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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม 2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ของผู้ปกครอง
นักเรียน จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษาและ 3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึง
พอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็น
ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปี
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม  จ านวน 91 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น แบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง  0.67- 1.00  มีค่าความเชื่อมั่น 0.98 สถิติท่ีใช้
ในการ วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมุติฐานโดยใช้ t–test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) F - test 
 ผลการวิจัย พบว่า 
  1. ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบุคลากร รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมและการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
  2. ผลการเปรียบเทียบความความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
พบว่า ผู้ปกครองนักเรียน ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความ พึงพอใจ  โดยรวม ไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจในการ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. ข้อเสนอแนะ ของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เรียงล าดับตามความถ่ีจากมากไปหาน้อย คือ ควรพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากรโดยการสนับสนุนให้ครู
ได้พัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ให้ครูผู้ดูแลเด็ก ดูแลเด็กอย่างเต็มความสามารถและดูแลอย่างใกล้ชิด  ควรเพิ่ม
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เครื่องเล่นสนามส าหรับเด็กเล่นให้เพียงพอและปลอดภัย ควรมีกิจกรรมนอกสถานที่  เช่น ไปทัศนะ
ศึกษานอกสถานทีข่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
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 This objectives of this thematic paper were to study the level of parents’ satisfaction 
with educational administration under Tambon Khoksithonglang Administrative 
organization in Wapi Pathum districts, Maha Sarakham province, to compare their 
satisfaction with its educational management under the preceding administrative 
organization to variables of their genders, ages and educational levels, and to study their 
suggestions for its educational management. The samples for the search comprised 91 
students’ guardians. The data collection instrument was five rating scale questionnaires, 
having the power of Index of Item Objective Congruence 0.67 and 1.00, and the 
reliability at. 0.98 The statistics used for processing data incorporated frequency, 
percentage, standard deviation, t-test and F-test.  
 Outcomes of the research findings: 
  1. The scale of their satisfaction with its educational management under the 
said administrative organization was rated at ‘high’ in the overall aspect. The aspect 
with the highest was that of personnel while aspects with the lower means included 
those of: participation and support from every sector; premises, environmental 
settings and safety, whereas the aspect of academic affairs and activities following 
the curricula was of the lowest mean. 
 2. The comparative results of their satisfaction with its educational management 
under the aforesaid organization indicated that variables of their genders, ages and 
educational levels showed no significant differences in their satisfaction in the overall 
aspect. In striking contrast of a single one, their genders showed significant differences in 
their satisfaction, with the statistical significance level at .05.  
 3. Their suggestions for its educational managements were recommended in 
descending order of frequencies. The administrative organization should develop personnel’s 
potentials to gain fresh knowledge, enabling child minders to fully and closely take care 
of children. It should sufficiently add equipments of playgrounds with safety in the aspect of 
premises, environmental setting and safety. It should have outside activities held like field trips.  
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ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธ์ เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  ส าเร็จ
ลงได้เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
และบุคลากรหลายท่านที่ได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษาแนะน า ความคิดเห็น
และก าลังใจ 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ให้
ค าแนะน าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 
 ขอขอบพระคุณ ดร.กุศล  ศรีสารคาม  อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและขอขอบพระคุณ  ดร.สัมฤทธิ์ 
แก้วสมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ได้ให้ความรู้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตลอดจนตรวจแก้ไข อันเป็น
ประโยชน์แก่ผู้วิจัย 
 ขอขอบพระคุณ ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ กรรมการสอบสารนิพนธ์ ที่กรุณา
ตรวจสอบแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ 
 ขอขอบพระคุณ ดร.สุรสิทธิ์ ไกรสิน อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตร้อยเอ็ด  นางสาวพิมลวรรณ  บุญสิน นักบริหารการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ชัย และ 
นางวิภาพร โยชน์เมืองไพร นักบริหารการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแคน ที่ให้ความ
อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทความรู ้
และประสบการณ์ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษาทุกท่าน ที่เป็นก าลังใจ คณะผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงาน บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ทุกท่าน รวมถึง
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มิได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และให้ก าลังใจด้วยดีเสมอมา 
 ขอกราบขอบพระคุณคุณ บิดา มารดา ครู อาจารย์ ครอบครัวและผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่
ช่วยส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นเตือน และเป็นก าลังใจตลอดมา 
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บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ
ในการศึกษา ไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพ หรือเอกชน 
การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความ
คุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ และได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษา 
อบรมและฝึกวิชาชีพ ตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ 
ตลอดจนต้องค านึงถึงการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น (สัคพล ศรีเชียงสา, 2556, หน้า 1) 
 แผนการศึกษาแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2545 – 2559) ได้ก าหนดให้มีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง คือพัฒนา
คนอย่างรอบด้านและสมดุล เพ่ือเป็นฐานหลักของการพัฒนาโดยมีแนวนโยบาย เพ่ือการด าเนินการ คือ
การให้พัฒนาคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตให้มีโอกาสได้เข้าถึงการเรียนรู้โดยตั้งเป้าหมายให้เด็กปฐมวัย
อาย ุ0 – 5 ปี ทุกคนได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมทุกด้านก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมทั้งได้
วางกรอบการด าเนินงานการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยไว้ดังนี้ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาและการเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้
ความรู้ในการเลี้ยงดูลูก  แก่พ่อแม่  ผู้ปกครอง  รวมทั้งผู้ที่เตรียมตัวเป็นพ่อแม่ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนารากฐานพัฒนาการของทุกชีวิตอย่าง
เหมาะสม (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2553, หน้า 5) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  2542 มีบทบัญญัติไว้ในหมวด  2 สิทธิและ
หน้าที่ทางการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2540, หน้า 4) เพ่ือให้สนองตามบทบัญญัติและเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญประชากร จึงควรได้รับการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในสังคมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีหน่วยงานจากภาครัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับผิดชอบด าเนินงาน เพ่ือให้เด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้มีคุณภาพนั้น ต้องเกิดจากความร่วมมือของครอบครัว ชุมชน ศูนย์เด็กเล็กและองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ดังจะเห็นได้จากการให้ความส าคัญในการก าหนดแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ .ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษา
แห่งชาต,ิ 2549, หน้า 5) ได้เน้นให้ทุกส่วนของสังคม คือ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาและชุมชน โดยมีการระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วม
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จัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมเสนอแนะ  เมื่อมีการประชุมจนถึง
การร่วมติดตามการประเมินผลการด าเนินงานและร่วมระดมทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่แนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาของตนเองการจัดการศึกษาปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ .ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ส านักงานคณะกรรมการศึกษา
แห่งชาติ, 2549, หน้า 5) ได้ก าหนดให้จัดการศึกษาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือ
ทุกระดับตามความพร้อมและความต้องการของท้องถิ่นส่วนแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น  ระยะ 3 ปี 
พ.ศ. 2549 - 2551 (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , ม.ป.ป.) ที่มีหลักการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ความพร้อมแก่เด็กเล็กอย่างเหมาะสมตามวัยและพร้อมเข้ารับการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการให้บริการทางการศึกษาข้ันต้นที่รัฐมุ่งจัดให้ประชาชน
ในวัยแรกของชีวิต  เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและเป็นการ
วางรากฐานการด าเนินชีวิตในสังคมต่อไปในอนาคตการศึกษาในระดับนี้นับวันจะมีความส าคัญมากข้ึน
ตามล าดับ  เป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปแต่เดิมเด็กอยู่ในครอบครัวที่มีผู้ใหญ่
ดูแลเพราะสังคมไทยเป็นครอบครัวขยายมีปู่ย่า  ตายาย  อยู่รวมกัน  แต่ปัจจุบันสังคมไทยกลายเป็น
ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น  คือ มีแต่เฉพาะพ่อแม่ลูกการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัว  ไม่อาจกระท าได้
ดังสมัยก่อนและก่อให้เกิดปัญหาหลายด้านตามมา  เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมการตั้งแต่ปฐมวัยเด็กและเยาวชนเหล่านั้นจะได้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพในทุกด้านทั้งสติปัญญาทักษะอาชีพความฉลาดทางอารมณ์  ตลอดจนจิตส านึกของ
ความเป็นพลเมืองซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต  การพัฒนาเด็กปฐมวัยมี
ความส าคัญมาก เพราะเป็นที่ยอมรับทางวิชาการแล้วว่าการศึกษาระดับปฐมวัย เป็นการวางพ้ืนฐานของ
การพัฒนาทุกด้านของบุคคลพื้นฐานดังกล่าว ครอบคลุมการพัฒนาทางกายที่ต้องเจริญเติบโตเต็มทีต่าม
วัยและมีความ แข็งแรงสมบูรณ์พัฒนาการทางสติปัญญาที่เด็กเกิดการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมและ
ประสบการณ์ พร้อมทั้งส่งเสริมการคิดพัฒนาการทางสังคมที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
การพัฒนาบุคลิกภาพ  เพ่ือให้ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับวัย  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2523, หน้า 12) ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในวัยนี ้จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งอันจะส่งผลไปถึงการพัฒนาระยะต่อไปในชีวิต ซ่ึง
สภาพแวดล้อมของเด็กวัยนี้  ส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมทางบ้านชุมชนและจากสถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาที่จะต้องคอยเอาใจใส่ดูแลในการช่วยให้เกิดพัฒนาการในเด็ก 
 นอกจากหน้าที่ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้ถ่ายโอน
มาแล้วบุคลากรฝ่ายต่างๆ  ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องด าเนินการให้ลุล่วงตามหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นับว่าเป็นภารกิจ
ที่ส าคัญมาก เพราะเป็นงานที่มุ่งเน้นไปที่ทรัพยากรมนุษย์  โดยเฉพาะเด็กก่อนวัยเรียนซึ่งเป็นวัยส าคัญ
ที่สุดประกอบกับในปัจจุบัน  กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับกฎหมายแผนพัฒนาและนโยบาย
ของรัฐที่เก่ียวกับการศึกษาโดยมุ่งประโยชน์สูงสุดกับเด็ก  ดังนั้นกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจึงได้
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จัดท ามาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับปรับปรุงในปี  
พ.ศ. 2553 เพ่ือให้สอดคล้องกับนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้ด าเนินการปรับปรุงมาตรฐาน
การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น 6 ด้าน 
ได้แก่ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาตรฐานด้านบุคลากร มาตรฐานด้านอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มาตรฐานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร มาตรฐานด้าน
การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  และมาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
 จากผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสีทองหลาง ซึ่งได้จัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด คือศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดบ้านทองหลางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแปะ ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแปะ ผ่านการ
ประเมินรับรองมาตรฐาน ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ระดับดีมาก เมื่อปี พ.ศ. 2556 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านทองหลาง ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ระดับดี ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ได้เห็นความส าคัญในการพัฒนาเด็กในการ
จัดการศึกษาให้ได้คุณภาพและได้มาตรฐานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 จากความส าคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยในฐานะปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา มีหน้าที่ในการก ากับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ในด้านบุคลากรด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ด้านวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นประโยชน์
ในการใช้ข้อมูล เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐานต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  ของผู้ปกครอง
นักเรียนจ าแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา 
 1.2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม 
 
1.3 สมมุติฐานของการวิจัย 
 1.3.1 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง แตกต่างกัน 
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 1.3.2 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง แตกต่างกัน 
 1.3.3 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง แตกต่างกัน 
 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร 
 ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2557 จ านวน 118 คน  
 1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  1.4.2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา 
  1.4.2.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
  1) ด้านบุคลากร 
  2) ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
  3) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
  4) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
 1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง  อ าเภอวาปีปทุม  
จังหวัดมหาสารคาม 
 1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยในปีการศึกษา 2557 
  
