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This research served the purposes: 1. to explore preschool child development 
centre commissions’ participation in educational managements at preschool child 
development centers under local administration bodies in Roi Et’s At Samat district, 
2. to compare their participation as such to variables of their genders, ages and 
educational levels, and 3) to regulate suggestions for their relevant participation. The 
sample employed for conducting the research included 250 commissions to 
preschool child development centers. The research instrument was rating scale 
questionnaires with the reliability at 0.86. Statistics utilized for processing data 
incorporated frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test and F-test.  
  Outcomes of the research findings: 1) Commissions’ participation in 
educational managements at preschool child development centers has been rated 
‘high’ in the overall aspect as the same as in a single one taken into account.  All 
aspects placed in descending orders of means comprised: i) personnel administration, 
ii) academic affairs and experience arrangements to children, iii) centres’ premises 
and settings, and  iv) general chore affairs, finance and materials. 2) Comparative 
results: Variables of their genders, ages and educational levels have overall borne no 
significant differences in their educational management participation. 3) Their 
suggestions for propelling their educational management participation at preschool 
child centres in descending orders of three frequencies: Firstly, local administration 
bodies should draw up budgetary plans, putting forward them by analyzing national 
education plans, entity strategies, educational development plans  along with frames 
and requirements of educational establishments.  Secondly, a plan should be set to 
help support teachers in their communities/localities to seek for fresh technologies 
and instructional media to benefit their instructions. Finally, classroom settings 
should be well furnished contributing to instructional activities.  
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    การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ของ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด                 
2) เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา             
และ 3) เพ่ือศึกษาข้อ เสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจ
สามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0. 86 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถ่ี ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) และทดสอบค่า F (F-test)  

     ผลการศึกษาพบว่า 1) การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม  อยู่ในระดับมาก แต่เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดย  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการ
บริหารงานบุคคล รองลงมาคือ ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ 2) ผลการเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า  
กลุ่มเป้าหมายที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน  3) คณะกรรมการ ได้เสนอแนะเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งสี่ด้านล าดับตามความถี่จากสูงไปหาต่ าสามอันดับ คือ ควรมีการจัดท าและ
เสนอของบประมาณ โดยมีการวิเคราะห์แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
แผนพัฒนาการศึกษาตามกรอบ และความต้องการของสถานศึกษา  ควรมีการวางแผนส่งเสริมให้ครู
แสวงหาวิทยาการใหม่ ๆ และสื่อการสอนในชุมชนหรือท้องถิ่น มาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการ
สอน และควรมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียน 
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บทท่ี 1 

                                          บทน า 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม2545) มาตรา  41 บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความ
พร้อมและความต้องการภายในท้องถิ่น และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทุก
รูปแบบ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดในรูปแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545-2549  เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและศักยภาพคนใน
ท้องถิ่นให้มีคุณลักษณะที่สามารถบูรณาการวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของสังคม
และประเทศชาติตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ภารกิจ
การจัดการศึกษาท้องถิ่นโดยเฉพาะการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
ความพร้อมแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาและมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศได้พยายามปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการศึกษาอย่าง
เต็มที่ตามศักยภาพของตนเอง ภารกิจการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังมี
ความพร้อมไม่แตกต่างกันมากนัก สภาพปัญหาที่พบยังเป็นปัญหาด้านโครงสร้างองค์กร ปัญหาด้าน
บุคลากร ปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของผู้บริหาร 
และจากสภาพการจัดการศึกษาที่ผ่านมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ทราบบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาตามอ านาจหน้าที่ของตนเอง ท าให้ขาด
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีจุดอ่อนด้านบุคลากร คือ ส่วนใหญ่ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการศึกษาและอ านาจการตัดสินใจส่วนใหญ่อยู่ท่ีผู้บริหารท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่เดิมมี
หลายหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กรมการศาสนา กรมประชาสงเคราะห์ สา
นักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และกรมอนามัย ซึ่งมีจุดประสงค์ในการก่อตั้ง
แตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้วเพ่ือเป็นสถานที่สาหรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ให้เด็กได้รับการเตรียม
ความพร้อมมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัย 
ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ไม่มีผู้เลี้ยงดูลูกในช่วงเวลากลางวัน  (กรมอนามัย , 
2549, หน้า 2) เด็กถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งต้องเริ่มพัฒนา
ตั้งแต่ในวัยเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยก่อนเข้าโรงเรียนเพราะพัฒนาการในวัยนี้จะหล่อหลอมเป็น
พ้ืนฐานของบุคลิกภาพและพฤติกรรมของเด็ก ยิ่งไปกว่านั้นวัยนี้เป็นวัยที่ต้องการการแนะแนวทางและ
การเอาใจใส่จากผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิดเพราะอัตราการพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้เป็นไปอย่าง
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รวดเร็ว นักการศึกษาเชื่อว่า การเรียนรู้ของคนเกือบร้อยละ  90 เกิดข้ึนในช่วง  5 ขวบแรกของชีวิต 
และปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  ตามหลักจิตวิทยา พัฒนาการว่าในช่วงต้นของชีวิต คือตั้งแต ่
แรกเกิดจนกระท่ังอายุประมาณ  6 ปี เป็นระยะที่ส าคัญของการพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
บุคลิกภาพและสังคม ประสบการณ์ท่ีเด็กได้รับในช่วงแรกของชีวิตจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการ
เสริมสร้างความพร้อมหรืออาจจะขัดขวางการพัฒนาการของเด็กในอนาคตได้  (จริยา จิตต์มณี , 2551, 
หน้า 1) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจด้านการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยซึ่งมีการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กตั้งแต่อายุ 3-5 ขวบ โดยครอบคลุมการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน 
คือ ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ ด้านบุคลากร ด้าน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและการประชาสัมพันธ์ และจากรายงาน
การตรวจประเมินมาตรฐานการจัดการ ศึกษาด้านปฐมวัยตามมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยมอบหมายให้ส านักงานท้องถิ่น พ .ศ.2555 
พบว่าแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประสบปัญหาด้านต่าง ๆ คือ การจัดประสบการณ์แก่เด็กยังไม่มีการ
เตรียมความพร้อมให้กับเด็กอย่างจริงจัง ส่วนใหญ่มุ่งจะเร่งให้เด็กได้เรียนรู้หนังสือ อ่านออก เขียนได้ 
คิดเลขเป็น การกระท าดังกล่าวเป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง ด้านบุคลากรพบว่า
ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์แก่เด็ก ด้านงบประมาณยังขาดงบประมาณ
สนับสนุน ด้านอาคารสถานที่บางแห่งต้องอาศัยอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกจากนี้พบว่าพ่อแม่ขาดโอกาสการ
เรียนรู้วิธีการเป็นพ่อแม่ท่ีดีและวิธีรักลูกให้ถูกทางยังมีความเข้าใจผิดในการเลี้ยงดูลูก ครอบครัว 
ชุมชน และประชาชนขาดการมีส่วนร่วม ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยขาดความ
เข้าใจในจิตวิทยาเด็ก ท าให้เด็กปฐมวัยไม่ได้รับการพัฒนาเท่าท่ีควร และจากรายงานของส านักงาน
สาธารณสุขในปี 2546 พบว่าในด้านการบริหารและการจัดการยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพในเรื่องวิธีการ
เรียนรู้เด็กขาดการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย ด้านข้อมูลสภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 
6พบปัญหาด้านโรคอ้วน ผอม นอกจากนี้พบว่าผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดคู่มือในการ
ด าเนินการประเมินเด็ก เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมินพัฒนาการ
เด็ก  
 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดตั้งและด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กพร้อมทั้งรับถ่าย
โอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและได้ตาม
มาตรฐานควรมีการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยมีรูปแบบ
การบริหารจัดการศูนย์ฯ โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ซึ่งมีจ านวนประมาณ 4-7 คน ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู อย่าง
น้อยด้านละ 1 คน ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน และมีหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นเลขานุการ สาหรับงบประมาณในการบริหารจัดการนั้น ได้รับการจัดสรรจาก
ภาครัฐส่วนหนึ่ง ส าหรับใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม  (นม) 
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ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ และอีกส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณที่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอง เพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพได้มาตรฐานและสอดคล้อง
กับการศึกษาแห่งชาติ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ม.ป.ป., หน้า 1-7) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอีก
หน่วยงานหนึ่งที่ให้บริการด้านการศึกษาก่อนวัยเรียนแก่ชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบล เปิดท าการเรียน
การสอนปฐมวัยเพื่อให้บริการทางด้านการศึกษาแก่ลูกหลานของประชาชนในท้องถิ่น ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาทางศูนย์ได้มีการพัฒนาทั้งบุคลากรและสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับการจัดประสบการณ์ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นการสร้างสุนทรียะในการจัดประสบการณ์
เพ่ือพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ยังไม่เป็นผลเท่าท่ีควร  
  
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

2. เพ่ือเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  จ าแนกตาม เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา 

3. เพ่ือ ศึกษา เสนอแนะเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
3. สมมุติฐานของการวิจัย 

1. คณะกรรมการที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

2. คณะกรรมการที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน 

3. คณะกรรมการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน 

 
4. ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ คณะกรรมการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต 
อ าเภออาจสามรารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 250 คน  

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกเป็น 4 ด้าน คือ (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 2548 : 6)  
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2.1 ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก  
2.2 ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ 
2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล  
2.4 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  

3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  

จ านวน  30 แห่ง 
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
            1. ท าให้ทราบถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
           2. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการมีส่วนร่วมของคณะกรรม  
การศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดและเป็น
ประเด็นในการแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนก่อนหรือหลังในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  3. ผลการวิจัยจะน าไปใช้เป็นสารสนเทศในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรม  
การ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิ  
ภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
6. ค านิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ( Plebiscite) เป็นการ
เปิดโอกาส ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจในปัญหาที่ส าคัญ 

การจัดการศึกษา  หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ก าหนดขึ้นเพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการแก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

การบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมายถึง การด าเนินการบริหารจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการและการ
จัดประสบการณ์แก่เด็ก ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ ด้าน บริหารงานบุคคล ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม  

คณะกรรมการบริหารศูนย์ หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้ง และแต่งตั้งจากองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยมีจ านวนตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการศูนย์ หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งจากชุมชนแล้วน าเสนอ องค์การ
บริหารส่วนต าบลแต่งตั้งโดยให้มีจ านวนตามความเหมาะสม 
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ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก  หมายถึง การจัดประสบการณ์เพ่ือเตรียมเด็ก
ให้พัฒนาทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาหลักสูตร การน า
แผนประสบการณ์ไปใช้ การนิเทศ ติดตามและการประเมินผล 

ด้านธุรการ  การเงิน และพัสดุ  หมายถึง การจัดซื้อ จัดหา จัดท างบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
พัสดุครุภัณฑ์ บัญชีการเงินและการเบิกจ่ายเงิน ข้อมูล สถิติ ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง 

ด้านการบริหารงาน บุคคล หมายถึง คณะบุคคลที่ท าหน้าที่บริหารจัดการศึกษา ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  หมายถึง การจัดหา สร้าง ดูแลรักษาซ่อมบ ารุงสถานที่ 
การจัดสิ่งแวดล้อมและมาตรการเพื่อความปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง  สถานที่จัดตั้งข้ึนเพื่อให้การอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กที่มีอายุ
ระหว่าง 3-5 ปี 

ปัจจัยส่วนบุคคล  หมายถึง ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ 
ประกอบด้วย1) เพศ 2) อายุและ3) ระดับการศึกษา 
 1. เพศ หมายถึงเพศของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ตอบแบบสอบถาม
ส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ จ าแนกเป็นสองเพศ คือ (1) เพศชายและ (2) เพศหญิง  
 2. อาย ุหมายถึง อายุของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ตอบแบบสอบถาม
ส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ จ าแนกเป็นสามช่วงอายุ คือ  (1) ต่ ากว่า 45 ปี (2) 45-55 ปี และ (3) ตั้งแต่ 
55 ปีขึ้นไป  
 3. ระดับการศึกษา  หมายถึง ระดับการศึกษาของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ จ าแนกเป็นสามระดับ คือ ( 1) ต่ ากว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลาย (2) มัธยมศึกษาตอนปลาย (3) อนุปริญญา (4) ปริญญาตรีขึ้นไป  
 
 
 
 
 



 
 บทที่ 2 

เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าเอกสารต่างๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ดังนี้ 

2.1 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2.3 การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.4 สภาพพ้ืนที่ที่วิจัย 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
2.1 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Participation) เป็นคําที่นิยมกันมากในปัจจุบันแต่
เนื่องจากมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของคําไว้แตกต่างกันหลายความหมาย ในอดีตที่ ผ่าน
มารัฐได้นําความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไปใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือ
โครงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้กําหนดขึ้น อันเนื่องมาจากการตีความหมายของการมีส่วนร่วม ใน
ลักษณะที่ยังไม่ถูกต้องและไม่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหมายของ การมี
ส่วนร่วมอย่างถูกต้องและตรงกัน จึงควรที่จะศึกษาถึงความหมายของการมีส่วนร่วมที่ได้มีผู้ให้
ความหมายไว้แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 
 2.1.1 ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน มีผู้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ ดังนี้ 
 ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์  (2527, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของ การมีส่วนร่วมของประชาชนว่า 
หมายถึง “การที่ประชาชนหรือชุมชน พัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุม
การใช้และการกระจายทรัพยากร และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคมเพ่ือประโยชน์ต่อการดํารงชีพทาง
เศรษฐกิจและสังคมตามความจําเป็นอย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกในการมีส่วนร่วมของประชาชนได้
พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญาซึ่งแสดงออกในรูปการ ตัดสินใจในการกําหนดชีวิตของตัวเองอย่างเป็นตัวของ
ตัวเอง” 
 สุจินต์ ดาววีระกุล (2527, หน้า 18) ให้ความหมาย “การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง 
กระบวนการกระทําที่ประชาชนมีความสมัครใจเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือตัว
ประชาชนเอง โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อตัวเอง และมีส่วนดําเนินการเพื่อให้
บรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังท่ีปรารถนาหรือตั้งไว้” 
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 ชูชาติ พ่วงสมจิตร ์(2540, หน้า 12) ได้ให้ความหมายของ การมีส่วนร่วม (Participation) ว่า 
หมายถึง การสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชนและสมาชิกในสังคมที่กว้างกว่าสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วม ช่วยเหลือ และเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการดําเนินกิจกรรมในการพัฒนารวมทั้งมีส่วนได้รับ
ประโยชน์จากผลของการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 
 ไพรัตน์ เตชะรินทร์  (2527 , หน้า 6 -7) กล่าวไว้ใน “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนา ว่าการมีส่วน ร่วมของประชาชนในการพัฒนา หมายถึง กระบวนการที่รัฐทําการส่งเสริม ชักนํา 
สนับสนุน และ สร้างโอกาสให้ประชาชนและชุมชนทั้งในรูปของส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม และ
องค์กร อาสาสมัครรูปแบบต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง
ร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายการพัฒนาที่กําหนดไว้” 
 นิพัทธเวช สืบแสง (2544, หน้า 18) ได้ให้คําจํากัดความของ “การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนา หมายถึง การกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงสถานการณ์ของงานรวม เพื่อก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้การกําหนดและดําเนินการของประชาชนเองโดยที่กระบวนการของการมี ส่วนร่วม
นั้น เป็นการมีส่วนร่วมในการค้นหาหรือกําหนดปัญหาของชุมชน การสาเหตุของปัญหาหาวิธีแก้ไข
ปัญหา ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน และประเมินผลการดําเนินการแก้ไขปัญหา” 
 ดุษฎี อายุวัฒน์ (ม.ป.ป., หน้า 36-38) กล่าวไว้ว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่
ประชาชนได้มี โอกาสเข้าร่วมในการดําเนินงาน ตั้งแต่กระบวนการเบื้องต้นจนถึงกระบวนการสิ้นสุด 
โดยที่การร่วม อาจร่วมในข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งหรือครบวงจรก็ได้ การเข้าร่วมทั้งรายบุคคล กลุ่มคน 
จนถึงองค์กร ซึ่งมีความสอดคล้องกัน การเข้ามารับผิดชอบเพื่อดําเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางท่ีต้องการ โดยการกระทําผ่านกลุ่มหรือองค์กรเพื่อให้บรรลุการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์” 

จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการทําให้ ผู้วิจัย สรุปแนวคิดการมีส่วนร่วมได้ ว่า การมีส่วน
ร่วมของประชาชน หมายถึง  การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในข้ันตอนต่างๆ โดยเป็นตัวนําในการ
กระทํากิจกรรมทุกขั้นตอน คือ ขั้นประเมินปัญหา ขั้นวางแผน ขั้นการดําเนินงาน ขั้นการจัดสรรให้
ชุมชนได้รับประโยชน์ และ ขั้นการติดตามประเมินผล และร่วมรับผิดชอบเพื่อดําเนินการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลง โดยการกระทําผ่านกลุ่มหรือองค์กร คือ องค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อให้บรรลุถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ 
 2.1.2 ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
          สุจินต์ ดาววีระกุล  (อ้างแล้ว , หน้า  35)  ได้กล่าวถึง “ความสําคัญของการมีส่วนร่วม  ของ
ประชาชน เป็นสิทธิพ้ืนฐานอันชอบธรรมของคนทุกคนที่ต้องเคารพให้การยอมรับและยกย่องโดยการ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกเก่ียวกับการปรับปรุงวิถีชีวิตของเขา ผู้วิจัยมุ่งจะท่ีศึกษา 
การมีส่วนร่วมการงานพัฒนา กลยุทธ์ทั้งหลายในการพัฒนาที่ผ่านมาประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นเรื่องของการปฏิบัติการเป็นกลุ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นตัวชี้วัดของการพัฒนา
ชุมชนประชาชนย่อมรู้ดีว่าตนเองกําลังต้องการอะไรการมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยให้การปฏิบัติ 
การทางสังคม 
 1. การงานพัฒนา เป็นงานที่ต้องเก่ียวข้องกับประชาชนเป็นจํานวนมากจําเป็นจะต้องให้
คนหมู่มากเหล่านี้มีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงออก 
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 2. กลยุทธ์ทั้งหลายในการพัฒนาที่ผ่านมา ยังไม่สามารถส่งผลถึงกลุ่มประชาชนผู้ด้อย 
โอกาสและยากจน และในทางตรงข้ามกลับส่งผลให้กลุ่มคนผู้ได้เปรียบมีโอกาสมากขึ้นจึงจําเป็นต้องปรับ
กลยุทธ์ในการพัฒนาใหม่ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนมากข้ึน 
 3. ประสบการณ์ที่ผ่านมาได้พบว่า มีโครงการจํานวนไม่น้อยที่ประสบความสําเร็จโดย
อาศัยวิธีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปของการรวมกลุ่มและจัดตั้งองค์กรประชาชนในขณะเดียวกันก็มี
ตัวอย่างของโครงการที่ล้มเหลวจํานวนมาก อันเนื่องจากไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
 4. การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องของการปฏิบัติการเป็นกลุ่ม หรือของกลุ่ม อัน
เป็นผลมาจากความรู้สึกผูกพันของสมาชิกแต่ละคนที่เข้ามามีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งจําเป็น 
 5. การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นตัวชี้วัดของการพัฒนาชุมชน ยิ่งประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมมากเท่าใด ยิ่งแสดงว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนามากขึ้น 
 6. ประชาชนย่อมรู้ดีว่าตนเองกําลังต้องการอะไร มีปัญหาอะไร และอยากจะแก้ปัญหา
อย่างไร ถ้าให้โอกาสแก่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา ย่อมช่วยให้โครงการต่างๆ  
สนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้ดีกว่า 
      7. การมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยให้การปฏิบัติการทางสังคม เป็นไปอย่างสงบสันติ
ก่อให้เกิดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่มีระเบียบเป็นระบบและเป็นที่ยอมรับทุกฝุายเป็นนโยบายของรัฐ
ในปัจจุบันที่ให้ทุกโครงการที่ลงสู่ชนบทต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึนตามปรัชญาของการ
พัฒนา” 
 ส านักมาตรฐานการศึกษา (2545, หน้า 115) ได้อธิบายถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาไว้ ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ย่อมก่อให้เกิดการพึ่งตนเองได้ในที่สุด 
เนื่องจากเกิดการเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหา และสร้างความเจริญให้กับชุมชนหรือหมู่บ้านของตนผ่าน
กิจกรรมกระบวนการทํางานตามโครงการ 
 2. การส่งเสริมให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการพัฒนา เป็นการสะท้อนถึงความจริงใจของรัฐที่มีต่อ
การสนับสนุนให้ประชาชนมีเสรีภาพในการตัดสินใจ และกําหนดชะตากรรมของท้องถิ่นของตน 
 3. เป็นช่องทางสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่น ได้ถูกต้องตรงประเด็น 
 4. เป็นการสร้างฉันทามติร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจเนื่องจากเป็น
การสร้างข้อตกลงที่จะเกิดจากการยอมรับร่วมกันภายในกลุ่ม 
 5. เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคคล เพราะในกระบวนการมีส่วนร่วม ย่อมจะต้องมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อคิดเห็นระหว่างกัน ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นเสมือนเวที
การเรียนรู้ที่มีประโยชน์อย่างมาก 
 6. เป็นการสนับสนุนการพัฒนาความรักท้องถิ่น และความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นใน
พฤติกรรมของประชาชนในท้องถิ่น 
 7. ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของผลงาน อันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึนใน
หมู่บ้าน และจะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐในการดูแลรักษา 
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  ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความสําคัญของ การมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน
และสังคมให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นทําให้การทํางานของภาครัฐประสบความสําเร็จในการ
จัดการระบบของชุมชนนั้นๆ  
 2.1.3 รูปแบบ ลักษณะและขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการทํากิจกรรมต่างๆ นั้น จะต้องมีรูปแบบ ลักษณะ ขั้นตอนที่
สําคัญ และได้มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง รูปแบบ ลักษณะ และขั้นตอน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ไว้ดังนี้ 
 ดุสิดา แก้วสมบูรณ์ (2545, หน้า 16) ได้กล่าวถึง รูปแบบการมีส่วนร่วมเป็น 10 ประการคือ 
ร่วมประชุม ร่วมออกเงิน ร่วมเป็นกรรมการ ร่วมเป็นผู้นํา ร่วมสัมภาษณ์ ร่วมเป็นผู้ชักชวนร่วมเป็น
ผู้บริโภค ร่วมเป็นผู้ริเริ่ม ร่วมเป็นผู้ใช้แรงงานและร่วมออกวัสดุอุปกรณ์ 
 นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์ (2540, หน้า 185) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน มีรูปแบบและ
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามลักษณะของากรมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้ 
 1. การที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง (Direct Participation) โดยผ่านองค์กรจัดตั้งของ
ประชาชน เช่น การรวมกลุ่มเยาวชน กลุ่มต่างๆ 
 2. การที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยอ้อม (Indirect Participation) โดยผ่านองค์กรผู้แทนของ
ประชาชน เช่น กรรมการของกลุ่ม ชุมชน กรรมการ กลุ่มเลี้ยงไหม คณะกรรมการหมู่บ้าน 
 3. การมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ (Open-Participation) โดยผ่านผู้แทนที่ไม่ใช้องค์กร
ของประชาชน เช่น สถาบัน หน่วยงานที่เชิญชวน เปิดโอกาสให้ประชาชนไปมีส่วนร่วม 
 จุรีรัตน์ ราภา  (2539 , หน้า 33 ) ได้จําแนกลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็น 3 
ลักษณะคือ 
 1. การมีส่วนร่วมในการคิดวางแผน  
 2. การมีส่วนร่วมในการดําเนินการ  
 3. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

อคิน รพีพัฒน์ (2527, หน้า 100-101) ได้แบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาและจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 
 2. การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและที่มาของปัญหา 
 3. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการและวางแผนในการแก้ปัญหา 
 4. การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามแผน 
        5. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยที่มีส่วนทําให้
เกิดผลสําเร็จ 
 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (อ้างแล้ว, หน้า 28-29) ได้จําแนกการมีส่วนร่วมออกเป็น 11 มิติ คือ 
 1. การจําแนกกิจกรรมในการมีส่วนร่วม การพิจารณาการมีส่วนร่วม ในมิตินี้จะเก่ียวข้อง
กับเรื่องต่อไปนี้ คือ การมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการ การมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ และการ
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการ 
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 2. จําแนกตามประเภทของกิจกรรม หรือข้ันตอนของการมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วย4 
ขั้นตอน คือ การมีส่วนร่วมในการริเริ่มงาน /โครงการ การมีส่วนร่วมในข้ันตอนการวางแผนการมีส่วน
ร่วมในข้ันดําเนินการและการมีส่วนร่วมในข้ันประเมินผลโครงการ 
 3. การจําแนกตามระดับความสมัครใจในการเข้าร่วม โดยแบ่งระดับของความสมัครใจเป็น 
3 ระดับ ดังนี้ การมีส่วนร่วมโดยสมัครใจ การมีส่วนร่วมโดยการถูกชักนํา และการมีส่วนร่วมโดยการ
บังคับหรือถูกเกณฑ์จากผู้มีอํานาจเหนือกว่า 
 4. จําแนกตามวิธีของการมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การมีส่วนร่วมโดยตรงและ
การมีส่วนร่วมโดยอ้อม 
 5. จําแนกตามระดับความเข้มข้นของการมีส่วนร่วม แบ่งระดับความเข้มในการมีส่วน
ร่วมออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับของการมีส่วนร่วมเทียม ระดับของการมีส่วนร่วมเพียงบางส่วนและ
ระดับของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
 6. จําแนกตามระดับความถ่ีของการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการพิจารณาจากจํานวนของผู้ที่เข้า
มามีส่วนร่วมหรือจํานวนครั้งของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม 
 7. จําแนกตามประสิทธิผลของการมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การมีส่วน
ร่วมที่มีประสิทธิผล หมายถึง การมีส่วนร่วมที่ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ
อย่างชัดเจน การมีส่วนร่วมที่ไม่มีประสิทธิผล หมายถึง การมีส่วนร่วมที่ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ของโครงการเพียงบางส่วน 
 8. จําแนกตามพิสัยของกิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
และการมีส่วนร่วมเป็นช่วง ๆ 
 9. จําแนกตามระดับขององค์กร แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ การมีส่วนร่วมในระดับล่าง
ขององค์กร การมีส่วนร่วมในระดับกลางขององค์กร และการมีส่วนร่วมในระดับสูงขององค์กร 
 10. จําแนกตามประเภทของผู้มีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ใน
ท้องถิ่น ผู้นําท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และคนต่างชาติ 
 11. จําแนกตามลักษณะของการวางแผน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การวางแผนจาก
บนลงล่างและการวางแผนจากล่างขึ้นบน 

ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (อ้างแล้ว, หน้า 6-7) ได้กล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาไว้ ดังนี้ 
 1. ร่วมทําการศึกษา ค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมตลอดถึงความ
ต้องการของชุมชน 
 2. คิดหาและสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไข และลดปัญหาของชุมชนหรือเพ่ือ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีมีประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการชุมชน 
 3. ร่วมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขจัดและแก้ไขปัญหา
ความต้องการของชุมชน 
 4. ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรทีมีจํากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 5. ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 6. ร่วมลงทุนกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและของ
หน่วยงานได้วางไว้ 
 7. ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผลและร่วมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ได้ทําไว้
โดยเอกชนและรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ตลอดไป 
 พัฒน์พงศ์ เลขาโฆษ (2539 , หน้า 10 ) ได้ประมวลและสรุป ลักษณะการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ต่องานพัฒนาท้องถิ่นท้ังทางการเมืองและการบริหารงาน ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมในการคิด เช่น การคิดแก้ปัญหา การค้นหาสาเหตุของปัญหาตลอดจน
การตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาท้องถิ่น 
 2. การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน เช่น ร่วมออกแรงงาน ร่วมสนับสนุนทรัพยากร ร่วมให้
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 3. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เช่น ร่วมเป็นผู้ติดตามผลการทํางาน 
 โคเฮน และอัพฮอฟฟ์ (2548, หน้า 4) (Cohen, J.M. and Uphoff) ได้แบ่งชนิดของการ
มีส่วนร่วมออกเป็น 4 ชนิด คือ 
 1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ริเริ่ม
ตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ 
 2. การมีส่วนร่วมในการร่วมปฏิบัติตามแผน (Implementation) ประกอบด้วย การสนับ 
สนุนด้านทรัพยากรการบริหาร และการประสานขอความร่วมมือ 
 3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัสดุ
ผลประโยชน์ทางด้านสังคม หรือประโยชน์ส่วนบุคคล 
 4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล (Evaluation) ได้แก่ ร่วมเป็นกรรมการ
ติดตามงานร่วมสํารวจความถูกต้องของแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
 ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลประกอบด้วย มีส่วนร่วมในการตัดสินใจริเริ่ม ตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจ
ปฏิบัติการ มีส่วนร่วมในการร่วมปฏิบัติตามแผน มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผล 
 2.1.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 
 การให้บุคคลมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น เป็นการเพิ่มความรับผิดชอบและ
ตระหนักในงานที่ปฏิบัติให้กับผู้ร่วมงาน จะช่วยให้บรรยากาศการทํางานมีสภาพน่าพึงพอใจเป็นบันได
นําไปสู่การยอมรับ นับถือ ความรักความผูกพันระหว่างบุคคลต่อบุคคล และระหว่างบุคคลต่อตัว
บุคคล เป็นการนําศักดิ์ศรีและความหมายอันลึกซ้ึงมาสู่งานที่เขาทําอยู่ การเข้ามามีส่วนร่วมจะช่วยให้
เกิดการผลักดัน เกิดจินตนาการเพ่ือสร้างสรรค์ และเกิดความคิดหลักแหลมในงานใหม่ ๆ ช่วยให้เกิด
ความเข้าใจอันดีในการบริหาร และเหนือสิ่งอื่นใดท้ังหมด ย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกประสบผลสําเร็จ
ของผู้ร่วมงาน  

การกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในกากรปฏิบัติงานมิได้หมายความว่า ผู้บริหารไม่มีความสามารถใน
การปฏิบัติงานในตําแหน่งนั้นๆ ถึงแม้ว่าผู้บริหารจะให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
ผู้บริหารก็ยังสามารถช่วยเหลือ ให้คําแนะนํา และรับฟังความคิดเห็นและถึงข้ันตัดสินใจที่สําคัญแล้ว 
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ผู้บริหารก็ยังเป็นผู้ตัดสินใจสั่งการ ดังนั้นกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมจึงมีทฤษฎีที่เก่ียวข้อง
สัมพันธ์ ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 2540, 2543, หน้า 241–246) 

ทฤษฎีการกระท าทางสังคม  
เวเบอร ์(Weber) (2544, หน้า 30-31)ได้ศึกษาเรื่องการกระทําของมนุษย์  (human action) 

โดยให้คําจํากัดความการกระทําว่า  เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งที่เป็นแบบเปิดเผย  และลึกลับซึ่ง
บุคคลผู้ทํากําหนดให้มีความหมายเป็นส่วนตัวตามความคิดของ  เวเบอร์  ความเข้าใจในระบบ
ความหมายเกิดข้ึนได ้2 ประการ 

ความหมายส่วนตัว จากการกระทําของบุคคลหนึ่ง  สามารถเข้าใจได้จากการสังเกตโดยตรงมี
การเข้าใจสิ่งเร้า  และสามารถแสดงความรู้สึกออกมาด้วยตัวเราเอง  ในการให้เหตุผล ซึ่งเป็น
วัตถุประสงค์ของผู้นํา หรือถ้าการกระทําของบุคคลไม่มีเหตุผลแล้ว  อาจจะเข้าใจในส่วนประกอบแห่ง
อารมณ์ท่ีมีการกระทําเกิดขึ้น โดยอาศัยการเข้าไปมีส่วนร่วมที่มีความเห็นอกเห็นใจต่อมนุษย์  ผู้สังเกต
ไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยแนวทฤษฎีหรือจุดมุ่งหมายขั้นสูงสุด  หรือค่านิยมของผู้นําแต่โดยสติปัญญาแล้ว  
เราอาจเข้าใจสถานการณ์  และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องได้  อีกนัยหนึ่งว่า การกระทําเกิดขึ้นจากแรง
กระตุ้น การเข้าใจแรงกระตุ้นสามารถถือได้ว่าเป็นการอธิบายเวลาที่แท้จริงของการกระทําเพราะว่า  
แรงกระตุ้นจะมีอยู่ในส่วนลึกของจิตใจผู้กระทํา  และสําหรับผู้สังเกตนั้นแรงกระตุ้นเป็นพื้นฐานที่
เหมาะสมสําหรับการศึกษาพฤติกรรม 

เวเบอร์ (Weber) (2544, หน้า 30-31) กล่าวว่า การกระทําของสังคมมี 4 ขั้นตอน คือ 
1. การกระทําที่มีเหตุผล (Rational) เป็นการกระทําท่ีใช้วิธีการอันเหมาะสมในอันที่จะบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่เลือกไว้อย่างมีเหตุผล การกระทําดังกล่าวมุ่งไปในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
2. การกระทําที่เก่ียวกับค่านิยม  (Value) เป็นการกระทําท่ีใช้วิธีการที่เหมาะสมเช่นกัน

เพ่ือที่จะให้ได้ค่านิยมสูงสุดในชีวิตที่มีความสมบูรณ์พร้อม  การกระทําเช่นนี้มุ่งไปในด้านจริยธรรมและ
ศีลธรรมอย่างอ่ืนเพื่อการดํารงไว้ซึ่งเป็นระเบียบในชีวิตทางสังคม 

3. การกระทําตามประเพณี  (Traditional) เป็นการกระทําท่ีไม่เปลี่ยนแปลง  โดยยึดเอา
แบบอย่างที่ทํากันมาตั้งแต่อดีตเป็นหลักในพฤติกรรม การกระทําตามประเพณีไม่คํานึงถึงเหตุผล 

4. การกระทําที่แฝงไปด้วยความเสน่หา (Affective) การกระทําที่คํานึงถึงอารมณ์  และความ
ผูกพันทางจิต  ระหว่างผู้กระทํากับวัตถุท่ีเป็นจุดมุ่งหมายของการกระทํา  การกระทําเช่นนี้ไม่ได้
คํานึงถึงเหตุผลอย่างอ่ืนอย่างใดทั้งสิ้น นอกจากเรื่องส่วนตัว 

ดังนั้น การเข้ามามีส่วนร่วมในการกระทําทางสังคมเป็นเรื่องของการเกิดจากจิตใจที่ต้องการ
เข้าร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง  เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของกลุ่มตน  หรือต้องการความเป็น
ระเบียบในชีวิตทางสังคม 

พาร์สัน (Parson) (อ้างแล้ว, หน้า 32) ได้สร้างทฤษฎีการกระทําทางสังคม  (Theory of social 
action) เขาได้อธิบายถึงการกระทําของมนุษย์ (Action of human) ลักษณะที่สามารถนําไปปรับใช้ทาง
สังคมท่ัวไป (a general theory of action) กล่าวคือการกระทําใด ๆ ของมนุษย์จะข้ึนอยู่กับ 

1. บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล (Personality) 
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2. วัฒนธรรม  (Culture) ในสังคมท่ีบุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่  และวัฒนธรรมนี้  จะเป็น
ตัวกําหนดเกี่ยวกับความคิดหรือความเชื่อ (Idea of Beliefs) ความสนใจ (Primary of interest) และ
ระบบค่านิยมของบุคคล (System of value orientation) 

Rudolpho Stavenhagen (2527, หน้า 121) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในแง่
ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  และสังคมว่าเป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนโดยกลุ่มสังคมท่ีมีฐานะตํ่า  สามารถ
แสดงความต้องการหรือเสนอข้อเรียกร้อง  เพ่ือปกปูองผลประโยชน์ร่วมของกลุ่ม  เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์บางประการทางสังคม เศรษฐกิจหรือการเมือง 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อเสนอแนะ  เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุม  ณ 
องค์การสหประชาชาติ  เคยระบุไว้ว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นคําที่ไม่อาจกําหนดนิยาม
ความหมายเดียวที่ครอบคลุมได้  เพราะความหมายของการมีส่วนร่วมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ หรือแม้แต่ในประเทศเดียวกันก็ตาม  หากจะให้เข้าใจชัดแล้วการนิยามความหมายของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนควรมีลักษณะจํากัดเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองหนึ่ง  ๆ
เท่านั้น อย่างไรก็ดีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้ขยายความการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าครอบคลุม
ประเด็นดังนี ้

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุมการสร้างโอกาสที่เอ้ือให้สมาชิกทุกคนของ
ชุมชนและของสังคมได้ร่วมกิจกรรม  ซึ่งนําไปสู่และมีอิทธิพลต่อกระบวนการพัฒนาและเอ้ือให้ได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน 

2. การมีส่วนร่วมสะท้อนการเข้าเก่ียวข้องโดยสมัครใจและเป็นประชาธิปไตยในกรณี
ต่อไปนี้ 

2.1 การเอ้ือให้เกิดการพยายามพัฒนา 
2.2 การแบ่งสรรผลประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน 
2.3 การตัดสินใจเพื่อกําหนดเปูาหมาย  กําหนดนโยบาย  การวางแผนดํา  เนินการ

โครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
3. เมื่อพิจารณาในแง่นี้  การมีส่วนร่วมเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างส่วนที่ประชาชนลงแรง

และทรัพยากรเพื่อพัฒนากับประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนลงแรงดังกล่าว กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ  ไม่ว่าระดับท้องถิ่น  ภูมิภาค และระดับชาติจะช่วยก่อให้เกิด
ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ประชาชนลงทุนลงแรงกับประโยชน์ที่ได้ 

4. การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจผิดแผกแตกต่างกันไป  ตามสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศนโยบาย  และโครงสร้างการบริหาร  รวมทั้งลักษณะเศรษฐกิจสังคมของประชากร  การมีส่วน
ร่วมของประชาชนมิได้เป็นเพียงเทคนิควิธีการ แต่เป็นปัจจัยสําคัญในการประกันให้เกิดกระบวนการพัฒนา
ที่มุ่งเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชน 

การพิจารณาการมีส่วนร่วมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อาจนําไปสู่ข้อสรุปที่ว่าการมีส่วน
ร่วมเป็นกระบวนการปลดปล่อยมนุษย์จากโซ่ความผูกพันให้เป็นอิสระในการกําหนดวิถีชีวิตของตนเอง  
ดังมีผู้นิยามว่า  โดยพื้นฐานแล้ว  การมีส่วนร่วมหมายถึง  การปลดปล่อยประชาชนให้หลุดพ้นจากการ
เป็นผู้รับผลจากการพัฒนาและให้กลายเป็นผู้กระทําในกระบวนการเปลี่ยนแปลงและการเข้าสู่ภาวะ
ทันสมัย 
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ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงหมายถึง  กระบวนการกระทํา  ที่ประชาชนมีความ
สมัครใจเข้ามามีส่วนในการกําหนดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือประชาชนเอง  โดยให้ประชาชนได้มีส่วนใน
การตัดสินใจเพื่อตนเอง ทั้งนี้ต้องมิใช่การกําหนดกรอบความคิดจากบุคคลภายนอก 

ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ (อ้างแล้ว , หน้า 2) การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนเองในการจัดการควบคุมการใช้  และการกระจายทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ต่อการ
ดํารงชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจํา เป็นอย่างสมศักดิ์ศรี ในฐานะสมาชิกของสังคมในการมี
ส่วนร่วม ประชาชนได้พัฒนาการรับรู้  และภูมิปัญญาซึ่งแสดงออกในรูปของการตัดสินใจ  การกําหนด
ชีวิตของตนอย่างเป็นตัวของตนเอง 

เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2527, หน้า 272-273)  ยังได้แบ่งข้ันตอนของการมีส่วนร่วมไว้ 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหา 
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนดําเนินการ 
3. การมีส่วนร่วมในการลงทุน และปฏิบัติงาน 
4. การมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผล 

อคิน รพีพัฒน์ (อ้างแล้ว, หน้า 100-101) ได้กล่าวถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาว่า ประกอบด้วย 2 ลักษณ์ คือ 

1. รูปแบบของการมีส่วนร่วม อาทิเช่น เป็นการเข้าร่วมกิจกรรม เพราะเกรงใจใคร หรือถูก
บังคับเข้ามาทํางาน เพราะสิ่งจูงใจเฉพาะหน้า เช่น ถ้ามาช่วยขนดินสร้างเขื่อน จะได้รับของแจก เช่น 
ปลาซาดีนคนละกระป๋อง หรือเข้ามามีส่วนร่วม โดยเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น และอยาก
เข้ามาร่วมทํา เพราะเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่จะก่อประโยชน์ระยะยาวให้กับตนเอง 

2. ช่วงในจังหวะใดที่คนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม ในงานที่รัฐบาลจัดขึ้น เช่น โครงการสร้าง
งานในชนบทที่เคยทําด้วยกัน สามารถแบ่งการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นการค้นหาปัญหา สาเหตุ
ของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข การตัดสินใจเลือกแนวทางการวางแผนพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติงานในกิจกรรมพัฒนาตามแผนการประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนาการลงทุนในกิจกรรม
โครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง และหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติตามนโยบายแผนงาน
โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ ร่วมควบคุมติดตามประเมินผล และร่วมบํารุงรักษา
โครงการ และกิจกรรมที่ได้ทําไว้ ทั้งโดยเอกชน และรัฐบาลได้ให้ใช้ประโยชน์ตลอดปี 
            แอคบายานี (Agbayani) (2524, หน้า 46) ได้จัดลําดับขั้นของการมีส่วนร่วมในลักษณะ
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การร่วมประชุม 
2. การออกความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
3. การตีปัญหาให้กระจ่าง 
4. การออกเสียงสนับสนุน หรือคัดค้านปัญหา 
5. การออกเสียงเลือกตั้ง 
6. การบริจาคเงิน 
7. การบริจาควัตถุ 
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8. การช่วยเหลือด้านแรงงาน 
9. การใช้โครงการที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง 
10. การช่วยเหลือในการรักษาโครงการ 
11. การทํางานกับตัวนําการเปลี่ยนแปลง 

จะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นแนวคิดทางยุทธศาสตร์ของหลักการพัฒนา
ชุมชนที่จะนําประชาชนให้เกิดความศรัทธาในตัวเอง ( Self reliance) มีความเชื่อมั่นในตนเอง (Self 
confidence) ความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of belonging) ในการด าเนินงานโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
ในชุมชนซ่ึงจะน าไปความสามารถและประสิทธิภาพในการปกครองตนเองตามระบอบ     
ประชาธิปไตยสาระส าคัญของการมีส่วนร่วมขอ งประชาชนนั้น เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน ตั้งแต่การค้นหาปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน การพิจารณา
ตัดสินใจแก้ไขปัญหา การร่วมปฏิบัติ และการร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัว
ประชาชนเอง การที่จะสามารถทําให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหา และ
นํามาซึ่งสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนได้นั้น ผู้นําการเปลี่ยนแปลงจะต้องยอมรับในปรัชญาการพัฒนา
ชุมชนที่ว่า “มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ได้รับการปฏิบัติอย่าง
เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของคนอ่ืน และพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของชุมชน ขณะเดียวกัน
จะต้องยอมรับด้วยความบริสุทธิ์ใจว่า มนุษย์นั้นสามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาส และการชี้แนะที่ถูกทาง 

จากทฤษฎีดังกล่าว สรุปได้ว่า การเร้าใจให้เกิดกิจกรรมทางสังคม  เพ่ือให้คนในสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม  โดยต้องมีความเข้าใจในวิถีชีวิต  ค่านิยม จารีต ประเพณี ทัศนคติของ
บุคคล การพัฒนาโดยใช้สิ่งเร้าที่เหมาะสมนําไปสู่การที่สมาชิกในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนใน
รูปแบบของการมีส่วนร่วมและสมัครใจ 

ดังนั้น บุคคลหรือผู้กระทําซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมมีความสมัครใจที่จะเข้าไปทํากิจกรรมต่าง  
ๆ ในสังคมนั้นโดยผู้กระทําแต่ละคนจะมีบทบาท  สถานภาพ และประสบการณ์ต่าง  ๆ ที่จะทําให้
ผู้กระทํารู้จักควบคุมสถานการณ์และเง่ือนไขต่างๆ  ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเลือกจุดมุ่งหมายและวิธีการ
ดําเนินการต่างๆ  ไปสู่จุดมุ่งหมายนั้น  รวมทั้งพฤติกรรมของผู้กระทําท่ีแสดงการกระทําเพ่ือต้องการ
รางวัลหรือหลีกเลี่ยงการลงโทษและความรู้สึกภายในตัวบุคคลที่แสดงออกมาเป็นการกระทํา  ดังนั้น 
ทฤษฎีการมีส่วนร่วมจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่บุคคลจะกระทําไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

2.2.1 แนวคิดและหลักการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
 การเริ่มต้นเป็นจุดสําคัญของงานทุกชนิดจุดเริ่มต้นคือการเริ่มชีวิตในเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปในหมู่นักจิตวิทยาและนักการศึกษาว่าเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 5 ขวบ เป็นช่วงที่
สําคัญช่วงหนึ่งของชีวิตที่สมองมีการเจริญเติบโตมากว่าทุกๆ ช่วงอายุ และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุด
สําหรับการปูพื้นฐานทักษะต่างๆ ให้แก่เด็ก เพื่อมีความพร้อมในการที่จะพัฒนาในระดับต่อไป  
 ดังนั้น การจัดการศึกษาปฐมวัย พัฒนาขึ้นมาโดยแนวคิดต่อไปนี้  (สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,2546, หน้า 1-2) 
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1. แนวคิดเก่ียวกับพัฒนาการเด็ก  พัฒนาการของมนุษย์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิด ขึ้นในตัว
มนุษย ์เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิต ซึ่งครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา จะมีความ สัมพันธ์และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นลําดับขั้นตอนไปพร้อมกันทุกด้านเด็กแต่ละคนจะเติบโต และมีลักษณะ
พัฒนาการแตกต่างกันไปตามวัยโดยที่พัฒนาการเด็กปฐมวัยบ่งบอกถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในตัว
เด็กอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัย  เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ  5 ปี พัฒนาการแต่ละด้านมีทฤษฎีเฉพาะ
อธิบายไว้และสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาเด็ก  อาทิ ทฤษฎีพัฒนาการทางร่างกายที่อธิบายการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กว่ามีลักษณะต่อเนื่องเป็นลําดับขั้น  เด็กจะพัฒนาถึงขั้นใดจะต้อง
เกิดวุฒิภาวะ ของความสามารถข้ันนั้นก่อน หรือทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาที่อธิบายว่าเด็กเกิดมา
พร้อมวุฒิภาวะ ซึ่งจะพัฒนาขึ้นตามอายุ  ประสบการณ์  ค่านิยมทางสังคม  และสิ่งแวดล้อมหรือทฤษฎี
พัฒนาการทางบุคลิกภาพ ที่อธิบายว่าเด็กจะพัฒนาได้ดีถ้าในแต่ละช่วงอายุเด็กได้รับการตอบสนองใน
สิ่งที่ตนพอใจ  ได้รับความรัก  ความอบอุ่นอย่างเพียงพอจากผู้ใกล้ชิด  มีโอกาสช่วยตนเอง  ทํางานที่
เหมาะสมกับวัยและมีอิสระที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตนอยากรู้รอบ  ๆ ตนเองดังนั้น  แนวคิดเก่ียวกับ
พัฒนาการเด็ก จึงเป็นเสมือนหนึ่งแนวทางให้ผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจเด็กสามารถอบรมเลี้ยงดู
และจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับวัยและความแตกต่างของ  แต่ละบุคคล ในอันที่จะส่งเสริมให้เด็ก
พัฒนาจนบรรลุผลตามเปูาหมายที่ต้องการได้ชัดเจนขึ้น 

2. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้  การเรียนรู้ของมนุษย์เรามีผลสืบเนื่องมาจากประสบการณ์
ต่างๆที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดข้ึนจากกระบวนการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ กับบุคคลและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว  โดยผู้เรียนจะต้องเป็นผู้กระทําให้เกิดข้ึนด้วยตนเอง  และการเรียนรู้จะเป็นไปได้ดี  
ถ้าผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว มีโอกาส คิดริเริ่มตามความต้องการและความสนใจ
ของตนเอง รวมทั้งอยู่ในบรรยากาศที่เป็นอิสระ  อบอุ่นและปลอดภัย  ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก และเนื่องจากการเรียนรู้นั้นเป็น
พ้ืนฐานของพัฒนาการในระดับที่สูงขึ้น  ทั้ง คนเราเรียนรู้มาตั้งแต่เกิดตามธรรมชาติก่อนที่จะมาเข้า
สถานศึกษา การจัดทําหลักสูตรจึงยึดแนวคิดท่ีจะให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยตัวเด็กเอง  
ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอิสระ  เอ้ือต่อการเรียนรู้  และจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของ
ผู้เรียนแต่ละคน 

3. แนวคิดเก่ียวกับการเล่นของเด็ก การเล่นถือเป็นกิจกรรมที่สําคัญในชีวิตเด็กทุกคน  เด็กจะ
รู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้สังเกต มีโอกาสทําการทดลอง สร้างสรรค ์คิดแก้ปัญหา และค้นพบด้วย
ตนเองการเล่นจะมีอิทธิพลและมีผลดีต่อการเจริญเติบโต ช่วยพัฒนาร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา จากการเล่นเด็กมีโอกาสเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายได้ใช้ประสาทสัมผัสและการ
รับรู้ ผ่อนคลายอารมณ์  และแสดงออกถึงตนเอง  เรียนรู้ความรู้สึกของผู้อื่น การเล่นจึงเป็นทางที่เด็ก
จะสร้างประสบการณ์เรียนรู้ สิ่งแวดล้อมเรียนรู้ ความเป็นอยู่ของผู้อื่นสร้างความสัมพันธ์อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น กับธรรมชาติรอบตัว  ดังนั้น หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับนี้จึงถือ  “การเล่น” อย่างมี
จุดมุ่งหมาย เป็นหัวใจสําคัญของการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 

4. แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมและสังคม  บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่หรือ
แวดล้อมตัวเด็ก  ทําให้เด็กแต่ละคนแตกต่างกันไป  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับนี้ถือว่าผู้สอน
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จําเป็นต้องเข้าใจและยอมรับว่าวัฒนธรรมและสังคมท่ีแวดล้อมตัวเด็กมีอิทธิพลต่อ  การเรียนรู้  การ
พัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ผู้สอนควรต้องเรียนรู้บริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเด็กที่ตนรับผิดชอบเพื่อช่วยให้เด็กได้พัฒนา  เกิดการเรียนรู้  และอยู่ในกลุ่มคนที่มาจากพ้ืนฐาน
เหมือนหรือต่างจากตนได้อย่างราบรื่น  

