายบุคคล น ามาไตร่ตรอง และใช้ให้เป็นประโยชน์ของการพัฒนาเด็ก และการศึกษาใน
ชั้นเรียน 
 4. การจัดกิจกรรมประจ าวัน 
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 กิจกรรมส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี สามารถน ามาจัดเป็นกิจกรรมประจ าวันได้หลายรูปแบบ ซึ่ง
เป็นการช่วยให้ทั้งผู้สอนและเด็กทราบว่าแต่ละวันจะท ากิจกรรมอะไร เมื่อใด และอย่างไร การจัด
กิจกรรมประจ าวันมีหลักการจัดและขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวันดังนี้ 

4.1 หลักการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
4.1.1 ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก

ในแต่ละวัน 
4.1.2 กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด ทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่อง

นานเกินกว่า 20 นาที 
4.1.3 กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง 

ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ 40-60 นาท ี
4.1.4 กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมที่ใช้

กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่เด็กเป็น
ผู้ริเริ่มและผู้สอนเป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช้ก าลังและไม่ใช้ก าลังให้ครบทุกประเภท ทั้งนี้กิจกรรมที่
ต้องใช้ก าลังควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกก าลังมากนัก เพ่ือเด็กจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป 

4.2 ขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวันการเลือกกิจกรรมที่จะน ามาจัดในแต่ละวัน มีความ
ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

4.2.1 การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เพ่ือให้เด็กได้พัฒนา ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ใหญ่ การเคลื่อนไหว และความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ จึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่น
อิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี 

4.2.2 การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เพ่ือให้เด็กได้พัฒนา ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก 
การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา จึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกม 
ต่อภาพ ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับซ้อนส้อม ใช้อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร 
พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ 

4.2.3 การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เด็กมี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้ อ่ืน มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
ประหยัด เมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ
จึงควรจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับ การตอบสนองตามความ
ต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตลอดเวลาที่โอกาสเอื้ออ านวย 

4.2.4 การพัฒนาสังคมนิสัย เพ่ือให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอย่างเหมาะสม 
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีนิสัยรักการ
ท างาน รู้จักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน จึงควรจัดให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
อย่างสม่ าเสมอ เช่น รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ท า ความสะอาดร่างกาย เล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎกติกา ข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือท างานเสร็จ 
ฯลฯ 

4.2.5 การพัฒนาการคิด เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความคิดรวบยอด สังเกตจ าแนก 
เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ เรียงล าดับเหตุการณ์ แก้ปัญหา จึงควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนา
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อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทดลอง 
ศึกษานอกสถานที่ประกอบอาหาร หรือจัดให้เด็กได้เล่นเกมการศึกษาที่เหมาะสมกับวัยอย่าง
หลากหลาย ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในการท ากิจกรรมทั้งที่เป็นกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่ หรือ
รายบุคคล 

4.2.6 การพัฒนาภาษา เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสใช้ภาษาที่สื่อสารถ่ายทอดความรู้สึก 
ความนึกคิด ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์ จึงควรจัดกิจกรรมทางภาษาให้มี
ความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านและบุคลากรที่
แวดล้อมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องค านึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่
เหมาะสมกับเด็กเป็นส าคัญ 

4.2.7 การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆ รอบตัวโดยใช้
กิจกรรมศิลปะและดนตรีเป็นสื่อ ใช้การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ให้ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ 
อย่างอิสระตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก เล่นบทบาทสมมติในมุมเล่นต่างๆ เล่นน้ า เล่นทราย 
เล่นก่อสร้างสิ่งต่างๆ เช่น แท่งไม้ รูปทรงต่างๆ ฯลฯ 
 5. โภชนาการส าหรับเด็กเพ่ือให้เด็กได้รับอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ส่งผลต่อ การ
เจริญเติบโตของเด็กตามพัฒนาการ ควรส่งเสริมให้เด็กได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ 
 มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กต้นแบบ 
 แนวทางการด าเนินงานด้านมาตรฐานการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้นแบบ ควรด าเนินการตามแนวทางต่างๆ ดังนี้ 
 1. จัดให้มีการประชุมชี้แจงให้ชุมชนทราบ ชี้น าให้เห็นประโยชน์และ ความจ าเป็นของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเตรียมความพร้อมของเด็ก และชักชวนให้ชุมชนมีส่วนร่วม
บริหารและช่วยเหลือในระหว่างด าเนินการ 
 2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบเป็นระยะๆ เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์ฯ กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง การให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ศิลปะพ้ืนบ้าน ร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งจะน าไปสู่ความเข้าใจและความผูกพันที่ดีต่อกันระหว่างศูนย์ฯ และชุมชน 
 3. มีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบให้
ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ รับทราบ เพ่ือที่จะมีผู้ เข้ามาช่วยเหลือด้านต่างๆ ได้ โดยการ
ประชาสัมพันธ์อาจจะท าได้หลายรูปแบบ เช่น การจัดเอกสาร คู่มือ แผ่นพับ การออกไปเยี่ยมบ้านเด็ก 
ฯลฯ 
 4. มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น การให้ข้อมูลข่าวสารด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชน สถาบันต่างๆ ของชุมชน เช่น สถาบันทางศาสนา สถาบันครอบครัว เป็นต้น 
 5. จัดให้มีกองทุนส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นการระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน เพ่ือมาสนับสนุน การด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งอาจขอรับการอดหนุนจากงบประมาณต่างๆ ของหน่วยงานดังนี้ 

5.1 การสบทบหรือการอุดหนุนงบประมาณกองทุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5.2 การสนับสนุนงบประมาณ 
5.3 การสนับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การ

ภาครัฐอื่น 
5.4 การสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน องค์กรการกุศลมูลนิธิหรือมีผู้อุทิศให้ 