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.5.1 ท าให้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามเพ่ือน าไป
ปรับใช้ในการด าเนินงานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อไป 
 1.5.2 ท าให้ทราบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อน าไปปรับ
ใช้ในการด าเนินงานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อไป 
 1.5.3 ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม เจ้าหน้าที่เพ่ือแนวทางในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสีทองหลางไปปรับใช้ในการด าเนินงานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อไป 
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 1.5.4 ท าให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสีทองหลาง น าไปใช้ในการก าหนดนโยบาย บริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐานต่อไป 
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานที่ดูแลและให้การศึกษาเด็ก อายุระหว่าง 3 – 5 ปี ใน
สังกัดสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งประกอบด้วย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทองหลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแปะ 
 ผู้ปกครองเด็ก  หมายถึง ผู้ที่ให้การอุปการดูแลเด็กท่ีศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง 
 การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง การด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการศึกษา การ
ด าเนินการต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพมีความสมบูรณ์มีความเจริญงอกงามท้ัง ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มี
ความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็ก เก่ง ดี มีสุข 
 ความพึงพอใจของผู้ปกครอง  หมายถึง เป็นความรู้สึกของบุคคลในทางบวก  มีความสุขต่อ
สภาพแวดล้อมพอใจในสิ่งที่ได้ตามสิ่งที่ต้องการและปราศจากความเครียด เพราะธรรมชาติมนุษย์มีความ
ต้องการเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการก็จะเกิดความชอบความพอใจ ประทับใจภูมิใจยินดี ในสิ่ง
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง และความเครียดก็จะลดน้อยลง ความพึงพอใจก่อให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจความเข้าใจอันดีต่อกันความสามัคคีในหมู่คณะและเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้การด าเนินงาน
ประสบผลส าเร็จ 
  1. ด้านบุคลากร หมายถึงบุคลิกลักษณะ ความประพฤติ ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร ผู้ท าความสะอาด ฯลฯ 
และการบริหารจัดการ บุคลากรจัดการเรียนการสอนมีความรู้/ทักษะในการดูแลเด็ก การควบคุมกริยา 
วาจา ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา การเสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ใส่ใจดูแลเด็ก ความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงาน การแต่งกาย และสุขอนามัยส่วนตัว การแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองเก่ียวกับงาน 
การจัดกิจกรรมให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้ 
  2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หมายถึงบริเวณสถานที่ซึ่งใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน ได้แก่ อาคารเรียน ความสะอาดเรียบร้อย
ภายในภายนอกห้องเรียน รูปแบบการจัดวางอุปกรณ์ภายในปลอดภัย รูปแบบการจัดมุมเหมาะสม บริเวณ
พักผ่อน สวนหย่อม ลานกีฬา สนามเด็กเล่น สาธารณูปโภคต่าง ๆ การจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูล ถูกสุขลักษณะ 
ความปลอดภัยของระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้เก็บวัสดุ สื่อ ความสะอาดของใช้เด็ก แสงสว่าง การถ่ายเท
อากาศ การป้องกันอุบัติเหตุ การป้องกันพาหนะน าโรคและมาตรการป้องกันสุขอนามัยเด็ก 
  3. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดย
ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางและใช้แหล่งเรียนรู้จากท้องถิ่นบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น ด าเนินงานตามแผน 
ประเมินวัดผลการเรียนรู้ ในด้านงานหลักสูตร งานการสอน งานสื่อการเรียนการสอน งานนิเทศการสอน 
งานวัดผลประเมินผล และงานปรับปรุงและพัฒนาการสอน 
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  4. ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกชุมชน หมายถึง การที่ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมใน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในงานต่าง ๆ ได้แก่ 
การให้บริการชุมชน การรับความช่วยเหลือจากชุมชน การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงาน
อ่ืน ๆ การจัดประชุมชี้แจงผู้ปกครอง/ชุมชน การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง/ชุมชน  การมีส่วน
ร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาของหน่วยงานในพื้นท่ี 
 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ 
  1. เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งเป็น 2 เพศ 
คือ 1) เพศชาย 2) เพศหญิง 
  2. อาย ุหมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้จ าแนกเป็น 3 ช่วง 
1) อายุต่ ากว่า 30 ปี 2) อายุ 30 – 50 ปี และ 3) อายุ 50 ปี ขึ้นไป 
  3. ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับสารนิพนธ์
ฉบับนี้ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1) ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษา 2) มัธยมศึกษา และ 3) สูงกว่ามัธยมศึกษา 
 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเป็นแนวทางการศึกษา  โดยมีสาระส าคัญที่
เกี่ยวข้องที่ได้ก าหนดไว้ตามล าดับดังนี้ 
  2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  2.2 แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  2.3 ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
  2.4 มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 
  2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.7 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2.1.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ ดังนี ้
 กิติมา ปรีดีดิลก (2532, หน้า 321 – 322) ได้กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก
ชอบหรือพอใจที่มีต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆ ของงานและได้รับการตอบ สนองต่อ
ความต้องการของเขาได้ 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  (2535, หน้า 143) กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกรวม
ของบุคคลที่มีต่อการท างานในทางบวกเป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และได้รับ
ผลตอบแทน  คือ ผลที่เป็นความพึงพอใจที่ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นที่จะ
ท างาน มีขวัญก าลังใจสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน  รวมทั้งการ
ส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ 
 อัญชไม จันทมาศ (2544, หน้า 8) กล่าวว่า ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถ
ใช้แทนกันได้เพราะท้ังสองค านี้จะหมายถึง ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้นทัศนคติใน
ด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้นและทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพความ
ไม่พึงพอใจนั่นเองส่วนความพึงพอใจหมายถึง สภาพหรือระดับความพอใจที่เป็นผลมาจากความสนใจ 
และทัศนคติของบุคคลที่มีต่อคุณภาพและสภาพของงานนั้น 
 ธนียา ปัญญาแก้ว (อ้างใน สมมิตร รอเสนา, 2556, หน้า 12) ได้ให้ความหมายว่า  สิ่งที่ท า
ให้เกิดความพึงพอใจจะเก่ียวกับลักษณะของงานปัจจัยเหล่านี้  น าไปสู่ความพอใจในงานที่ท า  ได้แก่
ความส าเร็จ  การยกย่อง  ลักษณะงานความรับผิดชอบและความก้าวหน้า  เมื่อปัจจัยเหล่านี้อยู่ต่ ากว่า
จะท าให้เกิดความไม่พอใจงานที่ท า  ถ้าหากว่างานให้ความก้าวหน้า  ความส าเร็จและการยกย่องแก่
ผู้ปฏิบัติงาน แล้วพวกเขาจะพอใจและมีแรงจูงใจในการท างานเป็นอย่างมาก 
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 กู๊ด (Good อ้างใน สัคพล ศรีเชียงสา, 2556, หน้า 9) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงสภาพ
คุณภาพหรือระดับความพึงพอใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่งนั้น 
 นิวคัมเมอร ์(Newcomer อ้างใน สัคพล ศรีเชียงสา, 2556 หน้า 9) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานจะเกิดจากการได้รับการตอบสนองในการท างานพอใจในต าแหน่งที่ท้าทายสติปัญญา
ความสามารถและมีความพึงพอใจในรายได้ท่ีเพียงพอ  ความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่และสิทธิพิเศษ
บางประการของต าแหน่งนั้น ๆ  
 อีเลียและพาร์ททริกค์ (Elia , D. And G.M.Partrick อ้างใน สัคพล ศรีเชียงสา , 2556 หน้า 
9) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจเอาไว้เป็นความรู้สึกของบุคคลในด้านความพึงพอใจ พอใจ หรือ
สภาพจิตใจของบุคคลในด้านความพึงพอใจ หรือสภาพจิตใจของบุคคลว่าชอบมากหรือชอบน้อยอย่างไร 
 โวแมน (Woman Thomas อ้างใน สัคพล  ศรีเชียงสา , 2556 หน้า 9) ให้ความหมายของ
ความพึงพอใจว่าความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกท่ีมีความสุขเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมายที่
ต้องการหรือแรงจูงใจ 
 จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง เป็นความรู้สึกของบุคคล
ในทางบวก มีความสุขต่อสภาพแวดล้อม  พอใจในสิ่งที่ได้ตามสิ่งที่ต้องการและปราศจากความเครียด
เพราะธรรมชาติมนุษย์มีความต้องการเมื่อได้รับการตอบสนอง  ความต้องการก็จะเกิดความชอบความ
พอใจ ประทับใจภูมิใจยินดีในสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง และความเครียดก็จะลดน้อยลง 
ความพึงพอใจก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจความเข้าใจอันดีต่อกันความสามัคคีในหมู่คณะและเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ช่วยให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ 
 2.1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 โดยทั่วไปการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจมักนิยมศึกษากันในสองมิติ  คือ มิติความพึงพอใจ
ของผู้ปฏิบัติและมิติความพึงพอใจของผู้รับบริการในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาในมิติหลังซึ่งมีผู้
กล่าวถึงแนวคิดนี้ไว้เป็นจ านวนมากและในลักษณะใกล้เคียงและสัมพันธ์กับเรื่องทัศนคติโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Tow Factors Theory อ้างใน คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนวคณะคุรุศาสตร์สถาบันราชภัฎเลย)  ได้กล่าวถึง  การพัฒนาทฤษฎีการจูงใจของขาขึ้นมา
จากการวิจัยโดยการสัมภาษณ์วิศวกรและนักบัญชีกว่า 200 คน ที่เมือง Pittsburgh ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยให้ชื่อว่าทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์กทฤษฎีนี้กล่าวถึงหลักส าคัญในการท างานคือความพอใจ
ในงานและความไม่พอใจในงานมิได้เกิดจากการได้รับหรือไม่ได้รับปัจจัยกลุ่มเดียวกันแต่ เกิดจากปัจจัย
กลุ่มท่ีแตกต่างกันซึ่ง ของเฮอร์ซเบอร์ก เรียกปัจจัยกลุ่มหนึ่งว่าตัวท าให้พอใจ (Satisfiers) หรือปัจจัยจูง
ใจ (Motivating Factors) ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าตัวท าให้ไม่พอใจ( Dissatisfies) หรือปัจจัยอนามัย  
(Hygiene Factors) ปัจจัยสองกลุ่มนี้มีอิทธิพลต่อความพอใจและความไม่พอใจในการท างานดังนี้ 
  1. ปัจจัยจูงใจ  (Motivating Factors) หรือ ปัจจัยกระตุ้นคือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
พอใจในงานมีความสัมพันธ์โดยตรงกับธรรมชาติของงานหรือเนื้อหาของงานและรางวัลตอบแทนอัน
เป็นผลโดยตรงจากการปฏิบัติงานได้แก่ 
   1.1 ความส าเร็จในการท างาน (Achievement)  
   1.2 การได้รับการยอมรับยกย่องในผลงาน (Recognition for Achievement) 
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   1.3 ลักษณะงานที่น่าสนใจ (Work It Self)  
   1.4 ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) 
   1.5 การได้รับการเลื่อนต าแหน่ง (Promotion) ความก้าวหน้า (Advancement) 
   1.6 โอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน (Possibility of Growth) 
 เฮอร์ซเบอร์ก  พบว่า ถ้าบุคคลถูกให้ด้วยปัจจัยเหล่านี้อย่างเพียงพอจะเกิดความพอใจในงาน
และท างานด้วยความเต็มใจงานมีประสิทธิภาพสูงแต่ถ้าหากไม่ได้รับปัจจัยเหล่านี้หรือได้รับน้อยไม่
เพียงพอจะมีผลท าให้ลดความไม่พอใจในงานลง 
 2. ปัจจัยสุขอนามัย ( Hygiene Factors) หรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพอใจในงานหรือ
เป็นตัวท าให้เกิดความไม่พอใจในงานส่วนใหญ่มักจะมีความเกี่ยวพันระหว่างตัวคนกับองค์การและ
สิ่งแวดล้อมภายยอกของงาน ได้แก่ 
   2.1 นโยบายและการบริหารงานขององค์การ (Company Policies and Administration)  
   2.2 การบังคับบัญชา (Supervision)  
   2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ (Inter personal Relations) 
   2.4 เงินเดือน (Salary) 
   2.5 สถานภาพการท างาน (Work Condition) 
   2.6 ชีวิตส่วนตัว (Personal Life) 
   2.7 สถานภาพการท างาน (Status) 
   2.8 ความมั่นคง (Security) 
 ถ้าบุคคลถูกให้ด้วยปัจจัยกลุ่มนี้ไม่เพียงพอจะเกิดความไม่พอใจในงานไม่เต็มใจที่จะท างาน
หรือเกิดความเบื่อหน่ายต่องาน ถ้าบุคคลขาดปัจจัยนี้มาก ๆ อาจจะทนอยู่ในหน่วยงานไม่ได้  แต่ถ้าจัด
ปัจจัยกลุ่มนี้ให้แก่คนงานอย่างเพียงพอก็จะช่วยลดความไม่พอใจลงได้ 
 จากทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก สรุปได้ว่า  ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความต้องการใน
ระดับสูง จัดเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการในระดับพ้ืนฐานหรือระดับต่ าไม่มีผลต่อการจูงใจที่จะให้ผลผลิต
เพ่ิมข้ึน เพียงแต่เป็นข้อก าหนดเบื้องต้นเพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดความไม่พอใจในการท างาน 
 วิโรจน์  สารรัตนะ  กล่าวว่า  ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ ( Maslow’shierarchy of 
needs theory) (อ้างใน สมมิตร  รอเสนา , 2556, หน้า 34) เชื่อว่าความต้องการเป็นบ่อเกิดของ
แรงจูงใจเพ่ือการแสวงหาสิ่งที่จะมาบ าบัดความต้องการและความส าเร็จตามความนึกคิดเก่ียวกับตน
นั้นมีพื้นฐานการจูงใจตามล าดับขั้นของความต้องการ5ประการด้วยกัน 
  ขั้นที่ 1 ความต้องการทางกาย ( physiological needs) เป็นความต้องการพ้ืนฐาน คือ 
อาหาร ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค 
  ขั้นที่ 2 ความต้องการความปลอดภัย ( safety needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่า
ความต้องการเพื่อความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย 
  ขั้นที ่3 ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นการต้องการการยอมรับจากเพ่ือน 
  ขั้นที่ 4 ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัว
ความนับถือและสถานะทางสังคม 
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  ขั้นที่ 5 ความต้องการให้ตนประสบความส าเร็จ ( self – actualization needs) เป็น
ความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการท าทุกสิ่งทุกอย่างได้ส าเร็จ 
 จากทฤษฎีของมาสโลว์ ( Maslow) ทั้ง5ขั้นมีความส าคัญในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ซึ่งจะ
แสวงหาการตอบสนองความต้องการของตนเองไม่มีที่สิ้นสุดเพ่ือให้ชีวิตมีความสุขและการตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลจะท าให้งานประสบความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 2.1.2 ความส าคัญของความพึงพอใจ 
 ตระกูล สุวรรณ (2538, หน้า 30 - 31) ประมวลความส าคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
โดยสรุปดังนี้ 
  2.1.2.1. ความพึงพอใจก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรหน่วยงาน 
  2.1.2.2. ความพึงพอใจ เสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจอันดีต่อกันและต่อองค์การ 
  2.1.2.3. ความพึงพอใจเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดีต่อองค์การ 
  2.1.2.4. ความพึงพอใจ ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และมีการรวมพลังเพื่อก าจัด
ปัญหาในองค์การร่วมกัน 
  2.1.2.5. ความพึงพอใจ ช่วยเกื้อหนุนให้กฎเกณฑ์ระเบียบและข้อบังคับสามารถใช้บังคับ
ควบคุมความประพฤติของผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ในระเบียบวินัยดี 
  2.1.2.6. ความพึงพอใจก่อให้เกิดความเชื่อม่ันและความศรัทธาในองค์การ 
 2.1.2.7. ความพึงพอใจช่วยเกื้อหนุนให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสร้างสรรค์ในกิจการต่าง ๆ  
 สรุปความพึงพอใจมีความส าคัญในการเสริมสร้างการปฏิบัติงานเกิดความคิดสร้างสรรค์มี
ความเข้าใจอันดีต่อกันเกิดความสามัคคีในหมู่คณะและองค์กร 
 