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ผนวกกับแนวคิด  4 ประการ
ดังกล่าวข้างต้น  ทําให้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกําหนดปรัชญาการศึกษาให้  สถานศึกษาหรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยได้ทราบถึงแนวคิด  หลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ  3-5 ปี ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบจะต้อง
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของตน  และนําสู่การปฏิบัติให้เด็กปฐมวัยมีมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีกําหนดในจุดหมายของหลักสูตร  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 
2546 ได้กําหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัยไว้ดังนี้ 

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง  5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและ

การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของ  เด็กแต่ละคน  ตามศักยภาพ 
ภายใต้บริบทสังคม -วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่  ด้วยความรัก  ความเอ้ืออาทร  และ ความเข้าใจของทุก
คน เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เกิดคุณค่าต่อตนเอง
และสังคม (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,2546, หน้า 3) 

 2.2.2 อุดมการณ์ และหลักการจัดการการศึกษาระดับปฐมวัย 
อุดมการณ์ของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
อุดมการณ์ของการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาข้ันปฐมวัยระดับแรกเพ่ือ

วางรากฐานชีวิตของเด็กไทย ให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุลทั้ง ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บนพ้ืนฐานความสามารถและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลโดยใช้กิจกรรมกระตุ้น และส่งเสริมพัฒนาการของสมองอย่างเต็มที่รวม ทั้งเตรียมเด็ก ให้พร้อม
ที่จะเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับท่ีสูงขึ้น อันจะนําไปสู่คงวามเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
ของประเทศชาติต่อไป การศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กบนพื้นฐาน การอบรมเลี้ยงดูและ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็ก แต่ละบุคคลภายใต้บริบททาง
วัฒนธรรม อารยธรรม และวิถีชีวิตทางสังคม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ และแตกต่างกัน 

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมพัฒนาการตลอดจนการเรียนรู้อย่าง

เหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเอง 
ตามลําดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล และเต็มตามศักยภาพโดยกําหนดหลักการ ดังนี้ 

 1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท  
 2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ โดยคํานึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 
 3. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย  
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 4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างมีคุณภาพและมี
ความสุข  

 5. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก (กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,2546, หน้า 3) 

การจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จึงยึดหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 
 1. การสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม การพัฒนาหลักสูตรพิจารณาจากวัยและประสบการณ์ ของ

เด็กโดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา โดยอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์เดิมที่เด็กมีอยู่ และประสบการณ์ใหม่ที่เด็กจะได้รับต้อง
มีความหมายกับตัวเด็กเป็นหลักสูตรที่ให้โอกาสทั้งเด็กปกติ  เด็กด้อยโอกาส  และเด็กพิเศษได้พัฒนา  
รวมทั้งยอมรับในวัฒนธรรมและภาษาของเด็ก  พัฒนาเด็กให้รู้สึกเป็นสุขในปัจจุบัน  มิใช่เพียงเพ่ือ
เตรียมเด็กสําหรับอนาคตข้างหน้าเท่านั้น 

 2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้จะต้องอยู่ในสภาพที่สนองความต้องการ  ความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  
ผู้สอนจะต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กได้อยู่ในที่ที่สะอาด  ปลอดภัย อากาศสดชื่น  ผ่อน-คลาย ไม่
เครียด มีโอกาสออกกําลังกายและพักผ่อน  มีสื่อวัสดุอุปกรณ์  มีของเล่นที่หลากหลาย  เหมาะสมกับวัย  
ให้เด็กมีโอกาสได้เลือกเล่น เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและโลกท่ีเด็กอยู่ รวมทั้งพัฒนาการ อยู่ร่วมกับคนอ่ืน
ในสังคม ดังนั้น สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนจึงเป็นเสมือนหนึ่งสังคมท่ีมีคุณค่า
สําหรับเด็กแต่ละคนจะเรียนรู้และสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลในสังคมเห็นความสําคัญของการอบรมเลี้ยง
ดูและให้การศึกษากับเด็กปฐมวัย 

 3. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก  ผู้สอนมีความสําคัญต่อ
การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอย่างมาก  ผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้บอกความรู้หรือสั่งให้เด็กทํามา
เป็นผู้อํานวยความสะดวก ในการจัดสภาพแวดล้อมประสบการณ์และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็กที่ผู้สอนและเด็กมีส่วนที่จะริเริ่มทั้ง  2 ฝุาย โดยผู้สอนจะเป็น  ผู้สนับสนุน ชี้แนะ 
และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก ส่วนเด็กเป็นผู้ลงมือกระทํา  เรียนรู้ และค้นพบด้วยตนเอง  ดังนั้น ผู้สอนจะต้อง
ยอมรับ เห็นคุณค่า รู้จักและเข้าใจเด็กแต่ละคนที่ตนดูแลรับผิดชอบก่อน  เพ่ือจะได้วางแผน  สร้าง
สภาพแวดล้อม  และจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างเหมาะสม  
นอกจากนี้ผู้สอนต้องรู้จักพัฒนาตนเอง ปรับปรุงใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมต่างๆให้เหมาะกับเด็ก 

 4. การบูรณาการการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยยึดหลักการบูรณา
การที่ว่าหนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม  หนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลาย
ทักษะและหลายประสบการณ์สําคัญ ดังนั้น เป็นหน้าที่ของผู้สอนจะต้องวางแผนการจัดประสบการณ์
ในแต่ละวันให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลายกิจกรรม  หลากหลายทักษะ  หลาก หลาย
ประสบการณ์สําคัญอย่างเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ เพ่ือให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง
ที่กําหนดไว้ 

 5. การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก  การประเมินเด็กระดับปฐมวัยยึดวิธี  
การสังเกตเป็นส่วนใหญ่ ผู้สอนจะต้องสังเกตและประเมินทั้งการสอนของตนและพัฒนาการการเรียนรู้
ของเด็กว่าได้บรรลุตามจุดประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้หรือไม่ ผลที่ได้จากการสังเกตพัฒนาการ  จาก
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ข้อมูลเชิงบรรยาย จากการรวบรวมผลงาน การแสดงออกในสภาพที่เป็นจริง  ข้อมูลจากครอบครัวของ
เด็ก ตลอดจนการที่เด็กประเมินตนเองหรือผลงาน  สามารถบอกได้ว่าเด็กเกิดการเรียนรู้ และมี
ความก้าวหน้าเพียงใด ข้อมูลจากการประเมินพัฒนาการ จะช่วยผู้สอนในการวางแผนการ จัดกิจกรรม  
ชี้ให้เห็นความต้องการพิเศษของเด็กแต่ละคน ใช้เป็นข้อมูลในการสื่อสารกับพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก  และ
ขณะเดียวกันยังใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้กับเด็กในวัยนี้ได้อีกด้วย 

 6. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับครอบครัวของเด็ก  เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน  
ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เด็กเจริญเติบโตขึ้นมา  ผู้สอน พ่อแม่ และผู้ปกครองของเด็กจะต้องมี
การแลกเปลี่ยนข้อมูล  ทําความเข้าใจพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก  ต้องยอมรับและร่วมมือกัน
รับผิดชอบ หรือถือเป็นหุ้นส่วนที่จะต้องช่วยกันพัฒนาเด็กให้บรรลุเปูาหมายที่ต้องการร่วมกัน  ดังนั้น 
ผู้สอนจึงมิใช่จะแลกเปลี่ยนความรู้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเท่านั้น  แต่จะต้องให้พ่อ
แม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยทั้งนี้  มิได้หมายความให้  พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้กําหนด
เนื้อหาหลักสูตรตามความต้องการ โดยไม่คํานึงถึงหลักการจัดที่เหมาะสมกับวัยเด็ก จากแนวคิดและ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ที่สําคัญเก่ียวกับพัฒนาการของเด็ก ที่มีความสัมพันธ์และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นขั้นตอนไปพร้อมกันทุกด้าน  แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ที่  ยึดให้เด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงด้วยตัวเด็กเองในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอิสระเอ้ือต่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมบูรณาการ
ให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคนโดยถือว่าการเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นหัวใจ
สําคัญของการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก  และแนวคิดเก่ียวกับ  วัฒนธรรมและสังคมท่ีแวดล้อม  ซึ่งมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน  (สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ,2546, หน้า 3-4) 

2.2.3 นโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
นับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เป็นต้นมา นโยบายของรัฐให้

ความสําคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก โดยมุ่งที่จะเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัย 
ก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรีจึงได้จัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว 2545-
2549 ขึ้นเป็นครั้งแรก และนํานโยบายและแผนการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) นี้ไปสู่การ
ปฏิบัติในช่วงนี้ นโยบายของรัฐ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มี
คุณภาพและท่ัวถึง 

ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2545 เป็นต้นไปรัฐสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น(องค์การบริหารส่วน
ตําบล ,องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาล, เอกชน และชุมชน) แต่ยังเกิดความสับสนในการนํา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติในหลายประการดังต่อไปนี้  (บังอร เทพเทียน, ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์, ตุลาคม - 
ธันวาคม 2550 ,หน้า119-120) 

1. ความแตกต่างในด้านคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ่และศูนย์
เด็กเล็กขนาดเล็ก 

2. ครูพ่ีเลี้ยงเด็กยังไม่ได้รับการพัฒนาในเรื่องการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเท่าที่ควร 
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3. งบประมาณด้านการศึกษายังจัดสรรได้ไม่สอดคล้องกับสภาพจริงกับความจําเป็นในการจัด
กาเรียนการสอนของสถานศึกษาเนื่องจากการจัดการศึกษาในระดับนี้ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ จึง
ไม่ได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ  

4. ความขาดแคลนในเรื่องจํานวนของครูพ่ีเลี้ยงเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

5. การกระจายอํานาจไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ไม่สามารถกระทําได้อย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร 

ในปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่จัดโดยรัฐ โดยที่รัฐบาลยังขาดการกําหนดนโยบาย
ที่ชัดเจนในสัดส่วนหรือบทบาทท่ีเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในระดับนี้ทําให้มี
ผลกระทบต่อการลงทุน เอกชนเกิดความไม่แน่ใจในแนวนโยบายของรัฐ 

สําหรับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550-2559 ได้
ดําเนินการจัดทํา และนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี แต่ก็ยังมีประเด็นสําคัญๆ ที่ต้อง
พิจารณาอยู่ 3 ประการ คือ 

ประการที่ 1 หน่วยงานที่นําเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยในระยะ 
พ.ศ.2550-2559 มี 2 กระทรวง คือ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคง
ของมนุษย์ นอกเหนือจากทั้ง 2 กระทรวง ที่นําเสนอนโยบาย และยุทธศาสตร์ในระดับชาติแล้ว ใน
กระทรวงสาธารณสุขก็มียุทธศาสตร์สําหรับพัฒนาเด็กปฐมวัยอีกด้วย 

ประการที่ 2 กําหนดช่วงเด็กปฐมวัย ของทั้ง 2 กระทรวงยังไม่ตรงกัน กล่าวคือ 
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดอายุเด็กปฐมวัยเป็น 0-5 ปี และกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ กําหนดเป็น 0-6 ปี คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทั้ง 2 กระทรวงไปหารือ เพื่อหาข้อยุติให้
เหมาะสมกับหลักสากล 

ประการที่ 3 ช่วงระยะเวลาของการนําเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยมี
ระยะเวลา หรือช่วงที่แตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน คือ กระทรวงศึกษาธิการนําเสนอในแผนระยะ
ยาว คือ พ.ศ.2550-2559 และ กระทรวงพัฒนาและสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นําเสนอในช่วง 
พ.ศ.2551-2553  

ยุทธศาสตร์สําคัญท่ีจะนําไปสู่การปฏิบัติต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระยะยาว พ.ศ.2549 -
2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ ประกอบด้วยยุทศาสตร์ หลักๆดังตารางที่ 2.1 

 
ตารางท่ี 2.1  แสดงยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

สาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

กระทรวงศึกษาธิการ 
(พ.ศ.2550-2559) 

กระทรวงพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษย์ 
 (พ.ศ.2551-2553) 

กระทรวงสาธารณสุข 
(พ.ศ.2549-2551) 

* ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

* ยุทธศาสตร์เตรียมความ
พร้อมสังคมไทยเพ่ือการ

* ยุทธศาสตร์การส่งเสริมบริการทาง
การแพทย์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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* ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
พ่อแม่และผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
* ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

พัฒนาเด็กปฐมวัย 
* ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้เลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย 
* ยุทธศาสตร์จัดสภาพ แวด 
ล้อมสื่อกระบวนการในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

* ยุทธศาสตร์พัฒนาสถานรับเลี้ยง
เด็กให้มีศักยภาพ 
* ยุทธศาสตร์พัฒนาเด็กปฐมวัยให้
ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด 
* ยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์และ
พัฒนาสื่อเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
* ยุทธศาสตร์การจัดการปรับปรุง
กฎหมายให้เอื้อต่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

 
ถึงแม้ว่ายุทธศาสตร์ทั้ง 3 หน่วยงานที่เสนอนั้นมีจุดเน้นที่แตกต่างกันอยู่บ้าง ในรายละเอียด

ปลีกย่อย แต่ก็เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยยุทธศาสตร์ ที่ทําโดย
กระทรวงศึกษาธิการเน้นความสําคัญของการเตรียมความพร้อมในการศึกษาข้ันสูงต่อไปกระทรวง
สาธารณสุขเน้นสุขภาพอนามัยพัฒนาการให้สมวัย ส่วนกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงขอ
มนุษย์ เน้นในเรื่องการเตรียมสังคมให้พร้อมเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย ถ้ายุทธศาสตร์พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยของทั้ง 3 หน่วยงานได้มีการบูรณาการเข้าหากัน จะส่งผลให้เด็กปฐมวัย ได้มีการพัฒนาการ
อย่างรอบด้าน เรียนรู้อย่างมีความสุข และเจริญเติบโตตามวัย อย่างมีคุณภาพ (บังอร เทพเทียน, 
ปิยฉัตร ตระกูลวงษ,์ ตุลาคม - ธันวาคม 2550 ,หน้า 119-120) 
 2.2.4 รูปแบบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
กระทรวงศึกษาธิการมีการจัดการศึกษาใน 3 รูปแบบ คือการศึกษาในระบบ การศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาในระบบมี่ 2 ระดับ คือ การศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาปฐมวัยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาข้ันพื้นฐาน แต่ไม่ได้เป็น
การศึกษาภาคบังคับ การศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาท่ีครอบคลุมการดูแลการศึกษาท่ีจัดให้กับเด็ก
แรกเกิดถึงอายุ 6 ปี ซึ่งการจัดการศึกษาในแต่ละระดับจะมีการจัดการ และพัฒนาให้มีความ
สอดคล้องกับวัยของผู้เรียนในแต่ละระดับและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

การศึกษาปฐมวัยของประเทศไทยนั้นปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 7 
(2535-2539) ที่นโยบายการศึกษา มุ่งถึง 

1. จัดการศึกษาและส่งเสริมการอบรมเลี้ยงดูที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กตาม
สภาวะ ความต้องการพื้นฐานตามวัยตั้งแต่ปฏิสนธิ และการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

2. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการบริการเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างน้อย 1 ปี ก่อน
เข้าเรียนระดับประถมศึกษา  

จากแผนพัฒนาการศึกษาพุทธศักราช 2535 นี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการ ศึกษา
ปฐมวัยของประเทศส่วนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา สําหรับเด็กปฐมวัยโดยสอดคล้อง กับนิยาม
การศึกษาปฐมวัย เริ่มในปี พ.ศ.2540 กล่าวคือ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทําหลักสูตรก่อน
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ประถมศึกษา พ.ศ.2540 ขึ้น 3 หลักสูตรดังนี้ หลักสูตรก่อนประถมศึกษาแรกเกิด - 1 ปี หลักสูตร
ก่อนประถมศึกษาอายุ 1-3 ปี และหลักสูตรก่อนประถมศึกษาอายุ 3-6 ปี 

ต่อมาในปี พ.ศ.2544 กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ
ก่อนประถมศึกษาข้ึน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2544 
คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรก่อนประถมศึกษา พ.ศ.2540 ได้ร่าง
หลักสูตรก่อนประถมศึกษาฉบับปรับปรุง และนําเสนอเข้าที่ประชุมรับฟังความคิดเห็น ซึ่งผู้เข้าประชุม
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนประชาชนทั่วไป ตลอดจนพ่อแม่และผู้ปกครอง มติที่ประชุมให้เปลี่ยนชื่อ
หลักสูตรก่อนประถมศึกษา เป็นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้มีการประชุมพิจารณาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมี
ความสมบูรณ์ที่สุด ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษา 
และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้บริหาร นักวิชาการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ จนได้หลักสูตรการ
ปฐมวัย พ.ศ.2546 จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กอายุต่ํากว่า 3 ปี 
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กอายุ 3-6 ปี(บังอร เทพเทียน, ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์, ตุลาคม 
- ธันวาคม 2550 ,หน้า119-121) 

ลักษณะของสถานบริการส าหรับเด็กปฐมวัย 
การศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษา ให้แก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ ได้กําหนดขึ้นที่

บ้าน ศูนย์บริการหรือโรงเรียนก็ได้ โดยรูปแบบของการจัดนี้จําแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ จัดที่บ้าน 
(Home-based Program) หมายถึงการจัดบริการการดูแลที่ทําขึ้นที่บ้าน กับอีกลักษณะหนึ่ง คือ จัด
ที่สถานบริการ (Center- based Program) เป็นบริการเด็กกลุ่มใหญ่ซึ่งในการจัดบริการจําแนกตาม
อายุได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กทารก (อายุ 2 ขวบแรก) กลุ่มเด็กเล็ก (อายุ 2-4 ขวบ) กลุ่มเด็กอนุบาล
และประถมต้น (อายุ 5-6 ขวบ)  

ด้วยลักษณะความแตกต่างของกลุ่มเด็ก ทําให้สถานบริการและโรงเรียนมีความแตกต่างกัน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับเด็ก 6 ขวบแรกที่มีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ละขวบปีมีความ
แตกต่างและก้าวหน้าของพัฒนาการที่ต่างกันมาก ด้วยเหตุนี้ทําให้การดูแลการเลี้ยงดูการจัด
ประสบการณ์การเรียนแต่ละวัยต่างกัน เป็นเหตุให้มีรูปแบบของการจัดสถานบริการแตกต่างตามวัย
ของเด็กด้วย ซึ่งอาจจําแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 สถานที่รับดูแลและเลี้ยงเด็กเล็ก( Nursery) มักเป็นเด็กแรกเกิดจนถึง 2 ปี เป็น
บริการดูแลเด็ก จําแนกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. ศูนย์ดูแลเด็ก (Child care centers) เป็นสถานที่รับดูแลเด็ก เพ่ือการช่วยเหลือแบ่งเบา
ภาระของพ่อแม่ ที่ต้องทํางานกลางวันโดยศูนย์จะเน้นการเลี้ยงดูแก่เด็ก มากกว่าการให้การศึกษา วัย
ของเด็กที่รับดูแลอาจเริ่มตั้งแต่วัยทารกเป็นต้นไปจนถึงประมาณ 2 ปี หรือรับเฉพาะเด็กเล็ก บริการ
อาจจัดให้เฉพาะกลางวัน เรียกว่า ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน (Day-care center) หรือตลอด 24 ชั่วโมง 
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2. บ้านรับเลี้ยงเด็ก ( Family day care) เป็นครอบครัวที่เปิดบริการรับเลี้ยงเด็กกลางวัน 
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเล็กๆ รับเด็กประมาณ 7-12 คน อาจเป็นญาติ ลูกเพ่ือน ลูกเพื  ่อนบ้าน โดยเลี้ยง
ไปควบคู่กับลูกตนเอง การดูแลเรื่องการกินอยู่ตามปกติ การรับดูแลอาจดูแลทั้งวันหรือดูแลเป็นชั่วโมง 
เฉพาะช่วงที่ผู้ปกครองไปธุระก็ได้ 
 กลุ่มที่ 2 โรงเรียนเตรียมก่อนเข้าอนุบาล เป็นโรงเรียนที่จัดขึ้นเพ่ือสนับสนุนการเตรียมเด็กใน
การเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล ได้แก่ 

1. โรงเรียนเด็กเล็ก (Nursery school) เป็นโรงเรียนที่จัดสําหรับเด็กอายุ 2-4 ขวบ บางแห่ง
อาจรับอายุต่ํากว่า 2 ขวบ การจัดบริการเน้นการดูแลแก่เด็กทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม และ
การมีสุขภาพดี เปิดรับเลี้ยงตั่งแต่ครึ่งวันถึงเต็มวัน เด็กจะได้เล่นและมีการเรียนไปพร้อมๆกัน 
เปูาหมายของการดูแลอยู่ที่การพัฒนาสังคมและสติปัญญาสําหรับเด็ก เราจึงเรียกโรงเรียนลักษณะนี้
ว่า โรงเรียนเด็กเล็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย 

2. โรงเรียนเตรียมอนุบาล  (Pre kindergarten) ลักษณะเหมือนโรงเรียนเด็กเล็ก แต่เน้นการ
เตรียมตัวเด็กเพ่ือเข้าเรียนชั้นอนุบาล รับเด็กอายุประมาณ 3-5 ขวบ 

กลุ่มท่ี 3  โรงเรียนอนุบาล เป็นบริการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมเด็กเข้าเรียนในระดับ
ประถมศึกษา รับตั้งแต่อายุ 3-6 ขวบ มี 3 ชั้นเรียน คือ อนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3 เป็นการ
จัดการศึกษาท่ีรัฐและเอกชนจัดทําข้ึนไม่นับเป็นการศึกษาภาคบังคับ 

โรงเรียนอนุบาลสาธิต เป็นอีกลักษณะหนึ่งของโรงเรียนอนุบาลที่เปิดในมหาวิทยาลัย หรือ 
วิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเพ่ือใช้เป็นแหล่งศึกษาเชิงวิชาการหรือเป็นไปตามความต้องการของสถาบัน/คณะ/
มหาวิทยาลัยต้นสังกัด 

กลุ่มท่ี 4 โรงเรียนเตรียมชั้น ป.1 ( Pre-first grade หรือ junior first grade) เป็นโรงเรียนที่
จัดขึ้นสําหรับเด็กที่ไม่มีโอกาสเข้าเรียนชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 เปิดรับเด็กอายุ 6-7 ปี สําหรับ
ประเทศไทยรู้จักกันในนาม “ชั้น ป. เตรียม” หรือเตรียมชั้นประถมศึกษาท่ีปี 1 

กลุ่มท่ี 5 โรงเรียนสําหรับเด็กปุวย ( Hospital school) โรงพยาลบางแห่ง จะจัดโรงเรียนใน
โรงพยาบาลสําหรับเด็กเพ่ือได้ศึกษาเล่าเรียนหรือทบทวนบทเรียน ขณะอยู่โรงพยาบาล สําหรับเด็ก
ปฐมวัยจะจัดเป็นห้องเล่น ( Play room) เป็นห้องที่จัดเตรียม ให้ประโยชน์สําหรับการศึกษาของเด็ก 
เด็กได้มาเล่นและเรียนรู้ที่ห้องเล่นนี้ แต่บางครั้งผู้จัดอาจต้องไปบริการถึงเตียงหรือห้องเด็กปุวย ซึ่งจะ
ใช้ในกรณีที่เด็กปุวยไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติราชินี เป็นโรงพยาบาลหนึ่ง
ที่มีการจัดห้องเล่น และการบริการเครื่องเล่นที่เตียงโดยผู้สอนเป็นทั้งครูและพยาบาลถ้าจัดลําดับของ
สถานศึกษาปฐมวัยจําแนกตามอายุเด็กได้เป็น 3 ระดับ คือ 

1. สถานเลี้ยงเด็ก (Nursery) เป็นสถานบริการการดูแลเด็กและให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองจัด
สําหรับเด็กอายุ 2 ขวบแรก 

2. โรงเรียนเด็กเล็ก (Nursery School) รับเด็กตั้งแต่ 2 ขวบ หรือ 1 ขวบครึ่ง ถึง 3 ขวบ ทํา
หน้าที่ในด้านการดูแล ส่งเสริมพัฒนาการร่างกาย จิตใจ สังคม และภาษา 