 6. จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน เกี่ยวกับ การด าเนินงานทิศทาง และ
แนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือและการสนับสนุน
จากชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองของเด็กที่จะเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 
 7. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กต้นแบบ ใน
ลักษณะไตรภาคี 3 ฝุาย จากภาคส่วนต่างๆ คือ ภาคประชาชน หรือผู้แทนชุมชนในท้องถิ่น หน่วยงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก ากับ
ดูแลการบริหารงานเชิงนโยบายของศูนย์ 
 
2.6 สภาพพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย 
ที่ตั้งอ าเภอเมืองอ านาจเจริญมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอเสนานิคม 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอปทุมราชวงศา 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ อ าเภอพนา อ าเภอลืออ านาจ และอ าเภอหัวตะพาน 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอปุาติ้ว และอ าเภอไทยเจริญ (จังหวัดยโสธร) 
เทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 
 เทศบาลต าบลน้ าปลีก ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของต าบลน้ าปลีก 
 เทศบาลต าบลนายม ครอบคลุมพื้นที่ต าบลนายมทั้งต าบล 
 เทศบาลต าบลไก่ค า ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลไก่ค าท้ังต าบล 
 เทศบาลต าบลนาวัง ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลนาวังทั้งต าบล 
 เทศบาลต าบลนาหมอม้า ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลนาหมอม้าทั้งต าบล 

สภาพภูมิอากาศ 
 ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 
 ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม 

 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กนกกาญน์ จันทรวงศ์ และปีนณ์ฬยาข์ ฒิตสุนทโรทยาน(2551, บทคัดย่อ)ได้วิจัยเรื่อง “ความ
คิด เห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก อ า เภอขนอม จั งหวัด
นครศรีธรรมราช” ผลการวิจัย พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งสิ้น 249 คน มีระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 68.67 และระดับปริญญาตรี 78 คน คิด

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3


 
44 

เป็นร้อยละ31.33 มีการประกอบอาชีพได้แก่ ค้าขาย จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 27.31 เกษตรกร 
จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ18.87 รับจ้าง จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 17.67 รับราชการ 
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 16.87 ประมงจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 11.65 และอ่ืนๆ จ านวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.63 
 ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย 3.92 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
เป็นอันดับที่  1 รองลงมา ได้แก่ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก เป็นอันดับสุดท้ายด้านการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า 
 ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่แตกต่างกันในทุกด้าน 
 ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
ภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน 
 สกุณา ชนะศึก และ ผศ.ดร.ชัยยนต์ เพาพาน (2550 ,บทคัดย่อ) การศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอนา
มน จังหวัดกาฬสินธุ์ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า  
  1) ด้านบุคลากรและบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก ควรให้มีการบริหารจัดการ
จัดสรรอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมให้เด็กเล็กอย่างเพียงพอ 
  2) ด้านวิชาการยู่ในเกณฑ์ระดับมากของกิจกรรมหลักสูตร คือการประเมิน
พัฒนาการของเด็กเล็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมี
การรายงานให้ปกครองทราบเป็นระยะ  
  3) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชนอยู่ในระดับมาก คือครูผู้ดูแลเล็ก/
ผู้ดูแลเด็ก ช่วยเหลือและให้ค าแนะน าแก่ผู้ปกครองในกรณีเกิดปัญหากับเด็ก และชุมชนมีส่วนร่วมใน
การก ากับดูแลด้านโภชนาการ 
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  4) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง คือ 
ความสะอาดปลอดภัยของอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ความสะอาดเรียบร้อยภายในห้องเรียน
และการจัดสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก  
 2. ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองมีดังนี้ ผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเพ่ิมมากขึ้นและจัดสรรต าแหน่งผู้ดูแลเด็กให้เพียงพอต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีสถานที่จอด
รถรับ-ส่งให้สะดวกแก่ผู้ปกครองและมีมาตรการปูองกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรตกแต่ง
ห้องเรียนให้เป็นระเบียบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรสอนให้เด็กเขียนชื่อและนามสกุลของตนเองได้เพ่ิม
ทักษะการเขียน การวาดให้เด็กเพ่ิมสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย และควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง 

สักรินทร์อยู่ผ่อง (2554,บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการให้บริการของบัณฑิต
วิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคือด้าน
เอกสารด้านบุคลากร 

ศิริรันชนิภา ศิริชยพัทธ์ และวรรณวิภา จัตุชัย(2552,บทคัดย่อ)ได้วิจัยเรื่อง “ความต้องการ
ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี” ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.02 มีอายุ
ระหว่าง30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.59 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า คิดเป็นร้อยละ 
26.58 มีอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 38.74 และรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง น้อยกว่า 5,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 42.34 

 2. ความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านบุคลากรและการบริหาร
จัดการรองลงมา คือ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน ด้านกิจการนักเรียน และด้านบุคลากร ตามล าดับ 

 3. การเปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อ
เดือน ต่างกัน มีความต้องการในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอบุณฑริกจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ผู้ปกครองที่มีอาชีพ
ต่างกันมีความต้องการในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนา
โพธิ์ อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 
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2.8 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญโดยผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น (2547,หน้า 1-8)ได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถด าเนินงานเพ่ือพัฒนาเด็กได้อย่างมีคุณภาพ และ
เหมาะสม ซึ่งจะเป็นแนวทางให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต่อไป ส าหรับมาตรฐานดังกล่าวได้รวบรวมและจัดท าขึ้น จ าแนกออกเป็นมาตรฐานการด าเนินงาน 4 ด้าน 
มาบูรณาการก าหนดเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ดังภาพประกอบที่ 2.1 

 
 
ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

(Independent Variables)      (Dependent Varibles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ภาพที่2.1สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
 
 
  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ 
3.ระดับการศึกษา 

ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหาร  จัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอ
เมือง จังหวัดอ านาจเจริญจ าแนกเป็น 4 ด้าน คือ  

1. ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก  
2. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ  
3. ด้านอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัย 
4 . ด้ า น ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ช น แ ล ะ ก า ร