2.2 แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 2.2.1 หลักการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาหลักการในการจัดการศึกษาต้องเป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นกฎหมายแม่บททาง
การศึกษาของประเทศและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องหลักการที่ส าคัญ (ส่วนแผนและงบประมาณทางการ
ศึกษาท้องถิ่น, ม.ป.ป, หน้า 117 - 118 อ้างถึงใน นันทิชา ชาญหัตถกิจ, 2552, หน้า 28) ได้แก่ 
  1. การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให้สังคมมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
  2. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่รัฐประกาศว่าเป็นการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราช  
อาณาจักรไทยมาตรา 43 ต้องทั่วถึงประชาชนมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายทั้งนี้จะต้องจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคมหรือความบกพร่อง
ทางการสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้
หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสให้มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษและจัด
การศึกษาส าหรับบุคคล  ซึ่งมีความสามารถพิเศษด้วยรูปแบบที่เหมาะสม  โดยค านึงถึงความสามารถ
ของบุคคลนั้น 
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  3. การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
  4. ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิและหน้าทีเ่สรีภาพ
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จัก
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ  รวมทั้งส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  การ
กีฬา ภูมิปัญญาไท ยและความรู้อันเป็นสากล  ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 ส่วนแผนและงบประมาณทางการศึกษาท้องถิ่น (ม.ป.ป., หน้า 121 – 122 อ้างถึงใน นันทิชา 
ชาญหัตถกิจ , 2552, หน้า 29) กล่าวถึงหลักการที่ยึดถือในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีดังต่อไปนี้ 
  1. หลักการที่ว่าด้วยการศึกษาท่ีทั่วถึงและมีคุณภาพ  เพ่ือให้การศึกษาซึ่งเป็นบริการ
สาธารณะส าคัญที่รัฐต้องจัดให้ประชาชนเป็นการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยมาตรา 81 จึงบัญญัติให้รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมปรับปรุงการศึกษาให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมและให้รัฐออกกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ  เป็น
กฎหมายปฏิรูปการศึกษาและยังได้บัญญัติไว้ในมาตรา 43 ให้บุคคลมีสิทธิเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายโดยบทบัญญัตินี้
ประกอบกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 การจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องด าเนินการในลักษณะเช่นเดียวกับ การศึกษาที่รัฐจัดการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีการก าหนดเกณฑ์ท่ีว่า
ด้วยความพร้อมด้านต่าง ๆ เช่น การมีรายได้ที่เพียงพอในการจัดการศึกษาและการใช้รายได้เพ่ือการศึกษา
หรือจัดการศึกษา การมีแผนที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพในการจัดการศึกษา รูปแบบของ
การบริหารจัดการศึกษาหรือด้านความเหมาะสม เช่น การตั้งสถานศึกษาขึ้นในสถานที่ท่ีเหมาะสม การมี
ประสบการณ์ในการจัดหรือมีส่วนร่วมจัดการศึกษา เป็นต้น 
  2. หลักการที่ว่าด้วยการกระจายอ านาจในการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาหลักการที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งของการบริหารและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก็คือ
การกระจายอ านาจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกระจายอ านาจการบริหารจัดการให้สถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษา
บริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จด้วยตัวเองจากหลักการนี้ จึงน าไปสู่การเสนอให้ใช้ระบบคณะกรรมการใน
การบริหารจัดการและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณากระจายอ านาจให้สถานศึกษา 
  3. หลักการที่ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพคร ูรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้
รัฐต้องส่งเสริมวิชาชีพครูและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ก็ได้ก าหนดหลักการ
ส าคัญให้มีการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ให้มีองค์กรวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษาโดยให้ครูผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
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ทั้งของรัฐและเอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  นอกจากนั้นยังได้
ก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน  ค่าตอบแทน  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือให้มีรายได้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคม
และวิชาชีพโดยหลักการนี้ จึงต้องมีเกณฑ์ที่ว่าด้วยการปรับระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานเดียวกันกับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของรัฐ 
  4. หลักการที่ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 12 การจัดการศึกษาให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวางโดยเปิดโอกาสให้บุคคลครอบครัวองค์กรชุมชนเอกชนองค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนสามารถจัดการศึกษาได้เองและมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการในสถานศึกษาของรัฐผ่านทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการสภาการศึกษาและ
มีส่วนในการช่วยระดมทุนและทรัพยากร เพ่ือการศึกษาด้วยหลักการนี้จึงต้องก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีจัดการศึกษา  ควรบริหารจัดการศึกษาในรูปแบคณะกรรมการทั้งยังควรก าหนดให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วย 
  5. หลักการที่ว่าด้วยทางเลือกของประชาชนในการรับการศึกษา หลักการนี้ยึดถือว่าประชาชน
มีสิทธิเสรีภาพในการเลือกสถานศึกษาที่เห็นว่าจะจัดการศึกษาท่ีดีกว่าให้กับบุตรหลานของตนประชาชน
จึงควรมีส่วนร่วมให้ความเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการจัดการศึกษาหรือไม่กรณี
นี้ อาจถือได้ว่าเป็นความต้องการภายในท้องถิ่นตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา  289 
วรรคสอง ก าหนดด้วยหากประชาชนเห็นว่าสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่มีอยู่สามารถจัดการศึกษาท่ี
ดีให้กับบุตรหลานเพียงพอแล้วประชาชน  ยังเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดการศึกษาอีก
ด้วยหรือไม่และสามารถแปลผลต่อไปได้ว่าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งสถานศึกษาขึ้นมา
ประชาชนจะส่งบุตรหลานไปเข้าเรียนหรือไม่ 
 จากหลักการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกล่าวมาผู้วิจัยสรุปได้ว่า
หลักการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ
ประชาชนอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพเพ่ือให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2.2.2 กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับประชาชนและหน่วยงานการจัดการศึกษาในท้องถิ่นมากท่ีสุด  สามารถรับรู้ถึงสภาพปัญหา
และความต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงได้มีการถ่ายโอนบทบาทให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ซึ่งระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ
จัดการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 (ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550, หน้า 1) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2550 ก าหนดให้ภารกิจการจัดการศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาไว้ในหมวดสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยดังนี้  การจัดการศึกษาขั้น
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พ้ืนฐานเป็นภารกิจการจัดการสาธารณะที่รัฐจะต้องจัดให้แก่ประชาชนได้บัญญัติถึงสิทธิของบุคคลใน
การรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
โดยรวมถึงผู้ยากไร้ผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบากต้องได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐ เพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืนการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือ
เอกชนการศึกษาทางเลือกของประชาชนการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตย่อมได้รับ
ความคุ้มครองและเหมาะสมจากรัฐพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุก
รูปแบบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโดยจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ
กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติจัดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทยมีระเบียบวินัยค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจ  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน องค์กร
ทางศาสนาและเอกชนจัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  เพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  2 พ.ศ. 2545 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546, หน้า 15 – 22)  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  2 พ.ศ. 2545 มีจุดเน้น
ที่จะให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุขหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที ่2 พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติไว้ คือ 
 มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บุคคล  ครอบครัว
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนมี
สิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานทังนี้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 18 การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้จัดในสถานศึกษาดังต่อไปนี้ 
  (1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้แก่ศูนย์เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
เกณฑ์ของสถาบันศาสนาศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซ่ึงมีความต้องการ
พิเศษหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
  (2) โรงเรียนได้แก่โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนา
หรือศาสนาอ่ืน 
  (3) ศูนย์การเรียน  ได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน  บุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์และสถาบันสังคมอ่ืนเป็นผู้จัด 
 มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอกชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการ
แสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้
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สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การพัฒนาระหว่างชุมชน 
 มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ
ตามความพร้อม  ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น  มาตรา 42 ให้กระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมี
หน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบายและได้มาตรฐาน  รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มาตรา 58 มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้วยงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน  ทั้ง
จากรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชนเอกชนองค์กรเอกชนองค์กร
วิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการสถาบันสังคมอ่ืนและต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาดังนี้ 
  (1) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  โดยอาจจัดเก็บ
ภาษีเพ่ือการศึกษาได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  (2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืนระดมทรัพยากร เพ่ือการศึกษาโดย
เป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาบริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษาและมี
ส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น  ทั้งนี้ให้รัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรดังกล่าวโดยการสนับสนุนการ
อุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีตามความเหมาะสมและความจ าเป็นทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 จากกฎหมายที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกล่าวมาผู้วิจัย
สรุปได้ว่าทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที ่ 2 พ.ศ. 2545 ต่างก็มีแนวทางการจัดการศึกษาท่ีมุ่งให้ทุกภาค
ส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เด็ก
เยาวชนมีความรู้ความสามารถดูแลตนเองครอบครัวชุมชนท้องถิ่นให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 แนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะ 15 ปี พ.ศ. 2545 - 2559 
 กระทรวงมหาดไทยได้จัดท าแนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะ 
15 ปี พ.ศ. 2545 – 2559 ขึ้นโดยมีสาระที่เก่ียวกับบทบาทการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 13) 
  1. ภารกิจด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาความพร้อมแก่
เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจ
อารมณ์สังคมและสติปัญญาเต็มตามศักยภาพและมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2. นโยบายด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยได้เข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชนองค์กร
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เอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการสถาบันสังคมอ่ืนในท้องถิ่นมีสิทธิและมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  3. เป้าหมายด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   3.1 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
   3.2 บุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา
สถานประกอบการสถาบันสังคมอ่ืนในท้องถิ่นมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   3.3 จัดการศึกษาปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนหรือศูนย์การเรียน 
   3.4 ด าเนินการและหรือส่งเสริมสนับสนุนบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชน องค์กร
เอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการสถาบันสังคมอ่ืนให้มีความรู้ความสามารถในการ
อบรมเลี้ยงดูให้การศึกษาแก่บุตรบุคคลที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  จริยธรรมและความสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยได้ตามที่ต้องการ
 จากแนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะ  15 ปี พ.ศ.2545 -
2559 ที่กล่าวมา ผู้วิจัยสรุปได้ว่า  แนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะ
15 ปี เป็นนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
2.3 ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
 2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (อ้างใน สมมิตร รอเสนา, 
2556, หน้า 24) พัฒนาขึ้นมาโดยอาศัยแนวคิดต่อไปนี้ 
  1. แนวคิดเก่ียวกับพัฒนาการเด็กพัฒนาการของมนุษย์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ตัวมนุษย์เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิตซึ่งครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาจะมีความสัมพันธ์และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับขั้นตอนไปพร้อมกันทุกด้านเด็กแต่ละคนเติบโตและมีลักษณะ
พัฒนาการแตกต่างกันไปตามวัยโดยที่พัฒนาการเด็กปฐมวัยบ่งบอกถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัว
เด็กอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัย เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี 
 พัฒนาการแต่ละด้านมีทฤษฏีเฉพาะอธิบายไว้และสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาเด็ก อาทิ
ทฤษฏีพัฒนาการทางร่างกายที่อธิบายการเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กว่ามีลักษณะต่อเนื่อง
เป็นล าดับขั้นเด็ก  จะพัฒนาถึงขั้นใดจะต้องเกิดวุฒิภาวะของความสามารถข้ันนั้นก่อนหรือทฤษฏี
พัฒนาการทางสติปัญญาที่อธิบายว่า  เด็กเกิดมาพร้อมวุฒิภาวะซึ่งพัฒนาการตามอายุประสบการณ์ 
ค่านิยมทางสังคม และสิ่งแวดล้อมหรือทฤษฏีพัฒนาบุคลิกภาพท่ีอธิบายว่า เด็กจะพัฒนาได้ดีถ้าในแต่ละ
ช่วงอาย ุเด็กได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ตนพอใจได้รับ ความรัก ความอบอุ่นอย่างเพียงพอจากผู้ใกล้ชิดมี
โอกาสช่วยเหลือตนเอง ท างานที่เหมาะสมกับวัยและมีอิสระที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตนอยากรู้รอบ ๆ ตนเอง 
  ดังนั้น แนวคิดเก่ียวกับพัฒนาการเด็ก  จึงเป็นเสมือนหนึ่งแนวทางให้ผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้าใจสามารถอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างของแต่ละ
บุคคลในอันที่จะส่งเสริมให้เด็กพัฒนาจนบรรลุวัตถุตามเป้าหมายที่ต้องการได้ชัดเจนขึ้น 
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  2. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ การเรียนรู้ของมนุษย์เรามีผลสืบเนื่องมาจากประสบการณ์
ต่าง ๆ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดข้ึนจากกระบวนการที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยเด็กจะต้องเป็นผู้กระท าให้เกิดข้ึนด้วยตนเองและการเรียนรู้จะเป็นไปได้ดี ถ้า
เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าได้เคลื่อนไหวมีโอกาสคิดริเริ่มตามความต้องการและความสนใจของ
ตนเองรวมทั้งอยู่ในบรรยากาศที่เป็นอิสระอบอุ่นและปลอดภัย ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเนื่องจากการเรียนรู้นั้นเป็นพื้นฐาน
ของการพัฒนาการในระดับที่สูงขึ้น ทั้งคนเราเรียนรู้มาตั้งแต่เกิดตามธรรมชาติก่อนจะเข้ามาสถานศึกษา
การจัดท าหลักสูตรจึงยึดแนวคิดท่ีจะให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยตัวเด็กเองในสภาพแวดล้อม
ที่เป็นอิสระเอ้ือต่อการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็กแต่ละคน 
  3. แนวคิดเก่ียวกับการเล่นของเด็กการเล่นถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในชีวิตเด็กทุกคนเด็ก
จะรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้สังเกต มีโอกาสท าการทดลอง สร้างสรรค์คิดแก้ปัญหาและค้นพบ
ด้วยตนเอง การเล่นจะมีอิทธิพลและมีผลดีต่อการเจริญเติบโตช่วยพัฒนาร่างกายอารมณ์ จิตใจสังคม 
และสติปัญญา จากการเล่น เด็กมีโอกาสเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ใช้ประสาทสัมผัสและ
การรับรู้ ผ่อนคลายอารมณ์และแสดงออกถึงตนเองเรียนรู้ความรู้สึกของผู้อื่นสร้างความสัมพันธ์อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนกับธรรมชาติรอบตัว ดังนั้น  หลักสูตรปฐมวัยฉบับนี้จึงถือการเล่นอย่างมีจุดหมายเป็น
หัวใจส าคัญของการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 
 4. แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมและสังคม บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่หรือ
แวดล้อม ตัวเด็กท าให้เด็กแต่ละคนแตกต่างกัน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับนี้ถือว่าผู้สอนจ าเป็นต้อง
เข้าใจและยอมรับว่า วัฒนธรรมและสังคมท่ีแวดล้อมตัวเด็กมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้การ พัฒนาศักยภาพ
และพัฒนาการเด็กแต่ละคนผู้สอนควรต้องเรียนรู้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเด็กที่ตนรับผิดชอบ 
เพ่ือช่วยให้เด็กที่ตนรับผิดชอบ เพื่อช่วยให้เด็กได้พัฒนา เกิดการเรียนรู้และอยู่ในกลุ่มคนที่มาจากพ้ืนฐาน
เหมือนหรือแตกต่างจากตนได้อย่างราบรื่นมีความสุข(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, หน้า 9) 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยข้างต้น สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนา
เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีความเจริญงอกงามทุก ๆ 
ด้าน ทั้งทางร่างกายอารมณ์จิตใจและสติปัญญาทั้งนี้ผู้รับผิดชอบจะต้องด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยของตนและน าไปสู่การปฏิบัติให้เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่ก าหนดใน
จุดหมายของหลักสูตร หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ได้ก าหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัยว่า 
การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5ปีบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ ภายใต้บริบท
สังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรักความเอ้ืออาทรและความเข้าใจของทุกคนเพ่ือสร้างรากฐาน
คุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม 

2.3.2 หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ  (2546, หน้า 5) ได้ก าหนดปรัชญา