3. โรงเรียนอนุบาล (Kindergarten) รับตั้งแต่เด็กอายุ 3 ขวบ เป็นต้นไป (บังอร เทพเทียน, 
ปิยฉัตร ตระกูลวงษ,์ ตุลาคม - ธันวาคม 2550 ,หน้า121-122) 
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2.3.5 หน่วยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัย 
 การจัดการศึกษาปฐมวัย อยู่ภายใต้การดําเนินงานจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่หลากหลาย มีการใช้ทฤษฎีองค์ความรู่ด้านการศึกษา
หลายทฤษฎีตามความเชื่อของผู้จัดแต่ละแห่ง ซึ่งมีลักษณะการจัดเป็นการศึกษานอกระบบโรงเรียนใน
ลักษณะต่างๆ ซึ่งแต่ละแห่งจะรับเด็กอายุแตกต่างกันตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี พอสรุปได้ต่อไปนี้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ได้จัดสถานรับเลี้ยงเด็กข้ึนจํานวน นักเรียน
ปฐมวัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ.2549 มีจํานวนทั้งหมด 1,622,282 คน (ข้อมูลปี
การศึกษา 2549 ณ วันที่ 28 ก.พ. 2550) เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนนักเรียนปฐมวัยปี พ.ศ.2548 ที่มี
จํานวนทั้งสิ้น 1,657,447 คน มีจํานวนน้อยลง จํานวน 55,165 คน คิดเป็นร้อยละ -2.12 (รายงาน
ประจําปี 2549 กระทรวงศึกษาธิการ)  
 กระทรวงมหาดไทย มีหน่วยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัย คือ  
 1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาล, องค์การ
บริหารส่วนตําบล, พัทยา และกรุงเทพมหานคร) เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขึ้นในตําบล หมู่บ้าน  เพ่ือรับเลี้ยงดูเด็กอายุระหว่าง 3-6 ปี และส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการดําเนินงานโดยมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้การสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กในเขตพัฒนาได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง และเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้ท้องถิ่นช่วย
ตนเอง และมีส่วนร่วมในการดําเนินงานพัฒนาเด็ก โดยเผยแพร่วิทยาการแผนใหม่ไปสู่ บิดา มารดา 
ผู้ปกครองเด็กและชุมชน 
 2. กรุงเทพมหานคร มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาเด็ก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สํานัก
อนามัย สํานักพัฒนาชุมชน และสํานักสวัสดิการสังคม ซึ่งในขณะนี้มีจํานวนศูนย์เด็กปฐมวัยรวมทั้งสิ้น 
301 ศูนย์ ส่วนใหญ่เป็นศูนย์ที่อยู่ในชุมชน กระจายอยู่ในพ้ืนที่เขตต่างๆ 47 สํานักงานเขต จํานวน 
259 ศูนย์ อีกส่วนหนึ่งเป็นศูนย์ที่อยู่ในวัด โดยได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมการศาสนา 25 ศูนย์ 
ที่เหลือเป็นศูนย์ที่อยู่ในอาคารสถานสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และในแหล่งก่อสร้าง 
มีจํานวนเด็กเล็กท่ีดูแลรวม 26,620 คน มีอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยงจํานวน 1,824 คน 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมารัฐบาลมีนโยบายถ่ายโอนการศึกษาระดับปฐมวัยให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นแผนของการกระจายอํานาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีบทบาทในการจัดการศึกษาปฐมวัย รูปแบบการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมี 3 รูปแบบ คือ 

รูปแบบที่ 1 เป็นรูปแบบที่เหมาะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความพร้อมมากในด้าน
อาคารสถานที่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุและการจัดการ โดยจัดในโรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัด/
อําเภอและโรงเรียนในสังกัด สํานักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสํานักงานการประถมศึกษา
แห่งชาติให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านวิชาการ 

รูปแบบที่ 2 เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความพร้อมระดับปาน
กลาง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับภาระเก่ียวกับการจ้างครูพี่เลี้ยง วัสดุฝึก สื่อต่างๆ โรงเรียนให้
สถานที่ จัดอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวันและดูแลด้านวิชาการ 
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รูปแบบที่ 3 เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความพร้อมน้อย ก็ให้
โรงเรียนรับผิดชอบเป็นส่วนใหญ่ ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบบางส่วน เช่น ค่าจ้างครูพี่
เลี้ยงหรือค่าวัสดุ/สื่อ เป็นต้น 

ในปัจจุบัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงเป็นหน่วยงานหลัก ที่ทําหน้าที่จัดการศึกษาใน
ระดับปฐมวัย ตามกรอบของกฎหมายของการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก
การสํารวจในปี พ.ศ.2549 พบว่ามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจํานวน
รวมทั้งสิ้น 15,736 แห่ง 

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยและกรมการแพทย์ ได้ดําเนินการจัดสถานรับเลี้ยงเด็ก
ขึ้น ในรูปแบบศูนย์สาธิตเด็กเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กซึ่งเป็นทรัพยากรที่สําคัญและมีค่า ได้
พัฒนาเป็นประชากรที่มีคุณภาพโดยได้รับการเลี้ยงดูให้มีพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างเหมาะสม และมีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดบริการ
ให้กับเด็กที่ปุวยอยู่ที่โรงพยาบาล 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสถานรับ
เลี้ยงเด็ก 2 หน่วยงาน คือ กรมประชาสงเคราะห์และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การจัดสถานรับ
เลี้ยงเด็กมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การสนับสนุน ส่งเสริมและควบคุมสถานสงเคราะห์เด็กและสถานรับ
เลี้ยงของเอกชนให้ดําเนินงานด้วยดี มีประสิทธิภาพและถูกกฎหมาย และได้จัดสถานรับเลี้ยงเด็กข้ึน
เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน และช่วยเหลือประชาชนในการจัดบริการรับเลี้ยงเด็กท่ีมี
ค่าบริการถูกกว่าเอกชน 

กระทรวงกลาโหม จัดในรูปของสถานรับเลี้ยงเด็กโดยรับเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิด-5 ปี โดยมี
หน่วยงาน คือ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ การจัดสถานรับเลี้ยงเด็กมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ช่วยเหลือข้าราชการทหารในการเลี้ยงดูบุตรหลาน ขณะออกปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการสร้างขวัญ
กําลังใจให้กับข้าราชการทหารภายในหน่วยงาน 

สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ปี 2541 กรมตํารวจกระทรวงมหาดไทยได้
เปลี่ยนเป็นสํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี)โดยกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
จัดในรูปศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สําหรับเด็กอายุ 2 ขวบครึ่ง – 3ขวบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือแก่เด็กในท้องถิ่นห่างไกลให้ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม และร่วมมือกันพัฒนาเด็ก
ให้พร้อมท ี ่จะเรียนในระดับต่อไป 

องค์การเอกชน ในปัจจุบันประเทศไทยมีองค์การภาคเอกชนที่ทํางานในส่วนของการจัด
การศึกษา และให้บริการแก่เด็กและเยาวชน 50 องค์กร เช่น มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ มูลนิธิดวง
ประทีป มูลนิธิเด็ก สหทัยมูลนิธิ พิริยานุเคราะห์มูลนิธิ เป็นต้น โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้งสภา
องค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในภาคเอกชน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรเอกชน และเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลด้านเด็กและเยาวชนของเอกชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเด็ก โดยเฉพาะที่อยู่ใน
ภาวะเสี่ยงทั้งเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ เด็กเร่ร่อน เด็กถูกทารุณกรรม เด็กถูกทอดทิ้ง ฯลฯ ให้ได้รับ
การดูแลสุขภาพอนามัย โภชนาการ และการพัฒนาทางด้านสติปัญญา ตลอดจนการเป็นพลเมืองที่ดี
ในอนาคต 
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โดยสรุป รูปแบบของการจัดการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทย สามารถแยกประเภทของการ
บริหารงานสถานรับเลี้ยงเด็กตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3 ประเภทดังนี้ 

ประเภทที่ 1 จัดตั้งโดยรัฐ ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินในการจัดตั้งและดําเนินการโดย
หน่วยงานของรัฐ การแต่งตั้งบุคลากรและระบบการบริหารจะต้องเป็นไปตามระเบียบของรัฐที่วางไว้
ทุกประการ สถานศึกษาเหล่านี้ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลของรัฐ โรงเรียนประถมศึกษาที่จัดชั้นเด็กเล็ก 
(เด็กอายุ 5 ขวบ) ในท้องที่ของเด็กด้อยโอกาส ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นอกจากนี้ ก็มีชั้นอนุบาล/ชั้นเด็กเล็กในโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย ซึ่งสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ สถานสงเคราะห์เด็กของกรมประชาสงเคราะห์ 

การจัดประเภทนี้เนื่องจากเป็นของรัฐ แนวการบริหารจะเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
ทุกประการ 

ประเภทที่ 2 จัดตั้งโดยเอกชนซึ่งหมายรวมถึงสมาคม มูลนิธิ หรืองค์การใดองค์การหนึ่ง 
สถานศึกษาเหล่านี้ รัฐทําหน้าที่ควบคุมทางด้านคุณภาพ และการดําเนินงานบางประการ ที่
กระทรวงมหาดไทยดําเนินการอยู่ ลักษณะการบริหารสถานศึกษาเหล่านี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง
กล่าวคือ การบริหารส่วนหนึ่ง ย่อมข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมายของเจ้าของโรงเรียน แต่อีกส่วนหนึ่งจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบที่ทางราชการวางไว้ เช่น ในด้านการเงิน ด้านวิชาการ และงานอาคารสถานที่ การ
จัดประเภทนี้ผู้ดําเนินกิจการ ได้แก่ เอกชนที่ส่วนใหญ่จัดในรูปของธุรกิจ ยกเว้น สมาคม หรือมูลนิธิ
ต่างๆ ซึ่งจัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค  ์อ่ืน ศูนย์เด็กประเภทนี้รัฐวางแนวบริหารให้ส่วนหนึ่งเพ่ือ
ควบคุมมาตรฐาน 

ประเภทที่ 3 จัดตั้งโดยชุมชน มีคณะบุคคลเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในรูปของกรรมการ ลักษณะ
ของการบริหารศูนย์ก็จะเป็นไปตามความเห็นชอบของกรรมการแต่ละศูนย์ก็จะมีระบบไม่เหมือนกัน 
หน่วยงานประเภทนี้ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานรับเลี้ยงเด็กของ
กระทรวงกลาโหม (บังอร เทพเทียน, ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์, ตุลาคม - ธันวาคม 2550 ,หน้า123-126) 

จากการค้นคว้าเอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า
การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นช่วงที่สําคัญเนื่องจากสมองมีการเจริญเติบโตมากกว่าทุกๆ ช่วงอายุ เป็น
ช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดสําหรับการปูพ้ืนฐานทักษะต่างๆ ให้แก่เด็กมีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล ทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการของ
สมองอย่างเต็มที่ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จึงเป็นการเตรียมเด็กให้พร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้น ในปัจจุบันการจัดการศึกษาปฐมวัยส่วนใหญ่จัดโดยรัฐ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ เน้น
ความสําคัญของการเตรียมความพร้อมในการศึกษาข้ันสูงต่อไป กระทรวงสาธารณสุขเน้นสุขภาพ
อนามัยพัฒนาการให้สมวัย และกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เน้นการเตรียม
สังคมให้พร้อม เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย และได้จัด รูปแบบของการจัดการศึกษาปฐมวัยออกเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ จัดตั้งโดยรัฐ ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินในการจัดตั้ง จัดตั้งโดยเอกชน รัฐทําหน้าที่
ควบคุม และ จัดตั้งโดยชุมชน มีคณะบุคคลเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในรูปของคณะกรรมการ ได้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผู้วิจัยได้กําหนดเป็นขอบเขตของการวิจัย 
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2.3 การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนา
เด็ก ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ไม่ว่าจะ
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล หรือเมือง
พัทยาก็ดี ล้วนแต่มีบทบาทที่สําคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ังสิ้น ปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดตั้ง และดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งรับถ่ายโอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเดิมอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกๆด้าน เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มตามศักยภาพ และได้มาตรฐาน จึงได้จัดทํามาตรฐานดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถดําเนินงานเพื่อพัฒนาเด็ก ได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม ซึ่ง
จะเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ในการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
จําแนกมาตรฐานการดําเนินงานออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 

2.3.1 ด้านการบริหารงานบุคคล 
บุคลากรที่เก่ียวข้องในการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนบุคลากรซึ่งทําหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาทิ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้
ประกอบอาหาร และผู้ทําความ สะอาด เป็นต้น โดยบุคลากรที่เก่ียวข้องจะต้องมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ 
และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการเพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถดําเนินงานให้การศึกษาและพัฒนาการสําหรับเด็กได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยความ
เหมาะสม และเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น ดังนี้ 
 1. ด้านคุณสมบัติ  

1.1 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นากยกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รวมถึงผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ 
ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกอง หัวหน้ากองการศึกษา ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1.1.1 มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานด้านการให้
การศึกษา และพัฒนาการเด็กเล็ก 
  1.1.2 มีนโยบายแผนและงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานที่ชัดเจนในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพ 

1.2 บุคลากรซึ่งทําหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแล
เด็ก ผู้ประกอบอาหาร และผู้ทําความสะอาด ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้ 

1.2.1 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสถานภาพเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานส่วนท้องถิ่น
หรือพนักงานจ้างที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และควร
มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไป สาขาวิชาเอก
อนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย หรือปริญญาทางการศึกษา หรือทางวิชาชีพสาขาอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการ
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กลางพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรอง และมีประสบการณ์ในการทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

2. มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามมาตรฐานทั่วไปที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนด 

3. มีความรู้เรื่องโภชนาการ และอาหารเป็นอย่างดี 
4. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
5. ไม่มีประวัติการกระทําผิดต่อเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก 
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่ความผิด

ที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท 
7. แพทย์ให้การรับรองว่ามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

ร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด 
1.2.2 ผู้ดูแลเด็ก มีวุฒิการศึกษาตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น

กําหนด โดยมีสถานภาพเป็นพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างที่อออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 และควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามมาตรฐานทั่วไปที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนด 

2. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3. ไม่มีประวัติการกระทําผิดต่อเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก 
4. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่ความผิด

ที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท 
5. แพทย์ให้การรับรองว่ามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

ร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด 
6. มีระดับวุฒิภาวะ และบุคลิกลักษณะเหมาะสม ทั้งด้านจิตใจอารมณ์  สังคม มี

ความตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความรัก  ความอ่อนโยน  เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็กเล็กอย่าง
เหมาะสม 

7. เป็นบุคคลที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุม เยือกเย็น และมีความขยันอดทน 
8. มีประสบการณ์ในการทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแล้วไม่น้อย

กว่า 2 ปี 
1.2.3 ผู้ประกอบอาหาร  ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ  ดังนี้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ดูแล

เด็ก ยกเว้น  วุฒิการศึกษา  ควรจบการศึกษาไม่ต่ํากว่าภาคบังคับ  และควรเป็นผู้มีความรู้เรื่อง
โภชนาการ และอาหารเป็นอย่างดี 

1.2.4 ผู้ทําความสะอาด  ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ  ดังนี้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ดูแล
เด็ก ยกเว้น วุฒิการศึกษา ควรจบการศึกษาไม่ต่ํากว่าภาคบังคับ 

2.  ด้านบทบาทหน้าที่ 
2.1 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
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1. สํารวจความต้องการของชุมชน ในการจัดตั้ง และดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 2 . กําหนดโครงสร้างการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความพร้อมด้าน
ทรัพยากรบุคคล สถานที่ และฐานะการคลังของแต่ละท้องถิ่น 

 3. จัดทําแผนงานโครงการ และงบประมาณในการจัดตั้ง และสนับสนุน การ 
4. ดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รวมทั้งจัดทําญัตติขอความเห็นชอบจากสภา

ท้องถิ่น 
 5 . จัดทําประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 6 . จัดทําระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 7 . กําหนดแผนปฏิบัติการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 
 8 . ควบคุม กํากับดูแลการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

2.2 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ควรมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบดูแลบุคลากรและการ
ดําเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้เป็นไปตามนโยบาย  และแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ และด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อเด็กมากที่สุด 

2.3 ผู้ดูแลเด็ก ควรมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็กเพ่ือให้เด็กมีความเจริญเติบโตมีพัฒนาการทุก

ด้านตามวัย 
2. ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ กล่าวคือ  ให้เด็กได้

พัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และจริยธรรมไปพร้อมๆ กัน โดยให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากสิ่งของ  และ
ผู้คนที่อยู่รอบข้าง  ซ่ึงเด็กจะเรียนรูโ้ดยประสาทสมัผัสท้ังห้า  การเคลื่อนไหวการเล่น  และการลงมือ
กระทํา ดังนั้น ผู้ดูแลเด็กจะต้องส่งเสริมให้โอกาสเด็กได้พัฒนาอย่างเต็มท่ีรวมทั้งการปฏิสัมพันธ์กับ
เด็กด้วยคําพูด และกิริยาท่าทางท่ีนุ่มนวล อ่อนโยน แสดงความรักความอบอุ่นต่อเด็ก 

3. สังเกต และบันทึกความเจริญเติบโต  พฤติกรรม พัฒนาการต่างๆ  ของเด็ก เพ่ือจะ
ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งปกติ  และผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับเด็ก  ซึ่งจะนําไปสู่การค้นหาสาเหตุ  และ
วิธีการแก้ไขได้ทันท่วงที 

4. จัดสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะ  เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้ง
ภายในอาคารและภายนอกอาคารให้สะอาด มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 

5. ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่  ผู้ปกครอง  และสมาชิกในครอบครัว  
ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่  ผู้ปกครองและสมาชิกใน
ครอบครัว เพ่ือทราบถึงพฤติกรรม พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง 

6. มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ  และอาชีพ ใฝุหาความรู้  และพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ ดังนี้ 

6.1 การพัฒนาด้านความรู้ทางวิชาการ  และทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่อง เช่น  
การศึกษาหาความรู้  การเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมอย่างสม่ําเสมอ  การติดตามความเปลี่ยนแปลงด้าน
ความรู้  และเทคโนโลยีโดยอาศัยสื่อที่หลากหลาย  รวมทั้งการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
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การศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ  การเข้าร่วมเป็นสมาชิกและการจัดตั้งชมรมเครือข่าย
สําหรับผู้ดูแลเด็ก ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่ผู้ดูแลเด็ก 

6.2 การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ เช่น การพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคม  จิตใจ 
และจริยธรรม โดยเน้นการพัฒนาตนเอง การรู้จักตนเอง และผู้อ่ืน การสื่อสาร และการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

7. รู้จักใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูล  ความรู้  และเครือข่ายการปฏิบัติงานเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ  จากหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรเอกชน  และแหล่งข้อมูลต่างๆ  ใน
ชุมชน ดังนี้ 
                        7.1 หน่วยงานภาครัฐ  เช่น กระทรวงมหาดไทย  (กรมการพัฒนาชุมชน กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ ) กระทรวงแรงงาน  (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ) 
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สํานักบริหารงานการศึกษานอก
โรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ) กระทรวง
สาธารณสุข (กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต ) กระทรวงวัฒนธรรม (กรมการศาสนา ) กระทรวงกลาโหม  
(กองทัพเรือ) เป็นต้น 
                         7.2 องค์กรเอกชน  สมาคม และมูลนิธิต่างๆ  เช่น สมาคม วาย ดับเบิลยู ซี เอ 
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟูากัลยานิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์  มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก  มูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจน  ซี ซี เอฟ ในประเทศไทยสภา
องค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  (สอดย.) องค์การยูนิเซฟ  เซฟเดอะชิลเดรน  ยู เอส เอ สภา
สตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิดวงประทีป เป็นต้น 

  7.3 แหล่งข้อมูลความรู้ในชุมชน  เช่น สถานีอนามัยโรงพยาบาล  สถานรับเลี้ยง
เด็กในนิคมต่างๆ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด  (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ) ศูนย์
สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้าน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) องค์การบริหารส่วนตําบล  (อบต.) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆ  โรงเรียนประถมศึกษาในชุมชน  ศูนย์สื่อประจําหมู่บ้านของสํานักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ศูนย์บริการสาธารณสุข  ศูนย์สงเคราะห์เด็กปฐมวัย  ศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน  (กรุงเทพมหานคร ) ข้าราชการครู  หรือข้าราชการอ่ืนๆ  ซึ่งเป็นผู้ทรงความรู้  
หรือที่เกษียณอายุแล้ว เป็นต้น 

2.4 ผู้ประกอบอาหาร  ควรมีบทบาทหน้าที่ในการประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะถูก
อนามัย และโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย รวมทั้งการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  การจัดสถานที่เตรียม
และปรุงอาหาร  จัดเครื่องสุขภัณฑ์เครื่องครัวสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  และมีการจัดการขยะถูก
สุขลักษณะ 

2.5 ผู้ทําความสะอาด  ควรมีบทบาทหน้าที่ในการทําความสะอาด  ดูแลรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ทั้งภายใน และภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3. ด้านรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ซึ่งได้แก่ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้แต่งตั้งโดยกําหนดจํานวนตามความเหมาะสม  โดยจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางการศึกษา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกลุ่มองค์กรประชาคม  ผู้แทนผู้ปกครองผู้แทน
ผู้ดูแลเด็ก อย่างละไม่น้อยกว่า 1 คน โดยมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรม 
การโดยตําแหน่ง 
 3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์  มีนายกเทศ 
มนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  หรือผู้ที่นายกเทศมนตรี /นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มอบหมาย  เป็นประธาน  ยกเว้นศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด /มัสยิดที่รับถ่ายโอนจากกรมการ
ศาสนาให้เจ้าอาวาสหรือผู้ที่ เจ้าอาวาสมอบหมายเป็นประธาน 
 3.3 การบริหารงบประมาณและการบริหารงานบุคคล  เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  และมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์ที่
ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และมาตรฐานด้าน
บุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด 
 3.4 ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทํา
หน้าที่ประเมินผู้ดูแลเด็ก  ผู้ประกอบอาหาร  และผู้ทําความสะอาด  ในด้านความรู้  ความสามารถให้
เป็นไปตามมาตรฐานด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกําหนด  และเสนอผลการ
ประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการพิจารณาคัดเลือกต่อไป 

4. ด้านการบริหารจัดการพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ซึ่งออกตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติอํานาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทรับผิดชอบ
การจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี  ซึ่งรวมถึงการจัดการศึกษาด้วย  และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษา  ก็ได้บัญญัติไว้ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดก็ได้  ตามความพร้อมความเหมาะสม  และความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ประกอบกับแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กําหนดให้การศึกษาปฐมวัย หรือก่อนประถมศึกษา  เป็นหน้าที่ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทํา  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเพ่ือเป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชนผู้ปกครองได้รับบริการเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่
เด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพจึงควรกําหนดแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

4.1 นโยบาย 
จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3–5 ปี) ด้วยความร่วมมือของชุมชนเพื่อกระจายโอกาสการ

เตรียมความพร้อม  และพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างเหมาะสม
ตามวัย  และเต็มตามศักยภาพ  ตลอดจนเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง  และเป็นพ้ืนฐานของ
การศึกษาในระดับ ที่สูงขึ้นต่อไป 
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4.2 เปูาหมาย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในการบริหารและจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี

คุณภาพตามหลักวิชาการ ระเบียบที่เก่ียวข้อง และด้วยความร่วมมือของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ 
4.3 วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือส่งเสริม  และสนับสนุนให้เด็กได้รับการดูแลที่ถูกสุขลักษณะ  และได้รับการ
ฝึกฝนพัฒนาตามวัยและเต็มตามศักยภาพ 

2. เพื่อพัฒนาความพร้อมของเด็กในทุกๆ  ด้านแบบองค์รวมตามหลักจิตวิทยา
พัฒนาการและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

3. เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด  และพัฒนาความพร้อมของเด็กก่อนเข้า
เรียนระดับประถมศึกษา  ตลอดจนส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นฐานในการเลี้ยงดู  และพัฒนาเด็กได้อย่าง
ถูกวิธี 

4. เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน  
ให้สามารถร่วมกันวางแผน และดําเนินงานให้บรรลุเปูาหมายได้ 

5. เพื่อแบ่งเบาภาระการอบรมเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยให้สามารถ
ออกไปประกอบอาชีพได้โดยสะดวก  และเป็นการกระจายโอกาสในการพัฒนาความพร้อมสําหรับเด็ก
ทุกคนให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 

6. เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ  
4.4 การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะจัดตั้งศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีสถานที ่อาคารและดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. สํารวจความต้องการของชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการสํารวจความ

ต้องการของชุมชนในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1.1 ความต้องการให้จัดตั้งศูนย์ 
1.2 ความต้องการในการส่งเด็กเข้าเรียน  ควรมีเด็กที่รับบริการ  อายุ 3 – 5 ปี ไม่

น้อยกว่า 20 คน ขึ้นไป 
1.3 ความต้องการให้ศูนย์จัดบริการ 

2. รูปแบบการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
มอบหมายให้ผู้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาหรือพนักงานจ้างที่มีคุณสมบัติเพื่อแต่งตั้งเป็น
หัวหน้าศูนย์และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยมีหัวหน้าศูนย์รับผิดชอบการ
ดําเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3. จัดทําแผนดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และญัตติขอความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือนําเข้าสู่แผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทําญัตติเพ่ือขอรับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นต่อไป  

4.  จัดทําโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําโครงการ
จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเสนอขอรับงบประมาณในการดําเนินการจากผู้มีอํานาจอนุมัติ  
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5. จัดทําระเบียบ/ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําระเบียบ  หรือข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องถือปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

1. จัดทําประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทํา
ประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกาศให้สาธารณชนทราบ  

2. การยุบ / เลิก หรือรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมื่อจํานวนเด็กเล็กท่ีรับบริการในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีจํานวนน้อยไม่เพียงพอต่อการจัดชั้นเรียนและกิจกรรมการเรียน  หรือกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปเป็นแห่งเดียวกัน  ให้
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นผู้พิจารณาเสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้
พิจารณายุบเลิกหรือรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น  ตามความจําเป็น  และเหมาะสม  โดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาท้องถิ่น  และเม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําประกาศยุบเลิก  หรือรวมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแล้ว ให้รายงานจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 

4.5 แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จะต้องคํานึงถึงขอบข่ายของงานสายการบังคับ

บัญชาและระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  2542 ที่
กําหนดให้สถานศึกษาต้องบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด  โดยจะต้องจัดให้มีการ
ประเมินตนเองทุกปี  เพ่ือตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการจัดการการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ดังนั้น เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถให้การดูแล และพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
ควรพิจารณาจัดแบ่งงานที่จะต้องปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์ฯ ให้ครอบคลุมลักษณะงาน ต่อไปนี ้

