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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี 
จังหวัดร้อยเอ็ด 2)เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ ของผู้ปกครอง จ าแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา และ 3)เพ่ือศึกษา
ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไขปัญหาความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 63 คน ซึ่งได้มาโดยการ
เทียบจากตารางเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
0.97 มีค่า IOC ระหว่าง 0.67–1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบค่าที (t-test) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 ผลการวิจัยพบว่า 
 1)ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

บ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้าน
การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
 2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ
อายุ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในจัดการศึกษา ทั้งโดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองที่มีการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาศูนย์
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พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้านบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3)ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไขปัญหาความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์อ าเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ดมีดังนี้ ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนการสอนควรมีการ
ฝึกอบรมบุคลากรอย่างสม่ าเสมออาคารเรียนควรมีความพร้อมในการจัดการศึกษา ควรมีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนควรส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรม
ร่วมกับชุมชนและ หน่วยงานราชการอ่ืนๆ และควรส่งเสริมและสนับสนุนการการด าเนินงานของ
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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 The purpose of this research were: 1) to study guardians’ satisfaction with 
TambonNives Municipality’s educational managements of Preschool Child Development 
Centre in Roi Et province’s Thawatburi district, 2) to compare their satisfaction with its 
educational managements of the preschool child development centre to variables of 
their genders, ages and educational levels, and 3) to regulate their suggestions and 
resolutions to problems of their satisfaction with its  educational managements. The 
sampling group comprised 63 guardians, earning the preceding number against Krejcie’s 
and Morgan’s table. The data collection instrument was five rating questionnaires of 
Likert-type scales, possessing the reliability for the whole questions at 0.97 and IOC 
between 0.67 and 1.00. The statistics utilized for data analyses encompassed 
frequency, mean, standard deviation and t-test by making use of the computer 
software package. 
 The research findings were as follows: 
 1) Guardians’ satisfaction with its educational managements of the above 
preschool child development centre has been rated ‘high’ in the overall aspect. When 
taking a single aspect into consideration, the aspect with the highest mean was that 
of academic affairs and curriculum activities. The next ones with the lower 
meanswere those of: i) personnel and managements, ii) promotion ofpreschool child 
development networks, and iii) participation and support from every sector. As for the 
aspect with the lowest mean, it was the aspect of premises, environments and 
security.  
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 2) The comparative results of their satisfaction with its educational managements 
have indicated that variables of their genders, ages and educational backgrounds show 
no significant differences in their satisfaction in the overall aspect. When taking into 
account of a single aspect, variables of their educational levels relative to their 
satisfaction with the aspect of personnel has proved otherwise, with the statistical 
significance level at .05.   
 3) Suggestions for and methods of solutions to problems of guardians’ 
satisfaction with Tambon Nives Municipality’s educational managements of its preschool 
child development centre are the following offers. First, the municipality should 
allocate the additional budget other than instructional activities. Secondly, it should 
have its personnel attend training courses on the regular basis. Thirdly, the building 
should be in readiness for educational managements. Fourthly, it should hold 
instructional activities to meet learners’ requirements. Fifthly, it should support its 
preschool child development centre to hold activities with communities and other 
government sectors. Finally, the municipality should encourage and support 
operations of the child development centre network.  



 

ซ 

ประกาศคุณูปการ 

 
 สารนิพนธ์ เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ส าเร็จลงได้
เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และบุคคล
หลายท่านที่ได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษาแนะน า ความคิดเห็นและก าลังใจ  

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.กฤตยากร ลดาวัลย์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก และ ดร.วิมลพร 
สุวรรณแสนทวี อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม ที่ได้ให้ความรู้ ค าแนะน า ค าปรึกษา ตลอดจนตรวจ
แก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย  

ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ไกรสิน อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ดร.ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี อาจารย์ประจ าหลักสูตรการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย    
วิทยาเขตร้อยเอ็ด และนางดวงใจ  ค าสุข ผู้อ านวยการกองการศึกษา เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี 
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณนายกเทศมนตรีต าบลบ้านนิเวศน์ ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแล
เด็ก เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ ในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บ
ข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย ที่ท าให้งานวิจัยของผู้วิจัยส าเร็จลุล่วง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ 
และประสบการณ์ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา    
การบริหารการศึกษาทุกท่าน ที่เป็นก าลังใจ คณะผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงานทุกท่าน รวมถึงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่มิได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และให้ก าลังใจด้วยดีเสมอมา 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ครอบครัว และผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ช่วยส่งเสริม
สนับสนุนกระตุ้นเตือน และเป็นก าลังใจตลอดมา 
  
 