การศึกษา ไว้ดังนี ้
 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง  5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพภายใต้
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บริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคนเพ่ือ
สร้างรากฐาน คุณภาพชี้วัดให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 3)  
 หลักการการจัดการศึกษาปฐมวัยกระทรวงศึกษาธิการ  (2546, หน้า 5) ได้ก าหนดหลักการ
ในการศึกษาในระดับปฐมวัยไว้ดังนี้  
 เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตลอดจนการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ในการอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับ ขั้นของ
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพโดยก าหนดหลักการดังนี้ 
  1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท 
  2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชนสังคม และวัฒนธรรม 
  3. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมเน้นการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 
  4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพและมี
ความสุข 
  5. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 
 กระทรวงศึกษาธิการ  (2546, หน้า 5) ได้กล่าวถึงหลักการจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยว่า
เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสาม ารถในการ
อบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพโดยก าหนดหลักการดังนี้ 
  1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท 
  2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 
  3. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 
  4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพและมี
ความสุข 
  5. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2546, หน้า 4 – 7) ได้กล่าวถึง หลักการจัดการ
ศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย 
  1. การสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม 
  2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
  3. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก 
  4. การบูรณาการการเรียนรู้ 
  5. การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก 
  6. ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับผู้เลี้ยงดู 
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 กฤติมา ไทยหนุ่ม (2553, หน้า 9) ได้กล่าวถึง การศึกษาปฐมวัยจะต้องจัดให้ครอบคลุมเด็ก
ทุกประเภท โดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส าคัญโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชนสังคมและวัฒนธรรมไทยพัฒนาเด็ก
โดยการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กที่เหมาะสมตามวัยจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้ส ามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขประสานความร่วมมือระหว่าง
ครอบครัวชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 
 จากหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยดังกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยต้อง
ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางเด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือประสบการณ์นอก
ห้องเรียน และหลักสูตรก็ต้องเหมาะสมกับท้องถิ่นชุมชนวัฒนธรรมและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา พัฒนาเด็กเด็กและเด็กสามารถปรับตัวด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  
2.4 มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  (2547, หน้า 1 – 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ฐานะหน่วยงานซึ่งมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาเด็กตามบทบัญญัติแห่งรับธรรมนูญและ
กฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอบการกระจายอ านาจไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
ใดก็ตามท้ังองค์การบริหารส่วนต าบลเทศบาลหรือเมืองพัทยาก็ดีล้วนแต่มีบทบาทที่ส าคัญในการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ังสิ้นปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดตั้งและ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมทั้งรับถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเดิมอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม
และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุก ๆ ด้านเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและได้
มาตรฐานแบ่งมาตรฐานออกเป็น4ด้าน 
  1. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  2. มาตรฐานด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
  3. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  4. ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน 
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (2553, หน้า 1) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เห็นว่ามาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดท าขึ้นในปี  
พ.ศ. 2547 นั้นควรจะปรับปรุงเนื้อหาหลักเกณฑ์ หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันสอดคล้อง
กับนวัตกรรม ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจึงได้ด าเนินการปรับปรุงมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น 6 ด้าน 
   1. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   2. มาตรฐานด้านบุคลากร 
   3. มาตรฐานด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
   4. มาตรฐานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
   5. มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
   6. มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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 2.4.1 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
มาตรฐานและคุณภาพตามหลักวิชาการกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องโดยความ
ร่วมมือสนับสนุนของประชาชนท้องถิ่นนั้น ๆ แบ่งเป็นการบริหารจัดการเป็น 3 ด้าน 
 1. ด้านการบริหารงาน 
 1.1 การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดประสงค์จะจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องมีความพร้อม
ด้านงบประมาณอาคารสถานที่และก าหนดให้มีโครงสร้างส่วนราชการรวมทั้งบุคลากรที่รับผิดชอบ
ได้แก่ส่วน/กอง/ส านักการศึกษาโดยให้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
  1) จัดเวทีประชาคมเพ่ือส ารวจความต้องการของชุมชนในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และต้องมีจ านวนเด็กเล็ก อายุ 2 – 5 ปี ที่จะเข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 20 คน 
  2) จัดท าโครงการและแผนจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอความเห็นชอบสภาท้องถิ่น 
  3) จัดท าประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  4) จัดท าแผนด าเนินงานได้แก่ส ารวจส ามโนประชากรเด็กเล็กอายุ  2 – 5 ปี แผนรับ
นักเรียนการจัดบุคลากรการจัดชั้นเรียนและการงบประมาณเป็นต้น 
  5) จัดท าระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ 
กรรมสิทธิ์อนุญาตให้ใช้สถานที่ก่อสร้างและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
 1.2 การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   1) จัดเวทีประชาคมเพ่ือส ารวจความต้องการของชุมชน 
   2) ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน าเรื่องเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ตามล าดับเพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
   3) จัดท าแผนการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   4) จัดท าประกาศย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   5) รายงานการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
  1.3 การยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศึกษาวิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็นในการยุบ
เลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดเพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
   1) จัดเวทีประชาคมเพ่ือส ารวจความต้องการของชุมชน 
   2) น าผลการประชาคมพิจารณาเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเสนอ
ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
   3) จัดท าประกาศยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยให้มีเหตุผลเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 
   4) รายงานการยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
  1.3 การให้บริการการอบรมเลี้ยงดูการจัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการการ
เรียนรู้ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์ – จิตใจสังคม และสติปัญญาที่เหมาะสม
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ตามวัยตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ดังนั้น ระยะเวลาการจัดการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเพื่อให้เด็กเล็กได้รับการศึกษาและ
พัฒนาเป็นไปตามวัยแต่ละช่วงอายุสอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยให้เด็กเล็กพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป 