1. งานบุคลากรและการบริหารจัดการ 
2. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
3. งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
4. งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน 
5. งานธุรการ การเงิน และพัสดุ 
ทั้งนี้ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานดังกล่าวโดยแบ่งและ

มอบหมายงานตามความถนัด ความสามารถ และลักษณะของงานที่ต้องดําเนินการทั้ง  5 งาน อย่างไร
ก็ตาม ในการจัดแบ่งงานดังกล่าวควรคํานึงถึงความพร้อม  และศักยภาพของแต่ละศูนย์ฯ  ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กอาจรวมลักษณะงานวิชาการและงานกิจการนักเรียนเป็นงานกลุ่ม
เดียวกัน และ/หรือรวมลักษณะงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  กับงานธุรการ  การเงิน พัสดุ เป็น
กลุ่มงานเดียวกัน เป็นต้น การบริหารงานทั้ง 5 งาน ให้มีคุณภาพมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. งานบุคลากรและการบริหารจัดการมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
1.1  สรรหา หรือจัดจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจํานวน

ตามความจําเป็นและสอดคล้องกับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น หัวหน้าศูนย์  ผู้ดูแล
เด็ก ผู้ประกอบอาหาร  ผู้ทําความสะอาด  โดยใช้หลักเกณฑ์การสรรหาตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนด  ยกเว้นกรณีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด /
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มัสยิด ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์วัด /มัสยิดเป็นผู้พิจารณาสรรหาและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้จัดจ้าง 

1.2 กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากร  และเงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 

1.2.1 ผู้ดูแลเด็ก จํานวนกําหนดเป็นสัดส่วนต่อเด็กเล็ก 1 : 20  หากมีเศษตั้งแต่  
10 คน ขึ้นไป ให้เพ่ิมผู้ดูแลเด็กอีก 1 คน 

1.2.2 ผู้ประกอบอาหารกําหนดจํานวนได้ตามความจําเป็น  เหมาะสมตามฐานะ
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.2.3 ความสะอาดกําหนดจํานวนได้ตามขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  คือ 
ศูนย์ฯ ขนาดเล็ก (จํานวนเด็กไม่เกิน  200 คน) มีอัตราไม่เกิน  2 คน ศูนย์ฯขนาดใหญ่  (จํานวนเด็ก
ตั้งแต ่200 คนข้ึนไป) มีอัตราไม่เกิน 4 คน ตามฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.2.4 กําหนดการจัดชั้นเรียนห้องละไม่เกิน  20 คน หากมีเศษเกิน10  คน ให้จัด
เพ่ิมได้อีก 1 ห้อง 

1.3 กําหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้า ค่าตอบแทนสิทธิหรือสวัสดิการอื่นที่พึงได้รับ
ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้ ดังนี้ 
                         1.3.1 ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาภาคบังคับกําหนดอัตราเดือนละไม่น้อยกว่า 4,640 บาท 
                         1.3.2 ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หรือผู้ที่มีวุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กําหนดอัตราเดือนละไม่น้อยกว่า 5,260 บาท 
                         1.3.3 ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไป  สาขาวิชาเอก
อนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย  หรือปริญญาทางการศึกษา หรือทางวิชาชีพสาขาอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนท้องถิ่นรับรอง 
                          1.3.4 ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตาม  ก) ข) ค) ต้องมีประสบการณ์ในการทํางาน
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี กําหนดอัตราเดือนละไม่น้อยกว่า 7,260 บาท 
                          1.3.5 สิทธิ หรือสวัสดิการอื่นที่พึงได้รับตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้  ให้กําหนดไป
ตามอัตราที่กฎหมายนั้นกําหนด 

1.4 จัดทํางบประมาณค่า ใช้จ่ายด้านบุคลากร  เช่น เงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน
สวัสดิการอื่นที่พึงได้รับตามที่มีกฎหมายบัญญัติ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร 

1.5 กําหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1.6 จัดทําระเบียบ ข้อบังคับ และทะเบียนประวัติบุคลากร 
1.7 นิเทศ อบรม และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ความ

รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 
1.8 บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านอ่ืนๆ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

และบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรปฏิบัติตามมาตรฐานด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กกําหนดไว้ 

2. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานด้านอาคารสถานที่  
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกําหนดไว้ 
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3. งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรกําหนดไว้ 

4. งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน  ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน 

5. งานธุรการ การเงิน และพัสดุ มีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
5.1 งานพัสดุ เป็นการจัดทํา  จัดซื้อ จัดหาและจําหน่ายทะเบียนพัสดุรวมทั้งเสนอ

ความต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
5.2 งานธุรการ และสารบรรณ ได้แก่ การจัดทําข้อมูลสถิติ จัดทําทะเบียนหนังสือ รับ-ส่ง 

การควบคุมและจัดเก็บเอกสาร การจัดทําประกาศและคําสั่ง การจัดทําทะเบียนนักเรียน การรับสมัครนักเรียน 
5.3 งานการเงิน  ได้แก่ การจัดทํางบประมาณ  การทําบัญชีการเงินการเบิกจ่ายเงิน  

ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะถือปฏิบัติเกี่ยวกับรายรับ  - จ่ายตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

4.6 ให้สํานัก/กองการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบาย  
ระเบียบ  และมาตรฐานที่กําหนดสําหรับการจัดเก็บ ค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองให้อนุโลมใช้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบํารุงการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

5. กรณีเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนจากส่วนราชการ
ต่างๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในการบริหารและดําเนินงานตามแนวทางท่ีกําหนดใน
มาตรฐานด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ข้างต้น (สํานัก
ประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2549, หน้า 3-16) 

สรุปได้ว่า  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล  เป็นการบริหารงานในเรื่อง  การจัดประสบการณ์เพ่ือ
เตรียมเด็กให้พัฒนาทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษ าหลักสูตร 
การนําแผนประสบการณ์ไปใช้ การนิเทศ ติดตามและการประเมินผลส่งเสริมการปลูกจิตสํานึกการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษา การสํารวจความต้องการของสถานศึกษา การวางแผนพัฒนา
บุคลากรการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  การให้กําลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ การเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสืบสานจารีต  ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การให้
ความเห็นชอบในการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

2.3.2 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
1. ด้านอาคารสถานที ่

1.1 ที่ตั้ง 
สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ควรอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งมีขนาดเหมาะสม  และต้องไม่อยู่ใน

พ้ืนที่ ซึ่งอาจเสี่ยงต่ออันตราย  ได้แก่ บริเวณขนถ่ายแก๊ส  น้ํามัน สารเคมี หรือสารพิษมลภาวะทาง
อากาศ แสง และเสียงที่มากเกินควร หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องมีมาตรการปูองกันภาวะอุบัติภัย
ต่าง ๆ ตามมาตรฐานความจําเป็น และเหมาะสม 

1.2 จํานวนชั้นของอาคาร 
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ตัวอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีจํานวนชั้นไม่เกิน 2 ชั้น นับจากพ้ืน หากสูงเกินกว่า  
2 ชั้น ต้องมีมาตรการปูองกันอัคคีภัย  และอุบัติภัยต่างๆ  ที่อาจเกิดข้ึนตามความเหมาะสม  และความ
สูงของตัวห้อง ไม่ควรน้อยกว่า 2.40 เมตร นับจากพ้ืนถึงเพดาน 

1.3 ทางเข้า-ออก และประตูหน้าต่าง 
ทางเข้า - ออกจากตัวอาคาร ต้องมีความเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายเด็กออกจากตัว

อาคารได้สะดวก  หากเกิดอุบัติภัยหรือเหตุร้ายแรงใดๆ  ขึ้น โดยอย่างน้อยต้องมีทางเข้า  -ออก 2 ทาง 
และแต่ละทางนั้น ควรมีความกว้างประมาณ 80 เซนติเมตร 

1.4 ประตู – หน้าต่าง 
ประตู - หน้าต่าง ต้องมีความแข็งแรง  อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  มีขนาดและจํานวน

เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของห้อง  และความสูงของหน้าต่าง  ควรอยู่ที่ประมาณ  80.00เซนติเมตร  นับ
จากพ้ืนให้เด็กมองเห็นสิ่งแวดล้อมได้กว้างและชัดเจน  นอกจากนี้ บริเวณประตู  -หน้าต่าง ไม่ควรมีสิ่ง
กีดขวางใด ๆ มาปิดก้ันช่องทางลม และแสงสว่าง 

1.5 พ้ืนที่ใช้สอย 
พ้ืนที่ใช้สอย  ต้องจัดให้มีบริเวณพ้ืนที่ในอาคารที่สะอาด  ปลอดภัย  และเพียงพอ

เหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรมของเด็ก  เช่น การเล่น การเรียนรู้ การรับประทานอาหาร  และการ
นอน โดยแยกเป็นสัดส่วนจากห้องประกอบอาหาร ห้องส้วม และท่ีพักของเด็กปุวย โดยเฉลี่ยประมาณ  
2.00 ตารางเมตร  ต่อเด็ก 1 คน นอกจากนี้พ้ืนที่สําหรับจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอาจจัดแยกเป็นห้อง
เฉพาะ หรือจัดรวมเป็นห้องเอนกประสงค์ที่ใช้สําหรับจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยใช้พื้นที่เดียวกันแต่
ต่างเวลา และอาจปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ หรือย้ายเครื่องเรือนตามความเหมาะสม  และข้อจํากัดของ
พ้ืนที ่ดังนี้ 

1.5.1 บริเวณพ้ืนที่สําหรับการนอน  ต้องคํานึงถึงความสะอาดเป็นหลัก  อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก  และอุปกรณ์เครื่องใช้เหมาะสมกับจํานวนเด็ก  มีพ้ืนที่เฉลี่ยประมาณ  2.00ตาราง
เมตร ต่อเด็ก 1 คน โดยมีแนวทางในการจัดดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดี  ปลอดโปร่ง ไม่มีเสียงรบกวน  และแสงสว่าง
ไม่จ้าเกินไป 

2. อุปกรณ์เครื่องนอนต่างๆ  มีความสะอาด  โดยนําไปปัดฝุุน  ตากแดดอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

3. จัดแยกเครื่องนอน  หมอน ผ้าห่ม สําหรับเด็กแต่ละคน  โดยเขียนหรือปัก
ชื่อไว้ ไม่ใช้ร่วมกัน เพ่ือปูองกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

4. หมั่นตรวจตราดูแลไม่ให้มีสัตว์ หรือแมลงต่างๆ  มารบกวน ในบริเวณพ้ืนที่
สําหรับการนอน 

1.5.2 บริเวณพ้ืนที่สําหรับการเล่นและพัฒนาเด็ก  ควรออกแบบให้มีพ้ืนที่สําหรับ
การเรียนรู้รวมกลุ่มและแยกกลุ่มย่อยในกิจกรรมการเรียนรู้อิสระ  การเล่นสร้างสรรค์หรือการอ่าน
หนังสือ เล่นต่อแท่งไม้ที่ต้องการมุมเงียบ  และมีพ้ืนที่สําหรับการเล่นที่เลอะหรือเปียกต้องคํานึงถึง
ความปลอดภัยของเด็กเป็นหลัก  โดยมีวัสดุอุปกรณ์  ที่ปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ  และมีอุปกรณ์  หรือ
เครื่องเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็ก 
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1.5.3 บริเวณพ้ืนที่รับประทานอาหาร ต้องคํานึงถึงความสะอาดเป็นหลัก  มีอากาศ
ถ่ายเทได้โดยสะดวก มีแสงสว่างพอเหมาะ  มีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เพียงพอ  และเหมาะสมกับจํานวนเด็ก  
ทั้งนี ้บริเวณห้องอาหาร โต๊ะ เก้าอ้ี ที่ใช้สําหรับรับประทานอาหาร ต้องทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ และควร
จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆที่ใช้มีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก มีสภาพแข็งแรง และใช้งานได้ดี 

1.5.4 บริเวณท่ีพักเด็กปุวย  ต้องแยกเป็นสัดส่วน  มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล  ตู้ยา
เครื่องเวชภัณฑ์ที่จําเป็น  และเด็กต้องอยู่ในสายตาของผู้ดูแลตลอดเวลา  กรณีไม่สามารถจัดห้องพัก
เด็กปุวยเป็นการเฉพาะได้ ต้องจัดให้มีที่พักเด็กปุวยแยกเป็นสัดส่วนตามความเหมาะสม 

1.5.5 บริเวณสถานที่ประกอบอาหารหรือห้องครัว  ต้องแยกห่างจากบริเวณพ้ืนที่
สําหรับเด็กพอสมควร  และมีเครื่องใช้ที่จําเป็น  รวมทั้งที่ล้าง  และเก็บภาชนะเครื่องใช้ต่างๆที่ถูก
สุขลักษณะ โดยเน้นเรื่องความสะอาด และความปลอดภัยเป็นหลัก 

1.5.6 บริเวณพ้ืนที่สําหรับใช้ทําความสะอาดตัวเด็ก  ต้องจัดให้มีบริเวณท่ีใช้สําหรับ
ทําความสะอาดตัวเด็ก  และมีอุปกรณ์ท่ีจําเป็นตามสมควร  อย่างน้อยต้องมีท่ีล้างมือและแปรงฟัน  ใน
ขนาดและระดับความสูงที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  ในกรณีที่มีห้องอาบน้ํา  จะต้องมีแสงสว่างเพียงพอ  
มีอากาศถ่ายเทได้โดยสะดวก และพ้ืนไม่ลื่น 

1.5.7 ห้องส้วมสําหรับเด็ก  ต้องจัดให้มีห้องส้วมสําหรับเด็ก  โดยเฉลี่ย 1 แห่งต่อ
เด็ก 10-12 คน โถส้วมมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก  โดยมีฐานส้วมที่เด็กสามารถก้าวขึ้นได้ง่ายมีแสง
สว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวกและพ้ืนไม่ลื่น หากมีประตู จะต้องไม่ใส่กลอน หรือกุญแจ และมี
ส่วนสูงที่สามารถมองเห็นเด็กได้จากภายนอก  และไม่ควรไกลจากห้องพัฒนาเด็กหากห้องส้วมอยู่
ภายนอกอาคาร จะต้องไม่ตั้งอยู่ในที่ลับตาคน กรณีท่ีไม่สามารถทําห้องส้วมสําหรับเด็กเป็นการเฉพาะ
ได ้อาจดัดแปลงห้องส้วมที่มีอยู่แล้ว ให้เหมาะสม และปลอดภัยสําหรับเด็ก 

1.5.8 ห้องเอนกประสงค์  สําหรับใช้จัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก  การรับประทานอาหาร  
หรือการนอน คํานึงถึงความสะอาด และการจัดพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม  หาก
เป็นอาคารชั้นเดียวต้องมีฝูาใต้หลังคา  หากเป็นอาคารที่มีมากกว่า  1 ชั้น ควรจัดให้ชั้นบนสุดมีฝูาใต้
หลังคา โดยมีความสูงจากพ้ืนถึงเพดานไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร แต่กรณีที่มีความสูงเกินกว่า2 .40 เมตร 
อาจไม่มีฝูาใต้เพดานก็ได้ 

1.5.9 บริเวณพ้ืนที่เก็บสิ่งปฏิกูล  จะต้องมีพ้ืนที่เก็บสิ่งปฏิกูลทั้งภายใน  และ
ภายนอกตัวอาคาร โดยมีจํานวนและขนาดเพียงพอ ถูกสุขลักษณะ และมีการกําจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน 

1.5.10 บันได ควรมีความกว้างแต่ละช่วงไม่น้อยกว่า 1 .00 เมตร ลูกตั้งของบันได  
สูงไม่เกิน 17.50 เซนติเมตร ลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 20.00 เซนติเมตร บันไดทุกข้ันมีราวและลูกกรง
ไม่น้อยกว่า 90.00 เซนติเมตร มีราวเตี้ย เหมาะสําหรับเด็กได้เกาะขึ้นบันได  และระยะห่างของลูกกรง  
ต้องไม่เกิน  17.00 เซนติเมตร  เครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ควรมีระดับความสูงและขนาดที่เหมาะกับเด็ก
ปฐมวัย ให้เด็กสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสม่ําเสมอด้วยตนเองโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ของเด็กเป็นสําคัญ 

2. ด้านสิ่งแวดล้อม 
2.1 ภายในอาคาร 

2.1.1 แสงสว่าง 



 39 

ควรเป็นแสงสว่างจากธรรมชาติ  สม่ําเสมอทั่วทั้งห้อง  เอ้ืออํานวยต่อการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาเด็ก  เช่น มีแสงสว่างเพียงพอ  ในการอ่านหนังสือได้อย่างสบายตา  เป็นต้นไม่ควรให้เด็กอยู่
ในห้องที่ใช้แสงสว่างจากไฟฟูาต่อเนื่องนานกว่า  2-3 ชั่วโมง เพราะจะทําให้เกิดภาวะเครียดและมีผล
ถึงฮอร์โมนการเติบโตของเด็ก  

2.1.2 เสียง 
เสียงต้องอยู่ในระดับที่ไม่ดังเกินไป  (ระหว่าง 60 – 80 เดซิเบล) อาคารควรจะตั้งอยู่ใน

บริเวณท่ีมีระดับเสียงเหมาะสม 
2.1.3 การถ่ายเทอากาศ 
ควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยมีพ้ืนที่ของหน้าต่าง  ประตูและช่องลมรวมกันแล้วไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ห้อง กรณีท่ีเป็นห้องกระจกหรืออยู่ในบริเวณโรงงานที่มีมลพิษ ต้องติดเครื่องฟอก
อากาศและมีเครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสม สําหรับบริเวณท่ีมีเด็กอยู่ต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ 

2.1.4 สภาพพ้ืนที่ภายในอาคาร 
ต้องไม่ลื่น และไม่ชื้นแฉะ ควรเป็นพื้นไม้ หรือปูด้วยวัสดุที่มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 

2.2 ภายนอกอาคาร 
2.2.1 รั้ว 
ควรมีรั้วกั้นบริเวณให้เป็นสัดส่วน เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก  และควรมีทางเข้า  – 

ออกไม่น้อยกว่า 2 ทาง กรณีมีทางเดียวต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร 
2.2.2 สภาพแวดล้อมและมลภาวะ 
ควรมีสภาพแวดล้อมที่ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และควรตั้งอยู่ห่างจากแหล่งอบายมุข  

ฝุุนละออง กลิ่น หรือเสียงที่รบกวน มีการจัดระบบสุขาภิบาล การระบายน้ํา การระบายอากาศ และ การจัดเก็บ
สิ่งปฏิกูลให้เหมาะสม ไม่ปล่อยให้เป็นแหล่งเพาะ หรือแพร่เชื้อโรคโดยเฉพาะควรกําจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน 

2.2.3 พ้ืนที่เล่นกลางแจ้ง 
ต้องมีพ้ืนที่เล่นกลางแจ้ง  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ตารางเมตร ต่อจํานวนเด็ก 1 คน โดย

จัดให้มีเครื่องเล่นกลางแจ้งที่ปลอดภัย  และมีพอสมควรกับจํานวนเด็ก  ในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีท่ี
เล่นกลางแจ้ง  เป็นการเฉพาะ หรือในสถานที่อ่ืน ๆได ้ก็ควรปรับใช้ในบริเวณที่ร่มแทน โดยมีพ้ืนที่ตามเกณฑ์
กําหนดหรืออาจจัดจะ กิจกรรมกลางแจ้งสําหรับเด็กในสถานที่อ่ืนๆที่เหมาะสม เช่น ในบริเวณวัด หรือใน
สวนสาธารณะ เป็นต้น โดยต้องให้เด็กปฐมวัยมีกิจกรรมกลางแจ้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ในแตล่ะวัน  

2.2.4 ระเบียง 
ต้องมีความกว้างของระเบียงไม่น้อยกว่า  1.50 เมตร และหากมีที่นั่งตามระเบียง

ด้วย ระเบียงต้องกว้างไม่น้อยกว่า  1.75 เมตร ขอบระเบียงต้องสูงจากที่นั่งไม่น้อยกว่า 70.00 เซนติเมตร 
นอกจากนี้ควรตรวจสอบสภาพความคงทน แข็งแรง และสภาพการใช้งานที่ปลอดภัยสําหรับเด็กด้วย 

3. ด้านความปลอดภัย 
3.1 มาตรการปูองกันความปลอดภัย 

3.1.1 ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย  หรือเครื่องตัดไฟ
ภายในบริเวณอาคาร 

3.1.2 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย 1 เครื่อง ในแต่ละชั้นของอาคาร 
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3.1.3 ติดตั้งปลั๊กไฟให้สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า  1.50 เมตร ถ้าติดตั้งต่ํากว่าที่กําหนด  
จะต้องมีฝาปิดครอบ เพ่ือปูองกันไม่ให้เด็กเล่นได้ และควรหลีกเลี่ยงการใช้สายไฟต่อพ่วง 

3.1.4 หลีกเลี่ยงเครื่องใช้ไฟฟูา  และอุปกรณ์ต่างๆ  ซึ่งทําด้วยวัสดุที่แตกหักง่าย
หรือแหลมคม หากเป็นไม้ ต้องไม่มีเสี้ยนไม้ หรือเหลี่ยมคม 

3.1.5 จัดให้มีตู้เก็บยา และเครื่องเวชภัณฑ์สําหรับการปฐมพยาบาล วางไว้อยู่ในที่
สูง สะดวกต่อการหยิบใช้ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ให้พ้นมือเด็ก 

3.1.6 ใช้วัสดุกันลื่น  ในบริเวณห้องน้ํา -ห้องส้วม และเก็บสารจําพวกเคมี  หรือ
น้ํายาทําความสะอาดไว้ในที่ปลอดภัย ให้พ้นมือเด็ก 

3.1.7 ไม่มีหลุม หรือบ่อน้ํา ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กในบริเวณโดยรอบตัวอาคาร  
รวมทั้งไม่ควรปลูกต้นไม้ที่มีหนามแหลมคม 

3.1.8 มีระบบการล๊อคประตูในการเข้า  – ออกนอกบริเวณอาคาร  สําหรับ
เจ้าหน้าที่เปิด - ปิดได้ ควรมีกริ่งสัญญาณเรียกไว้ที่หน้าประตู  สําหรับห้องครัว  และท่ีประกอบอาหาร  
ควรมีประตูเปิด - ปิด ที่ปลอดภัย เด็กเข้าไปไม่ได้ 

3.1.9 ติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือปูองกันพาหะนําโรค และมีมาตรการปูองกันด้านสุขอนามัย 
3.1.10 มีตู้ หรือชั้นเก็บวัสดุอุปกรณ์  และสื่อการเรียนรู้ที่แข็งแรง  มั่นคงสําหรับ

วัสดุอุปกรณ์ ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กนั้น ควรจัดแยกให้พ้นมือเด็ก 
3.1.11 เครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์  ควรมีระดับความสูงและขนาดที่เหมาะสมกับเด็ก

ปฐมวัยให้เด็กสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสม่ําเสมอด้วยตนเอง 
3.2 มาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

                       3.2.1 มีการฝึกซ้อมสําหรับการปูองกันอุบัติภัยอย่างสม่ําเสมอ  ไม่น้อยกว่าปีละ 1  
ครั้ง 

3.2.2 มีการฝึกอบรมบุคลากร  ในเนื้อหาด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการ
ปูองกันอุบัติภัย และความเจ็บปุวยฉุกเฉินของเด็ก 
                        3.2.3 มีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของส่วนราชการต่างๆ เช่น สถานีตํารวจหน่วย
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล ไว้เพ่ือติดต่อได้อย่างทันท่วงที กรณีเกิดเหตุการณ์คับขัน 
หรือจําเป็นที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก และควรมีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สําหรับการปฐมพยาบาล
ติดประจําไว้ในที่เปิดเผย 

3.2.4 มีสมุดบันทึกข้อมูลสุขภาพ  และพัฒนาการของเด็กประจําไว้  กรณีอาจต้อง
พาเด็กไปพบแพทย(์สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษา ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น, 2549, หน้า 17-19) 

สรุปได้ว่า  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  เป็นการบริหารงานในเรื่อง  การจัดหา สร้าง 
ดูแลรักษาซ่อมบํารุงสถานที่ การจัดสิ่งแวดล้อมและมาตรการเพื่อความปลอดภัย  การให้ความคิดเห็น  
และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมความเข้มแข็ง  การสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอ่ืน  การส่งเสริมการ
ออกกําลังกาย  การดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  การเข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญของชาติ  การ
จัดทําข้อมูลนักเรียนในเขตบริการ  การให้ความเห็นชอบกับแผนปฏิบัติงานโครงการต่าง  ๆ การ
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ประเมินผลโครงการการช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและด้อยโอกาส  หรือมีความสามารถพิเศษ  ให้เรียน
จบหลักสูตร 

2.3.3 ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก 
การศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและ

การให้การศึกษาไปพร้อมๆ  กัน เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ตามวัย และความสามารถของแต่ละบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐาน ดังนี้ 

1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1.1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 
1.2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
1.3 มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
1.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
1.5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 
1.6 ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
1.7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
1.8 อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
1.9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
1.10 มีความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
1.11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
1.12 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 

2. คุณลักษณะตามวัย 
    เป็นความสามารถตามวัยหรือพัฒนาการตามธรรมชาติ  เมื่อเด็กมีอายุถึงวัยนั้นๆซึ่งคุณ 