        สุจิตตา  พิมรัตน์ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้านั้น จะต้องก้าวไปพร้อมกันทุกด้าน ทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การพัฒนาดังกล่าวจะประสบความส าเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับคน
ในชาติเป็นส าคัญ เด็กถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่
ในวัยเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยก่อนเข้าโรงเรียนเพราะพัฒนาการในวัยนี้จะหล่อหลอมเป็นพ้ืนฐานของ
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของเด็ก ยิ่งไปกว่านั้นวัยนี้เป็นวัยที่ต้องการการแนะแนวทางและการเอาใจ
ใส่จากผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิดเพราะอัตราการพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
นักการศึกษาเชื่อว่า การเรียนรู้ของคนเกือบร้อยละ 90 เกิดขึ้นในช่วง 5 ขวบแรกของชีวิต และปัจจุบัน
เป็นทีย่อมรับกันโดยทั่วไปตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการว่าในช่วงต้นของชีวิตคือตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่ง 
อายุประมาณ 6 ปี เป็นระยะที่ส าคัญของพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา บุคลิกภาพและสังคมประสบการณ ์
ที่เด็กได้รับในช่วงแรกของชีวิตจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเสริมสร้างความพร้อมหรืออาจจะขัดขวาง
การพัฒนาของเด็กในอนาคต (จริยา จิตต์มณี, 2551 หน้า1) และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติถึงการจัดการศึกษาว่า การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเจริญ
งอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานวัฒนธรรมการสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพ แวดล้อม สังคม การ
เรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และตลอดชีวิตตามมาตรา 4 การจัดการศึกษา
ปฐมวัยให้จัดในสถานศึกษาได้แก่ ศนูย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบัน 
ศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะเริ่มแรกของเด็กพิการ และเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษหรือพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ตามมาตรา 18 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงนับได้ว่าเป็นสถานศึกษาประเภทหนึ่ง (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2547 หน้า 6) ตามสิทธิในการจัดการศึกษาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
รูปแบบมีหน้าที่ดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กเล็ก อายุ 3 – 5 ปี ให้มีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญาเพ่ือเตรียมทรัพยากรบุคคลไว้พัฒนาประเทศชาติในอนาคต  

 ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดตั้งและด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมทั้ง
รับถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่ง เสริมและ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกๆด้าน เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและได้ตาม



 2 

มาตรฐาน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ม.ป.ป. หน้า 6) ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงได้ก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเดิมประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ได้แก่ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมตามหลักสูตร และด้านการมีส่วน
ร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ทั้งนี้ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2553 โดยปรับปรุงมาตรฐานออกเป็น 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
และด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2553 หน้า 2) 
 นอกจากนี้ การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยในสถาบันครอบครัวนั้น ผู้ปกครองเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่ง เพราะสิ่งส าคัญที่สุดในชีวิตเด็กคือบ้านและโรงเรียน  
ถ้าหากเด็กได้รับการพัฒนาด้วยวิธีที่ถูกต้องจากโรงเรียน เมื่อได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเป็นการ
เสริมแรงจากผู้ปกครอง เด็กจะเกิดความพร้อมในการเรียนรู้และเกิดการพัฒนาในทุกๆด้าน คือ ด้าน
ร่างกาย อารมณ์  สังคม และสติปัญญา ดังนั้นผู้ปกครองควรเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน ส่งเสริม
ในการ จัดการศึกษาในโรงเรียน โดยเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้การด าเนินงานและเสนอแนวทางในการจัด
การศึกษา เนื่องจากจุดมุ่งหมายของโรงเรียนและจุดมุ่งหมายของผู้ปกครองต่างก็จะมุ่งพัฒนาตัวเด็ก
เป็นส าคัญ การศึกษาที่มุ่งเด็กได้รับการพัฒนาความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมความใกล้ชิด ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน 
ร่วมมือกันปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหล่อหลอม ให้เยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ด้านต่างๆอย่างเป็นสัดส่วนสมดุลกันให้เป็นไปตามการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542 หน้า 22) และการผู้ปกครองเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้แก่
บุตรหลานย่อมพิจารณาถึงคุณภาพที่เหมาะสม มีความมั่นใจและพึงพอใจในการน าบุตรหลานของตน
เข้ามาศึกษา เพ่ือที่จะให้มีการพัฒนาเด็กได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น เพ่ือเป็นการตอบสนองความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานในการด าเนินงาน  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาและปรับปรุง คุณภาพของการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีอ านาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงต้องเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน  เพราะระบบครอบครัว
เป็นระบบทางสังคมที่มีความส าคัญต่อการบริหารโรงเรียน ซึ่งตรงกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 ที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมและ
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มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาที่บ้านหรือการเข้ามามีส่วนร่วมจั ด
การศึกษาในโรงเรียนบทบาทของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ในการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาจึงถือเป็นตัวชี้วัด
หนึ่งที่ส าคัญอันจะส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดการศึกษาต่อไปจากเหตุผลดังกล่าวรวมถึงสภาพการ
แข่งขันด้านคุณภาพการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 

 จากที่กล่าวมาในข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอ
ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ และเผยแพร่สู่องค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้
ประโยชน์ต่อไป 
  

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนก
ตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา  

 1.2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไขปัญหาความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอ
ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

1.3 สมมติฐานของการวจัิย 
 1.3.1 ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
 1.3.2 ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
 1.3.3 ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร  
  ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอ 

ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในปีพุทธศักราช 2556 จ านวน 76 คน 
 1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรไว้ดังนี้ 

   1) ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา 
   2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด ใน 6 ด้าน ได้แก่ 

   1) ด้านการบริหารจัดการ 
   2) ด้านบุคลากร 
   3) ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
   4) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
   5) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
   6) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่  
  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ 

อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.5.1 ท าให้ทราบความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือครูจะ
ได้น าไปใช้ในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 1.5.2 ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน เพ่ือจะได้น าไปใช้ในการด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 1.5.3 ท าให้สามารถน าผลการวิจัยใช้เป็นสารสนเทศในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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1.6 ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดา หรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยซึ่งท าหน้าที่ในการอบรม ดูแล 