1.4 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ประกอบด้วยบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งโดย
ก าหนดจ านวนตามความเหมาะสมจากชุมชน และผู้ด ารงต าแหน่งดังนี้ 
   1) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 
   2) ผู้น าทางศาสนา 
   3) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4) ผู้แทนชุมชน 
   5) ผู้แทนผู้ปกครอง 
   6) ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
  ให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกกรรมการ 1 คน เป็นประธานโดยมีหัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการโดยต าแหน่งและให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด ารงต าแหน่งเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมีจ านวนตามความเหมาะสมให้คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีหน้าที่ 
   1) ก าหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ด้านต่าง ๆ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามนโยบายและแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2) เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3) เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งยุบเลิกหรือย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   4) พิจารณาเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับการบริหารงานด้าน 
บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   5) พิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามหลักวิชาการและแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก 
   6) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครองชุมชนและสังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
  2.1 งบประมาณท่ีได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปใช้จ่ายดังนี้ 
   - ค่าอาหารเสริม (นม) 
   - ค่าอาหารกลางวัน 
   - ค่าตอบแทน และค่าครองชีพของบุคลากร 
   - ค่าวัสดุการศึกษา 
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   - ค่าพาหนะน าส่งเด็กไปสถานพยาบาล 
   - ทุนการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยตามโครงการความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ โดย
ด าเนินการเบิกจ่ายรายการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรร 
  3. การบริหารงานบุคคล 
   กรณีท่ีเป็นพนักงานจ้าง 
   3.1 การสรรหา/เลือกสรรและการปรับสถานภาพคณะกรรมการด าเนินการสรรหา/เลือกสรร 
และการปรับสถานภาพ ประกอบด้วย 
   1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน 
   2) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาเป็นกรรมการ 
   3) หัวหน้าส านักปลัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 
   4) ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
ในคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมเป็นคณะกรรมการได้ตามความเหมาะสม 
  4. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี2 ประเภทดังนี้ 
   1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง 
   2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยรับถ่ายโอน
จากส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่กรมการพัฒนาชุมชนส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ และกรมการศาสนา 
   4.2 การบริหารจัดการ 
   1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชนและส านักงานการประถมศึกษา
แห่งชาติให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนจากกรมการศาสนา
ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาในศาสน
สถาน ตามหนังสือคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี นร  0107/ว 
20522 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2551ดังนี้ 
   2.1) กรณีท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เลือกรูปแบบการบริหารจัดการแบบที่ 1ที่มอบให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์ทั้งหมด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตาม
มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2.2) กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลือกรูปแบบการบริหารจัดการแบบที่ 2และ3ให้เป็นไป
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดทั้งในด้านการบริหารงานบุคลากรงบประมาณและวิชาการ 
 2.4.2 มาตรฐานด้านบุคลากร 
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 บุคลากรที่เก่ียวข้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบด้วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูผู้ดูแล
เด็กผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กผู้ประกอบอาหารภารโรงและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนจะต้องมีบทบาท
หน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
  1. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก รวมถึงการด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่ งานบุคลากรและการบริหารจัดการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชนงานธุรการ
การเงินและพัสดุและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  รับผิดชอบดูแลบุคลากรใ นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก รวมถึงการด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบาย
แผนงานและวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วางแผนพัฒนาการศึกษาประเมินและจัดท ารายงาน
เกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเช่นจัดท าแผนงานโครงการและงบประมาณในการ
ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกด้านอย่างต่อเนื่องจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยการจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและการวัดผลประเมินผลจัดท า
ภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้าน
บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องประสานความร่วมมือกับชุมชนในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไปและประสานเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยนิเทศส่งเสริมสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในและรายงานประเมินตนเอง 
  2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของครูผู้ดูแลเด็ก 
  ครูผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้
พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์
เรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจัด
อบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณลักษณะตามวัย
ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ตามหลักสูตรก าหนดจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้จัดท าวิจัยในชั้นเรียนจัดหา /ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนจัดท า
เครื่องมือวัดและประเมินผลประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครองชุมชนพัฒนา
ตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผู้เรียนจัดให้มีการประเมินพัฒนาการ
ผู้เรียนจัดระบบธุรการในชั้นเรียนและรวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับ 
  3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัตงิาน
ร่วมกับครูผู้ดูแลเด็กจัดประสบการณ์เรียนรู้การส่งเสริม การเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนรวมทั้งร่วมมือกับ
บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒน าเด็กเล็กในทุก ๆ ด้านและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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  4. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของธุรการ /การเงิน/พัสดุท าหน้าที่ธุรการการเงิน และ
พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  5. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประกอบอาหาร ประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะถูก
อนามัยตามหลักโภชนาการส าหรับเด็กเล็กแต่งกายสะอาดเรียบร้อยมีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อจัด
สถานที่ประกอบอาหารและเครื่องครัวให้สะอาดเป็นระเบียบมีการจัดเก็บขยะถูกสุขลักษณะและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  6. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของภารโรง  ท าความสะอาด  รักษาความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อยดูแลซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และมี
ความปลอดภัยส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  7. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของยามรักษาความปลอดภัยดูแลรักษาความปลอดภัย
ของทรัพย์สินบุคลากรและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย
จากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 จากการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านมาตรฐานด้านบุคลากรที่กล่าวมาผู้วิจัยสรุปได้ว่า การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
มาตรฐานด้านบุคลากร เป็นการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูผู้ดูแล
เด็กผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กธุรการ /การเงิน /พัสดุผู้ประกอบอาหารภารโรงยามรักษาความปลอดภัย  ซึ่ง
จะต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
 2.4.3 มาตรฐานด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่อบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการการ
เรียนรู้แก่เด็กเล็ก ดังนั้น ในการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในอาคารและภายนอกอาคารต้องค านึงถึงความม่ันคงแข็งแรงถูกสุขลักษณะมีความเหมาะสมและ
ปลอดภัยแก่เด็กเล็กตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ผู้ปกครองมีความม่ันใจ
ไว้วางใจการก่อสร้างและพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็กโดยการจัดสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะอันจะส่งผล
ต่อสุขภาพโดยตรงในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อสามารถลดความเสี่ยงจากการเกิด
อุบัติเหตุส่งเสริมความปลอดภัยให้เด็กและฝึกสุขนิสัยให้เด็กมีพฤติกรรมที่ถูกต้องซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญ
ของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพดังนี้ 
  1. ด้านสถานที่ซ่ึงสถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งมีขนาดเหมาะสมและ
ต้องไม่อยู่ในพื้นท่ีซึ่งอาจเสี่ยงต่ออันตรายได้แก่บริเวณขนถ่ายแก๊สน้ ามันสารเคมีหรือสารพิษมลภาวะ
ทางอากาศแสงและเสียงที่มากเกินควรหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ต้องมีมาตรการป้องกันภาวะ
อุบัติภัยต่าง ๆ ตามมาตรฐานความจ าเป็นและเหมาะสมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรเป็นชั้นเดียว
หากเป็นอาคาร  2 ชั้น ต้องมีมาตรการความปลอดภัยทางเข้าทางออกจากตัวอาคารต้องมีความ
เหมาะสมสามารถเคลื่อนย้ายเด็กออกจากตัวอาคารได้สะดวกหากเกิดอุบัติภัยหรือภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ 
ประตูหน้าต่างต้องมีความแข็งแรงอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีมีขนาดและจ านวนเหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่
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ของห้องและความสูงของหน้าต่างควรอยู่ที่ประมาณ  80.00 เซนติเมตร  นับจากพ้ืนให้เด็กมองเห็น
สิ่งแวดล้อมได้กว้างและชัดเจนนอกจากนี้บริเวณประตู  - หน้าต่างไม่ควรมีสิ่งกีดขวางใด ๆ มาปิดกั้น
ช่องทางลมและแสงสว่างบันไดไม่ลาดหรือชันเกินไปต้องจัดให้มีบริเวณพ้ืนที่ในอาคารที่สะอาด
ปลอดภัยและเพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรมของเด็กเช่นการเล่นการเรียนรู้การรับประทาน
อาหารและการนอนโดยแยกเป็นสัดส่วนจากห้องประกอบอาหารห้องส้วมและที่พักของเด็กป่วยโดย
เฉลี่ยประมาณ  2.00 ตารางเมตรต่อเด็ก  1 คนนอกจากนี้พื้นที่ส าหรับจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอาจ
จัดแยกเป็นห้องเฉพาะหรือจัดรวมเป็นห้องเอนกประสงค์ที่ใช้ส าหรับจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยใช้
พ้ืนที่เดียวกันแต่ต่างเวลาและอาจปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์หรือย้ายเครื่องเรือนตามความเหมาะสม
และข้อจ ากัดของพ้ืนที่ 
  2. ด้านสิ่งแวดล้อมภายในอาคารแสงสว่างควรสม่ าเสมอทั่วทั้งห้องเอ้ืออ านวยต่อการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเช่นมีแสงสว่างเพียงพอในการอ่านหนังสือได้อย่างสบายตาเป็นต้นไม่ควรให้
เด็กอยู่ในห้องท่ีใช้แสงสว่างจากไฟฟ้าต่อเนื่อง  นานกว่า 2-3 ชั่วโมง เพราะจะท าให้เกิดภาวะเครียด
และมีผลถึงฮอร์โมนการเติบโตของเด็กเสียงต้องอยู่ในระดับที่ไม่ดังเกินไปควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
โดยมีพ้ืนที่ของหน้าต่างประตูและช่องลมรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ  20 ของพ้ืนที่ห้องกรณีท่ีเป็น
ห้องกระจกหรืออยู่ในบริเวณโรงงานที่มีมลพิษต้องติดเครื่องฟอกอากาศและมีเครื่องปรับอากาศอย่าง
เหมาะสมส าหรับบริเวณท่ีมีเด็กอยู่ต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ภายนอกอาคารควรมีรั้วกั้นบริเวณให้เป็น
สัดส่วนเพื่อความปลอดภัยของเด็กและควรมีทางเข้าทางออกไม่น้อยกว่า  2 ทางกรณีมีทางเดียวต้องมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า  2.00 เมตร ควรมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะและควรตั้งอยู่ห่าง
จากแหล่งอบายมุขฝุ่นละอองกลิ่นหรือเสียงที่รบกวนมีการจัดระบบสุขาภิบาลการระบายน้ าการ
ระบายอากาศและการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสมไม่ปล่อยให้เป็นแหล่งเพาะหรือแพร่เชื้อโรค
โดยเฉพาะควรก าจัดสิ่งปฏิกูลทุกวันต้องมีพ้ืนที่เล่นกลางแจ้งเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  2.00 ตารางเมตรต่อ
จ านวนเด็ก 1 คน โดยจัดให้มีเครื่องเล่นกลางแจ้งที่ปลอดภัยและมีพอสมควรกับจ านวนเด็กในกรณีที่
ไม่สามารถจัดให้มีท่ีเล่นกลางแจ้งเป็นการเฉพาะหรือในสถานที่อ่ืน ๆ ได้ก็ควรปรับใช้ในบริเวณท่ีร่ม
แทนโดยมีพ้ืนที่ตามเกณฑ์ก าหนดหรืออาจจัดกิจกรรมกลางแจ้งส าหรับเด็กในสถานที่อ่ืน ๆ ที่
เหมาะสมเช่นในบริเวณวัดหรือในสวนสาธารณะเป็นต้นโดยต้องให้เด็กปฐมวัยมีกิจกรรมกลางแจ้ง
อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ในแต่ละวันต้องมีความกว้างของระเบียงไม่น้อยกว่า  1.50 เมตร และหากมีที่นั่ง
ตามระเบียงด้วยระเบียงต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.75 เมตร ขอบระเบียงต้องสูงจากที่นั่งไม่น้อยกว่า 70.00 
เซนติเมตร นอกจากนี้ควรตรวจสอบสภาพความคงทนแข็งแรงและสภาพการใช้งานที่ปลอดภัยส าหรับ
เด็กด้วย 
  3. ด้านความปลอดภัยมาตรการป้องกันความปลอดภัยควรติดตั้งระบบและอุปกรณ์ใน
การรักษาความปลอดภัยหรือเครื่องตัดไฟภายในบริเวณอาคารติดตั้งเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย  1เครื่อง
ในแต่ละชั้นของอาคารติดตั้งปลั๊กไฟให้สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า  1.50 เมตร ถ้าติดตั้งต่ ากว่าที่ก าหนด
จะต้องมีฝาปิดครอบเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเล่นได้และควรหลีกเลี่ยงการใช้สายไฟต่อพ่วงหลีกเลี่ยง
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งท าด้วยวัสดุที่แตกหักง่ายหรือแหลมคมหากเป็นไม้ต้องไม่มีเสี้ยน
ไม้หรือเหลี่ยมคมจัดให้มีตู้เก็บยาและเครื่องเวชภัณฑ์ส าหรับการปฐมพยาบาลวางไว้อยู่ในที่สูงสะดวก
ต่อการหยิบใช้และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยให้พ้นมือเด็กใช้วัสดุกันลื่นในบริเวณห้องน้ าห้องส้วมและเก็บ
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สารจ าพวกเคมีหรือน้ ายาท าความสะอาดไว้ในที่ปลอดภัยให้พ้นมือเด็กไม่มีหลุมหรือบ่อน้ าที่อาจเป็น
อันตรายต่อเด็กในบริเวณโดยรอบตัวอาคารรวมทั้งไม่ควรปลูกต้นไม้ที่มีหนามแหลมคมมีระบบการ  
ล๊อคประตูในการเข้า - ออกนอกบริเวณอาคารส าหรับเจ้าหน้าที่เปิด –ปิดได้ควรมีกริ่งสัญญาณเรียกไว้
ที่หน้าประตูส าหรับห้องครัวและที่ประกอบอาหารควรมีประตูเปิด  - ปิดที่ปลอดภัยเด็กเข้าไปไม่ได้
ติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือป้องกันพาหะน าโรคและมีมาตรการป้องกันด้านสุขอนามัยมีตู้หรือชั้นเก็บวัสดุ
อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ที่แข็งแรงมั่นคงส าหรับวัสดุอุปกรณ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กนั้นควรจัดแยก
ให้พ้นมือเด็กส าหรับมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินมีการฝึกซ้อมส าหรับการ
ป้องกันอุบัติภัยอย่างสม่ าเสมอไม่น้อยกว่าปีละ  1 ครั้ง มีการฝึกอบรมบุคลากรในเนื้อหาด้านการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นการป้องกันอุบัติภัยและความเจ็บป่วยฉุกเฉินของเด็กมีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของ
ส่วนราชการต่าง ๆ เช่นสถานีต ารวจหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโรงพยาบาลไว้เพื่อติดต่อได้
อย่างทันท่วงทีกรณีเกิดเหตุการณ์คับขันหรือจ าเป็นที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กและควรมีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับการปฐมพยาบาลติดประจ าไว้ในที่เปิดเผยมีสมุดบันทึกข้อมูลสุขภาพและ
พัฒนาการของเด็กประจ าไว้กรณีอาจต้องพาเด็กไปพบแพทย์มีมาตรการในการรับส่งเด็กอย่างเป็น
ระบบมีแผนและแนวทางปฏิบัติกรณีเด็กมีเหตุฉุกเฉินที่จะต้องด าเนินการช่วยเหลือโดยด่วน 
 จากมาตรฐานด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
กล่าวมาผู้วิจัยสรุปได้ว่าการพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยและมาตรการเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือประโยชน์ต่อเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มากที่สุด 
 2.4.4 มาตรฐานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดถึง  5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู
และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ
ภายใต้บริบทสังคม -วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรักความเอ้ืออาทรและความเข้าใจของทุกคน
เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและ
สังคมซึ่งการบริหารงานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรแบ่งออกเป็น 10 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านหลักสูตรโดยหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมเศรษฐกิจและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ของเด็กเล็ก 
ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรศึกษาท าความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ. 2546 และ
เอกสารเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัวสภาพปัจจุบันปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นจัดท าหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยก าหนดวิสัยทัศน์ภารกิจ
เป้าหมายคุณลักษณะที่พึงประสงค์สาระการเรียนรู้รายการจัดประสบการณ์การสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้การประเมินพัฒนาการสื่อและแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งจัดท าแผนการจัดประสบการณ์มีการ
ประเมินก่อนการน าหลักสูตรไปใช้ 
  2. ด้านการจัดประสบการณ์/การจัดกิจกรรมประจ าวันสามารถจัดกิจกรรมประจ าวันได้
หลายรูปแบบเป็นการช่วยให้ครูผู้สอนและเด็กทราบว่าแต่ละวันจะต้องท ากิจกรรมอะไรเมื่อใดและ
อย่างไรส าหรับหลักการจัดกิจกรรมประจ าวันต้องก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
ให้เหมาะสมกับวัยของเด็กกิจกรรมที่ใช้ความคิดไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกิน  20 นาที ให้มีกิจกรรม
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ที่เด็กเลือกเล่นเสรีกิจกรรมมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้องขอบข่ายการจัดกิจกรรม
ประจ าวันนั้นส าหรับเด็กอายุ  2 ปี การจัดกิจกรรมควรจัดให้สอดคล้องกับความต้องการความสนใจ
และความสามารถของเด็กตามวัยโดยบูรณา  การกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการอบรมเลี้ยงดูตามวิถี
ชีวิตประจ าวัน  การฝึกสุขนิสัยและลักษณะนิสัยที่ดี  การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  5 การฝึก การประสาน
สัมพันธ์ระหว่างมือ  – ตา การเคลื่อนไหวและการทรงตัว  การส่งเสริมด้านอารมณ์จิตใจการส่งเสริม
ทักษะทางสังคม  การส่งเสริมทักษะทางภาษาการส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ส าหรับ
เด็กอายุ 3 – 5 ปี ควรจัดกิจกรรมที่พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็ก  การพัฒนาอารมณ์จิตใจ  การ
พัฒนาสังคม การพัฒนาการคิด การพัฒนาภาษา การส่งเสริมจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
  3. ด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ การจัดประสบการณ์ในระดับเด็กเล็กนั้นไม่สอน
เป็นรายวิชาแต่จัดในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น  ดังนั้น  การจัดประสบการณ์
ให้ เด็กได้พัฒนาครบทุกด้าน  บรรลุจุดมุ่งหมายตามหลักสูตรนั้น  ผู้สอนจ าเป็นต้องวางแผนการจัด
ประสบการณ์และรู้หลักการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ผู้สอน  ควรศึกษาท าความเข้าใจหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  พ.ศ.2546 และเอกสารเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ วิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัยสาระการเรียนรู้  
ก าหนดรูปแบบการจัดประสบการณ์จัดท าหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในรูปแบบการบูรณาการร่วมกับ
สาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่นและเขียนแผนการจัดประสบการณ์ผู้สอน  ควรพิจารณาเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์ท่ีผู้สอนน าไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยที่ผู้สอนรับผิดชอบทั้งนี้ต้อง
สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  4. ด้านสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ สื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเรื่องราว
เนื้อหาจากผู้ส่งไปยังผู้รับในการเรียนการสอนสื่อเป็นตัวกลางน าความรู้จากผู้สอนสู่เด็กท าให้เด็กเกิด
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  ท าให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเข้าใจ
ยากกลายเป็นรูปธรรมที่เด็กเข้าใจได้ง่ายเรียนรู้ได้ง่ายรวดเร็วเพลิดเพลินเกิดการเรียนรู้และการค้นพบ
ด้วยตนเอง 
  5. ด้านการวัดผลและประเมินผล ให้ครอบคลุมถึงการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมินผล
ส่งเสริมความสามารถให้ประเมินผลอย่างถูกต้องจัดให้มีการวัดและประเมินผลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดปรับปรุงการสร้างเครื่องมือวัดผลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและคอยดูแลควบคุมการด าเนินการ
วัดผลและประเมินผลเป็นระยะรวมทั้งการตรวจสอบการจัดท าสมุดประจ าตัวนักเรียนให้ถูกต้องเรียนร้อย
และเป็นปัจจุบัน 
  6. ด้านการนิเทศการศึกษา เป็นงานที่ครอบคลุมถึงการให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า
ปรึกษาทางวิชาการเพ่ือให้การด าเนินงานต่าง ๆ ภายใต้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสอดคล้องกับหลักสูตร
การใช้วิธีการนิเทศสามารถท าได้หลากหลายทั้งนี้ต้องปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นระบบ 
  7. ด้านการวิจัยในชั้นเรียน เป็นงานวิจัยที่มุ่งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้หรือพัฒนา
พฤติกรรมของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามท่ีก าหนดในหลักสูตรหรือสังคมคาดหวัง  ซ่ึงด าเนนิการโดยครู
ผู้ดูแลเด็กหรือด าเนินการร่วมกับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  8. ด้านโภชนาการ ซึ่งการด าเนินงานโภชนาการใช้แนวทางการด าเนินงานโภชนาการใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมอนามัยซึ่งงานโภชนาการที่ส าคัญมี  2 ส่วนคือการจัดอาหารส าหรับเด็ก
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และการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กเพ่ือให้เด็กได้รับอาหารตามวัยที่เหมาะสมและเพียงพอส่งผล
ต่อการเจริญเติบโตของเด็กเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยส่งเสริมให้
เด็กได้รับอาหารครบ 5 หมู่รวมทั้งน้ าดื่มสะอาดและสารอาหารที่จ าเป็น 
  9. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ และโครงการที่ส่งเสริมผู้เรียนที่บรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  10. ด้านการประเมินคุณภาพภายใน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถ
ประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้โดยใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 จากมาตรฐานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรที่กล่าวมาผู้วิจัยสรุปได้ว่า มาตรฐานด้าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ต้องมีการวิเคราะห์
หลักสูตรปฐมวัยการพัฒนาและออกแบบการจัดประสบการณ์ /การจัดกิจกรรมประจ าวันการเขียน
แผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการการจัดประสบการณ์เรียนรู้การวัดผลและ
ประเมินผลการนิเทศการศึกษาการวิจัยในชั้นเรียนการด าเนินงานโภชนาการการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 2.4.5 มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  พุทธศักราช  
2545 มาตรา 29 ก าหนดให้สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอกชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีการจัด
การศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาระหว่างชุมชน 
 การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องค านึงถึง  การมีส่วน
ร่วมกันทุกภาคส่วนในสังคมเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย  อีกท้ังยังเป็นการใช้ต้นทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดการศึกษาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นการสร้างพ้ืนฐานการศึกษาให้แก่เด็กเล็กที่จะท าให้มีการส่งเสริมการศึกษาระดับ
ขั้นพ้ืนฐานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมจนเป็นที่ยอมรับใน
ศักยภาพของการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระบวนการบริหารแบบการมีส่วน
ร่วมจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพราะจะท าให้สามารถขับเคลื่อนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไปสู่มาตรฐานการบริหารแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นการระดมสรรพก าลังจากทุกภาคส่วนของ
สังคมภายใต้ทักษะการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้องที่จะท าให้เกิดความพร้อมใจที่จะร่วมมือในการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ก้าวหน้าต่อไปบุคคลครอบครัวองค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นองค์กรเอกชนองค์กรรัฐสถาบันการศึกษาและศาสนาสถานสามารถมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการให้ค าแนะน าปรึกษาการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
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ตามแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนับสนุนทรัพยากรในการท ากิจกรรมร่วมพัฒนาปรับปรุงอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในภายนอกอาคารร่วมให้การเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สิน
ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดมทรัพยากรในการสนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานที่บุคลากรสื่อ
วัสดุครุภัณฑ์  กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่อาหารเสริมอาหารว่างอุปกรณ์กีฬาและอ่ืน  ๆ ในการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากชุมชนนั้นชุมชน
สามารถสนับสนุนวัสดุสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์ต่าง ๆ บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้ความรู้
โดยปราชญ์ชาวบ้านชุมชนหรือจากเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ให้การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 จากมาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่กล่าวมาผู้วิจัยสรุปได้
ว่า มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้องระดมการมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนของบุคคลครอบครัวองค์กรชุมชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนองค์กรรัฐสถาบันการศึกษาและศาสนาสถานในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กงานวิชาการงานอาคารสถานที่งานงบประมาณงานบุคลากรและงานความสัมพันธ์กับชุมชน 
 2.4.6 มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้แก่เด็ก
ปฐมวัยอย่างครอบคลุมกว้างขวางเป็นพื้นฐานของการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูผู้ดูแลเด็กผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัยทั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระดับอ าเภอ  ระดับจังหวัด  ระดับภาค  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพในการพัฒนาเด็ก  เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาเด็กปฐมวัยระหว่า หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยส าหรับแนวทางการปฏิบัติงานนั้นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือก าหนดแผนความร่วมมือในการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดท าแผนงานปฏิทินงานแนวทางการปฏิบัติงานตามก าหนดส่งแผนงานปฏิทิน  
งานให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดพิจารณาเห็นชอบแล้วแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการตามแผนงานและปฏิทินงานที่ก าหนดและสรุป
รายงานผลการด าเนินงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จากมาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่กล่าวมาผู้วิจัยสรุปได้ว่า
มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ต้อง
มีการพัฒนาศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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2.5 สภาพพื้นที่ในการวิจัย 
 2.5.1 ข้อมูลทั่วไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากที่ว่าการอ าเภอวาปีปทุม  ประมาณ 6 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 13,438 
ไร่ 25.06 ตารางกิโลเมตร  มีประชากรทั้งสิ้น  4,496 คน แยกเป็นชาย  2,243 คนหญิง 2,253คน 
ประกอบด้วยหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 แห่ง ดังต่อไปนี้ 
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทองหลาง ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี 1 หมู่ที่ 8 ต าบลโคกสีทองหลาง 
อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  เปิดท าการสอนครั้งแรกวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 โดยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใช้อาคารของวัดบ้านทองหลางเป็นอาคารเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น  60 คน มีครูผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน 2 คน รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแปะ ตั้งอยู่เลขท่ี 66 ต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม จัดตั้งเมื่อวันที่  7 พฤษภาคม  2550 เปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรก วันที่ 16 
พฤษภาคม 2550 โดยทางโรงเรียนบ้านโคกแปะให้ใช้อาคารเอนกประสงค์เป็นสถานที่จัดการเรียนการ
สอนมีนักเรียนทั้งสิ้น 58 คนมีครูผู้ดูแลเด็กจ านวน 2 คนรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 
 โดย ส่วนการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง  ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาทั้งในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตด้วย SWOT 
Analysis สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 จุดแข็ง ( Strength-S) 
  1. ผู้บริหารท้องถิ่นผู้น าชุมชนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาท้องถิ่นท่ีกว้างไกล 
  2. ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในเรื่องการท างานเช่นการศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้นการอบรมสัมมนาในสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ  
  3. มีบุคลากรทางการศึกษา มีเพียงพอในการจัดการศึกษา 
  4. มีบุคลากรทางการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการศึกษาทุกคน 
  5. บุคลากรมีศักยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านการศึกษา 
 จุดอ่อน ( Weakness-W) 
  1. ขาดอาคารสถานที่ ที่เหมาะสมในการจัดการศึกษา 
  2. ยังขาดงบประมาณในการพัฒนาด้านการศึกษา 
  3. บุคลากรบางส่วนขาดความรับผิดชอบ และขาดจิตสาธารณะ 