ประชาสัมพันธ์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ” นี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ต ารา เอกสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้ันตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.2 เทคนิควิธีสุ่มตัวอย่าง 
  3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.4 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.7 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1.1 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้  ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ปีการศึกษา 2556 จ านวน 257 คน 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ปีการศึกษา 2556 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 155 คน ได้จากการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้การเทียบจากตารางส าเร็จรูปของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 103) 
 
3.2 เทคนิควิธีสุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นเป็นสัดส่วน (Proportional 
Stratified Random Sampling) มีข้ันตอนดังนี ้
 1. ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบจากตารางเครจซี และมอร์แกน ( R.V.Krejcie 
and D.W.Morgan) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 155 คน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 43) 
 2. ค านวณสัดส่วนจ านวนตัวอย่างตามจ านวนมากน้อย โดยใช้ตัวแปรอิสระด้านอายุและเพศ 
เป็นตัวแปรควบคุม (Control Variables)  
 3. สุ่มตัวอย่าง แบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลาก (Lottery 
Method) แบบทดแทนจนได้จ านวนตัวอย่าง 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 1 ชุด โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะค าถามเป็นแบบเชิงส ารวจรายการ 

(Check - list)  
 ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ มีจ านวน 4 ด้าน มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

5 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

4 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก  

3 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 

2 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อย 

1 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด  

 ตอนที่ 3 ศึกษาข้อเสนอแนะของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด 
 
3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 การสร้างและตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 3.4.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ บทความ ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 3.4.2 สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษาวิจัย โดยใช้ค าถาม 2 ประเภท คือ 
แบบปลายปิดและแบบปลายเปิด  
 3.4.3 น าเครื่องมือที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แก้ไขปรับปรุง
ให้ถูกต้องและชัดเจน เหมาะสม ทั้งเนื้อหาสาระ และการใช้ถ้อยค าส านวนภาษา แล้วน ามาจัดท าเป็น
แบบสอบถาม 
 3.4.4 น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบหรือ
ปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา เพ่ือให้ได้แบบสอบถามที่มีความตรงตามเนื้อหาและ
ความเหมาะสมของค าถาม ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านประกอบด้วย 

1. ผศ.ดร.สุรสิทธิ์  ไกรสิน 
 การศึกษา  : ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 
 ต าแหน่ง : อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
2. ดร.ธีรภัทร์  ถิ่นแสนดี 
 การศึกษา  : ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
 ต าแหน่ง : อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
3. นางกิติพร  นามสุวรรณ 
 การศึกษา :  กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
 ต าแหน่ง : หัวหน้ากองการศึกษา เทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 
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 3.4.5 น าแบบสอบถามหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) ของ
แบบสอบถาม (ธีระศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ, 2549,  หน้า 65) 

 สูตร  IOC = 
N

R  

 เมื่อ  IOC แทนดัชนีความสอดคล้อง 
   R  แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 
   N แทนจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 โดยที่  +1 แน่ใจว่าสอดคล้อง 
    0 ไม่แนใ่จว่าสอดคล้อง 
    -1 แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง 

โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จากข้อค าถามทั้งหมดจ านวน 40 ข้อ ใช้ได้ทั้ง 
40 ข้อ ซึ่งข้อค าถามท่ีใช้ได้มีค่า IOC เท่ากับ 0.67 - 1.00  

3.4.6 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับแก้และเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือประเมินความเหมาะสมและถูกต้อง 

3.4.7 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ปกครอง
นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ราย แล้วน าผลการตอบ
แบบสอบถาม ไปหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha–Coefficient) 
ของครอน บาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่า 0.86 

3.4.8 น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือประเมินความเหมาะสมและน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ดังนี้ 
3.5.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เพ่ือขอ

ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญ มีจ านวน 155 คน 

3.5.2 ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง 
 3.5.3 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลคืนด้วยตนเองได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 155 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.5.4 น าแบบสอบถามกลับคืนมาแล้วตรวจสอบความสมบูรณ์และจัดล าดับข้อมูล 
 3.5.5 น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป  
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ซึ่ง
แยกวิเคราะห์ตามล าดับ ดังนี้ 
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3.6.1 ศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจก
แจงค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
   3.6.2 ศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ทั้งในภาพรวม รายด้าน และรายข้อ แล้วแปลผลตามเกณฑ์การวิเคราะห์ ดังนี้  (ธีระ
ศักดิ ์อุ่นอารมณ์เลิศ,2549 : 65) 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.51-5.00   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51-4.50   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51-3.50   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง   1.51- 2.50   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง   1.00-1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.6.3 ทดสอบสมมุติฐาน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ปกครองที่
มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ  ใช้
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)  
  3.6.4 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ โดยใช้การแจกแจง
ค่าความถ่ี (Frequency) และน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
 
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส าหรับการวิจัยเรื่องนี้ มีสถิติที่ใช้ในการท าวิจัยอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ 
 1. สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับบรรยายข้อมูลทั่วไป 

2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน (Inferencial Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t-
test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 
สถิติทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบการเปรียบเทียบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 

สูตรการหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
 1. การหาค่าร้อยละ (Percentage) 

P =   

                               P =  ค่าร้อยละ 
X = จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
N =  จ านวนประชากร 

2. การหาค่าเฉลี่ย (Mean) 

X   =    
N

fx  

N

X 100
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X =  ค่าเฉลี่ย 
fX =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
N =  จ านวนประชากร 

3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

S =  
)1(

)( 22



 
NN

fxfxN  

S = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
fX =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับ 
N =  จ านวนประชากร 

4. การทดสอบสมมติฐาน (t-test) 
                 X  1 X-  2  

                     S1
2  

-  S2
2 

        n1     n2 
เมื่อ  t  = ค่าที-เทสท์ (t- test) 
X1 , X2 = ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ 
S1

2 
, S2

2  = ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ 
 n1 , n2 = จ านวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ 

5. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หรือ (F-
test) 
  F  = 

w

b

MS

MS  

 F  =  อัตราส่วนของความแปรปรวน 
 MSb =  ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
     MSw = ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม (กัลยา  วานิชย์บัญชา, 2548, 
หน้า 19) 
 