สั่งสอน และตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กในขณะที่เรียนอยู่ในระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 การจัดการศึกษา หมายถึง การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กก่อนประถมศึกษาตาม
แนวจัดประสบการณ์และกิจกรรม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบล
บ้านนิเวศน์อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานที่ดูแลเด็กเล็กและให้การศึกษาเด็กอายุระหว่าง 3 - 6 ปี
และมีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา ในการท าการวิจัยในครั้งนี้คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ 
สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 เทศบาลต าบล หมายถึง เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพความรู้สึกที่ดี เจตคติที่ดี เมื่อได้รับการตอบสนองตามความ

คาดหวังกับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือความต้องการของตน 
 ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัด

การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี 
จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 6 ด้าน ได้แก่   

  1) ด้านการบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการเก่ียวกับการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีมาตรฐานและคุณภาพตามหลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
โดยความร่วมมือสนับสนุนของประชาชนในท้องถิ่น ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงาน ด้านการบริหาร 
งบประมาณ และด้านการบริหารบุคคล 

  2) ด้านบุคลากร หมายถึง การสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร ภารโรง และ
พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน เป็นต้น ให้มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีศักยภาพในการจัดการศึกษา อบรม เลี้ยงดู 
และส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้วยความเหมาะสมอย่างมีคุณภาพ 

  3) ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หมายถึง การก่อสร้างหรือ
ปรับปรุงอาคาร สถานที่ และจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ให้มี
ความมั่นคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสม และปลอดภัยแก่เด็กเล็ก ตลอดจนการส่งเสริม
สุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพเด็ก ให้ผู้ปกครองมีความม่ันใจ ไว้วางใจ 



 6 

  4) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร หมายถึง การอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ ์
การเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก เพ่ือให้เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดู และได้รับการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวันและความสามารถ 

  5) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน หมายถึง การสร้างการมีส่วน
ร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 
อีกท้ังยังเป็นการใช้ต้นทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  6) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวัย หมายถึง การส่งเสริมการสร้างเครือขา่ย 
การพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค 
เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดู 
จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยอย่างครอบคลุมกว้างขว้างเป็นพ้ืนฐานของ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพ 

 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกเป็น เพศ 
อายุ และระดับการศึกษา  

 1) เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งเป็น 2 เพศ คือ 
(1) เพศชาย และ (2) เพศหญิง 

 2) อายุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งเป็น 2 ช่วง
อายุ คือ (1) อายุไม่เกิน 40 ปี (2) อายุ 41 ปี ขึ้นไป 

 3) ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับสารนิพนธ์
ฉบับนี้แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี (2) ปริญญาตรีขึ้นไป  



 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
           การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งนี้ผู้วิจัย
ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

  2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  2.2 การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  2.3 มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.4 สภาพทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ 
  2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.6 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
   