โอกาส (Opportunity-O) 
  1.ประชาชนให้ความร่วมมือในการประชาคม การจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนา
ทางด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นอย่างดี 
  2. ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มความสามารถ 
  3. นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงาน 
 อุปสรรค ( Threat-T) 
  1. ประชาชนยังมีค่านิยมและทัศนคติที่จะส่งลูกหลานไปเรียนในสถานศึกษาในอ าเภอวาปีปทุม 
  2. ยังขาดงบประมาณการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น อาคารเรียนห้องน้ า สนามเด็กเล่น 
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  3. สภาพพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนและวัดซึ่งการบริหารจัดการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เต็มที ่
  4. ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย 
  5. เด็กเล็กอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่เป็น ปู่ ย่าตายายซึ่งการสื่อสารจากครูกับผู้ปกครอง
เด็กไม่เต็มที่เด็กขาดการพัฒนาต่อเนื่อง 
 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ปาริฉัตร ปัญญานะ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การศึกษาเรื่องความ
ต้องการของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องการให้มีการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนมีพัฒนาการ ด้านอารมณ์และ
จิตใจ รวมทั้งควรจัดระสบการณ์ให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาและควรบันทึกการเรียนการสอน
ของครู แจ้งให้ผู้ปกครองทราบควรมีครูที่มีความรู้ทางจิตวิทยา รวมทั้งห้องเรียนควรมีแสงสว่างเพียงพอ
ให้มีลานส าหรับกิจกรรมของเด็ก 
 นภัทร ์ โพธิรัตน ์(2550) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กที่มีต่อศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พบว่าผู้ปกครองเด็ก มีความพึง
พอใจต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาก ในด้านพฤติกรรมเด็ก ส่วนในด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมภายนอกและ
ภายใน และด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กของผู้ปกครองเด็กเล็กและชุมชนมีส่วนร่วมในระดับ
น้อย ควรที่จะมีการปรับปรุง 
 ณรงค์ฤทธิ์   อุดมรัตนโยธิน (2550) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองและประชาชน 
ที่มีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลโตนด อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ผลการศึกษาพบว่า ความ
พึงพอใจของผู้ปกครองและประชาชน ที่มีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับ ดังนี ้ด้านพฤติกรรมการ
สอนของครูผู้ดูแลเด็ก ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองและประชาชนที่มีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการ
บริการด้านต่าง ๆ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 วารุณี  ภาชนนท์  (2551) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
พบว่า ในภาพรวมผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ใจ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านบุคลากรและ
บริหารจัดการ ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบุคลากรและบริหารจัดการ
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจมากที่สุด ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร ผู้ปกครองมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด คือ ผู้ดูแลเด็กมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจมากที่สุด
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คือ ผู้ปกครองได้ทราบข่าวสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นประจ ามีการประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม
ต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง 
 ดวงเดือน  จันตา (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้าน
หลวง อ าเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ ได้วิจัยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองนักเรียน
จ านวน 200 คน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้บริการด้วยความสุภาพ 
เรียบร้อยแต่จ านวนไม่เหมาะสมกับจ านวนเด็ก ควรจะมีการเพ่ิมอัตราก าลังให้มากขึ้นควรส่งเสริมให้
ผู้ดูแลเด็กมีคุณวุฒิตามสายงานที่ปฏิบัติ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมนั้น ควรจะมีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อพัฒนาการของเด็กปัญหาที่พบมากที่สุด คือ อาคารสถานที่มีความคับแคบ
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารยังขาดความร่มรื่นขาดสนามเด็กเล่นที่ได้มาตรฐานด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร ควรจัดสรรงบประมาณส าหรับส่งเสริม ด้านวิชาการให้มากข้ึนควรจัดสื่อนวัตกรรม
แหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นโดยส่วนใหญ่เห็นว่า 
ควรจะส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมให้มากข้ึนโดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและชุมชน และจัดการประชุมเป็นประจ า 
 สายฝน  ราชล า (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง พบว่า ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงตาม
ค่าเฉลี่ยคือ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครองที่
มีระดับการศึกษาและมีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาโดยรวมและรายด้าน แตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับผู้ปกครอง ที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษา ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในด้านการมีส่วนร่วม และ
การสนับสนุนจากชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ณัฐฌา  ทันนิธิ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
การศึกษาระดับสภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก มี 2 ด้าน คือ ด้านบุคลากรและการ
บริหารจัดการ รองลงมา  ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ปานกลาง มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร รองลงมาได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนจากชุมชน 2. การศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ตามความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รองลงมา ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร และด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน 
 สมมิตร  รอเสนา (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B3%D1%B0%AC%D2%20%20%B7%D1%B9%B9%D4%B8%D4&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับมาก ในแต่ละด้านและเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกตามอาชีพ พบว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพอ่ืน ๆ 
กับผู้ปกครองที่มีอาชีพเกษตรกร มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ในด้าน
อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยผู้ปกครองที่มีอาชีพเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจสูง
กว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพอ่ืน ๆ ส่วนด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านวิชาการและกิจกรรม
หลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน พบว่าผู้ปกครองมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 
 สัคพล  ศรีเชียงสา (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหาร
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านดุงจังหวัด
อุดรธานี พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน เมื่อ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ทั้ง 4 ด้าน จ าแนกตามเพศ พบว่า ระดับ
ความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง 
ไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ทั้ง 4 ด้าน จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ไม่แตกต่างกัน อยู ่3 ด้าน 
คือ ด้านบุคลากรผู้ดูแลเด็ก ด้านหลักสูตรและด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 โดยผู้ปกครองที่มีอาชีพเกษตรกรรมมี
ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษามากกว่าอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอาชีพ
ค้าขายและอาชีพรับจ้าง 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  พบว่า  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพึงพอใจในระดับมาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานไม่ว่า
จะเป็นด้านบุคลากรที่มีคุณวุฒิตรงกับสายงาน อัตราครูกับนักเรียนที่เหมาะสมอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมปลอดภัยด้านวิชาการหลักสูตรเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กและชุมชนและมี
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินงาน 
 
2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2553, หน้า 4) ในเรื่อง มาตรฐานการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการบุคลากร ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุก
ภาคส่วน สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งเสนอไว้ในภาพที ่2.1 ดังนี ้
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 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
    1. เพศกก 
    2. อายุ 
    3. ระดับการศึกษา 
กก 
 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ตาม
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกเป็น 4 ด้าน คือ 
   1. ด้านบุคลากร 
   2. ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
   3. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
   4. ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 



บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  ในครั้งนี้มี
วิธีด าเนินการวิจัยและการรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   3.6 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากร  
 ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสี
ทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2557จ านวน 118 คน    
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสี
ทองหลางอ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2557 จ านวน 91 คน ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีการเปิดตารางส าเร็จของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545, หน้า 43) โดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 1 ฉบับ ซ่ึง
ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยแบ่งเป็น 3 ตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 
 ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะความพึงพอใจผู้ปกครองนักเรียนในการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open – ended) 
 
3.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้ 
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 3.3.1 ศึกษาเอกสารคู่มือต าราวิชาการเก่ียวกับการสร้างแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
 3.3.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 3.3.3 ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) ตาม
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ด้าน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.3.4 น าร่างแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือตรวจแก้เนื้อหาตลอดจน
ส านวนภาษาให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 3.3.5 น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) 
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ จ านวน 3 คนโดยการตรวจสอบหาค่า IOC (Index of Item Objective 
Congruence) ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย 
  1. ผศ.ดร.สุรสิทธิ์  ไกรสิน  เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างเนื้อหาและส านวนภาษา 
  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
วุฒิการศึกษา ศศบ.การจัดการทั่วไป  กศ.ม.การศึกษานอกระบบ และปร.ด.วัฒนธรรมศาสตร์ 
   2. นางสาวพิมลวรรณ  บุญสิน  เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างเนื้อหาและส านวนภาษา 
   ต าแหน่ง  นักบริหารการศึกษา ระดับ 7 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ชัย  
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
   3. นางวิภาพร โยชน์เมืองไพร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างเนื้อหาและส านวนภาษา 
   ต าแหน่ง นักบริหารการศึกษา ระดับ 6 องค์การบริหารส่วนต าบลแคน 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  สาขา การบริหารการศึกษา   
 3.3.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 
 3.3.7 น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วไป
ทดลองใช ้(try out) กับผู้ปกครองนักเรียนที่ก าลังศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คนแล้วน ามา
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธี
ของ Cornbrash (1980 : unpaged, อ้างถึงใน เสนอ ภิรม จิตรผ่อง, 2542, หน้า 22 – 25) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม 0.98 
 3.3.8 น าแบบสอบถามหาค่าความเชื่อมั่นแล้วมีคุณสมบัติครบถ้วนไปเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวมรวบข้อมูลโดยด าเนินงานตามขั้นตอนดังนี้ 
 3.4. 1 น าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
 3.4.2 ผู้วิจัยด าเนินการแจกสอบสอบถามแลเก็บรวบรวมข้อมูล โดยในกรณีท่ีกลุ่มตัวอย่าง
ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ โดยสอบถามตามรายละเอียดใน
แบบสอบถาม 
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 3.4.3 รวบรวมแบบสอบถามคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพ่ือน าไปใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม ส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอรแ์ล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 3.5.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับและวิเคราะห์โดยใช้ความถ่ีและ
ร้อยละน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 
 3.5.2 น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาตรวจให้คะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้และ
ลงรหัสตัวแปรเพื่อเตรียมลงข้อมูลในแฟ้มบันทึกข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติใช้ค่าสถิติ คือ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดยแบ่งระดับ
การวัดออกเป็น 5 ระดับ ก าหนดระดับความพึงพอใจในการแปลความหมายไว้  ดังนี้  (บุญชม ศรี
สะอาด, 2545, หน้า 121) 

4.51– 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
3.51– 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
2.51– 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51 –2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  
1.00– 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 3.5.3 น าคะแนนที่ได้ไปด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีเพ่ือตอบสมมุติฐาน โดยการ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างไม่เกิน 2 กลุ่ม  ที่เป็นอิสระจากกันโดยใช้ t-test
และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One – Way ANOVA) กรณีกลุ่มตัวอย่างมากกว่า  2 กลุ่ม 
โดยใช้สถิติ F-test และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
  3.5.3.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละและน าเสนอในรูป
ตารางประกอบค าบรรยาย 
  3.5.3.2 ข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5ระดับใช้การวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  3.5.3.3 การวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนใน
การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  3.5.3.4 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียนในการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแบบสอบถามปลายเปิดซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา  (Content 
Analysis) และน าเสนอในรูปความเรียงแต่ละด้านน าเสนอเป็นบทความเชิงพรรณาเรียงล าดับความถ่ี
จากมากไปน้อย 
 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1. สถิติพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 
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  1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) (บุญชม ศรีสะอาด, 2543, หน้า 101) ใช้สูตรดังนี้ 
 

P =  


 100  

 
P =  ค่าร้อยละ  
X = จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  
N =  จ านวนประชากร  
 

  1.2  การหาค่าเฉลี่ย (Mean) หรือมัชฌิมเลขคณิต (กุศล ศรีสารคาม, 2557, หน้า 5 ) ใช้
สูตร ดังนี้ 
 

  =  



 

 
 
  =  ค่าเฉลี่ย  
x =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม  
N =  จ านวนประชากร  

 
  1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้สูตร ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, หน้า 183) 
 

S =  
)1(

)( 22



  fxfx  

 

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

 
 2. สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
  2.1 หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ IOC (ยุทธ  ไกยวรรณ์, 2545, หน้า 159) 
 

     N

R
IOC


  

  IOC = ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ 
  R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   
  N   = จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ 
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 2.2 การหาค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ของเพียร์สัน (กุศล ศรีสารคาม, 2557, หน้า 52 - 53) 
ใช้สูตร ดังนี้ 
 

    
  






2222 )()( YYnXXn

YXXYn
rxy  

 
 เมื่อ  rxy  แทน สัมประสิทธิ์สหพันธ์ระหว่างคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2  
   ∑x  แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มที่ 1  
   ∑x2 แทน ผลรวมทั้งหมดของก าลังสองของคะแนนกลุ่มที่ 1  
   ∑y  แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มที่ 2 
   ∑y2 แทน ผลรวมทั้งหมดของก าลังสองของคะแนนกลุ่มที่ 2 
   ∑xy แทน ผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหว่างคะแนนกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มท่ี 2 
   n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
 
 3. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมุติฐานประกอบด้วย 
  3.1 ) การทดสอบสมมติฐาน (t-test) ใช้สูตรดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, หน้า 183) 

 

  t =   

2

2

2

1

2

1

21

n

S

n

S


  

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

  1X 2X  = ค่า เฉลี่ยของคะแนนกลุ่มที่ 1และกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ 
 S1

2
 ,S2

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

 
  3.2 ) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) หรือ (F-test) ใช้
สูตร ดังนี้ (นิภา  เมธธาวิชัย, 2543, หน้า 128) 

 
  F        =    

w

b

S

S



  

 
 F    =   อัตราส่วนของความแปรปรวน 
 MSb =   ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม  
 MSw =   ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม  
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลได้เสนอรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 
  4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
  4.2 ล าดับขั้นตอนการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
  4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ให้ความหมายไว้ดังนี้  

  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
t แทน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มสองกลุ่ม 
F แทน ทดสอบความแตกต่างระหว่าง 3 กลุ่ม ขึ้นไป 
df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
SS แทน ผลบวกของคะแนนยกก าลังสอง (Sum of squares) 
MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกของคะแนนยกก าลังสอง (Mean Squares) 
p  แทน ความน่าจะเป็นที่ใช้เปรียบเทียบความมีนัยส าคัญทางสถิติ   
* แทน นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
4.2 ล าดับขั้นตอนการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม 
 ตอนที่ 3  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ของผู้ปกครอง
นักเรียน จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 
 ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 4.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางท่ี 4.1  
 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 
 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
 ชาย 36 39.56 
 หญิง 55 60.44 

รวม 91 100.00 
อาย ุ   
 ต่ ากว่า 30 ปี 18 19.78 
 31 – 50 ปี 49 53.85 
 51 ปี ขึ้นไป 24 26.37 

รวม 91 100.00 
ระดับการศึกษา   
 ระดับประถมศึกษา 44 48.35 
 ระดับมัธยมศึกษา 34 37.36 
 สูงกว่าระดับมัธยมศึกษา 13 14.29 

รวม 91 100.00 
   

 จากตารางที่ 4.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า เพศหญิง จ านวน 
55 คน คิดเป็นร้อยละ 60.44 และ เพศชาย จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 39.56 เมื่อจ าแนกตามอายุ 
พบว่า มีอายุ 31 – 50 ปี มากท่ีสุด จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 รองลงมามีอายุ 51 ปี ขึ้นไป 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 26.37 น้อยที่สุด คือ มีอายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.78 และเม่ือจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับประถมศึกษา มากท่ีสุด จ านวน 44 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.35 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 37.36 น้อยที่สุด คือ ระดับ
การศึกษาสูงว่ามัธยมศึกษา จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 
 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางท่ี 4.2 – 4.6 
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ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนใน
การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายด้าน (n = 91) 