 

=  t 



 
บทท่ี  4 

ผลการศึกษาค้นคว้า 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการ
บริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ” ผู้ศึกษา
ค้นคว้าน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ล าดับการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
              การเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้ศึกษาค้นคว้าได้
ก าหนด สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

n แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
x  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
S.D.   แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ t (Independent) 
F แทน สถิ ติ ท ดสอบที่ ใ ช้ พิ จ า รณาคว ามมี นั ย ส า คั ญต ามการแจกแจงแบบ F                       

(F - distribution) 
df แทน ชั้นความเป็นอิสระ  (Degree  of  Freedom) 
SS แทน ผลบวกก าลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลังสองของคะแนน (Mean Squares) 
p แทน ความน่าจะเป็นที่จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก  
* แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
4.2 ล าดับการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
           การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาค้นคว้าได้เสนอตามล าดับ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์“ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ”    
             ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ของผู้ปกครองที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน 
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4.3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
              ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีรายละเอียด ดังแสดง 
ไว้ในตารางที่ 4.1 
ตาราง 4.1 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.  เพศ   

- ชาย                                         84 54.19 
- หญิง                                        71 45.81 

รวม 155 100.00 
2. อายุ   

- ต่ ากว่า 30 ปี 33 21.29 
- 30 – 43 ปี 66 42.58 
- ตั้งแต่ 43 ปี ขึ้นไป 56 36.13 

รวม 155 100.00 
3. ระดับการศึกษา   

- ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                48 30.97 
- ระดับมัธยมศึกษา 62 40.00 
- ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา 45 29.03 

รวม 155 100.00 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน            
84 คน คิดเป็นร้อยละ 54.19 และเพศหญิง จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 45.81เมื่อจ าแนกตามอายุ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 30 – 43 ปี จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 42.58 
รองลงมา คือ มีอายุตั้งแต่ 43 ปี ขึ้นไป จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 36.13 และมีอายุต่ ากว่า 30 ป ี
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 21.29 และจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือส าเร็จ
การศึกษาต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 30.97 และส าเร็จ
การศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 29.03 

 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์“ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ”    
 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ดังแสดงไว้ในตาราง 4.2 - 4.6 
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ตารางที ่4.2 คะแนนเฉลี่ย ( x ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่
มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญ โดยรวมและรายด้าน 

 

ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ระดับความคิดเห็น 
x  S.D. อันดับ ระดับ 

1. ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก  4.04 0.67 1 มาก 
2. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 3.92 0.63 4 มาก 
3. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4.00 0.68 3 มาก 
4. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและการประชาสัมพันธ์ 4.00 0.65 2 มาก 

เฉลี่ย 3.99 0.66            มาก 
 

จากตารางที ่4.2 พบว่า ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( x = 3.99) แต่
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่
เด็ก ( x =4.04) รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและการประชาสัมพันธ์ ( x =4.00) ด้าน
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ( x =4.00) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้าน
บุคลากรและการบริหารจัดการ ( x =3.92) 
 
 
 
ตารางที ่4.3   คะแนนเฉลี่ย ( x ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มี

ต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญ  ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก โดยรวมและรายข้อ 

 

ข้อที่ ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. อันดับ ระดับ 
1 มีการปฐมนิเทศผู้ปกครองในวันเปิดภาคเรียน 3.99 0.66 8 มาก 
2 นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อความหมายได้ 4.05 0.68 4 มาก 
3 นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคมที่ดี 3.99 0.66 9 มาก 
4 นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ มี

คุณธรรมจริยธรรม 3.91 0.68 10 มาก 
5 นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่แข็งแรงไม่

เจ็บป่วยมีความคล่องตัว 4.08 0.65 3 มาก 
6 มีสื่อการเรียนการสอนเพียงพอกับจ านวนเด็ก 4.03 0.70 6 มาก 
7 นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 4.18 0.67 1 มาก 
8 นักเรียนมีความ รัก ชื่นชมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.09 0.66 2 มาก 
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ข้อที่ ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. อันดับ ระดับ 
9 นักเรียนมีสติปัญญาการพัฒนาความคิดจ าแนก

เปรียบเทียบจัดหมวดหมู่ได้ 4.03 0.63 5 มาก 
10 นักเรียนมีการพัฒนาด้านสติปัญญาทีดี 4.01 0.65 7 มาก 

เฉลี่ย 4.04 0.67         มาก 
 

จากตารางที ่4.3 พบว่า ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ  ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก 
โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( x = 4.04) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน ( x =4.18) รองลงมาคือ นักเรียนมีความ รัก ชื่นชม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( x =4.09) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ นักเรียนมีพัฒนาการทางด้าน
อารมณ์และจิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม ( x = 3. 91) 
 
ตารางที่ 4.4    คะแนนเฉลี่ย ( x ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่

มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ โดยรวมและรายข้อ 

 

ข้อที ่ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. อันดับ ระดับ 

1 บุคลากรที่ให้บริการของศูนย์มีความเหมาะสม 3.99 0.68 2 มาก 
2 ได้รับค าแนะน าในการรับบริการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบล 3.96 0.57 4 มาก 
3 บุคลากรในศูนย์ฯอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 4.03 0.63 1 มาก 
4 บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้ความสามารถ

ในการด าเนินงาน 3.88 0.58 7 มาก 
5 การรับการบริการที่ดีจากบุคลากรของเทศบาล 3.97 0.65 3 มาก 
6 การให้บริการทางการศึกษาจากบุคลากรของเทศบาล 3.90 0.65 6 มาก 
7 การให้บริการของบุคลากรในศูนย์มีความรวดเร็ว 3.86 0.67 9 มาก 

8 ท่านได้รับการบริการที่ดีและรวดเร็วจากบุคลากรทาง
การศึกษาของเทศบาลต าบล 3.88 0.67 8 มาก 