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2.1.1 ความหมายและแนวคิดของความพึงพอใจ   
 ความหมายของความพึงพอใจมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายและแนวคิดไว้
โดยทั่วไปเกี่ยวกับความพึงพอใจเป็นจ านวนมาก ดังนี้ 
 มณี โพธิเสน (2543, หน้า 12) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง เป็นความรู้สึก
ยินดี มีเจตคติที่ดีของบุคคล เมื่อได้รับการตอบสนองต่อความต้องการของตน ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีใน
สิ่งนั้นๆ 
 รุ่ง แก้วแดง (2543, หน้า 191 - 194) ได้ให้ทัศนะว่า การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
นอกจากสามารถที่จะดูเรื่องคุณภาพให้บริการขององค์กรได้แล้ว ยังเป็นการประเมินคุณภาพของ
องค์กรในด้านอ่ืนๆ จากมุมมองของลูกค้าได้ด้วย ผลการวัดความพึงพอใจของลูกค้าสามารถน ามาใช้
ประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุงองค์กร ได้แก่เรื่องการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ 
วัฒนธรรม ข้อมูลเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าสามารถที่จะน ามาใช้ประโยชน์มากมายจนกล่าวได้ว่า
องค์กรต้องมีการปรับการบริการกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า แม้การ
ส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าจะเป็นเรื่องจ าเป็นและทุกองค์กรต้องท า แต่ในระบบราชการพบว่ายัง
ไม่มีการท าอย่างจริงจังโดยเฉพาะในระบบราชการของไทย และข้าราชการหลายคน  ก็กลัวการ
ร้องเรียนอย่างมากตรงกันข้ามกับระบบราชการต่างประเทศ ซึ่งถือได้ว่า มีคนให้ข้อมูลจะเป็น
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ประโยชน์อย่างยิ่งสามารถน าไปปรับปรุงงานขององค์กร สามารถออกแบบงานใหม่ให้สอดคล้องและ
ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ 
 กรชกร ชวติ (2544, หน้า 10) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึก 
ที่ดีหรือมีเจตคติที่ดีของบุคคลนั้นๆเมื่อได้รับการตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของตนเอง 
จึงท าให้เกิดความรู้สึกดีต่อสิ่งนั้นๆ 
 วิมลสิทธิ์ หริยางกุล (2546, หน้า 23) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นการให้ค่าความรู้สึกของ
คนที่สัมพันธ์กันกับโลกทัศน์ที่เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดล้อม ค่าความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ความรู้สึก ดี เลว พอใจ สนใจ ไม่สนใจ เป็นต้น 
 กรรณิการ์ จันทร์แก้ว (2548, หน้า 14) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจสรุปได้ว่า 
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบความรู้สึก
ทางบวกเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วจะท าให้เกิดความสุขความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึก
ในทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับและความสุขนี้สามารถท าให้เกิดความสุข
หรือความรู้สึกทางบวกเพ่ิมขึ้นได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลับซับซ้อนและความรู้สึก
นี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกในทางบวกอ่ืนๆ 
 ชวลิต เหล่ารุ่งกาญจน์ (2548, หน้า 26) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือ
ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการ
ของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนองความรู้สึกทางลบความรู้สึก 
ที่มีความสัมพันธ์อย่างสลับ ซับซ้อน และระบบความของความรู้สึกทั้งสามนี้เรียกว่า ระบบความพึง
พอใจ โดยความพึงพอใจที่จะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าความรู้สึก
ทางลบ สิ่งที่ท าให้เกิดความพึงพอใจของมนุษย์มักจะได้ทรัพยากรหรือสิ่งเร้าการวิเคราะห์ระบบความ
พึงพอใจ คือ การศึกษาว่าทรัพยากร หรือสิ่งเร้า แบบใดเป็นสิ่งที่ต้องการที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจ
และความสุขแก่มนุษย์ ความพึงพอใจจะเกิดได้มากที่สุด เมื่อมีทรัพยากรทุกอย่างที่ต้องการครบถ้วน 
 วูม (Vroom. 1964, P. 9) กล่าวว่า ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใช้แทน
กันได้เพราะทั้งสองค านี้ หมายถึง ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ทัศนคติทาง 
บวกจะแสดงให้เห็นความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติทางลบจะแสดงให้เห็นความไม่พึงพอใจในสิ่ง
นั้น 
 โครมิค (Mc Cormic. 1965, P. 349) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นแรงจูงใจของมนุษย์ที่ตั้ง
บนพื้นฐาน (Basic Need) มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด กับผลสัมฤทธิ์และสิ่งจูงใจ (Incentive) และ
พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการ 
 วอลแมน (Walman. 1973, P. 384) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึก (Feeling) มี
ความสุขเมื่อได้รับผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย (Goals) ความต้องการ (Want) หรือแรงจูงใจ (Motivation) 
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 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพความรู้สึกที่ดี เจตคติที่ดี เมื่อได้รับการตอบสนอง
ตามความคาดหวังกับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือความต้องการของตน แต่ทั้งนี้บุคคลแต่ละคนย่อมมีความ 
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับค่านิยมและประสบการณ์ที่ได้รับ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับ
ผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย หรือเป็นความรู้สึก ขึ้นสุดท้ายที่ได้รับผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 2.1.2 ลักษณะความพึงพอใจ 
  อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548, หน้า 173 – 174) ได้กล่าวถึงลักษณะ
ของความพึงพอใจ ดังนี้ 
   1. ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลหรือ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง บุคคลจะรับรู้ความพึงพอใจ จ าเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัวการตอบสนอง
ความต้องการส่วนบุคคลด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอ่ืนและสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ท าให้แต่ละคนมี
ประสบการณก์ารรับรู้ เรียนรู้ สิ่งที่ได้รับการตอบสนองแตกต่างกันไป และหากสิ่งที่ได้รับเป็นไปตามความ
ต้องการก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ 
   2. ความพึงพอใจเกิดจากการการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับ
จริงในสถานการณ์หนึ่งในความพึงพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บุคคลย่อมมีข้อมูลอ้างอิงต่างๆ เช่น ประสบการณ์
ส่วนตัว ความรู้จากการเรียนรู้ ค าบอกเล่าของกลุ่มเพ่ือน ซึ่งจะเกิดเป็นความคาดหวังต่อสิ่งที่ควรจะได้รับ 
และผู้ทีไ่ด้รับจะประเมินสิ่งที่ได้รับจริง และถ้าหากสิ่งที่ได้รับเป็นตามความคาดหวังจะเกิดเป็นความพึง
พอใจและในทางตรงกันข้ามหากสิ่งที่ได้รับไม่เป็นไปตามความคาดหวังผลก็คือความไม่พึงพอใจในสิ่งนั้น 
   3. ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
เนื่องจากในแต่ละช่วงเวลาบุคคลย่อมมีความคาดหวังต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ 
ความรู้สึก ประสบการณ์ท่ีได้มาระหว่างนั้น ท าให้ระดับความพึงพอใจขึ้นๆ ลงๆ ตลอดเวลา ซึ่งส่งผลให้
สิ่งที่ได้รับกับสิ่งที่คาดหวังเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 