 
การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม 

จังหวัดมหาสารคาม 

ระดับความพึงพอใจ 

  S.D. อันดับ แปลผล 
ด้านบุคลากร 4.16 0.69 1 มาก 
ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4.02 0.74 3 มาก 
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 3.99 0.84 4 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 4.05 0.79 2 มาก 

เฉลี่ย 4.05 0.77  มาก 
     

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบุคลากร รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วม
และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
 
 
ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนใน

การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านบุคลากร โดยรวมและรายด้าน (n = 91) 

 

ข้อ ด้านบุคลากร 
ระดับความพึงพอใจ 

  S.D. อันดับ แปลผล 
1. ครูมีความรู้/ทักษะในการดูแลเด็ก 4.20 0.70 3 มาก 
2. ครูมีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองร่วมมือ

กันพัฒนาเด็ก 4.12 0.77 7 มาก 
3. ครูมีการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 3.95 0.64 10 มาก 
4. ครูมีความรู้ความสามารถในการสอนนักเรียน 4.31 0.63 2 มาก 
5. ครูรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง 4.13 0.69 6 มาก 
6. ครูมีการควบคุมกริยา วาจา ต่อเด็กและผู้ปกครอง 4.08 0.73 8 มาก 
7. ครูมีความเอ้ืออาทรต่อเด็กและผู้ปกครอง 4.05 0.62 9 มาก 
8. ครูมีความเอาใจใส่ดูแลเด็กโดยไม่เลือกปฏิบัติ 4.19 0.63 4 มาก 
9. ครูมีสุขภาพดีท้ังร่างกายและจิตใจ 4.18 0.75 5 มาก 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ)) 
 

ข้อ ด้านบุคลากร 
ระดับความพึงพอใจ 

  S.D. อันดับ แปลผล 
10. ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็กท้ังกิริยา วาจา  

ความคิด 4.20 0.73 3 มาก 
11. ครูมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส กับผู้เรียน 4.32 0.73 1  

เฉลี่ย 4.16 0.69  มาก 
     

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้าน
บุคลากร  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส กับผู้เรียน รองลงมา คือ ครูมีความรู้ความสามารถในการสอนนักเรียน 
ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ครูมีการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่  
 
ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนใน

การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย โดยรวมและรายด้าน (n = 91) 

 

ข้อ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
ระดับความพึงพอใจ 

  S.D. อันดับ แปลผล 
1. ความสะอาดเรียบร้อยภายในห้องเรียน 4.16 0.72 2 มาก 
2. ความสะอาดเรียบร้อยภายนอกห้องเรียน 4.12 0.61 3 มาก 
3. สภาพภายใน และภายนอกอาคารมีความปลอดภัย 4.09 0.71 4 มาก 
4. ความสะอาด  ปลอดภัยของห้องน้ า – ห้องส้วม 4.02 0.68 6 มาก 
5. มีสนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่นที่ปลอดภัย 3.97 0.89 7 มาก 
6. มีรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ม่ันคงแข็งแรง 3.76 0.79 10 มาก 
7. มีแสงสว่าง  และการถ่ายเท  อากาศภายในห้องเรียน 4.21 0.71 1 มาก 
8. ห้องกิจกรรมหรือพ้ืนที่ใช้สอยมีลักษณะเป็นสัดส่วน

และเหมาะสม 4.04 0.73 5 มาก 
9. การป้องกันพาหนะน าโรคและการป้องกันด้าน

สุขภาพอนามัยเด็ก 3.92 0.83 8 มาก 
10. บรรยากาศภายในและภายนอกห้องเรียนกระตุ้นให้

เด็กเกิดการเรียนรู้ 3.88 0.68 9 มาก 
เฉลี่ย 4.02 0.74  มาก 
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 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้าน
อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีแสงสว่างและการถ่ายเท อากาศภายในห้องเรียน รองลงมา คือ ความสะอาด
เรียบร้อยภายในห้องเรียน ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ รั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ม่ันคงแข็งแรง  
 
ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนใน

การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
โดยรวมและรายด้าน (n = 91) 

 

ข้อ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
ระดับความพึงพอใจ 

  S.D. อันดับ แปลผล 
1. การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรที่สอดคล้องกับ

ท้องถิ่น 3.78 0.83 7 มาก 
2. การรายงานให้ผู้ปกครองทราบถึงพัฒนาการของ

บุตรหลานอย่างสม่ าเสมอ 3.99 0.91 4 มาก 
3. การจัดกิจกรรมแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการ

เคลื่อนไหว 3.95 0.86 5 มาก 
4. การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 3.92 0.85 6 มาก 
5. การจัดกิจกรรมโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

ให้กับเด็ก 4.10 0.88 1 มาก 
6. การจัดกิจกรรมโดยเน้นเด็กเป็นส าคัญสนองความ

สนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก 4.01 0.77 3 มาก 
7. การวางแผนการเรียนการสอนและเลือกกิจกรรมที่

เหมาะสม 4.10 0.73 1 มาก 
8. การด าเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพด้านการ

เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 4.05 0.92 2 มาก 
เฉลี่ย 3.99 0.84  มาก 

     
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การจัดกิจกรรมโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและการวางแผนการเรียนการสอนและเลือก
กิจกรรมที่เหมาะสม รองลงมา คือ การด าเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพด้านการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น 
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ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนใน
การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุก
ภาคส่วน โดยรวมและรายด้าน (n = 91) 

 

ข้อ 
ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน 

จากทุกภาคส่วน 
ระดับความพึงพอใจ 

  S.D. อันดับ ระดับ 
1. การประชุม  ชี้แจงผู้ปกครอง/ชุมชน 4.16 0.83 2 มาก 
2. การประชาสัมพันธ์  กิจกรรม/การจัดการศึกษาของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.01 0.77 5 มาก 
3. การประสานงานให้ค าปรึกษากับผู้ปกครอง/ชุมชน  เช่น 

การเยี่ยมบ้านเด็ก การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อใน
เด็กเล็ก  4.05 0.78 3 มาก 

4. จัดให้มีมุมเรียนรู้ผู้ปกครอง 3.93 0.87 7 มาก 
5. การรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากผู้ปกครอง/ชุมชน 4.03 0.74 4 มาก 
6. ผู้ปกครองหรือปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการ

ผลิตสื่อการเรียนการสอน การเล่านิทาน 3.95 0.81 6 มาก 
7. จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 4.20 0.75 1 มาก 
เฉลี่ย 4.05 0.79  มาก 

      
 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้าน
การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ รองลงมา คือ การประชุม ชี้แจงผู้ปกครอง/ชุมชน ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ  มี
จัดให้มีมุมเรียนรู้ผู้ปกครอง 
 
 ตอนที่ 3  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  ของผู้ปกครอง
นักเรียน จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางท่ี 4.7 – 4.9 
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ตารางท่ี 4.7 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายด้าน 
จ าแนกตามเพศ (n = 91) 

 
การจัดการศึกษาของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก  
เพศชาย (n = 36) เพศหญิง (n = 55) 

t p 
  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 

1. ด้านบุคลากร 4.09 0.38 มาก 4.19 0.36 มาก 1.18 0.24 
2. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย 3.94 0.54 มาก 4.06 0.46 มาก 1.13 0.26 
3. ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร 4.13 0.50 มาก 3.89 0.52 มาก 2.13* 0.03 
4. ด้านการมีส่วนร่วมและการ
สนับสนุน จากทุกภาคส่วน 4.00 0.57 มาก 4.07 0.59 มาก 0.58 0.55 

เฉลี่ย 4.04 0.50 มาก 4.05 0.48 มาก 0.16 0.86 
*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.7 ผู้ปกครองนักเรียนเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตารางท่ี 4.8 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของ

ผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายด้าน 
จ าแนกตามอายุ 

 

การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ด้านบุคลากร 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.74 2 0.37 
2.85 0.07 

ภายในกลุ่ม 11.83 88 0.13 
รวม 12.57 90    

2. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.18 2 0.09 
0.36 0.69 

ภายในกลุ่ม 22.18 88 0.25 
รวม 22.36 90    
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 
 

การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

3. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.89 2 0.45 
1.61 0.20 

ภายในกลุ่ม 24.51 88 0.28 
รวม 25.40 90    

4. ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน 
จากทุกภาคส่วน 

ระหว่างกลุ่ม .06 2 0.03 
.09 0.90 

ภายในกลุ่ม 30.71 88 0.35 
รวม 30.77 90    

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.16 2 0.08 

0.67 0.52 
ภายในกลุ่ม 10.95 88 0.12 

รวม 11.11 90    
 
 จากตารางที่ 4.8  ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุต่างกัน มี ความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  
โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.9 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับ ความพึงพอใจของ

ผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  โดยรวมและรายด้าน 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ด้านบุคลากร 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.68 2 0.34 
2.43 0.08 

ภายในกลุ่ม 11.90 88 0.14 
รวม 12.58 90    

2. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.25 2 0.13 
0.52 0.61 

ภายในกลุ่ม 22.12 88 0.25 
รวม 22.37 90    

3. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.34 2 0.17 
0.61 0.55 

ภายในกลุ่ม 25.06 88 0.28 
รวม 25.40 90    
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ตารางท่ี 4.9 (ต่อ) 
 

การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

4. ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน 
จากทุกภาคส่วน 

ระหว่างกลุ่ม 0.53 2 0.27 
0.79 0.46 

ภายในกลุ่ม 30.25 88 0.34 
รวม 30.78 90    

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.42 2 0.21 

1.75 0.17 
ภายในกลุ่ม 10.69 88 0.12 

รวม 11.11 90    
 
 จากตารางที่ 4.9  ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มี ความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัด
มหาสารคาม 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางท่ี 4.10  
 
ตารางท่ี 10 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
 
ข้อที่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. ควรให้ครูผู้ดูแลเด็ก ดูแลเด็กอย่างเต็มความสามารถและดูแลอย่างใกล้ชิด 34 
2. ควรเพิ่มเครื่องเล่นสนามส าหรับเด็กให้เพียงพอเด็ก 32 
3. ควรมีกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น ไปทัศนะศึกษานอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 29 
4. ควรมีการประสานและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้

มากยิ่งขึ้น 26 
5. 
6. 

ควรมีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้มากกว่านี้ 
ควรปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 

21 
15 

   
 จากตารางที่ 10 ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ล าดับตาม
ความถี่จากมากไปหาน้อยคือ ด้านบุคลากร ควรให้ครูผู้ดูแลเด็กดูแลเด็กอย่างเต็มความสามารถและดูแล
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อย่างใกล้ชิด ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ควรเพิ่มเครื่องเล่นสนามส าหรับเด็กให้
เพียงพอเด็ก ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  ควรมีกิจกรรมนอกสถานที ่ เช่น ไป
ทัศนะศึกษานอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ควรมีการประสานและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มากยิ่งขึ้น และควรมีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้
มากกว่านี ้ด้านด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ควรปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
 
 
 



บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างความพึงพอของผู้ปกครองนักเรียนใจในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จ าแนกตาม เพศ อายุ 
และระดับการศึกษา และ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง  อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 
2557 จ านวน 118 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 91 คน โดยวิธีการเปิดตารางส าเร็จของ
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามปลายปิด ผู้วิจัยใช้ลักษณะ
ค าถามแบบมาตรส่วนประมาณค่าห้าระดับโดยใช้หลักของ Rating scale คือ มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สุด และแบบสอบถามปลายเปิด ( Open - ended) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบสองกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นอิสระต่อกันโดยใช้ ค่าสถิติ t-test (Independent Samples) และค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) หรือ F-test โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 5.1 สรุปผล  
 5.2 อภิปรายผล  
 5.3 ข้อเสนอแนะ  
 
5.1 สรุปผล 
 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผลของการวิจัย
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 5.1.1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม 
 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ใน
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ระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบุคลากร รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมและการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
 และเม่ือแยกออกเป็นรายด้านพบว่า มีผลการวิจัยดังนี้ 
  1)  ด้านบุคลากร พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
  2) ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก  
  3) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
  4) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน พบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสี
ทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 5.1.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ของ
ผู้ปกครองนักเรียน จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียน ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึง
พอใจในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ในด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
 ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ล าดับตามความถ่ีจากมากไปหา
น้อยคือ ควรให้ครูผู้ดูแลเด็กดูแลเด็กอย่างเต็มความสามารถและดูแลอย่างใกล้ชิด  ควรเพิ่มเครื่องเล่น
สนามส าหรับเด็กให้เพียงพอเด็ก ควรมีกิจกรรมนอกสถานที ่เช่น ไปทัศนะศึกษานอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ควรมีการประสานและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มากยิ่งขึ้น และควรมีการ
ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้มากกว่านี้ 
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5.2 อภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจัยความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม มีผลการวิจัยที่
น่าสนใจและน ามาอภิปรายเพิ่มเติมตามประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 5.2.1 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง  
ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีการ
พัฒนาและวางระบบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานและคุณภาพตามหลักวิชาการ กฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องและให้เป็นไปตามตามมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทัศนะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้เล็งเห็น
ความส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้สามารถด าเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม  ซึ่งเป็นแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จึงท าให้ผลการวิจัยมีค่าแปลผล
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐฌา  ทันนิธิ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  พบว่า การศึกษาระดับสภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ตามความคิดเห็นของ
ผู้ปกครอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายฝน ราชล า (2553) ได้
ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก  
 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านบุคลากร ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย
ได้ว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง ได้ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
เป็นอย่างมากโดยเฉพาะด้านบุคลากร มีการจัดหาครูมีความรู้ความสามารถในการสอนนักเรียน มีการรับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง มีการควบคุมกริยา วาจา ต่อเด็กและผู้ปกครอง ครูมี
ความเอ้ืออาทรต่อเด็กและผู้ปกครอง ครูมีความเอาใจใส่ดูแลเด็กโดยไม่เลือกปฏิบัติ ครูมีสุขภาพดีท้ัง
ร่างกายและจิตใจ ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็ก ทั้งกิริยา วาจา ความคิด ครูมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
ยิ้มแย้ม แจ่มใส กับผู้เรียน จึงท าให้ผลการวิจัยด้านบุคลากร มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วารุณี ภาชนนท์  (2551) ได้ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พบว่า 
ในภาพรวมผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ใจ อยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของสัคพล  ศรีเชียงสา (2556) ได้ศึกษา
เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การ
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บริหารส่วนต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีระดับความพึงพอใจ
ต่อการบริหารการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธาน ีอยู่ในระดับมาก 
 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสี
ทองหลาง ได้เล็งเห็นความส าคัญของการ จัดการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร จึงได้มีการด าเนินงานให้เป็นไปมาตรฐานส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร เช่น การรายงานให้ผู้ปกครองทราบถึง
พัฒนาการของบุตรหลานอย่างสม่ าเสมอ  การจัดกิจกรรมโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก  
การจัดกิจกรรมโดยเน้นเด็กเป็นส าคัญสนองความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก  การ
วางแผนการเรียนการสอนและเลือกกิจกรรมที่เหมาะสม  การด าเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพด้าน
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ผลการวิจัยด้านนี้มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด แต่มีค่าแปลผลอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐฌา ทันนิธ ิ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มี
ต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาระดับสภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ตามความคิดเห็นของ
ผู้ปกครอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 5.2.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ของผู้ปกครอง
นักเรียน จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 
  1) ผู้ปกครองนักเรียน  จ าแนกตามเพศ  มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
โดยรวม  ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง 
มีการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานเพ่ือพัฒนาเด็กได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม  ซึ่งจะเป็น
แนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างชัดเจน ซ่ึง
จัดการศึกษาได้ในระดับดี จึงท าให้ผู้ปกครองนักเรียน ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็น โดยรวม 
ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สัคพล ศรีเชียงสา (2556) ได้ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  พบว่า ผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ทั้ง 4 ด้าน จ าแนก
ตามเพศ พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ไม่แตกต่างกัน 
  2) ผู้ปกครองนักเรียน  จ าแนกตาม อายุ มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  
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โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจาก  องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสีทองหลาง มีการจัดการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานเพ่ือพัฒนาเด็กได้อย่างมีคุณภาพและ
เหมาะสม ซึ่งจะเป็นแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลถือปฏิบัติในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างชัดเจน จึงท าให้ผู้ปกครองนักเรียน ที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของณัฐฌา ทันนิธ ิ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ปกครองนักเรียนที่มี อายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ทั้งโดยรวมและ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
  3) ผู้ปกครองนักเรียน  จ าแนกตามระดับการศึกษา  มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม  โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง มีการจัดการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน
การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานเพ่ือพัฒนาเด็ก
ได้อย่างมีคุณภาพ  และเหมาะสม  ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ องค์การบริหารส่วนต าบล ถือปฏิบัติในการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างชัดเจน จึงท าให้ ผู้ปกครองนักเรียน ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของของ ณัฐฌา ทันนิธิ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง  
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัย
ได้พบประเด็นที่น่าสนใจและน ามาเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 
  1) ผลการวิจั ยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะน าผลการวิจัยไปพัฒนา
ศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที ่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้การ
จัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ  ตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มากยิ่งขึ้นต่อไป 
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  2) ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง ควรสนับสนุน
และพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ให้กับครูผู้ดูแลเด็ก  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้นต่อไป  
  3) ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สีทองหลาง ควรมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น โดยการน านวัตกรรมใน
ท้องถิ่นเข้ามาประยุกต์ในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
  5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย  
 จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  ผู้วิจัย
ไม่สามารถเขียนงานให้ครอบคลุมปัญหาทุกประเด็นที่น่าสนใจ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ผู้ที่สนใจท าวิจัยใน
ประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี ้
 2.1 ควรมีการวิจัยเรื่อง  สภาพและปัญหาการการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
 2.2 ควรมีการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม  
จังหวัดมหาสารคาม 