9 การให้บริการของบุคลากรในศูนย์มีความรวดเร็ว 3.90 0.64 5 มาก 

10 ได้รับการบริการที่ดีและรวดเร็วจากบุคลากรทาง
การศึกษาของเทศบาลต าบล 3.79 0.57 10 มาก 

เฉลี่ย 3.92 0.63          มาก 
        



64 

 

           จากตารางที่ 4.4  พบว่า ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ โดยรวม 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ( x =3.92) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
บุคลากรในศูนย์ฯอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ( x =4.03) รองลงมา คือ บุคลากรที่ให้บริการ
ของศูนย์มีความเหมาะสม ( x =3.99) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ท่านได้รับการบริการที่ดีและ
รวดเร็วจากบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลต าบล ( x =3.79)   
 
ตารางที ่4.5  คะแนนเฉลี่ย ( x ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มี

ต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญ ด้านอาคารสถานที ่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยรวมและรายข้อ 

 

ข้อที่ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. อันดับ  ระดับ 

1 มีพ้ืนที่ใช้สอยและบริเวณอาคารมีความสะอาด ปลอดภัย 4.06 0.68 2 มาก 
2 มีห้องเรียนมีเพียงพอและเหมาะสมกับการจัด

ประสบการณ์ให้กับเด็กเล็ก 4.03 0.68 4 มาก 
3 มีอาคารสถานที่มีความเหมาะสม มีอากาศถ่ายเทสะดวก 4.11 0.66 1 มาก 
4 มีอาคารมีสภาพแข็งแรง และอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 3.97 0.65 8 มาก 
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบริเวณสถานที่ประกอบอาหารแยก

ต่างหากจากบริเวณพื้นที่รับประทานอาหาร 4.03 0.65 3 มาก 
6 บริเวณพ้ืนที่นอนมีความสะอาด มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

และอุปกรณ์เครื่องใช้เหมาะสม 3.96 0.72 9 มาก 
7 ภายในอาคารมีแสงสว่างจากธรรมชาติสม่ าเสมอทั่วห้อง

และเสียงอยู่ในระดับที่ไม่ดังเกินไป 3.90 0.70 10 มาก 
8 มีห้องน้ า ห้องส้วม ถูกสุขลักษณะ และมีจ านวนเพียงพอ 3.99 0.68 6 มาก 
9 บรรยากาศโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กสะอาด ร่มรื่น สวยงาม 3.98 0.67 7 มาก 
10 ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีบอร์ด ป้ายแสดง

ความรู้ทางวิชาการให้กับเด็กและผู้ปกครอง 4.01 0.68 5 มาก 
เฉลี่ย 4.00 0.68            มาก 

 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( x =4.00) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีอาคารสถานที่มีความเหมาะสม มีอากาศถ่ายเทสะดวก ( x =4.11) รองลงมา 
คือ มีพ้ืนที่ใช้สอยและบริเวณอาคารมีความสะอาด ปลอดภัย ( x =4.06) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ภายในอาคารมีแสงสว่างจากธรรมชาติสม่ าเสมอทั่วห้องและเสียงอยู่ในระดับที่ไม่ดังเกินไป ( x =3.90)   



65 

 

ตารางที ่4.6 คะแนนเฉลี่ย ( x ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่
มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและการประชาสัมพันธ์ โดยรวมและรายข้อ 

 

ข้อที่ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและการประชาสัมพันธ์ 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. อันดับ ระดับ 
1 มี พ้ืนที่ ใช้ สอยและบริ เ วณอาคารมีความสะอาด 

ปลอดภัย 3.94 0.61 8 มาก 
2 มีการให้ค าแนะน าช่วยเหลือกรณีเกิดผลกระทบเกี่ยวกับ

การเรียนรู้ของเด็ก 3.98 0.62 6 มาก 
3 งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4.05 0.68 3 มาก 
4 มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กให้หน่วยงานอื่นทราบ 3.98 0.62 7 มาก 
5 มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบเกี่ยวกับ

การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.08 0.73 2 มาก 
6 มีการแนะน าและให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 3.92 0.69 9 มาก 
7 มีการประชุมชี้แจงให้ชุมชนทราบ ให้เห็นประโยชน์และ

ความจ าเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชักชวนให้
ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารในระหว่างด าเนินการ 3.90 0.63 10 มาก 

8 ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน 4.13 0.61 1 มาก 

9 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 3.99 0.66 5 มาก 

10 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 4.02 0.65 4 มาก 
เฉลี่ย 4.00 0.65        มาก 

 

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและการ
ประชาสัมพันธ์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( x =4.00) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน ( x =4.13) 
รองลงมาคือ มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ( x =4.08) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ มีการประชุมชี้แจงให้ชุมชนทราบ ให้เห็นประโยชน์และ
ความจ าเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชักชวนให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารในระหว่างด าเนินการ ( x =
3.90)   
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        ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ของผู้ปกครองที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน 
 
ตารางที่  4.7 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ( x ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น

ของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอ
เมือง จังหวัดอ านาจเจริญ จ าแนกตามเพศ 

 

ความคิดเห็นของผู้ปกครอง 
ที่มีต่อการบริหารจัดการ 

ศึกษา 

เพศชาย เพศหญิง t p 

x  S.D. 
ระดับ 

x  S.D. 
ระดับ 

1. ด้านวิชาการและการจัด
ประสบการณ์แก่เด็ก 4.07 0.22 1 3.99 0.24 5 2.09 0.029 

2. ด้านบุคลากรและการ
บริหารจัดการ 3.84 0.24 5 4.00 0.21 4 -4.36 0.004 

3. ด้านอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 3.95 0.26 4 4.07 0.34 1 -2.59 0.021 

4. ด้านความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและการประชาสัมพันธ์ 3.98 0.31 2 4.03 0.33 2 -0.98 0.732 

เฉลี่ย 3.96 0.14 3 4.02 0.17 3 -2.62 0.019 
            

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้ปกครองที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นของต่อการบริหารจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก ด้านบุคลากรและการ
บริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และโดยรวมทั้ง 4 ด้าน ส่วนด้าน
ความสัมพันธ์กับชุมชนและการประชาสัมพันธ์ ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.8 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ( x ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความ
คิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ จ าแนกตามอายุ 