 จากนิยามข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึก เจตคติ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง      
ในเชิงบวก และเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองจากสิ่งนั้น 
 2.1.3 ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ 
 การที่บุคคลในในองค์กรจะเกิดความรู้จักพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่
กับองค์ประกอบของสิ่งที่จูงใจที่องค์กรมีอยู่  ถ้าองค์กรมีปัจจัยที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคคลใน
องค์นั้นย่อมเกิดความพึงพอใจมาก ซึ่งได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ท าการศึกษาไว้ ดังนี้ 
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (2549, หน้า 3) ยังได้ก าหนดคุณภาพการให้บริการ
ประกอบด้วยประเด็นส าคัญๆ 2 ประการ คือ 1) ความพึงพอใจในกระบวนการขั้นตอนให้บริการ 2) 
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ส าคัญๆ ดังนี้ 
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  1. สถานทีบ่ริการ การเข้าถึงสถานที่บริการได้สะดวกเมื่อลูกค้ามีความต้องการย่อมก่อให้ 
เกิดความพึงพอใจต่อการบริการ ท าเล ที่ตั้ง และการกระจาย สถานที่บริการให้ทั่วถึงเพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ลูกค้าจึงเป็นเรื่องส าคัญ 
  2. การส่งเสริมแนะน าบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดขึ้นได้จากการได้ยิน
ข้อมูลข่าวสารหรือบุคคลอื่นกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการในทางบวกหากตรงกับความเชื่อที่มีก็
จะมีความรู้สึกดีกับบริการดังกล่าว อันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการตามมาได้ 
  3. ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการบริหารการบริการ และผู้ปฏิบัติการล้วนเป็นบุคคลที่มีบทบาท
ส าคัญต่อการปฏิบัติงานบริการ ให้ผู้รับการบริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผู้บริหารการบริการที่วาง
นโยบายการบริการ โดยค านึงถึงความส าคัญของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติ
หรือพนักงานบริการที่ตระหนักถึงลูกค้าเป็นส าคัญ แสดงพฤติกรรมการบริการและสนองบริการที่ลูกค้า
ต้องการความสนใจเอาใจใส่อย่างเดียวที่ด้วยจิตส านึกของการบริการ 
  4. สภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริการมีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้ามักชื่นชมสภาพแวดล้อมของการบริการเกี่ยวข้องกับการออกแบบ
อาคารสถานที่ ความสวยงามของการตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์และการให้สีสันการจัดแบ่งพ้ืนที่
เป็นสัดส่วนตลอดจนการออกแบบวัสดุเครื่องใช้งานบริการ เช่น ถุงหิ้วใส ซอง กระดาษ จดหมาย ฉลาก
สินค้า เป็นต้น 
  5. ขบวนการบริการ มีวิธีการน าเสนอบริการในขบวนการบริการเป็นส่วนส าคัญในการ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ประสิทธิภาพของการจัดกระบวนการส่งผลให้การปฏิบัติงานบริการ
แก่ลูกค้า มีความคล่องตัวและสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ เช่น การน า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดระบบข้อมูลของการส ารองห้องพักโรงแรม หรือสายการบิน การใช้
เครื่องฝาก ถอนอัตโนมัติ การให้ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติในการรับ โอนสายในการติดต่อองค์การต่างๆ 
เป็นต้น 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544, หน้า 124 – 129) ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า ปัจจุบันนี้ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ในลักษณะใด อยู่ที่ปัจจัยที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
  1. ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านบุคคล หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับงาน ดังนี้ 
   1.1 ประสบการณ ์
   1.2 เพศ 
   1.3 จ านวนสมาชิกในความรับผิดชอบ 
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   1.4 อายุ 
   1.5 เวลาในการท างาน 
   1.6 เชาว์ปัญญา 
   1.7 การศึกษา 
   1.8 บุคลิกภาพ 
   1.9 ระดับเงินเดือน 
   1.10 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
   1.11 ความพอใจในงาน 
  2. ปัจจัยด้านงาน ปัจจัยด้านงาน หมายถึงคุณลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
   2.1 ลักษณะงาน 
   2.2 ฐานะทางวิชาการ 
   2.3 ขนาดของหน่วยงาน 
   2.4 ระยะเวลาในการเดินทาง 
   2.5 สภาพทางภูมิศาสตร์ 
   2.6 โครงสร้างของงาน 
  3. ปัจจัยด้านการจัดการ  ปัจจัยด้านการจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการ ได้แก่  
   3.1 ความมั่นคงในงาน 
   3.2 รายรับ 
   3.3 ผลประโยชน์ 
   3.4 โอกาสก้าวหน้า 
   3.5 อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ 
   3.6 สภาพการท างาน 
   3.7 เพ่ือนร่วมงาน 
   3.8 ความรับผิดชอบงาน 
   3.9 การนิเทศงานส าหรับพนักงาน 
   3.10 การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา 
   3.11 ความศรัทธาในผู้บริการ 
   3.12 ความเข้าใจกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน 
 ทองใบ สุดชารี (2549, หน้า 6) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการท างานยังขึ้นอยู่กับการ
สร้างแรงจูงใจที่ดีให้แก่พนักงาน และการร่วมมือกันท างาน เราจะพบว่าประสิทธิภาพจะลดลงหาก
สมาชิกขององค์การขาดการเอาใจใส่ต่อภารกิจของตนเอง 
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 เรืองชัย ไตรพรกนกรัตน์ (2546, หน้า 14) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของความพึงพอใจใน
การท างาน มีดังนี้ 
  1. ความมั่นคงปลอดภัย ได้แก่ ความมั่นคงในการท างาน การได้ท างานตามหน้าที่อย่าง
เต็มความสามารถ และได้รับความเป็นธรรม 
  2. โอกาสก้าวหน้าในการท างาน เช่น การมีโอกาสเลื่อนขั้นต าแหน่งสูงขึ้นการมีโอกาส
ได้รับสิ่งตอบแทนจากความสามารถในการท างาน 
  3. พอใจในการจัดการ ได้แก่ ความพึงพอใจในการท างาน และความพึงพอใจในการจัดการ 
  4. ค่าจ้าง มีความรู้สึกพอใจค่าจ้างและรู้สึกสมเหตุสมผลในสิ่งตอบแทนนั้นๆ 
  5. ลักษณะงานที่ท า ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงานที่ท า หากได้ท างานตรงตามความ
ต้องการและความถนัด 
  6. การบังคับบัญชา มีส่วนท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานได้ 
  7. ลักษณะทางสังคม หากผู้ปฏิบัติสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ก็จะ
เกิดความพอใจในการท างานนั้นๆ 
  8. การคมนาคมและสื่อสาร ช่วยให้เกิดความพึงพอใจต่อการท างานมากน้อยต่างกัน 
  9. สภาพการท างาน ได้แก่ แสง เสียง ห้องน้ า ชั่วโมงการท างาน มีส่วนช่วยให้เกิดความ
พึงพอใจมากน้อยตา่งกันได ้
  10. สิ่งตอบแทน เช่น เงินบ าเหน็จตอบแทนเมื่อออกจากงาน การรักษาพยาบาล ที่อยู่
อาศัย ก็มีส่วนให้เกิดความพึงพอใจในการท างานได้ 
 กล่าวโดยสรุป ปัจจัยที่ส าคัญต่อความพึงพอใจมี 3 ประการ ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัย
ด้านงาน และปัจจัยด้านการจัดการ ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 ประการนี้ จะต้องมีความสอดคล้องกันและส่งผลดี
ต่อการปฏิบัติงานด้วย 
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 2.1.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Two-Factor Theory) 
 เฟรดเดอริค เฮิร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg) ได้พัฒนาทฤษฎีการจูงใจซึ่งเป็นที่นิยมอย่าง