ลักษณะตามวัยที่สําคัญของเด็ก มีดังนี ้
2.1 พัฒนาการด้านร่างกาย 

2.1.1 อายุ 3 ปี ได้แก่ กระโดดขึ้นลงอยู่กับที่ได้  รับลูกบอลด้วยมือและลําตัวได้เดินขึ้น
บันไดสลับเท้าได้ เขียนรูปวงกลมตามแบบได้ ใช้กรรไกรมือเดียวได้ เป็นต้น 

2.1.2 อายุ 4 ปี ได้แก่ กระโดดขาเดียวอยู่ กับท่ีได ้รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสองเดินขึ้น-ลง
บันไดสลับเท้าได้ ตัดกระดาษเป็นเส้นตรงได้ เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้กระฉับกระเฉงไม่ชอบอยู่เฉย เป็นต้น 

2.1.3 อายุ 5 ปี ได้แก่ กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องได้  รับลูกบอลที่
กระดอนขึ้นจากพ้ืนได้ด้วยมือทั้งสอง  ขึ้น-ลงบันไดสลับเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว  เขียนรูปสามเหลี่ยม
ตามแบบได้  ตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งท่ีกําหนด  ใช้กล้ามเนื้อเล็กได้ดี  เช่น ติดกระดุม  ผูกเชือก
รองเท้า ฯลฯ 

2.2 พัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 
2.2.1 อายุ 3 ปี ได้แก่ แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก  ชอบที่จะทําให้ผู้ใหญ่พอใจและ

ได้รับคําชม กลัวการพลัดพรากจากผู้เลี้ยง เป็นต้น 
2.2.2 อายุ 4 ปี ได้แก่ แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์เริ่มรู้จัก

ชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเอง และผู้อ่ืน ชอบท้าทายผู้ใหญ่ ต้องการให้มีคนฟัง คนสนใจ เป็นต้น 



 42 

2.2.3 อายุ 5 ปี ได้แก่ แสดงอารมณ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสมชื่นชม
ความสามารถและผลงานของตนเอง และผู้อ่ืน ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางน้อยลง เป็นต้น 

2.3 พัฒนาการด้านสังคม 
2.3.1 อายุ 3 ปี ได้แก่ รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง  ชอบเล่นแบบคู่ขนาน (เล่นของ

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

คอยตามลําดับก่อน - หลัง แบ่งของให้คนอ่ืน เก็บของเล่นเข้าที่ได้ เป็นต้น 
2.3.3 อายุ 5 ปี ได้แก่ ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้ด้วยตนเอง  เล่นหรือทํางานโดยมี

จุดมุ่งหมาย ร่วมกับผู้อ่ืนได้  พบผู้ใหญ่รู้จักไหว้  ทําความเคารพ  รู้จักขอบคุณเมื่อรับของจากผู้ใหญ่  
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น 

2.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา 
2.4.1 อายุ 3 ปี ได้แก่ สํารวจสิ่งต่างๆ  ที่เหมือนกัน และต่างกันได้  บอกชื่อของตนเอง

ได้ ขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา  สนทนาโต้ตอบ /เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้นๆ  ได้ สนใจนิทานและ
เรื่องราวต่างๆ  ร้องเพลง ท่องคํากลอน  คําคล้องจองต่างๆ  และแสดงท่าเลียนแบบได้รู้จักใช้คําถาม  
“อะไร” สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่างง่ายๆ เป็นต้น 

2.4.2 อายุ 4 ปี ได้แก่ จําแนกสิ่งต่างๆ  ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง  5 ได้ บอกชื่อและ
นามสกุลของตนเองได้  พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเอง หลังจากได้รับคําชี้แนะ สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องเป็น
ประโยคอย่างต่อเนื่อง สร้างผลงานตามความคิดตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นรู้จักใช้คําถาม “ทําไม” เป็นต้น 

2.4.3 อายุ 5 ปี ได้แก่ บอกความแตกต่างของกลิ่น  สี เสียง รส รูปร่าง จัดหมวดหมู่
สิ่งของได ้บอกชื่อ - สกุล อาย ุตนเองได้ พยายามหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง สนทนาโต้ตอบ - เล่าเรื่องได้ สร้างผลงาน
ตามความคิดตนเอง โดยมีรายละเอียดเพ่ิมข้ึน เริ่มเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม นับปากเปล่าได้ถึง 20 เป็นต้น 

3. การจัดประสบการณ์ 
การจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย  อายุ 3 – 5 ปี (ไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จัดในรูปของ

กิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น ) เพ่ือให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  เกิดความรู้ทักษะ  คุณธรรม 
จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  โดยมีหลักการ  
และแนวทางการจัดประสบการณ์ ดังนี้ 

3.1 หลักการจัดประสบการณ์ 
3.1.1 จัดประสบการณ์การเล่น และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมและอย่างต่อเนื่อง 
3.1.2 เน้นเด็กเป็นสําคัญ  สนองความต้องการ  ความสนใจ ความแตกต่างระหว่าง

บุคคลและบริบทของสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่ 
3.1.3 จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความสําคัญท้ังกับกระบวนการและผลผลิต 
3.1.4 จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง  และเป็นส่วนหนึ่ง

ของการจัดประสบการณ์ 
3.1.5 ให้ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 

3.2 แนวทางการจัดประสบการณ์ 
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3.2.1 จัดประสบการณ์สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ  คือ เหมาะสมกับอายุ  วุฒิ
ภาวะ และระดับพัฒนาการ เพ่ือให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

3.2.2 จัดประสบการณ์สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้  คือเด็กได้ลงมือ
กระทํา เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง  5 ได้ เคลื่อนไหว สํารวจ เล่น สังเกต สืบค้นทดลอง  และคิด
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
                   3.2.3 จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ  คือ บูรณาการทั้งทักษะและสาระการ
เรียนรู้ 

3.2.4 จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระทําและนําเสนอ
ความคิดโดยผู้สอนเป็นผู้สนับสนุน อํานวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 

3.2.5 จัดประสบการณ์ให้ เด็กมีปฎิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืนกับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพ แวดล้อมท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ บรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การทํากิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่างๆ กัน 

3.2.6จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และ
อยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก 

3.2.7 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี  และทักษะการใช้ชีวิตประจําวัน  
ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3.2.8 จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่วางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนที่เกิดข้ึนในสภาพ
จริง โดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ 

3.2.9 ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์  ทั้งการวางแผน  
สนับสนุน สื่อการสอน การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 

3.2.10 จัดทําสารนิทัศน์  ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็ก เป็นรายบุคคล นํามาไตร่ตรอง และใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็ก และการวิจัยในชั้นเรียน 

4. การจัดกิจกรรมประจําวัน 
กิจกรรมสําหรับเด็กอายุ  3 – 5 ปี สามารถนํามาจัดเป็นกิจกรรมประจําวันได้หลายรูปแบบ 

ซึ่งเป็นการช่วยให้ทั้งผู้สอนและเด็กทราบว่าแต่ละวันจะทํากิจกรรมอะไร  เมื่อใดและอย่างไร  การจัด
กิจกรรมประจําวันมีหลักการจัดและขอบข่ายของกิจกรรมประจําวัน ดังนี้ 

4.1 หลักการจัดกิจกรรมประจําวัน 
                  4.1.1 กําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กใน
แต่ละวัน 

4.1.2 กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด  ทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่  ไม่ควรใช้เวลาต่อ เนื่อง
นานเกินกว่า 20 นาที 

4.1.3 กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี  เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ฯลฯ ใช้
เวลาประมาณ 40 - 60 นาท ี

4.1.4 กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้องกิจกรรมที่ใช้
กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล  กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่กิจกรรมท่ีเด็กเป็นผู้
ริเริ่มและผู้สอนเป็นผู้ริเริ่ม  และกิจกรรมที่ใช้ กําลังและไม่ใช้กําลังจัดให้ครบทุกประเภท ทั้งนี้กิจกรรมที่ต้อง
ออกกําลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกกําลังมากนัก เพ่ือเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป 
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4.2 ขอบข่ายของกิจกรรมประจําวัน 
การเลือกกิจกรรมที่จะนํามาจัดในแต่ละวัน มีความครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
4.2.1 การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่  

การเคลื่อนไหว และความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ  จึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นอิสระ
กลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี 

4.2.2 การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก  เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก  
การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา  จึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส  เล่นเกม 
ต่อภาพ ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม ใช้อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดิน
เหนียว ฯลฯ 

4.2.3 การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน  มีความเชื่อม่ัน  กล้าแสดงออก  มีวินัยในตนเอง  รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ประหยัด  เมตตา
กรุณา เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ  จึงควรจัด
กิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก  ได้รับการตอบสนองตามความต้องการ  ได้
ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตลอดเวลาที่โอกาสเอื้ออํานวย 

4.2.4 การพัฒนาสังคมนิสัย  เพ่ือให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี  แสดงออกอย่างเหมาะสม  
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน  มีนิสัยรักการทํางาน 
รู้จักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน จึงควรจัดให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันอย่างสม่ําเสมอ เช่น 
รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ  ขับถ่าย ทําความสะอาดร่างกาย  เล่นและทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  
ปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือทํางานเสร็จ ฯลฯ 

4.2.5 การพัฒนาการคิด  เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความคิดรวบยอด  สังเกตจําแนก  
เปรียบเทียบ  จัดหมวดหมู่  เรียงลําดับเหตุการณ์  แก้ปัญหา  จึงควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนา
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก  ค้นคว้าจากแหล่ง  ข้อมูลต่างๆ  
ทดลอง ศึกษานอกสถานที่ประกอบอาหาร หรือจัดให้เด็กได้เล่นเกมการศึกษาที่เหมาะสมกับวัยอย่างหลากหลาย 
ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันและในการทํากิจกรรมทั้งท่ีเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่ หรือรายบุคคล 

4.2.6 การพัฒนาภาษา เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึก  ความ
นึกคิด ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ  ที่เด็กมีประสบการณ์  จึงควรจัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความ
หลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านและบุคลากรที่แวดล้อม
ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา  ทั้งนี้ต้องคํานึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับ
เด็กเป็นสําคัญ 

4.2.7 การส่งเสริม จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆ  รอบตัวโดยใช้กิจกรรม
ศิลปะและดนตรีเป็นสื่อ ใช้การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ให้ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ  อย่างอิสระ
ตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก เล่นบทบาทสมมติในมุมเล่นต่างๆเล่นน้ํา  เล่นทราย เล่นก่อสร้าง
สิ่งต่างๆ เช่น แท่งไม ้รูปทรงต่างๆ ฯลฯ(สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษา ท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น, 2549, หน้า 20 - 26) 

5. โภชนาการสําหรับเด็ก 
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เพ่ือให้เด็กได้รับอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กตาม
พัฒนาการ ควรส่งเสริมให้เด็กได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ได้แก่ 
 

ตารางท่ี 2.2 แสดงรายละเอียดโภชนาการสารอาหาร 5 หมู่ สําหรับเด็กปฐมวัย 

หมู่อาหาร อาหาร ประโยชน์ 
หมู่ที่ 1 เนื้อสัตว์ ได้แก่ เนื้อสัตว์ต่างๆ เช่น หมู วัว

เป็ด ไก่ กุ้ง ปลา เครื่องใน เช่น 
ตับปอด หัวใจ ไข่ต่างๆ ถั่วเมล็ด
แห้งต่างๆ เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว 
ถั่วลิสง และอาหารที่ทําจากถ่ัว 
นมและผลิตภัณฑ์จากนม 

ช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมร่างกายส่วนที่
สึกหรอ เครื่องในช่วยสร้างและบํารุงโลหิต
นมช่วยสร้างกระดูกและฟัน เนื้อสัตว์
ประเภทอาหารทะเลช่วยปูองกันโรคคอ
พอกเด็กอยู่ในวัยเจริญเติบโตต้องการ
อาหารหมู่นี้มาก 

หมู่ที่ 2 ข้าว แปูง ได้แก่ ข้าวต่างๆ เช่น ข้าวเจ้า 
ข้าวเหนียว แปูงต่างๆ เช่นแปูง
ข้าวเจ้า แปูงมันสําปะหลังและ
อาหารที่ทําจากแปูง เช่น
ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ขนมจีน ขนมปัง 
หัวเผือก มันต่างๆ 

ให้กําลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย 
ทําให้มีแรงเคลื่อนไหว ทํางานได้ 
 

หมู่ที่ 3 ผักใบเขียว 
เหลือง 
 

ได้แก่ ผักใบเขียวเหลืองและผัก
เป็นหัวต่างๆ เช่น ผักบุ้ง คะน้า 
ตําลึงฟักทอง กระหล่ําปลี มะเขือ
ต่างๆ 

บํารุงสุขภาพท่ัวไปให้แข็งแรง บํารุง
สุขภาพของผิวหนัง นัยน์ตา เหงือกและ
ฟัน สร้างและบํารุงโลหิต ช่วยให้ร่างกาย
ใช้ประโยชน์จากอาหารอื่นได้เต็มที่ และมี
เส้นใยเป็นกากช่วยให้การขับถ่ายสะดวก 

หมู่ที่ 4 ผลไม้ต่างๆ ได้แก่ ผลไม้สดต่างๆ เช่น 
มะละกอ กล้วย ส้ม มะม่วง ฝรั่ง
สับปะรด 

ช่วยบํารุงสุขภาพ และปูองกันโรคต่างๆ
ช่วยให้ร่างกายสดชื่น บํารุงสุขภาพของ
ผิวหนัง นัยน์ตา เหงือก และฟัน 

หมู่ที่ 5 ไขมันจาก 
สัตว์ และพืช 
 

ได้แก่ ไขมันจากสัตว์ เช่น มันหมู
มันไก่ ไขมันจากพืช เช่น น้ํามัน
ถั่วน้ํามันงา กะทิ 
 

อาหารหมู่นี้ให้พลังงานสูงและให้ความ
อบอุ่นแก่ร่างกาย ทําให้มีกําลังเคลื่อนไหว
ทํางานได้ เป็นตัวช่วยละลายวิตามินหลาย
ชนิดเพื่อการดูดซึมและนําไปใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ  เด็กปฐมวัยควรได้ดื่มน้ําสะอาดให้เพียงพอทุก 45 นาที เพ่ือให้สมองสามารถเรียนรู้ได้เต็ม
ศักยภาพ 

สรุปได้ว่า  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็กเป็นการบริหารงานในเรื่อง  การจัด
ประสบการณ์เพ่ือเตรียมเด็กให้พัฒนาทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ซึ่งครอบคลุมถึง
การศึกษาหลักสูตร การนําแผนประสบการณ์ไปใช้ การนิเทศ ติดตามและการประเมินผล  ของ
หลักสูตร การผลิตสื่อ การจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การ
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แสดงความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสถานศึกษาสู่ชุมชน  การประสานงานด้านวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน การนิเทศการศึกษา การจัดทําข้อมูลพื้นฐานเด็กในเขตบริการ การจัดหาสื่อการเรียนรู้
สําหรับเด็กด้อยโอกาสและการส่งเสริม วางแผนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.3.4 ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ 
        2.3.4.1 ด้านธุรการ 
        งานธุรการ และสารบรรณ  ได้แก่ การจัดทําข้อมูลสถิติ  จัดทําทะเบียนหนังสือ  รับ-ส่ง 

การควบคุมและจัดเก็บเอกสาร การจัดทําประกาศและคําสั่ง การจัดทําทะเบียนนักเรียน  การรับสมัคร
นักเรียน ส่วนแนวทางการดําเนินงานด้านมาตรฐานการมีส่วนร่วม  และสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ควรดําเนินการตามแนวทางต่างๆ ดังนี้ 

    1. จัดให้มีการประชุมชี้แจงให้ชุมชนทราบ  ชี้นําให้เห็นประโยชน์และความจําเป็นของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ  ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเตรียมความพร้อมของเด็ก  และชักชวนให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมบริหารและช่วยเหลือในระหว่างดําเนินการ 

    2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ต้นแบบเป็นระยะๆ  เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์ฯ  กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง  การให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ศิลปะพ้ืนบ้าน ร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งจะนําไปสู่ความเข้าใจและความผูกพันที่ดีต่อกันระหว่างศูนย์ฯ และชุมชน 

    3. มีการประสานงานและประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบให้ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ รับทราบ เพ่ือที่จะมีผู้เข้ามาช่วยเหลือด้านต่างๆ  ได้โดยการ
ประชาสัมพันธ์อาจทําได้หลายรูปแบบ เช่น จัดทําเอกสาร คู่มือแผ่นพับ การออกไปเยี่ยมบ้านเด็ก ฯลฯ 

    4. มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น  การให้ข้อมูลข่าวสารด้านการมี
ส่วนร่วมของชุมชน สถาบันต่างๆ ของชุมชน เช่น สถาบันทางศาสนา สถาบันครอบครัว เป็นต้น 

    5. จัดให้มีกองทุนส่งเสริมการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นการระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน  เพ่ือมาสนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งอาจขอรับการอุดหนุนจากงบประมาณต่างๆ ของหน่วยงานดังนี้ 

    5.1 การสมทบหรือการอุดหนุนงบประมาณกองทุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ 
   5.2 การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐบาล 
   5.3 การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การภาครัฐอื่น 
   5.4 การสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน องค์กรการกุศล มูลนิธ ิหรือมผีู้อุทิศให้ 

   6. จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน  เกี่ยวกับการดําเนินงานทิศทาง 
และแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือและการ
สนับสนุนจากชุมชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองของเด็กเล็กที่จะเข้ามามีบทบาท  และมีส่วนร่วม
สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 

      7. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ  ใน
ลักษณะไตรภาคี  3 ฝุาย จากภาคส่วนต่าง ๆ คือ ภาคประชาชน หรือผู้แทนชุมชนในท้องถิ่น หน่วยงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งกํากับ



 47 

ดูแลการบริหารงานเชิงนโยบายของศูนย์ฯ  (สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษา ท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2549, หน้า 26) 

2.3.4.2 ด้านการเงินและพัสด ุ
          งานการเงิน ได้แก่ การจัดทํางบประมาณ การทําบัญชีการเงินการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจะถือปฏิบัติเกี่ยวกับรายรับ - จ่ายตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 
          งานพัสดุ เป็นการจัดทํา จัดซื้อ จัดหาและจําหน่ายทะเบียนพัสดุรวมทั้งเสนอความต้องการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
          การบริหารงานด้านงบประมาณมีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 

     1. พิจารณากลั่นกรองการจัดตั้งและบริหารงบประมาณของสถานศึกษา  
     2. อนุมัติการจัดตั้งและบริหารงบประมาณในส่วนของสถานศึกษา 
     3. อนุมัติการบริหารการเงินและพัสดุของสถานศึกษา 
     4. จัดหางบประมาณสนับสนุนระดมจากประชาชน องค์กร และสถาบันต่าง ๆ ในชุมชน 
     5. ตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณของสถานศึกษา 

          วัตถุประสงค์การบริหารด้านงบประมาณ ดังนี้ 
     1. เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ  คล่องตัว ถูกต้อง 

โปร่งใส ตรวจสอบได ้
     2. เพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 
     3. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอ  และมีประสิทธิ 

ภาพ 
          ขอบข่าย / ภารกิจด้านงบประมาณดังนี้ 

     1. จัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

     2.จัดทําแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง 

     3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
     4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
     5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
     6. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
     7. การตรวจสอบติดตามรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
     8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
     9. การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา  
   10. การบริหารทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   11. การวางแผนพัสดุ 
   12. การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ 

งบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
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   13. การพัฒนาระบบสารข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทําและจัดหาพัสดุ  
   14. การจัดหาพัสดุ 
   15. การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหน่ายพัสดุ 
   16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
   17. การเบิกเงินจากคลัง 
   18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน 
   19. การนําเงินส่งคลัง 
   20. การจัดทําบัญชีการเงิน 
   21. การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
   22. การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน 
สรุปได้ว่า  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ  เป็นการบริหารงานในเรื่อง การจัดซื้อ จัดหา 
จัดทํางบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ พัสดุครุภัณฑ์ บัญชีการเงินและการเบิกจ่ายเงิน ข้อมูล สถิติ ทะเบียน
หนังสือรับ-ส่ง การให้ ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะในการจัดทํางบประมาณ  การใช้จ่ายงบประมาณ  
การประเมินผล  การใช้งบประมาณ  การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  การทําข้อมูลสินทรัพย์ของ
สถานศึกษา และการตรวจสอบการจัดทําบัญชีการเงินและพัสดุของสถานศึกษา   

จากการศึกษาความเป็นมา  และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดําเนินงานตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านอาคารสถานที่ 
และสิ่งแวดล้อม ด้านวิชาการ และการจัดประสบการณ์  และ ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ  และ
สนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้สามารถดําเนินงานพัฒนาเด็กได้อย่างมีคุณภาพ 
และเหมาะสม และผู้วิจัยได้นํามากําหนดขอบเขตด้านเนื้อหาของงานวิจัย 
 
2.4 สภาพพ้ืนที่ที่วิจัย  
 อําเภออาจสามารถตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง
ข้างเคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอธวัชบุรีและอําเภอทุ่งเขาหลวง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอเสลภูมิและอําเภอพนมไพร 
ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอสุวรรณภูมิและอําเภอเมืองสรวง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอเมืองร้อยเอ็ด 

 
         2.4.1 ท้องท่ีอ าเภออาจสามารถประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  11 แห่ง ได้แก่ 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เทศบาลต าบลอาจสามารถ ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของตําบลอาจสามารถ 
 เทศบาลต าบลโพนเมือง ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลโพนเมืองทั้งตําบล 



 49 

 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจสามารถ ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลอาจสามารถ (เฉพาะนอก
เขตเทศบาลตําบลอาจสามารถ) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแจ้ง ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลบ้านแจ้งทั้งตําบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหน่อม ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลหน่อมทั้งตําบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหม่ืนถ่าน ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลหนองหมื่นถ่านทั้งตําบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลหนองขามทั้งตําบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโหรา ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลโหราทั้งตําบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลหนองบัวทั้งตําบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลข้ีเหล็ก ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลขี้เหล็กท้ังตําบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดู่ ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลบ้านดู่ทั้งตําบล 

 
          2.4.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

อําเภออาจสามารถ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดร้อยเอ็ด ตามทางหลวงแผ่นดินสาย
ร้อยเอ็ดพนมไพร (ถนนรณชัยชาญยุทธ) ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 34 กิโลเมตร มีพ้ืนที่
ประมาณ 454.441 ตร.กม. มี อาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ อําเภอธวัชบุรี อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศตะวันออก ติดกับ อําเภอเสลภูมิ อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศใต้ ติดกับ อําเภอสุวรรณภูมิ อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศตะวันตก ติดกับ อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  
 สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง พ้ืนที่เป็นดินปนทราย ปุาไม้มีลักษณะปุาโปร่ง อากาศร้อนแห้ง

แล้ง ปริมาณน้ําฝนน้อยถึงปานกลาง ปุาสงวนแห่งชาติ ได้แก่  
1. ปุาคําใหญ่-คําขวาง มีพ้ืนที่ 17431 ไร่ หรือ 27.89 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบล

หนองหมื่นถ่านตําบลหนองขาม ตําบลหน่อมและตําบลอาจสามารถ เป็น ปุาโปร่งขนาดใหญ่มีพืชพันธ์
หลากหลายชนิด ซึ่งเป็นแหล่งอาหารปุาที่สําคัญของชาวบ้าน เช่น เห็ด ไข่มดแดง และผลไม้ปุา 
 2 . ปุาดงหนองกล้า มีพ้ืนที่ 6562 ไร่ หรือ 16.3 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นปุาโปร่งขนาด
เล็ก ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลโพนเมือง แหล่งน้ําที่สําคัญ- แม่น้ําชี ไหลผ่านพ้ืนที่ ต.โพนเมือง ต.บ้านแจ้ง 
และ ต.หน่อม  
 - ลําห้วยยางเฌอ ไหลผ่านพ้ืนที่ ต.บ้านดู่ ต.ขี้เหล็ก และ ต.โพนเมือง 
 - ลําห้วยไส้ไก่ ไหลผ่านพ้ืนที่ ต.บ้านดู่ ต.หนองขาม ต.หนองหมื่นถ่าน และ ต.หน่อม 
ตารางท่ี 2.3 ตารางแสดงจํานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภออาจสามารถ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ที ่ ศูนย ์ ตําบล 
จํานวน

คณะกรรมการ 
เด็ก

นักเรียน 
คร ู

1 หนองตาโฮม อบต.ขี้เหล็ก 10 40 2 
2 จิก  8 40 2 
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ที ่ ศูนย ์ ตําบล 
จํานวน

คณะกรรมการ 
เด็ก

นักเรียน 
คร ู

3 โนนยาง อบต.บ้านแจ้ง 8 30 2 
4 วัดเสมาท่าค้อ  8 42 2 
5 บ้านชีโหล่น  8 60 3 
6 บ้านดู่ อบต.บ้านดู่ 8 50 3 
7 บ้านลิ้นฟูา  9 50 3 
8 น้ําคํา อบต.โพนเมือง 8 33 2 
9 วัดโพธาราม  7 90 6 
10 แวง อบต.หนองขาม 8 35 2 
11 หนองฮาง  7 50 1 
12 เปูา  10 31 2 
13 หนองหัวคน อบต.หนองหมื่นถ่าน 9 30 2 
14 กระจาย  8 30 2 
15 หนองหมื่นถ่าน  10 30 - 
16 ทองหลาง  9 31 1 
17 วัดราษฏร์เจริญ  10 35 2 
18 แขม  8 35 2 
19 มะกอก อบต.หน่อม 7 46 2 
20 วัดโพธิ์ชัย  10 34 2 
21 มันเหลือง  8 30 2 
22 บ้านกลอยโนนสมบูรณ์  7 32 2 
23 บ้านห้วยแก้วห้วยสําราญ อบต.โหรา 8 35 2 
24 หนองย่างวัว  10 36 2 
25 หนองนาหล้า  7 29 1 
26 อบต.โหรา ทต.อาจสามารถ 8 80 4 
27 วัดอุบลพรทิพย์ อบต.หนองบัว 8 60 4 
28 อบต.หนองบัว อบต.อาจสามารถ 7 45 2 
29 บ้านสําราญ อบต.อาจสามารถ 8 45 2 
30 บ้านอนามัย  9   