 

ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่
มีต่อการบริหารจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

1. ด้านวิชาการและการจัด
ประสบการณ์แก่เด็ก 

ระหว่างกลุ่ม 0.28 2 0.14 2.72 0.07 
ภายในกลุ่ม 7.91 152 0.05   
รวม 8.20 154    

2. ด้านบุคลากรและการ
บริหารจัดการ 

 

ระหว่างกลุ่ม 0.08 2 0.04 0.71 0.49 
ภายในกลุ่ม 8.68 152 0.06   
รวม 8.76 154    

    3. ด้านอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  

ระหว่างกลุ่ม 0.43 2 0.22 2.36 0.10 
ภายในกลุ่ม 14.00 152 0.09   
รวม 14.44 154    

4. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
และการประชาสัมพันธ์ 

ระหว่างกลุ่ม 0.14 2 0.07 0.68 0.51 
ภายในกลุ่ม 15.57 152 0.10   
รวม 15.71 154    

เฉลี่ย ระหว่างกลุ่ม 0.09 2 0.04 1.83 0.16 
 ภายในกลุ่ม 3.61 152 0.02   
 รวม 3.70 154    
*p ≤ .05  
           จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผู้ปกครองที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นของต่อการบริหารจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ โดยรวมและรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.9 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ( x ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความ
คิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่
มีต่อการบริหารจัดการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ด้านวิชาการและการจัด
ประสบการณ์แก่เด็ก 

ระหว่างกลุ่ม 0.20 2 0.10 1.93 0.15 
ภายในกลุ่ม 7.99 152 0.05   
รวม 8.20 154    

2. ด้านบุคลากรและการ
บริหารจัดการ 

ระหว่างกลุ่ม 0.10 2 0.05 0.90 0.41 
ภายในกลุ่ม 8.66 152 0.06   
รวม 8.76 154    

3. ด้านอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย 

ระหว่างกลุ่ม 0.28 2 0.14 1.52 0.22 
ภายในกลุ่ม 14.15 152.00 0.09   
รวม 14.44 154    

4. ด้านความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและการประชาสัมพันธ์ 

ระหว่างกลุ่ม 0.19 2 0.10 0.95 0.39 
ภายในกลุ่ม 15.51 152 0.10   
รวม 15.71 154    

เฉลี่ย  ระหว่างกลุ่ม 0.13 2 0.07 2.78 0.07 
 ภายในกลุ่ม 3.57 152 0.02   
 รวม 3.70 154    
* p ≤ .05 
           จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นของต่อการ
บริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน  
 
 



 
บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษา 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญ 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ของผู้ปกครองที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ปีการศึกษา 2556 จ านวน 155 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยค้นคว้า 
คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามล าดับ 
ดังนี้ 
 

5.1 สรุปผล 
การสรุปผลการศึกษาค้นคว้า ดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 

อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก รองลงมา คือ ด้าน
ความสัมพันธ์กับชุมชนและการประชาสัมพันธ์ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ  

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ พบว่า ผู้ปกครองที่มีเพศ ต่างกัน มี
ความคิดเห็นของต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านวิชาการและการจัด
ประสบการณ์แก่เด็ก ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย และโดยรวมทั้ง 4 ด้าน ส่วนด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและการประชาสัมพันธ์ ไม่แตกต่าง
กัน ผู้ปกครองที่มีอายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นของต่อการบริหารจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่าง
กัน 
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5.2 การอภิปรายผล 
จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ศึกษาค้นคว้าขอน าเสนอการอภิปรายผล ตามล าดับ
ดังนี้ 

1. ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก รองลงมา คื อ ด้าน
ความสัมพันธ์กับชุมชนและการประชาสัมพันธ์ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทางศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมีการบริหารจัดการศึกษา ตามแบบแผน และนโยบายในการบริหาร โดย
ยึดหลักการศึกษาที่สอดคล้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังที่ สงวน สุทธิเลิศอรุณ และคณะ (อ้างใน 
วิเชียร กุลวงษ์, 2551, หน้า 66) ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นว่า เป็นการแสดงออกซึ่ง
วิจารณญาณที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ความคิดเห็นของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปตามข้อเท็จจริง 
(fact) ทัศนคติ (attitude) ของบุคคล ในขณะที่ทัศนคติจะเป็นการแสดงความรู้สึกทั่วๆ ไปเกี่ยวกับสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง ความคิดเห็นเป็นการอธิบายเหตุผลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะเพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจ  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภา ทองขุนด า (2550, หน้า 14) ได้ศึกษา ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพ้ืนที่สรรพากรในทีมก ากับดูแลผู้เสียภาษีในเขตท้องที่ส านักงาน
สรรพากรภาค 12 ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่สรรพากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 
ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีอัตราเงินเดือนในระหว่าง 10,000 บาท มีอายุ
ราชการ 11-12 ปี ปฏิบัติงานระดับเจ้าหน้าที่สรรพากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระดับมาก 
แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิติชัย รังสิยานนท์ ( 2550, หน้า 14 ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีส านักงานเขต
บึงกุ่ม ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในการให้บริการในระดับปานกลาง 
 เมื่อพิจารณารายด้านและรายข้อ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  1. ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก พบว่า ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ  ด้าน
วิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน รองลงมาคือ นักเรียนมี
ความ รัก ชื่นชมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ นักเรียนมีพัฒนาการทางด้าน
อารมณ์และจิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม 
  2. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ พบว่า ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ด้านบุคลากรและ
การบริหารจัดการ โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ บุคลากรในศูนย์ฯอ านวยความสะดวกในการให้บริการ รองลงมา คือ บุคลากรที่
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ให้บริการของศูนย์มีความเหมาะสม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ท่านได้รับการบริการที่ดีและรวดเร็ว
จากบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลต าบล  

3. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พบว่า ผู้ปกครองมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 
ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีอาคารสถานที่มีความเหมาะสม มีอากาศถ่ายเท
สะดวก รองลงมา คือ มีพ้ืนที่ใช้สอยและบริเวณอาคารมีความสะอาด ปลอดภัย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ภายในอาคารมีแสงสว่างจากธรรมชาติสม่ าเสมอทั่วห้องและเสียงอยู่ในระดับที่ไม่ดังเกินไป  

4. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและการประชาสัมพันธ์ พบว่า ผู้ปกครองมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 
ด้านการประเมินผล โดยรวม อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน รองลงมาคือ มีการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือ มีการประชุมชี้แจงให้ชุมชนทราบ ให้เห็นประโยชน์และความจ าเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และชักชวนให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารในระหว่างด าเนินการ  

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ พบว่า ผู้ปกครองที่มีเพศ ต่างกัน มี
ความคิดเห็นของต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองทุกท่าน
ถึงแม้ว่าจะมี เพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกันก็ตาม ดังที่ แสงจันทร์ นามธานี (2551, หน้า 11) 
ได้ศึกษา ความพึงพอใจของผู้เสียภาษีท่ีมีต่อการให้บริการของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาเชียงใหม่ 
2 จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ผู้เสียภาษีผู้รับบริการที่มีเพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 2 
จังหวัดเชียงใหม่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาค้นคว้าเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ มีข้อเสนอแนะจากการศึกษาค้นคว้า
ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  จากการวิจัย พบว่า ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานไว้และด าเนินการพัฒนาอยู่ในระดับมากท่ีสุดต่อไป 
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2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 
2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา

ด้านบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ  
2.3 ควรศึกษาปัญหาการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง 

จังหวัดอ านาจเจริญ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง  ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล  

อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 
_______________________________________ 

ค าชี้แจง 
1) แบบสอบถามชุดนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของ

ผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญ 

2) แบบสอบถามแบ่งเป็น  2  ตอน  คือ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 การออกความคิดเห็นของประชาชม  4 ด้าน 

   1. ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก  
   2. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ  
   3. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
   4. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและการประชาสัมพันธ์ 
 ขอความกรุณาให้ท่านตอบครบทุกค าถามตามความเป็นจริง  ข้อมูลที่ได้จะเก็บเป็น

ความลับและจะน าไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยภาพรวมเท่านั้น   
 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดียิ่ง   
 
 

นางกนกวรรณ์    ปัญจะรสสา 
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
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ตอนที ่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง   ที่ก าหนดให้ที่ท่านเห็นว่าตรงกับความเป็นจริงของ
ท่านทุกข้อ 

1. เพศ      
            ชาย                            

   หญิง    
2. อายุ 
             ต่ ากว่า 30   ปี                  

    30 – 43   ป ี    
             ตั้งแต่  43   ปี   ขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา 

           ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย                
 ระดับมัธยมศึกษา    

           ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา 
 

ตอนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ โดยระดับการประเมินดังนี้ 

  ระดับ  5    หมายถึง มคีวามคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 
  ระดับ  4    หมายถึง มคีวามคิดเห็นในระดับมาก 
  ระดับ  3    หมายถึง มคีวามคิดเห็นในระดับปานกลาง 
  ระดับ  2    หมายถึง มคีวามคิดเห็นในระดับน้อย 
  ระดับ  1    หมายถึง มคีวามคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 

ค าชี้แจง :  โปรดพิจารณาข้อความในรายการประเมินแล้วท าเครื่องหมาย   ลงในช่องให้ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน ที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

ข้อที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก      

1 มีการปฐมนิเทศผู้ปกครองในวันเปิดภาคเรียน      
2 นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อความหมายได้      
3 นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคมที่ดี      
4 นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ มีคุณธรรม

จริยธรรม 
     

5 นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายท่ีแข็งแรงไม่เจ็บป่วยมี
ความคล่องตัว 

     

6 มีสื่อการเรียนการสอนเพียงพอกับจ านวนเด็ก      
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ข้อที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
7 นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน      
8 นักเรียนมรความ รัก ชื่นชมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
9 นักเรียนมีสติปัญญาการพัฒนาความคิดจ าแนกเปรียบเทียบ

จัดหมวดหมู่ได้ 
     

10 นักเรียนมีการพัฒนาด้านสติปัญญาทีดี      
2. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ      

1 บุคลากรที่ให้บริการของศูนย์มีความเหมาะสม      
2 ได้รับค าแนะน าในการรับบริการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบล 

     

3 บุคลากรในศูนย์ฯอ านวยความสะดวกในการให้บริการ      
4 บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้ความสามารถใน

การด าเนินงาน 

     

5 การรับการบริการที่ดีจากบุคลากรของเทศบาล      
6 การให้บริการทางการศึกษาจากบุคลากรของเทศบาล      
7 ท่านคิดว่าการให้บริการของบุคลากรในศูนย์มีความรวดเร็ว      
8 ท่านได้รับการบริการที่ดีและรวดเร็วจากบุคลากรทาง

การศึกษาของเทศบาลต าบล 

     

9 ท่านคิดว่าการให้บริการของบุคลากรในศูนย์มีความรวดเร็ว      
10 ท่านได้รับการบริการที่ดีและรวดเร็วจากบุคลากรทาง

การศึกษาของเทศบาลต าบล 

     

3. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย      
  1 มีพ้ืนที่ใช้สอยและบริเวณอาคารมีความสะอาด ปลอดภัย      
2 มีห้องเรียนมีเพียงพอและเหมาะสมกับการจัดประสบการณ์

ให้กับเด็กเล็ก 
     

3 มีอาคารสถานที่มีความเหมาะสม มีอากาศถ่ายเทสะดวก      
4 มีอาคารมีสภาพแข็งแรง และอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี      
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบริเวณสถานที่ประกอบอาหารแยก