แพร่หลาย คือ ทฤษฎีสองปัจจัย โดยแบ่งเป็นปัจจัยอนามัย และปัจจัยจูงใจ 

 
ภาพที่ 2.1 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Two-Factor Theory) 

 
 ปัจจัยอนามัย (Hygiene factors) ได้แก่สภาพแวดล้อมของการท างาน และวิธีการบังคับ

บัญชาของหัวหน้างาน ถ้าหากไม่เหมาะสม หรือบกพร่องไป จะท าให้บุคคลรู้สึกไม่พอใจในงาน ซึ่งถ้ามี
พร้อมสมบูรณ์ก็ไม่สามารถสร้างความพอใจในงานได้ แต่ยังคงปฏิบัติงานอยู่ เพราะเป็นปัจจัยที่ปูองกัน
ความไม่พอใจในงานเท่านั้น ไมใ่ช่ปัจจัยที่จะส่งเสริมให้คนท างาน โดยมีประสิทธิภาพ หรือผลผลิตมาก
ขึ้นได้ ตัวอย่างปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ นโยบายของหน่วยงาน สภาพแวดล้อมการท างาน ความสัมพันธ์ระหว่าง 
เพ่ือนร่วมงาน แบบการบริหารงาน เงินเดือน สวัสดิการต่างๆ ความมั่นคง ความปลอดภัย เป็นต้น 

 ปัจจัยจูงใจ (Motivating Factors) ได้แก่ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของงาน และท าให้ผู้
ปฏิบัติมีความพอใจในงาน ใช้ความพยายาม และความสามารถทุ่มเทในการท างานมากขึ้น เช่น ความ 
ส าเร็จ การได้รับการยกย่อง ได้รับผิดชอบในงาน ลักษณะงานที่ท้าทาย เหมาะกับระดับความสามารถ
มีโอกาส ก้าวหน้าและพัฒนาตนเองให้สูงขึ้น เป็นต้น 

 การสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงมีสองข้ันตอน คือ ตอนแรกหัวหน้างานหรือผู้บริหารต้อง
ตรวจสอบให้มั่นใจว่าปัจจัยอนามัยไม่ขาดแคลนหรือบกพร่อง เช่น ระดับเงินเดือนค่าจ้างเหมาะสมงาน
มีความมัน่คงสภาพแวดล้อมปลอดภัยและอ่ืนๆ จนแน่ใจว่าความรู้สึกไม่พอใจจะไม่เกดิขึน้ในหมูผู่้ปฏิบัติงาน 
ในตอนที่สองคือการให้โอกาสที่จะได้รับปัจจัยจูงใจ เช่น การได้รับการยกย่องในความส าเร็จ และผลการ
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ปฏิบัติงานมอบความรับผิดชอบตามสัดส่วน ให้โอกาสใช้ความสามารถในงานส าคัญ ซึ่งอาจต้องมีการ
ออกแบบการท างานให้เหมาะสมด้วย การตอบสนองด้วยปัจจัยอนามัยก่อน จะท าให้เกดิความรู้สึกเป็นกลาง 
ไม่มีความไม่พอใจ แล้วจึงใช้ปัจจัยจูงใจเพ่ือสร้างความพอใจ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติ งานทุ่มเทในการ
ท างานอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น (อ้างใน ร าเพย แดงประไพ, 2550, หน้า 38-41) 

 เฮิร์ซเบิร์กได้ลดความต้องการห้าขั้นของมาสโลวเ์หลอืเพียงสองระดับ คือ ปัจจัยอนามัยเทียบได้
กับการสนองตอบต่อความต้องการระดับต่ า (ความต้องการทางกาย ความต้องการความปลอดภัยและ
ความต้องการทางสังคม) ส่วนปัจจัยจูงใจเทียบได้กับการสนองตอบ ต่อความต้องการระดับสูง (เกียรติยศ
ชื่อเสียง และความสมบูรณ์ในชีวิต) 

 ทฤษฎีล าดับความต้องการ (Hierarchy of Needs Theory) 
 เป็นทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นโดย อับราฮัม มาสโลว์ (Abrahum Maslow) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย

แบรนดีส์ เป็นทฤษฎีที่รู้จักกันมากที่สุดทฤษฎีหนึ่ง ซึ่งระบุว่าบุคคลมีความต้องการเรียงล าดับจาก
ระดับพ้ืนฐานที่สุดไปยังระดับสูงสุด กรอบความคิดท่ีส าคัญของทฤษฎีนี้มีสามประการ คือ 

  1. บุคคลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความต้องการ มีอิทธิพลหรือเป็นเหตุจูงใจต่อพฤติกรรม ความ
ต้องการที่ยังไม่ได้รับ การสนองตอบเท่านั้นที่เป็นเหตุจูงใจ ส่วนความต้องการที่ได้รับการสนองตอบแล้ว
จะไม่เป็นเหตุจูงใจอีกต่อไป  

  2. ความต้องการของบุคคลเป็นล าดับชั้นเรียงตามความส าคัญจากความต้องการพ้ืนฐาน 
ไปจนถึงความต้องการที่ซับซ้อน  

  3. เมื่อความต้องการล าดับต่ าได้รับการสนอบตอบอย่างดีแล้ว บุคคลจะก้าวไปสู่ความ
ต้องการล าดับที่สูงขึ้นต่อไป  

 มาสโลว์ เห็นว่าความต้องการของบุคคลมีห้ากลุ่มจัดแบ่งได้เป็นห้าระดับจากระดับต่ าไปสูง 
เพ่ือความเข้าใจ มักจะแสดงล าดับของความต้องการเหล่านี้ โดยภาพ ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.2 แสดงล าดับความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของมาสโลว์ 
 

 ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) 
 เป็นความต้องการล าดับต่ าสุดและเป็นพ้ืนฐานของชีวิต เป็นแรงผลักดันทางชีวภาพ เช่น  

ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ ที่อยู่อาศัย หากพนักงานมีรายได้จากการปฏิบัติงานเพียงพอ ก็จะ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยมีอาหารและที่พักอาศัย เขาจะมีก าลังที่จะท างานต่อไป  และการมีสภาพ 
แวดล้อมการท างานที่เหมาะสม เช่น ความสะอาด ความสว่าง การระบายอากาศที่ดี การบริการสุขภาพเป็น
การสนองความต้องการในล าดับนี้ได้ 

 ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) 
 เป็นความต้องการที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ความต้องการทางร่างกายได้รับการตอบสนองอย่าง

ไม่ขาดแคลนแล้ว หมายถึง ความต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากอันตรายทั้งทางกายและจิตใจความ 
มั่นคงในงานในชีวิต และสุขภาพ การสนองความต้องการนี้ต่อพนักงานท าได้หลายอย่าง เช่น การประกัน 
ชีวิตและสุขภาพ กฎระเบียบข้อบังคับท่ียุติธรรม การให้มีสหภาพแรงงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น 

 ความต้องการทางสังคม (Social Needs) 
 เมื่อมีความปลอดภัยในชีวิตและมั่นคงในการงานแล้ว คนเราจะต้องการความรัก มิตรภาพ 

ความใกล้ชิดผูกพัน ต้องการเพื่อน การมีโอกาสเข้าสมาคมสังสรรค์กับผู้อ่ืน ได้รับการยอมรับเป็นสมาชิก
ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่ม 
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 ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) 
 เมื่อความต้องการทางสังคมได้รับการตอบสนองแล้ว คนเราจะต้องการสร้างสถานภาพของ

ตัวเองให้สูงเด่น มีความภูมิใจและสร้างการนับถือตนเอง ชื่นชมในความส าเร็จของงานที่ท า ความรู้สึก
มั่นใจในตัวเองและเกียรติยศ ความต้องการเหล่านี้ได้แก่ ยศ ต าแหน่ง ระดับเงินเดือนที่สูง งานที่ท้าทาย 
ได้รับการยกย่องจากผู้อื่น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงาน โอกาสแห่งความก้าวหน้าในงานอาชีพ เป็นต้น 

 ความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต (Self-actualization Needs) 
 เป็นความต้องการระดับสูงสุด คือต้องการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง ต้องการความส าเร็จ

ในสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดของตัวเอง ความเจริญก้าวหน้า การพัฒนาทักษะความสามารถให้ถึงขีดสุดยอด มี
ความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ การก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นในอาชีพและ
การงาน เป็นต้น 

 มาสโลว์แบ่งความต้องการเหล่านี้ออกเป็นสองกลุ่ม คือ ความต้องการที่เกิดจากความขาดแคลน 
(Deficiency needs) เป็นความต้องการระดับต่ า ได้แก่ความต้องการทางกายและความต้องการความ
ปลอดภัยอีกกลุ่มหนึ่งเป็น ความต้องการก้าวหน้าและพัฒนาตนเอง (Growth needs) ได้แก่ความต้องการ 
ทางสังคม เกียรติยศชื่อเสียง และความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต จัดเป็นความต้องการระดับสูง 
และอธิบายว่า ความต้องการระดับต่ าจะได้รับการสนองตอบจากปัจจัยภายนอกตัวบุคคล  ส่วนความ
ต้องการระดับสูง จะได้รับการสนองตอบ จากปัจจัยภายในตัวบุคคลเอง (อ้างใน ร าเพย แดงประไพ, 2550, 
หน้า 38 - 41) 