รวมทั้งสิ้น 250 1214 64 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
นิรมล คร้ามสกุลวงษ์  (2551, 92 หน้า) ได้วิจัยเรื่อง  ความต้องการการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  : ศึกษาเฉพากรณีองค์การบริหารส่วนตําบลลาด
สวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี  พบว่า ความต้องการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนใน
การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับตาม
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านการจัด
สภาพแวดล้อม ด้านการตัดสินใจ และด้านการประเมินผล ตามลําดับ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศ อายุ และระดับ
การศึกษา ต่างกัน มีความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี  ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพ 
และสถานในชุมชน ต่างกัน มีความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลลาดสวาย  อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญทาง
สถิตทิี่ระดับ .05 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์การบริหารส่วนตําบลลาด
สวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี  ได้แก่ ควรมีการแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในศูนย์พัฒนา
เด็กผู้ปกครองทราบอย่างสม่ําเสมอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดสื่ออุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและขาดการนิเทศ
ติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหา ควรมีการจัดระชุมสัมมนาทั้งบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาขององค์การบริหารส่วนตําบล และครูพ่ีเลี้ยง ให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการศึกษา
และการจัดกิจกรรมระดับก่อนประถมศึกษาควรมีการประชุมพบปะระหว่างครูกับผู้ปกครอง ควรมีสื่อ
การเรียนการสอนทีเหมาะสมกับวัย ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านการเล่นที่หลากหลาย 

วงค์เดือน วงค์สุวรรณ  (2548, 98 หน้า)  ได้วิจัยเรื่อง  ความต้องการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหวน อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับตามด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ ด้านการประเมินผล  ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการเรียนรู้ และ
ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ตามลําดับ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา 
ต่างกัน มีความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีอาชีพ และสถานใน
ชุมชน ต่างกัน มีความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ควรมีการแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในศูนย์พัฒนาเด็ก
ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ําเสมอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดสื่ออุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและขาดการนิเทศ
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ติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตําบล ควรมีการจัดระชุมสัมมนาทั้งบุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ องค์การบริหารส่วนตําบลและครูพี่เลี้ยง ให้มีความรู้ความเข้าใจการ
บริหารจัด การศึกษาและการจัดกิจกรรมระดับก่อนประถมศึกษา ควรมีการประชุมพบปะระหว่างครูกับ
ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีสื่อการเรียนการสอนทีเหมาะสมกับวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านการเล่นที่หลากหลาย 
 กาญจนา  เอ้ือจิตต์ (2549, 108 หน้า)  ได้วิจัยเรื่อง  ความต้องการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเชียงคาน  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
พบว่า  ความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับตามด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ ด้าน
การมีส่วนร่วมและสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านการจัดสภาพแวดล้อม ตามลําดับ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ต่างกัน มีความต้องการ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และสถานในชุมชน ต่างกัน มีความต้องการ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย ได้แก่ ควรมีการประชุมพบปะ ระหว่างครูกับผู้ปกครอง ควรมีสื่อการเรียนการสอนทีเหมาะสมกับ
วัย ควรมีการแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหว ในโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ําเสมอ ควรมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านการเล่นที่หลากหลาย 

จิรัชยาพร ถวิลวงศ์  (2550 , 96 หน้า)  ได้วิจัย เรื่อง  ความต้องการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  อําเภออากาศอํานวย 
จังหวัดสกลนคร พบว่า ความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับตามด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านการจัดสภาพแวดล้อม  
ตามลําดับ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ต่างกัน มีความต้องการ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  อําเภออากาศ
อํานวย จังหวัดสกลนคร ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และสถานในชุมชน 
ต่างกัน มีความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวย อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  อําเภอ
อากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร  ได้แก่  ขาดสื่ออุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและขาดการนิเทศติดตามแนว
ทางการแก้ไขปัญหา ควรมีการโอนบุคลากรทางการศึกษาให้เทศบาลตําบล และจัดระชุมสัมมนาทั้ง
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของเทศบาลตําบลและครูพ่ีเลี้ยง ให้มีความรู้ความ
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เข้าใจการบริหารจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมระดับก่อนประถมศึกษาควรมีการประชุมพบปะ
ระหว่างครูกับผู้ปกครอง ควรมีสื่อการเรียนการสอนทีเหมาะสมกับวัย ควรมีการแจ้งข่าวสารความ
เคลื่อนไหว ในศูนย์พัฒนาเด็กผู้ปกครองทราบอย่างสม่ําเสมอ ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่าน
การเล่นที่หลากหลาย 

ศิริพร ศิริจรรยาไพบูลย์  (2550 , 91 หน้า)  ได้วิจัยเรื่อง  ความต้องการการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล นาคู อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์  พบว่า ความต้องการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคู อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับตามด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการจัด
สภาพแวดล้อมด้านการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านการประเมินผล  
ตามลําดับ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศ อายุ และอาชีพ 
ต่างกัน มีความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล นาคู อําเภอ
นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษา และสถานในชุมชน 
ต่างกัน มีความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล นาคู อําเภอ
นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบล นาคู อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ ควรมีการแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในศูนย์พัฒนาเด็กผู้ปกครองทราบอย่าง
สม่ําเสมอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดสื่ออุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและขาดการนิเทศติดตามแนวทางการแก้ไข
ปัญหา ควรมีการโอนบุคลากรทางการศึกษาให้เทศบาล และจัดระชุมสัมมนาทั้งบุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของเทศบาล และครูพี่เลี้ยง ให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัด
การศึกษาและการจัดกิจกรรมระดับก่อนประถมศึกษาควรมีการประชุมพบปะระหว่างครูกับผู้ปกครอง 
ควรมีสื่อการเรียนการสอนทีเหมาะสมกับวัย ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านการเล่นที่
หลากหลาย 

กฤตยาพร พันทะวิลัย  (2551, 92 หน้า)  ได้วิจัยเรื่อง  ความต้องการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล นาอ้อ อําเภอเมือง จังหวัดเลย พบว่า 
ความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล นาอ้อ 
อําเภอเมือง จังหวัดเลย โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เรียงลําดับตามด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ด้านการ ตัดสินใจ 
ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านการประเมินผล ตามลําดับ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพ และสถานในชุมชน ต่างกัน 
มีความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล นาอ้อ อําเภอเมือง 
จังหวัดเลย แตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับ
การศึกษา ต่างกัน มีความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
นาอ้อ อําเภอเมือง จังหวัดเลย ไม่แตกต่างกัน  
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 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบล นาอ้อ อําเภอเมือง 
จังหวัดเลย ได้แก่ ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านการเล่นที่หลากหลาย ควรมีการแจ้งข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวในศูนย์พัฒนาเด็กผู้ปกครองทราบอย่างสม่ําเสมอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดสื่ออุปกรณ์
ที่เหมาะสมและขาดการนิเทศติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหา เทศบาลควรจัดระชุมสัมมนาทั้ง
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของเทศบาล และครูพี่เลี้ยงให้มีความรู้ความเข้าใจการ
บริหารจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมระดับก่อนประถมศึกษาควรมีการประชุมพบปะระหว่างครูกับ
ผู้ปกครอง ควรมีสื่อการเรียนการสอนทีเหมาะสมกับวัย 
 
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นําแนวคิดของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2546, 
หน้า 3-4) และการจัดการศึกษาปฐมวัย มาประยุกต์เ ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยได้ 
(Conceptaul Framework) ดังนี้ 
 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
(Independent Variables)   (Dependent Variables) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภออาจ
สามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 4 ด้าน คือ 

1. ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก  
 2. ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ 
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล  
 4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  

 
 



 
บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ” ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ผู้วิจัยได้เสนอข้ันตอนการวิจัยดังนี้ 
 3.1 ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 3.3 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 
 3.1 ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1.1 ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย 
 ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ 
จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 250 คน 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่สร้างข้ึนจากการศึกษาทฤษฎี  แนวคิด เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยข้อค าถามได้ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาและแบ่งข้อค าถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้    

    ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด ( Close–ended) เกี่ยวกับปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา ของประชาชน  
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดมีลักษณะมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติด้วย SPSS: 2552) ดังนี้ 

 5  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง   การมีส่วนร่วมในระดับมาก 
 3 หมายถึง   การมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง   การมีส่วนร่วมในระดับน้อย 
 1 หมายถึง   การมีส่วนร่วมในระดับน้อยที่สุด 
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 การแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ยซึ่งใช้เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าคะแนนที่
ค านวณได้ตามข้ันตอนที่ระบุไว้โดยเกณฑ์ ดังนี้ 
  ค่าคะแนนเฉลี่ย   ความหมาย  
  4.50 – 5.00   การมีส่วนร่วมในระดับมากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49   การมีส่วนร่วมในระดับมาก 
  2.50 – 3.49   การมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49   การมีส่วนร่วมในระดับน้อย  
  1.00 – 1.49   การมีส่วนร่วมในระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3  เป็นค าถามลักษณะแบบปลายเปิด (Open–ended) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดจ านวน 4 ด้าน  
 
3.3 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ( Questionnaires) ซึ่งผู้วิจัยได้มีข้ันตอน
การสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 
 3. 3.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลปฐมภูมิจากเอกสารต าราวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งเป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Rescarch) และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
 3. 3.2 ก าหนดประเด็นต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และนิยามศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน เพื่อจะน าไปใช้ในการสร้างเป็นข้อค าถาม ในแบบสอบถาม  
 3. 3.3 สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย โดยใช้ค าถาม 2 ประเภทคือ
แบบสอบถามปลายปิดและแบบสอบถามปลายเปิด 
 3.3.4 น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แก้ไข
ปรับปรุงตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เสนอแนะและน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขความเท่ียงตรงทั้งด้านโครงสร้างเนื้อหาและ
ส านวนภาษา ผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่าน 

1.  ดร.ประพิศ  โบราณมูล เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านสถิติ และพิจารณาความสอดคล้อง 
 การศึกษา   : ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์) 
 ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย                                             

2. ดร. จ านง กมลศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านวิทยาการวิจัย และพิจารณาความสอดคล้อง 
 การศึกษา    : ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
 ต าแหน่ง : อาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด 
3. นายสมบูรณ์  ศรีวงศ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องด้านอักษรและความ
สอดคล้องของเครื่องมือ 
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 การศึกษา :   กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแจ้ง 

เพ่ือตรวจสอบหรือปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา เพ่ือให้ได้แบบสอบถาม ที่มี
ความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของค าถามโดยใช้แบบวัด ดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
consistency: IOC) (ภาคผนวก จ) 

3.3.5 น าแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ไปปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดสอบ ( Try–out) กับประชากร ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน 30 คน จากนั้นจึงน าแบบสอบถาม
มาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ น าข้อมูลที่ได้ไปทดสอบวัดความเชื่อม่ันโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Coefficient Alpha) ของครอนบัค  (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ  เท่ากับ  0.86 
(ภาคผนวก ฉ) 

3.3.6 ผู้วิจัยได้แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการทดลองใช้พร้อม
จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริง เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
3.4 การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือ คือแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอน ดังนี้  
 3.4.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ถึงเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
             3.4.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยท าการชี้แจงรายละเอียดของ
แบบสอบถามให้กลุ่มเป้าหมายฟัง โดยให้เวลาในการตอบแบบสอบถามและได้รับแบบสอบถามคืนมา
ทั้งหมด 
          3.4.3 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบแบบสอบถาม พบว่า มีแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จ านวน 250 ฉบับ ที่
สามารถน ามาวิเคราะห์ต่อไป 
 3.4.4 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้แล้วทั้งหมด เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของคณะกรรมการ น ามาประมวลผลข้อมูลและน า
สถิติทางการวิจัยทางสังคมศาสตร์มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) S.D. ค่า t – test, F – test เพ่ือน าไปวิเคราะห์กับแบบสอบถามโดยมี
ขั้นตอนดังนี้  
 ตอนที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพ้ืนฐานหาค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอแบบความเรียง 
 ตอนที่ 2  ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเก่ียวกับ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
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ใช้สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ( Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานเป็นการเปรียบเทียบคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีต่อ
การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 ตอนที่ 4  ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ 
จังหวัดร้อยเอ็ด แล้วเรียบเรียงข้อมูลตามประเด็น น ามาเรียงเสนอในรูปแบบการบรรยาย โดยหา
ค่าความถ่ี (Frequency) แล้วน าเสนอการบรรยาย 
 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ส าหรับการวิจัยเรื่องนี้ มีสถิติที่ใช้ในการท าวิจัยอยู่ 2 ประเภท ได้แก่  
 3.7.1สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถ่ี ( Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล 
 3.7.2 สถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t – test) 
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way ANOVA) F-test 

 
สูตรการหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
1. การหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 

P =  
N

fx100  

                                 P =   ค่าร้อยละ 
f = ความถ่ีที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ  
N =  จ านวนความถี่ทั้งหมด  
 

2. การหาค่าเฉลี่ย (Mean) หรือมัชฌิมาเลขคณิต 

  =  
N

x
 

  =  ค่าเฉลี่ย  
X =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม  
N =  จ านวนประชากร  
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3. การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

S.D. =  
)1(

)( 22



 
NN

fxfxN  

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

4. ค่า t-test การเปรียบเทียบตัวแปรอิสระสองกลุ่ม 

t   =  

2

2

2

1

2

1

21

n

S

n

S

XX



  

 เมื่อ             t  = ค่าที - เทสท ์(t- test Independent) โดยที่ df = n1+ n2-2 

       1,  2 = ค่า เฉลี่ยของคะแนนกลุ่มที่ 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. ค่า F-test ในการเปรียบเทียบตัวแปรอิสระสามกลุ่มขึ้นไป 
 

  F         =  
w

b

MS

MS  

 F   =  อัตราส่วนของความแปรปรวน 
 MSb =  ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
 MSw =  ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
 



 
บทท่ี 4 

ผลการศึกษาค้นคว้า 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด”  ผู้
ศึกษาค้นคว้าน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ล าดับการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน  ผู้ศึกษาค้นคว้าได้
ก าหนด สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

n แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
µ แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

 แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

t แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ  t (Independent) 
F แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ F (F-distribution) 
df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS แทน ผลรวมก าลังสอง (Sum of Squares) 
MS แทน ค่าเฉลี่ยผลรวมก าลังสอง (Mean Square) 
Sig.    แทน ความมีนัยส าคัญทางสถิติ (Significance) 
* แทน  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

4.2 ล าดับการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาค้นคว้าได้เสนอตามล าดับ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ “การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด”  
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 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตาม เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไข การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที ่1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีรายละเอียด ดังแสดง
ไว้ในตารางที่ 2 
ตาราง 4.1 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 

จากตารางที่  4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 133 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.20 เพศชาย จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 46.80 มีอายุ 45 -55 ปี จ านวน 123 
คน คิดเป็นร้อยละ  49.20 อายุต่ ากว่า 45 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 28.40 อายุตั้งแต่  55 ปี 
ขึ้นไป จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 22.40 และส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 
91 คน คิดเป็นร้อยละ 36.40 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 29.60 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย  117 46.80 
หญิง  133 53.20 
รวม  250 100.00 

2. อายุ   
            ต่ ากว่า 45 ปี  71 28.40 

45 - 55 ปี 123 49.20 
ตั้งแต ่55 ปี ขึ้นไป 56 22.40 
รวม  250 100.00 

3. ระดับการศึกษา   
 ระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 19 7.60 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 74 29.60 
ระดับอนุปริญญา  66 26.40 
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 91 36.40 
รวม 250 100.00 
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ระดับอนุปริญญา จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 26.40 ระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.60 

 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ “การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด”  
 การวิเคราะห์ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ดังแสดงไว้ในตาราง 2 - 6 
 
ตารางที ่4.2 คะแนนเฉลี่ย ( µ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ระดับ การมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน 

 

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระดับการมีส่วนร่วม 
µ  อันดับ ระดับ 

1. ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก 3.99 0.66 2 มาก 
2. ด้านธุรการ การเงิน  และพัสดุ 3.97 0.67 4 มาก 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.04 0.67 1 มาก 
4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 3.98 0.67 3 มาก 

เฉลี่ย 4.00 0.67             มาก 
 

จากตารางที่  4.2 พบว่า คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด  เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า อยู่
ในระดับมาก (µ = 4.00) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  ด้านการ
บริหารงานบุคคล  (µ = 4.04) รองลงมาคือ ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก  (µ = 3.99) 
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  (µ = 3.98) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านธุรการ การเงิน  
และพัสดุ (µ = 3.97) 
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ตารางที ่4.3  คะแนนเฉลี่ย ( µ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ระดับ การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก โดยรวมและ
รายข้อ 

 

ข้อที่ ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก 
ระดับการมีส่วนร่วม 

 µ     อันดับ ระดับ 
1 มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดประสบการณ์ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 4.10 0.67 1 มาก 
2 มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เคลื่อนไหวและจังหวะในการ

เสริมประสบการณ์ของศูนย์ฯ 3.93 0.64 9 มาก 
3 เข้าไปรับรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ 3.99 0.63 5 มาก 
4 มีส่วนร่วมเก่ียวกับการวางแผนในแต่ละกิจกรรม 3.97 0.65 6 มาก 
5 ได้มีโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพื้นบ้าน 

,เล่านิทาน,ภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมประสบการณ ์ 3.92 0.67 10 มาก 
6 ได้มีส่วนร่วมในการรับรู้รับทราบ ในการจัดท าหลักสูตร

แผนพัฒนา,แผนการจัดประสบการณ์ ของศูนย์ฯ 4.04 0.68 2 มาก 
7 มีส่วนร่วมในการรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับงานวิชาการของศูนย์ 3.94 0.67 8 มาก 
8 ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ จัดท าเครื่องเล่นสนาม, บ่อทราย 

ในการจัดประสบการณ์ 3.97 0.67 7 มาก 
9 ได้มีส่วนร่วมในการทดสอบทางวิชาการ 4.01 0.68 4 มาก 
10 การได้เข้าไปรับทราบในปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน และการจัดประสบการณ์ของศูนย์ 4.03 0.65 3 มาก 
  เฉลี่ย  3.99 0.66          มาก 

 

จากตารางที ่4.3 พบว่า คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์
แก่เด็ก เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (µ =3.99) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด  คือ มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                  
(µ =4.10) รองลงมาคือ ได้มีส่วนร่วมในการรับรู้รับทราบ ในการจัดท าหลักสูตรแผนพัฒนา,แผนการจัด
ประสบการณ์ ของศูนย์ฯ (µ =4.04) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ได้มีโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การจัดประสบการณ ์(µ = 3.92) 
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 ตารางที่ 4.4  คะแนนเฉลี่ย ( µ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ระดับ การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ โดยรวมและรายข้อ 

 

ข้อที่ ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

µ  อันดับ ระดับ 

1 มีส่วนร่วมกับการจัดการงานธุรการของศูนย์ 4.01 0.71 4 มาก 
2 มีส่วนร่วมในการตรวจสอบทางการเงินของศูนย์  4.04 0.67 1 มาก 
3 เข้าไปมีส่วนร่วมกับการจัดโครงการที่เกี่ยวกับงานพัสดุ  3.99 0.67 6 มาก 
4 มีส่วนร่วมในการบริหารงานการเงินของศูนย์ฯ เทศบาล 4.01 0.68 3 มาก 
5 มีโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมด้านการบริหารพัสดุ 3.98 0.69 7 มาก 
6 มีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุของศูนย์ 3.90 0.69 8 มาก 
7 ได้มีส่วนร่วมในการบริหารการเงินของศูนย์ 4.02 0.66 2 มาก 

8 ได้มีโอกาสเข้าไปรับทราบการตรวจสอบงานพัสดุ 4.00 0.70 5 มาก 

9 มีส่วนร่วมกับในการจัดการงานธุรการ   3.89 0.62 9 มาก 

10 มีส่วนร่วมในงาธุรการเพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ต่อชุมชน 3.82 0.63 10 มาก 

เฉลี่ย 3.97 0.67          มาก 
  

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านธุรการ  การเงิน  และพัสดุ  เมื่อ
พิจารณาโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( µ = 3.97) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบทางการเงินของศูนย์  (µ =4.04) รองลงมา คือ  ได้มีส่วนร่วมใน
การบริหารการเงินของศูนย์  (µ = 4.02) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ มีส่วนร่วมในงาธุรการเพ่ือเอ้ือ
ผลประโยชน์ต่อชุมชน (µ =3.82)  
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ตารางที ่4.5 คะแนนเฉลี่ย ( µ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ระดับ การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจ
สามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านบุคลากร โดยรวมและรายข้อ 

 

ข้อที่ ด้านการบริหารงานบุคคล 
ระดับการมีส่วนร่วม 

µ  อันดับ ระดับ 

1 มีส่วนร่วมกับการบริหารงานบุคคล 4.03 0.70 7 มาก 
2 มีส่วนร่วมการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของชุมชน 3.98 0.74 9 มาก 
3 มีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลให้สามารถสร้างประโยชน์สุข

ให้กับประชาชน 4.04 0.70 5 มาก 
4 มีส่วนร่วมกับการบริหารงานบุคคลในคราวที่ผ่านมา 4.05 0.68 4 มาก 
5 ได้มีโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการบริหารงานบุคคล 4.18 0.67 1 มาก 
6 ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล 4.08 0.67 2 มาก 
7 มีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคล  เพ่ือจะสร้างความเจริญ

ให้กับชุมชน 4.07 0.65 3 มาก 
8 ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลในด้านการสอน 3.94 0.64 10 มาก 
9 เข้าใจในส่วนการด าเนินงานของฝ่ายบริหารงานบุคคล  3.99 0.63 8 มาก 
10 ได้เข้าไปรับทราบในปัญหาที่เกิดขึ้น 4.03 0.63 6 มาก 

เฉลี่ย 4.04 0.67           มาก 
 

จากตารางที ่4.5 พบว่า คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านบุคลากร  เมื่อพิจารณาโดยรวม 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ( µ =4.04) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด  คือ ได้มี
โอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการบริหารงานบุคคล  (µ =4.18) รองลงมา คือ ได้มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล  (µ =4.08) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานบุคคลในด้านการสอน (µ =3.94)  
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ตารางที ่4.6 คะแนนเฉลี่ย ( µ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ระดับ การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  โดยรวมและรายข้อ 

 

ข้อที่ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

µ  อันดับ ระดับ 
1 มีส่วนร่วมในการจัดการสถานที่ของศูนย์ 3.87 0.68 10 มาก 
2 ได้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชน 3.94 0.65 8 มาก 
3 จัดสถานที่นั้น สามารถสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชน   3.88 0.63 9 มาก 
4 มีส่วนร่วมกับการจัดการสถานที่ในคราวที่ผ่านมา 3.95 0.67 7 มาก 
5 ได้มีโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการประสานงานด้าน

สถานที่ 4.06 0.69 2 มาก 
6 การก าหนดนโยบายด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ท่านได้มี

ส่วนร่วมในการรับรู้รับทราบ 4.03 0.64 3 มาก 
7 มีส่วนร่วมในการจัดสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา 3.97 0.69 6 มาก 
8 ได้มีส่วนร่วมในการประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชน 4.08 0.67 1 มาก 
9 เข้าใจในส่วนการด าเนินงานของการจัดการอาคารสถานที่ 4.03 0.67 4 มาก 
10 ได้เข้าไปรับทราบในปัญหาที่เกิดขึ้น 3.98 0.68 5 มาก 

เฉลี่ย 3.98 0.67          มาก 
 

จากตารางที ่4.6 พบว่า คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก  (µ =3.98) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ ได้มีส่วนร่วมในการประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชน  (µ =4.08) รองลงมา
คือ ได้มีโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการประสานงานด้านสถานที่  (µ =4.06) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
คือ มีส่วนร่วมในการจัดการสถานที่ของศูนย์ (µ =3.87)  
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ตอนที่ 3 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  

การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ดังแสดงไว้ในตาราง 7 - 9 
 
ตารางที่ 4.7 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย (µ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และระดับการมีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ 

 

การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการ 

เพศชาย เพศหญิง 
t Sig. 

µ S.D. ระดับ µ  ระดับ 
1. ด้านวิชาการและการจัด
ประสบการณ์แก่เด็ก 3.98 0.27 มาก 3.96 0.28 มาก 0.67 0.41 
2. ด้านธุรการ การเงิน  และพัสดุ 3.99 0.22 มาก 3.96 0.26 มาก 1.06 0.14 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.12 0.23 มาก 4.00 0.27 มาก 3.64 0.29 
4. ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 3.98 0.25 มาก 3.99 0.29 มาก 0.43 0.09 

เฉลี่ย 4.02 0.19 มาก 3.98 0.21 มาก 1.57 0.32 
 
 จากตารางท่ี 4.7 กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชาย และเพศหญิง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.8 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย (µ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และระดับการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามอายุ 

 

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

SS df MS f Sig. 

1. ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก      
ระหว่างกลุ่ม 0.20 2.00 0.10 1.36 0.26 
ภายในกลุ่ม 18.56 247.00 0.08   

รวม 18.76 249.00    
2. ด้านธุรการ การเงิน  และพัสดุ      

ระหว่างกลุ่ม 0.05 2.00 0.03 0.44 0.64 
ภายในกลุ่ม 14.89 247.00 0.06   

รวม 14.94 249.00    
3. ด้านการบริหารงานบุคคล      

ระหว่างกลุ่ม 0.25 2.00 0.13 1.87 0.16 
ภายในกลุ่ม 16.79 247.00 0.07   

รวม 17.04 249.00    
4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม       

ระหว่างกลุ่ม 0.18 2.00 0.09 1.28 0.28 
ภายในกลุ่ม 17.90 247.00 0.07   

รวม 18.09 249.00    
เฉลี่ย                   ระหว่างกลุ่ม 0.16 2.00 0.08 2.02 0.14 

ภายในกลุ่ม 9.83 247.00 0.04   
รวม 9.99 249.00    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
จากตารางที่ 4.8 พบว่า คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม และรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.9 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย (µ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และระดับการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ

อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
SS df MS f Sig. 

1. ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก      
ระหว่างกลุ่ม 0.21 3 0.07 0.88 0.45 
ภายในกลุ่ม 19.87 246 0.08   

รวม 20.09 249    
2. ด้านธุรการ การเงิน  และพัสดุ      

ระหว่างกลุ่ม 0.32 3 0.11 1.65 0.18 
ภายในกลุ่ม 15.97 246 0.06   

รวม 16.29 249    
3. ด้านการบริหารงานบุคคล      

ระหว่างกลุ่ม 0.31 3 0.10 1.47 0.22 
ภายในกลุ่ม 17.35 246 0.07   

รวม 17.66 249    
4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม       

ระหว่างกลุ่ม 0.60 3 0.20 2.66 0.05* 
ภายในกลุ่ม 18.44 246 0.07   

รวม 19.04 249    
เฉลี่ย                    ระหว่างกลุ่ม 0.32 3 0.11 2.53 0.06 

ภายในกลุ่ม 10.43 246 0.04   
รวม 10.75 249    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
จากตารางที่ 4.9 พบว่า คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  ดังแสดงในตารางที่ 10 
 
 ตารางที่ 4.10 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด   
 

ข้อเสนอแนะ ค่าความถี่ 
1. ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก  

1) ควร มีการวางแผนส่งเสริมให้ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้ามามีส่วน
ร่วมในการ แสวงหาวิทยาการใหม่ ๆ และสื่อการสอนในชุมชนหรือท้องถิ่น มาใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 15 

2) ควรมีการส่งเสริมให้ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้ามามีส่วนร่วมในการ  
ผลิต และจัดเตรียม อุปกรณ์การสอนให้ตรงกับจุดประสงค์ เนื้อหา และกิจกรรมที่
ก าหนด ในแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอน 12 

3) ควร ให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้ามามีส่วนร่วม การวางแผนการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและจัดหาเอกสารหลักสูตรให้มี
จ านวนเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน 9 
2. ด้านธุรการ การเงิน  และพัสดุ  

1) คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีส่วนร่วมใน การจัดท าและเสนอขอ
งบประมาณ โดยมีการวิเคราะห์แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
แผนพัฒนาการศึกษาตามกรอบ และความต้องการของสถานศึกษา 20 

2) คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีส่วนร่วมใน การปรับปรุงกรอบ
งบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่ได้รับ วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจ
งานที่จะต้องด าเนินงาน เบิกจ่ายตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน  เสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการ 8 

3) คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีส่วนร่วมในการ ด าเนินการเก็บรักษา
เงิน การเบิกจ่าย การก ากับติดตามตรวจสอบให้ไปใช้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  5 
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ข้อเสนอแนะ ค่าความถี่ 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 

1) คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีส่วนร่วมใน การวิเคราะห์ภารกิจ 
ประเมินสภาพความต้องการก าลังคน และเสนอแผนอัตราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบ  
เพ่ือน าแผนสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา 13 

2) คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีส่วนร่วมในการ ด าเนินการสรรหาเพื่อ
บรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 

3) คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีส่วนร่วมใน การพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามภาระงานที่รับผิดชอบได้สอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนาของสถานศึกษา 9 
4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  

1) คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีส่วนร่วมใน การจัด สภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียน 14 

2) คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีส่วนร่วมในการดูแล ตรวจสอบ ระบบ
สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ อย่างสม่ าเสมอ 12 

3) คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีส่วนร่วมใน การจัดท าป้ายบอกทาง / 
บอกอาคาร เพ่ือความสะดวก 10 
  

 จากตารางที่ 4.10 พบว่า  คณะกรรมการ ได้เสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
ทั้งสี่ด้านล าดับตามความถ่ีจากสูงไปหาต่ าสามอันดับ คือ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีส่วน
ร่วมในการจัดท าและเสนอของบประมาณ โดยมีการวิเคราะห์แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน แผนพัฒนาการศึกษาตามกรอบ และความต้องการของสถานศึกษา  ควรมีการวางแผน
ส่งเสริมให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้ามามีส่วนร่วมในการ แสวงหาวิทยาการใหม่ ๆ และสื่อ
การสอนในชุมชนหรือท้องถิ่น มาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน  และคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กควรมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียน 
  

ตาราง (ต่อ) 



 
บทท่ี  5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้   มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษา  1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ 
จังหวัดร้อยเอ็ด  2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตาม เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา  3. เพ่ือเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจ
สามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยค้นคว้า คือ แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) และทดสอบค่า (F -test) ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามล าดับ 
ดังนี้ 
 

5.1 สรุปผล 
การสรุปผลการศึกษาค้นคว้า ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก แ ละเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากในทุก ด้านโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  ด้านการบริหารงานบุคคล  
รองลงมาคือ ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ 

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศ
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจ
สามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 2) กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม 
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และ 3) กลุ่มตัวอย่างท้ัง ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน  มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม 
ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  พบว่า  คณะกรรมการ ได้
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เสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวมทั้งสี่ด้านล าดับตามความถี่จากสูงไปหาต่ าสามอันดับ คือ 
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีส่วนร่วมใน การจัดท าและเสนอของบประมาณ โดยมีการ
วิเคราะห์แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนพัฒนาการศึกษาตามกรอบ และ
ความต้องการของสถานศึกษา ควรมีการวางแผนส่งเสริมให้ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสวงหาวิทยาการใหม่ ๆ และสื่อการสอนในชุมชนหรือท้องถิ่น มาใช้ประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอน  และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียน 

 
5.2 การอภิปรายผล 

จากการศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้ศึกษาค้นคว้าขอน าเสนอการ
อภิปรายผล ตามล าดับดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก แต่เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล รองลงมาคือ ด้าน
วิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนา ว่าการมีส่วน ร่วมของประชาชนในการพัฒนา หมายถึง กระบวนการที่รัฐท าการส่งเสริม ชักน า 
สนับสนุน และ สร้างโอกาสให้ประชาชนและชุมชนทั้งในรูปของส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม และ
องค์กร อาสาสมัครรูปแบบต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง
ร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ (ไพรัตน์ เตชะรินทร์, 2527 , 
หน้า 6-7) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตยาพร พันทะวิลัย (2551 , หน้า 92) ได้วิจัยเรื่อง ความ
ต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาอ้อ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเลย พบว่า ความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย โดยรวม อยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ  ศิริพร ศิริจรรยาไพบูลย์ (2550 , หน้า 91) ได้วิจัยเรื่อง ความต้องการการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์ พบว่า ความต้องการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศ
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจ
สามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 2) กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม 
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และ 3) กลุ่มตัวอย่างท้ัง ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน  มีส่วนร่วมในการจัด
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การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม 
ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ         
จิรัชยาพร ถวิลวงศ์ (2550 , หน้า 96) ได้วิจัย เรื่อง ความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ต่างกัน มีความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ไม่แตกต่างกัน ส่วน
ประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และสถานในชุมชน ต่างกัน มีความต้องการการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา  เอ้ือจิตต์ 
(2549, หน้า 108) ได้วิจัยเรื่อง ความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ 
ต่างกัน มีความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเชียงคาน 
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และสถานใน
ชุมชน ต่างกัน มีความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  พบว่า  คณะกรรมการ ได้
เสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวมทั้งสี่ด้านล าดับตามความถี่จากสูงไปหาต่ าสามอันดับ คือ 
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีส่วนร่วมใน การจัดท าและเสนอของบประมาณ โดยมีการ
วิเคราะห์แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนพัฒนาการศึกษาตามกรอบ และ
ความต้องการของสถานศึกษา ควรมีการวางแผนส่งเสริมให้ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสวงหาวิทยาการใหม่ ๆ และสื่อการสอนในชุมชนหรือท้องถิ่น มาใช้ประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอน  และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียน 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาค้นคว้าเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  มีข้อเสนอแนะจากการศึกษา
ค้นคว้าดังนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  จากการวิจัย พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง จึงควรคง
สภาพไว้และด าเนินการพัฒนาให้สูงขึ้น  ส่วนในด้านที่ 2 คือ ด้านธุรการ การเงิน  และพัสดุ  ที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าทุกด้านนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรที่จะหาแนวทางพัฒนาด้านนี้ให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป 
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 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
1. ควรศึกษาความ ต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
3. ควรศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 

1. ดร.ประพิศ  โบราณมูลเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านสถิติ และพิจารณาความสอดคล้อง 
 การศึกษา   : ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์) 
 ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย                                             
2.ดร. จ านงกมลศิลป์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านวิทยาการวิจัย และพิจารณาความสอดคล้อง 
 การศึกษา : ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
 ต าแหน่ง : อาจารย์ประจ าหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด 
3.นายสมบูรณ์  ศรีวงศเ์ป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องด้านอักษรและความสอดคล้องของเครื่องมือ 
 การศึกษา : กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแจ้ง 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  
……………………………………………………………………… 

ค าชี้แจง 
1) แบบสอบถามชุดนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

2) แบบสอบถามแบ่งเป็น  3  ตอน  คือ 
  ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่  2 การมีส่วนร่วมของประชาคม  4  ด้าน 
    1. ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก   

  2. ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ 
  3. ด้านการบริหารงานบุคลากร  
  4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  

  ตอนที่   3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไข การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 ขอความกรุณาให้ท่านตอบครบทุกค าถามตามความเป็นจริง  ข้อมูลที่ได้จะเก็บเป็นความลับ
และจะน าไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยภาพรวมเท่านั้น   
 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดียิ่ง   
 
 
        

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 45 ปี  45 - 55 ปี   
  
             ตั้งแต่  55 ปี ขึ้นไป 
 
3. ระดับการศึกษา 

  ระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                       
 

  ระดับอนุปริญญา    ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
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 ตอนที ่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  

 

ข้อ ข้อความ 

ระดับการมีส่วนร่วม 
ส าหรับ   
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1 

1.  ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์
แก่เด็ก 
ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัด
ประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาก
น้อยเพียงใด 

      

2 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเคลื่อน 
ไหวและจังหวะในการเสริมประสบการณ์
ของศูนย์ฯมากน้อยเพียงใด 

      

3 ท่านเข้าไปรับรู้เกี่ยวกับการจัดประสบ 
การณ์มากน้อยเพียงใด 

      

4 ท่านมีส่วนร่วมเก่ียวกับการวางแผนในแต่
ละกิจกรรมมากน้อยเพียงใด 

      

5 ท่านได้มีโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การจัด กิจกรรมพื้นบ้าน ,เล่านิทาน,ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เสริมประสบการณ์มากน้อย
เพียงใด 

      

6 ท่านได้มีส่วนร่วมในการรับรู้รับทราบ ใน
การจัดท าหลักสูตรแผนพัฒนา,แผนการจัด
ประสบการณ์ ของศูนย์ฯมากน้อยเพียงใด 

      

7 ท่านมีส่วนร่วมในการรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับ
งานวิชาการของศูนย์มากน้อยเพียงใด 

      

8 ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดท าเครื่อง
เล่นสนาม,บ่อทรายในการจัดประสบการณ์ 
มากน้อยเพียงใด 

      

9 ท่านได้มีส่วนร่วมในการทดสอบทาง
วิชาการมากน้อยเพียงใด 

      

10 การได้ เข้าไปรับทราบในปัญหาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และการจัด
ประสบการณ์ของศูนย์มากน้อยเพียงใด 
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ข้อ ข้อความ 

ระดับการมีส่วนร่วม 
ส าหรับ   
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1 
2.  ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ 
ท่านมีส่วนร่วมกับการจัดการงานธุรการ
ของศูนย์ มากน้อยเพียงใด 

      

2 ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบทางการเงิน
ของศูนย์  มากน้อยเพียงใด 

      

3 ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมกับการจัดโครงการที่
เกี่ยวกับงานพัสดุ มากน้อยเพียงใด 

      

4 ท่านมีส่วนร่วมในการบริหารงานการเงิน
ของศูนย์ฯ เทศบาลมากเพียงใด 

      

5 ท่านมีโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมด้าน
การบริหารพัสดุ  มากน้อยเพียงใด 

      

6 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุของศูนย์ 
มากน้อยเพียงใด 

      

7 ท่านได้มีส่วนร่วมในการบริหารการเงินของ
ศูนย์ มากน้อยเพียงใด 

      

8 ท่านได้มีโอกาสเข้าไปรับทราบการ
ตรวจสอบงานพัสดุ มากน้อยเพียงใด 

      

9 ท่านมีส่วนร่วมกับในการจัดการงานธุรการ  
มากน้อยเพียงใด 

      

10 ท่านมีส่วนร่วมในงาธุรการเพ่ือเอ้ือ
ผลประโยชน์ต่อชุมชน มากเพียงใด 

      

1 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
ท่านมีส่วนร่วมกับการบริหารงานบุคคล
มากเพียงใด 

      

2 ท่านมีส่วนร่วมการบริหารงานบุคคลให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
มากเพียงใด 

      

3 ท่านมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลให้
สามารถสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชน  
มากน้อยเพียงใด 

      

4 ท่านมีส่วนร่วมกับการบริหารงานบุคคลใน
คราวที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด 
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ข้อ ข้อความ 

ระดับการมีส่วนร่วม 
ส าหรับ   
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

5 ท่านได้มีโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับ
การบริหารงานบุคคลมากน้อยเพียงใด 

      

6 ท่านได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
การบริหารงานบุคคล  นั้น  มากน้อย
เพียงใด 

      

7 ท่านมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคล  
เพ่ือจะสร้างความเจริญให้กับชุมชน  มาก
น้อยเพียงใด 

      

8 ท่านได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคล
ในด้านการสอนมากน้อยเพียงใด 

      

9 ท่านเข้าใจในส่วนการด าเนินงานของฝ่าย
บริหารงานบุคคล มากน้อยเพียงใด 

      

10 ท่านได้เข้าไปรับทราบในปัญหาที่เกิดขึ้น  
มากน้อยเพียงใด 

      

1 
4.  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการสถานที่ของ
ศูนย์มากน้อยเพียงใด 

      

2 ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
มากน้อยเพียงใด 

      

3 การจัดสถานที่นั้น  สามารถสร้างประโยชน์
สุขให้กับประชาชน  มากน้อยเพียงใด 

      

4 ท่านมีส่วนร่วมกับการจัดการสถานที่ใน
คราวที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด 

      

5 ท่านได้มีโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับ
การประสานงานด้านสถานที่ 
มากน้อยเพียงใด 

      

6 การก าหนดนโยบายด้านสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม  ท่านได้มีส่วนร่วมในการรับรู้
รับทราบ  มากน้อยเพียงใด 
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ข้อ ข้อความ 

ระดับการมีส่วนร่วม 
ส าหรับ   
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

7 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดสิ่งแวดล้อม
ทางการศึกษา มากน้อยเพียงใด 

      

8 ท่านได้มีส่วนร่วมในการประสานงานด้าน
สิ่งแวดล้อมกับชุมชนมากน้อยเพียงใด 

      

9 ท่านเข้าใจในส่วนการด าเนินงานของการ
จัดการอาคารสถานที่ 

      

10 ท่านได้เข้าไปรับทราบในปัญหาที่เกิดขึ้น  
มากน้อยเพียงใด 

      

 
ตอนที ่ 3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนแนะการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

1) ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………...………………………………...……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    
 2) ด้านธุรการ การเงิน  และพัสดุ 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………...………………………………...……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3) ด้านการบริหารงานบุคคล 

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………...………………………………...……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………...………………………………...……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 
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ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ าเภอ 
อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ  

ค่า 
IOC 

 
แปล    
ผล 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3    

ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก      

1 
ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัด
ประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มากน้อยเพียงใด 

+1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 

2 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะในการเสริม
ประสบการณ์ของศูนย์ฯมากน้อยเพียงใด 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3 ท่านเข้าไปรับรู้เกี่ยวกับการจัด
ประสบการณ์มากน้อยเพียงใด 

0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 

4 ท่านมีส่วนร่วมเก่ียวกับการวางแผนใน
แต่ละกิจกรรมมากน้อยเพียงใด 

+1 0  0.67 ใช้ได้ 

5 ท่านได้มีโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมพื้นบ้าน ,เล่านิทาน,
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมประสบการณ์
มากน้อยเพียงใด 

+1 +1 0 0.67 ใช้ได้ 

6 ท่านได้มีส่วนร่วมในการรับรู้รับทราบใน
การจัดท าหลักสูตรแผนพัฒนา,แผนการ
จัดประสบการณ์ ของศูนย์ฯมากน้อย
เพียงใด 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

7 ท่านมีส่วนร่วมในการรับฟังข้อมูลเกี่ยว 
กับงานวิชาการของศูนย์มากน้อยเพียงใด 

+1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 

8 ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดท า
เครื่องเล่นสนาม, บ่อทราย ในการจัด
ประสบการณ์มากน้อยเพียงใด 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

9 ท่านได้มีส่วนร่วมในการทดสอบทาง
วิชาการมากน้อยเพียงใด 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

10 ท่านไดเ้ข้าไปรับทราบในปัญหาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และการจัด
ประสบการณ์ของศูนย์มากน้อยเพียงใด 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ าเภอ 
อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด (ต่อ) 

 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ  

ค่า 
IOC 

 
แปล    
ผล 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3    

ด้านธุรการการเงินและพัสดุ      

1 
ท่านมีส่วนร่วมกับการจัดการงานธุรการ
ของศูนย์ มากน้อยเพียงใด 

0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 

2 ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบทาง
การเงินของศูนย์  มากน้อยเพียงใด 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3 ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมกับการจัดโครงการ
ที่เก่ียวกับงานพัสดุ มากน้อยเพียงใด 

+1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 

4 ท่านมีส่วนร่วมในการบริหารงานการเงิน
ของศูนย์ฯ เทศบาลมากเพียงใด 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5 ท่านมีโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมด้าน
การบริหารพัสดุ  มากน้อยเพียงใด 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

6. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุของ
ศูนย์ มากน้อยเพียงใด 

+1 +1 0 0.67 ใช้ได้ 

7 ท่านได้มีส่วนร่วมในการบริหารการเงิน
ของศูนย์ มากน้อยเพียงใด 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

8 ท่านได้มีโอกาสเข้าไปรับทราบการ
ตรวจสอบงานพัสดุ มากน้อยเพียงใด 

+1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 

9 ท่านมีส่วนร่วมกับในการจัดการงาน
ธุรการ  มากน้อยเพียงใด 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

10 ท่านมีส่วนร่วมในงาธุรการเพ่ือเอ้ือ
ผลประโยชน์ต่อชุมชน มากเพียงใด 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

ด้านการบริหารงานบุคคล      

1 
ท่านมีส่วนร่วมกับการบริหารงานบุคคล
มากเพียงใด 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2 ท่านมีส่วนร่วมการบริหารงานบุคคลให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
มากเพียงใด 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ าเภอ 
อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด (ต่อ) 

 

ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ  

ค่า 
IOC 

 
แปล    
ผล 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3    

4 ท่านมีส่วนร่วมกับการบริหารงานบุคคล
ในคราวที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5 ท่านได้มีโอกาสในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับการบริหารงานบุคคลมากน้อย
เพียงใด 

0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 

6 ท่านได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
การบริหารงานบุคคล  นั้น  มากน้อย
เพียงใด 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

7 ท่านมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคล  
เพ่ือจะสร้างความเจริญให้กับชุมชน  
มากน้อยเพียงใด 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

8 ท่านได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
บุคคลในด้านการสอนมากน้อยเพียงใด 

+1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 

9 ท่านเข้าใจในส่วนการด าเนินงานของ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล มากน้อยเพียงใด 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

10 ท่านได้เข้าไปรับทราบในปัญหาที่เกิดขึ้น  
มากน้อยเพียงใด 

+1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม      

1 
ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการสถานที่ของ
ศูนย์มากน้อยเพียงใด 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2 ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวด 
ล้อมให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน  มากน้อยเพียงใด 

+1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 

3 การจัดสถานที่นั้นสามารถสร้าง
ประโยชน์สุขให้กับประชาชน  มากน้อย
เพียงใด 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4 ท่านมีส่วนร่วมกับการจัดการสถานที่ใน
คราวที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ าเภอ 
อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด (ต่อ) 

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

ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ  

ค่า 
IOC 

 
แปล    
ผล 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3    

5 ท่านได้มีโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วม 
กับการประสานงานด้านสถานที่ 
มากน้อยเพียงใด 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

6 การก าหนดนโยบายด้านสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม  ท่านได้มีส่วนร่วมในการ
รับรู้รับทราบ  มากน้อยเพียงใด 

+1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 

7 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดสิ่งแวดล้อม
ทางการศึกษา มากน้อยเพียงใด 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

8 ท่านได้มีส่วนร่วมในการประสานงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนมากน้อย
เพียงใด 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

9 ท่านเข้าใจในส่วนการด าเนินงานของการ
จัดการอาคารสถานที่ 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

10 ท่านได้เข้าไปรับทราบในปัญหาที่เกิดขึ้น  
มากน้อยเพียงใด 

+1 +1 0 0.67 ใช้ได้ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 0.50 ใช้ได้ 21 0.56 ใช้ได้ 
2 0.50 ใช้ได้ 22 0.61 ใช้ได้ 
3 0.57 ใช้ได้ 23 0.62 ใช้ได้ 
4 0.55 ใช้ได้ 24 0.58 ใช้ได้ 
5 0.50 ใช้ได้ 25 0.70 ใช้ได้ 
6 0.57 ใช้ได้ 26 0.79 ใช้ได้ 
7 0.51 ใช้ได้ 27 0.78 ใช้ได้ 
8 0.48 ใช้ได้ 28 0.69 ใช้ได้ 
9 0.51 ใช้ได้ 29 0.69 ใช้ได้ 
10 0.51 ใช้ได้ 30 0.69 ใช้ได้ 
11 0.56 ใช้ได้ 31 0.48 ใช้ได้ 
12 0.50 ใช้ได้ 32 0.51 ใช้ได้ 
13 0.72 ใช้ได้ 33 0.57 ใช้ได้ 
14 0.65 ใช้ได้ 34 0.66 ใช้ได้ 
15 0.74 ใช้ได้ 35 0.65 ใช้ได้ 
16 0.67 ใช้ได้ 36 0.76 ใช้ได้ 
17 0.63 ใช้ได้ 37 0.63 ใช้ได้ 
18 0.63 ใช้ได้ 38 0.46 ใช้ได้ 
19 0.73 ใช้ได้ 39 0.49 ใช้ได้ 
20 0.70 ใช้ได้ 40 0.52 ใช้ได้ 

 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.86 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 

ชื่อ-สกุล           นายสายันต ์ หว่างแสง 
   

วัน  เดือน   ปี  เกิด            28 กรกฎาคม  2525 
   

สถานที่เกิด          อ าเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
   

สถานที่อยู่ปัจจุบัน          21 หมู่ 9 ต าบลบ้านแจ้ง อ าเภออาจสามารถ  
        จังหวัดร้อยเอ็ด 

   

ต าแหน่งและประวัติการท างาน 
          พ.ศ. 2549 - 2555 
 
          พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน 

  
        ต าแหนง่เจ้าพนกังานจดัเก็บรายได ้องค์การบริหารสว่น    
        ต าบลบา้นแจ้ง อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
        ต าแหนง่นักวิชาการศึกษา  องค์การบริหารสว่นต าบล 
        บา้นแจ้ง อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

   

ประวัติการศึกษา 
          พ.ศ. 2548 
 

         
         ระดับปริญญาตรี (ค.บ.) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา   
         สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด 

          พ.ศ. 2557           ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     
         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

 
    
   
    
   

    
 
    

 
 


	1ปกแดง
	1-ปก
	2-หน้าอนุมัติ
	3.1บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	3-บทคัดย่อไทย (1)
	4-ประกาศคุณูปการ
	5-สารบัญ
	6-บทที่-1
	7-บทที่-2
	8-บทที่-3
	9-บทที่-4
	10-บทที่-5
	11-บรรณานุกรม
	12-ภาคผนวก
	13-ภาคผนวก-ก
	14-ภาคผนวก-ข
	15-ภาคผนวก-ค
	16-ภาคผนวก-ง-แบบสอบถาม
	17-ภาคผนวก-จ-การแปลผลค่า-IOC-จากผู้เชี่ยวชาญจำนวน-3-คน
	18-ภาคผนวก-ฉ-ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
	19-ประวัติผู้วิจัย