ต่างหากจากบริเวณพื้นที่รับประทานอาหาร 
     

6 บริเวณพ้ืนที่นอนมีความสะอาด มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
และอุปกรณ์เครื่องใช้เหมาะสม 

     

7 ภายในอาคารมีแสงสว่างจากธรรมชาติสม่ าเสมอทั่วห้อง
และเสียงอยู่ในระดับที่ไม่ดังเกินไป 

     

8 มีห้องน้ า ห้องส้วม ถูกสุขลักษณะ และมีจ านวนเพียงพอ      
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ข้อที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
9 บรรยากาศโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กสะอาด ร่มรื่น สวยงาม      
10 

 
ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีบอร์ด ป้ายแสดง
ความรู้ทางวิชาการให้กับเด็กและผู้ปกครอง 

     

4. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและการประชาสัมพันธ์      
1 มีพ้ืนที่ใช้สอยและบริเวณอาคารมีความสะอาด ปลอดภัย      
2 มีการให้ค าแนะน าช่วยเหลือกรณีเกิดผลกระทบเกี่ยวกับ

การเรียนรู้ของเด็ก 
     

3 งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
4 มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ให้หน่วยงานอื่นทราบ 
     

5 มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     

6 มีการแนะน าและให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง      
7 มีการประชุมชี้แจงให้ชุมชนทราบ ให้เห็นประโยชน์และ

ความจ าเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชักชวนให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมบริหารในระหว่างด าเนินการ 

     

8 ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียน
การสอน 

     

9 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

     

10 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน      
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาคผนวก  จ 

การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 
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การแปลผลค่า IOCจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน 
 ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 
   
1. ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก 

ค าถามข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่าIOC แปลผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
3 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
4 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
5 +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

 
2. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 

ค าถามข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่าIOC แปลผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
9 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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3. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

ค าถามข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่าIOC แปลผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
5 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

 
4. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและการประชาสัมพันธ์ 

ค าถามข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่าIOC แปลผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

 
หมายเหตุ  เกณฑ์การตัดสิน IOC ที่เหมาะสมควรมีค่า 0.50 – 1.00 
  ได้คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 –1.00 จ านวน 40 ข้อ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ฉ 

ค่าอ านาจจ าแนกและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก(r) การแปลผล ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก(r) การแปลผล 
1 0.76 ใช้ได้ 21 0.65 ใช้ได้ 
2 0.90 ใช้ได้ 22 0.73 ใช้ได้ 
3 0.89 ใช้ได้ 23 0.76 ใช้ได้ 
4 0.82 ใช้ได้ 24 0.90 ใช้ได้ 
5 0.67 ใช้ได้ 25 0.89 ใช้ได้ 
6 0.81 ใช้ได้ 26 0.82 ใช้ได้ 
7 1.07 ใช้ได้ 27 0.67 ใช้ได้ 
8 0.60 ใช้ได้ 28 0.81 ใช้ได้ 
9 0.61 ใช้ได้ 29 1.07 ใช้ได้ 
10 0.57 ใช้ได้ 30 0.60 ใช้ได้ 
11 0.64 ใช้ได้ 31 0.61 ใช้ได้ 
12 0.75 ใช้ได้ 32 0.57 ใช้ได้ 
13 0.68 ใช้ได้ 33 0.64 ใช้ได้ 
14 0.51 ใช้ได้ 34 0.75 ใช้ได้ 
15 0.61 ใช้ได้ 35 0.68 ใช้ได้ 
16 0.63 ใช้ได้ 36 0.51 ใช้ได้ 
17 0.73 ใช้ได้ 37 0.61 ใช้ได้ 
18 0.68 ใช้ได้ 38 0.63 ใช้ได้ 
19 0.56 ใช้ได้ 39 0.73 ใช้ได้ 
20 0.50 ใช้ได้ 40 0.68 ใช้ได้ 

 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.86 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 
ตารางแสดงจ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่างของ 

Krejcie and Morgan 
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ตารางแสดงจ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan 
 

จ านวน
ประชากร 

จ านวน
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวน
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวน
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวน
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
10 10 150 108 460 210 2,200 327 
15 14 160 113 480 214 2,400 331 
20 19 170 118 500 217 2,600 335 
25 24 180 123 550 226 2,800 338 
30 28 190 127 600 234 3,000 341 
35 32 200 132 650 242 3,500 346 
40 36 210 136 700 248 4,000 351 
45 40 220 140 750 254 4,500 354 
50 44 230 144 800 260 5,000 357 
55 48 240 148 850 265 6,000 361 
60 52 250 152 900 269 7,000 364 
65 56 260 155 950 274 8,000 367 
70 59 270 159 1,000 278 9,000 368 
75 63 280 162 1,100 285 10,000 370 
80 66 290 165 1,200 291 15,000 375 
85 70 300 169 1,300 297 20,000 377 
90 73 320 175 1,400 302 30,000 379 
95 76 340 181 1,500 306 40,000 380 
100 80 360 186 1,600 310 50,000 381 
110 86 380 191 1,700 313 75,000 382 
120 92 400 196 1,800 317 100,000 384 
130 97 420 201 1,900 320   
140 103 440 205 2,000 322   

(ที่มา : Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan. Educational and Psychological 
Measurement, 1970 : 608 – 609) 
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ประวัติผู้วิจัย 
  

ชื่อ-สกุล  : นางกนกวรรณ์  ปัญจะรสสา 
   

วัน  เดือน   ปี  เกิด   : 23  กุมภาพันธ์  2524 
   

สถานที่เกิด : อ าเภอเมือง  จังหวัดอ านาจเจริญ 
   

สถานที่อยู่ปัจจุบัน : 269  ต าบลนาหมอม้า  อ าเภอเมือง  จังหวัดอ านาจเจริญ  37000 
   

ต าแหน่งและประวัติ
การท างาน 

: รับราชการ ที่เทศบาลต าบลนาหมอม้า  อ าเภอเมือง  จังหวัดอ านาจเจริญ   

   

ประวัติการศึกษา : ระดับปริญญาตรี (ค.บ.) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต 

 : ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
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