 
ค าช้ีแจง : 
 แบบสอบถามนี้ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถามและ
แสดงความคิดเห็นที่ตรงความเป็นจริงทุกข้อ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากท่านในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์
และมีคุณค่าอย่างสูงต่อการวิจัยครั้งนี้ และค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด 
เพราะเสนอผลการวิจัยในภาพรวม 
 1. แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
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 ตอนที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าชี้แจง : 
 โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน � หน้าข้อความที่เป็นความจริงที่เกี่ยวกับตัวท่าน 
 
 1. เพศ  
  � ชาย 
 � หญิง 
 

 2. อายุ 
 � อายุต่ ากว่า 30 ปี 
 � อายุ 30 – 50 ปี 
 � อายุ 50 ปี ขึ้นไป 
 
 3. ระดับการศึกษา 
 � ประถมศึกษา 
 � มัธยมศึกษา 
 � สูงกว่ามัธยมศึกษา 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

ค าชี้แจง :  โปรดอ่านและพิจารณาค าถามเก่ียวกับ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม โดยเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 

ข้อ ประเด็นค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ด้านบุคลากร 
1. ครูมีความรู้/ทักษะในการดูแลเด็ก      
2. ครูมีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองร่วมมือ

กันพัฒนาเด็ก 
     

3. ครูมีการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ      
4. ครูมีความรู้ความสามารถในการสอนนักเรียน      
5. ครูรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง      
6. ครูมกีารควบคุมกริยา  วาจา  ต่อเด็กและผู้ปกครอง      
7. ครูมีความเอ้ืออาทรต่อเด็กและผู้ปกครอง      
8. ครูมีความเอาใจใส่ดูแลเด็กโดยไม่เลือกปฏิบัติ      
9. ครูมีสุขภาพดีท้ังร่างกายและจิตใจ      
10. ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็ก ทั้งกิริยา วาจา  

ความคิด 
     

11. ครูมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส กับผู้เรียน      
2. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
1. ความสะอาดเรียบร้อยภายในห้องเรียน      
2. ความสะอาดเรียบร้อยภายนอกห้องเรียน      
3. สภาพภายใน และภายนอกอาคารมีความปลอดภัย      
4. ความสะอาด  ปลอดภัยของห้องน้ า – ห้องส้วม      
5. มีสนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่นที่ปลอดภัย      
6. มีรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ม่ันคงแข็งแรง      
7. มีแสงสว่าง  และการถ่ายเท  อากาศภายในห้องเรียน      
8. ห้องกิจกรรมหรือพ้ืนที่ใช้สอยมีลักษณะเป็นสัดส่วน

และเหมาะสม 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ต่อ) 
9. การป้องกันพาหนะน าโรคและการป้องกันด้าน

สุขภาพอนามัยเด็ก 
     

10. บรรยากาศภายในและภายนอกห้องเรียนกระตุ้นให้
เด็กเกิดการเรียนรู้ 

     

3. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร      
1. การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น      
2. การรายงานให้ผู้ปกครองทราบถึงพัฒนาการของบุตร

หลานอย่างสม่ าเสมอ 
     

3. การจัดกิจกรรมแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  และ
การเคลื่อนไหว 

     

4. การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์      
5. การจัดกิจกรรมโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

ให้กับเด็ก 
     

6. การจัดกิจกรรมโดยเน้นเด็กเป็นส าคัญสนองความ
สนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก 

     

7. การวางแผนการเรียนการสอนและเลือกกิจกรรมที่
เหมาะสม 

     

8. การด าเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพด้านการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง 

     

4. ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
1. การประชุม  ชี้แจงผู้ปกครอง/ชุมชน      
2. การประชาสัมพันธ์  กิจกรรม/การจัดการศึกษาของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     

3. การประสานงานให้ค าปรึกษากับผู้ปกครอง/ชุมชน  เช่น 
เยี่ยมบ้านเด็ก การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อในเด็กเล็ก  

     

4. จัดให้มีมุมเรียนรู้ผู้ปกครอง      
5. การรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากผู้ปกครอง/ชุมชน 
     

6. ผู้ปกครองหรือปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการผลิต
สื่อการเรียนการสอน การเล่านิทาน 

     

7. จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
 

ค าชี้แจง : เพื่อให้การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ขอความ
กรุณาได้เขียนข้อเสนอแนะของท่านตามที่ก าหนดไว้ทั้งสี่ด้าน ดังนี้ 

 

1. ด้านบุคลากร 
 
 

 
2. ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
 
 

 
3. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
 
 

 

 

4. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
 
 

 

 
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลากรอกแบบสอบถามในครั้งนี้ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิเคราะห์ความเที่ยงตรงทางเนื้อหาของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย (IOC)  
 

 ชื่อเรื่อง  “ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม” ชื่อนักศึกษา  
นางกัญญาณัฐ  จุลศรี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
1) ชื่อสกุล-ของผู้เชี่ยวชาญ    ผศ.ดร.สุรสิทธิ์  ไกรสิน  
 ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ า   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
    วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
 วุฒิการศึกษา  ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 
2) ชื่อสกุล-ของผู้เชี่ยวชาญ    นางสาวพิมลวรรณ  บุญสิน  
 ต าแหน่ง  นักบริหารการศึกษา ระดับ 7 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ชัย   
    อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม 
 วุฒิการศึกษา ศษ.ม (การบริหารการศึกษา)   
3) ชื่อสกุล-ของผู้เชี่ยวชาญ    นางวิภาพร โยชน์เมืองไพร 
 ต าแหน่ง  นักบริหารการศึกษา ระดับ 6 องค์การบริหารส่วนต าบลแคน 
    อ าเภอปทุมรัตน์  จังหวัดร้อยเอ็ด  
 วุฒิการศึกษา  ศษ .ม (การบริหารการศึกษา) 
 
ค าชี้แจง 
 แบบวัดของการวิจัยตอนที่ 2  ท าข้ึนเพื่อให้ผู้ตอบได้วัดระดับ ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ในแต่ละหัวข้อหากท่านผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเห็นว่าค าถามในข้อ
ใดที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยตามความคิดเห็นของท่าน  
 
โปรดท าเครื่องหมาย ( /  ) ลงในช่องความคิดเห็น 
ให้คะแนน  +1   หมายถึง  แน่ใจว่าแบบสอบถามนี้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ให้คะแนน    0   หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามนี้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ให้คะแนน  -1    หมายถึง แน่ใจว่าแบบสอบถามนี้ไม่มีความเหมาะกับเนื้อหาและสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที ่
 3 

รวม ค่า IOC 

1. ด้านบุคลากร 
1. ครูมีความรู้/ทักษะในการดูแลเด็ก +1 +1 +1 3 1.00 
2. ครูมีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองร่วมมือกัน

พัฒนาเด็ก +1 +1 +1 3 1.00 
3. ครูมีการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ +1 +1 +1 3 1.00 
4. ครูมีความรู้ความสามารถในการสอนนักเรียน +1 +1 +1 3 1.00 
5. ครูรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง +1 +1 +1 3 1.00 
6. ครูมกีารควบคุมกริยา  วาจา  ต่อเด็กและผู้ปกครอง +1 +1 +1 3 1.00 
7. ครูมีความเอ้ืออาทรต่อเด็กและผู้ปกครอง +1 +1 +1 3 1.00 
8. ครูมีความเอาใจใส่ดูแลเด็กโดยไม่เลือกปฏิบัติ +1 +1 +1 3 1.00 
9. ครูมีสุขภาพดีท้ังร่างกายและจิตใจ +1 +1 +1 3 1.00 
10. ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็ก ทั้งกิริยา วาจาความคิด +1 +1 +1 3 1.00 

11. ครูมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส กับผู้เรียน +1 +1 +1 3 1.00 
2. ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

1. ความสะอาดเรียบร้อยภายในห้องเรียน +1 +1 +1 3 1.00 
2. ความสะอาดเรียบร้อยภายนอกห้องเรียน +1 +1 +1 3 1.00 
3. สภาพภายใน และภายนอกอาคารมีความปลอดภัย +1 +1 +1 3 1.00 
4. ความสะอาด  ปลอดภัยของห้องน้ า – ห้องส้วม +1 +1 +1 3 1.00 
5. มีสนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่นที่ปลอดภัย +1 +1 +1 3 1.00 
6. มีรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ม่ันคงแข็งแรง +1 +1 +1 3 1.00 
7. มีแสงสว่าง  และการถ่ายเท  อากาศภายในห้องเรียน +1 +1 +1 3 1.00 
8. ห้องกิจกรรมหรือพ้ืนที่ใช้สอยมีลักษณะเป็นสัดส่วน

และเหมาะสม +1 +1 +1 3 1.00 
9. การป้องกันพาหนะน าโรคและการป้องกันด้านสุขภาพ

อนามัยเด็ก +1 +1 +1 3 1.00 
10. บรรยากาศภายในและภายนอกห้องเรียนกระตุ้นให้

เด็กเกิดการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
3. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 

1. การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น +1 +1 +1 3 1.00 
2. การรายงานให้ผู้ปกครองทราบถึงพัฒนาการของบุตร

หลานอย่างสม่ าเสมอ +1 +1 +1 3 1.00 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที ่
 3 

รวม ค่า IOC 

3. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
3. การจัดกิจกรรมแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการ

เคลื่อนไหว +1 +1 +1 3 1.00 
4. การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ +1 +1 +1 3 1.00 
5. จัดกิจกรรมโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก +1 +1 +1 3 1.00 
6. การจัดกิจกรรมโดยเน้นเด็กเป็นส าคัญสนองความ

สนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก +1 +1 +1 3 1.00 
7. การวางแผนการเรียนการสอนและเลือกกิจกรรมที่

เหมาะสม +1 +1 +1 3 1.00 
8. การด าเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพด้านการเรียน

การสอนอย่างต่อเนื่อง +1 +1 +1 3 1.00 
4. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

1. การประชุม  ชี้แจงผู้ปกครอง/ชุมชน +1 +1 +1 3 1.00 
2. การประชาสัมพันธ์  กิจกรรม/การจัดการศึกษาของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก +1 +1 +1 3 1.00 
3. การประสานงาน ให้ค าปรึกษากับผู้ปกครอง/ชุมชน 

เช่น การเยี่ยมบ้านเด็ก การให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคติดต่อในเด็กเล็ก  +1 +1 +1 3 1.00 

4. จัดให้มีมุมเรียนรู้ผู้ปกครอง +1 +1 +1 3 1.00 
5. การรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากผู้ปกครอง/ชุมชน +1 +1 +1 3 1.00 
6. ผู้ปกครองหรือปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการผลิต

สื่อการเรียนการสอน การเล่านิทาน +1 +1 +1 3 1.00 
7. จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ +1 +1 +1 3 1.00 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability Analysis) ของแบบสอบถามเพื่องานวิจัย   

 
 
 



ตารางแสดงค่าอ านาจจ าแนกรายข้อและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
 
ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 
1. 0.87 56. 0.40 
2. 0.93 57. 0.33 
3. 0.53 58. 0.27 
4. 0.93 24. 0.67 
5. 0.60 25. 0.47 
6. 0.27 26. 0.67 
7. 0.40 27. 0.93 
8. 0.93 28. 0.60 
9. 0.60 29. 0.87 
10. 0.67 30. 0.87 
11. 0.47 31. 0.87 
12. 0.33 32. 0.67 
13. 0.47 33. 0.67 
14. 0.87 34. 0.73 
15. 0.27 35. 0.60 
16. 0.53 36. 0.87 
17. 0.67   
18. 0.67   
19. 0.80   
20. 0.73   
 
ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ 0.98 



 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ตารางประมาณค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางประมาณค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม 
ตัวอย่าง 

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

 



 

ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล  นางกัญญาณัฐ  จุลศรี 
วัน / เดือน /ปีเกิด  14 สิงหาคม 2523 
สถานที่เกิด  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
ที่อยู่ปัจจุบัน  4 หมู่ที่ 8 ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
   
ต าแหน่งและประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2550  นักวิชาการศึกษา ระดับ 3 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง  อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม 

พ.ศ. 2556  นักวิชาการศึกษา ระดับ 6 ว ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง  อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม 

      พ.ศ. 2557 
 

 หัวหน้าส่วนการศึกษา(นักบริหารการศึกษา) ระดับ 6 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

  พ.ศ.2558-ปัจจุบัน  หัวหน้าส่วนการศึกษา(นักบริหารการศึกษา) ระดับ 6 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

ประวัติการศึกษา   
    พ.ศ. 2539  มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวาปีปทุม 

พ.ศ. 2542  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวาปีปทุม 
พ.ศ. 2546  ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 
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