 ตามทฤษฎีของมาสโลว์ ความต้องการที่รับการตอบสนองอย่างดีแล้ว จะไม่สามารถเป็นเงื่อนไข 
จูงใจบุคคลได้อีกต่อไป แม้ผลวิจัยในเวลาต่อมาไม่สนับสนุนแนวคิดทั้งหมดของมาสโลว์ แต่ทฤษฎีล าดับ
ความต้องการของเขาก็เป็นทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐาน ในการอธิบายองค์ประกอบของ แรงจูงใจ ซึ่งมีการพัฒนา
ในระยะหลังๆ 
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 ทฤษฎี ERG ของแอลเดอร์เฟอร์ (ERG Theory) 
 เคลย์ตัน แอลเดอร์เฟอร์ (Clayton Alderfer) แห่งมหาวิทยาลัยเยล ได้รับปรับปรุงล าดับความ

ต้องการตามแนวคิดของมาสโลว์เสียใหม่ เหลือความต้องการเพียงสามระดับ คือ 
 

Clayton Alderfer’s ERG Theory 
 
 
 
 

              Satisfaction   Progression 

              Frustration    Regression 
 

ภาพที่ 2.3 ทฤษฎีความต้องการ ERG ของแอลเดอร์เฟอร์ (ERG Theory) 
 
 1. ความต้องการด ารงชีวิตอยู่ (Existence Needs) คือความต้องการทางร่างกายและ

ความปลอดภัยในชีวิต เปรียบได้กบัความต้องการระดับต่อของมาสโลว์ ย่อโดย E 
 2. ความต้องการความสัมพันธ์ (Relatedness Needs) คือความต้องการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

กับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทั้งในที่ท างานและสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ตรงกับความต้องการทางสังคม
ตามแนวคิดของมาสโลว์ ย่อโดย R 

 3. ความต้องการเจริญเติบโต (Growth Needs) คือความต้องการภายในเพ่ือการพัฒนาตัวเอง 
เพ่ือความเจริญเติบโตพัฒนาและใช้ความสามารถของตัวเองได้เต็มที่ แสวงหาโอกาสในการเอาชนะ
ความทา้ทายใหม่ๆ เปรียบได้กับความต้องการชื่อเสียงและการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิตตามแนวคิดของ
มาสโลว์.ย่อโดย G  

 มีความแตกต่างสองประการระหว่างทฤษฎี ERG และทฤษฎีล าดับความต้องการ คือ 
 ประการแรก มาสโลว์ยืนยันว่า บุคคลจะหยุดอยู่ที่ความต้องการระดับหนึ่งจนกว่าจะได้รับ

การตอบสนองแล้ว แต่ทฤษฎี ERG อธิบายว่า ถ้าความต้องการระดับนั้นยังคงไม่ได้รับการตอบสนองต่อไป 
บุคคลจะเกิดความคับข้องใจ แล้วจะถดถอยลงมาให้ความสนใจในความความต้องการระดับต่ ากว่าอีก
ครั้งหนึ่ง 

 ประการที่สอง ทฤษฎี ERG อธิบายว่า ความตอ้งการมากกว่าหนึ่งระดับอาจเกิดขึ้นได้ในเวลา
เดียวกัน หรือบุคคลสามารถถูกจูงใจด้วยความต้องการมากกว่าหนึ่งระดับในเวลาเดียวกัน เช่น ความ

 

Existence Needs 
Relatedness 

Needs 

 

Growth Needs 
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ต้องการเงนิเดือนที่สูง (E) พร้อมกับความต้องการทางสังคม (R) และความต้องการโอกาสและอิสระในการ
คิดตัดสินใจ (G) 

 ทฤษฎีความต้องการจากการเรียนรู้ (Learned Needs Theory) 
 เดวิด ซี แมคเคิลแลนด์ (Mc Clelland, David C.) เป็นผู้เสนอทฤษฎีความต้องการจากการเรียนรู้

ขึ้น โดยสรุปว่าคนเราเรียนรู้ความต้องการจากสังคมที่เกี่ยวข้อง ความต้องการจึงถูกก่อตัวและพัฒนา
มาตลอดช่วงชีวิตของแต่ละคน และเรียนรู้ว่าในทางสังคมแล้ว เรามีความต้องการที่ส าคัญสามประการ คือ 

 

 
 

ภาพที่ 2.4 ทฤษฎีความต้องการจากการเรียนรู้ (Learned Needs Theory) 
 
 ความต้องการความส าเร็จ (Need for Achievement) เป็นความต้องการที่จะท างานได้

ดีขึน้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีมาตรฐานสูงขึ้นในชีวิต มีผู้ความต้องการความส าเร็จสูงจะมีลักษณะพฤติกรรม 
ดังนี้ 

   1. มีเปูาหมายในการท างานสูง ชัดเจนและท้าทายความสามารถ  
   2. มุ่งท่ีความส าเร็จของงานมากกว่ารางวัล หรือผลตอบแทนเป็นเงินทอง  
   3. ต้องการข้อมูลย้อนกลับในความก้าวหน้าสู่ความส าเร็จทุกระดับ  
   4. รับผิดชอบงานส่วนตัวมากกว่าการมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืน  

 ความต้องการอ านาจ (Need for Power) เป็นความต้องการที่จะมีส่วนควบคุมสร้างอิทธิพล 
หรือรับผิดชอบในกิจกรรมของผู้อื่น ผู้มีความต้องการอ านาจจะมีลักษณะพฤติกรรม ดังนี้ 

  1. แสวงหาโอกาสในการควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน  
  2. ชอบการแข่งขันในสถานการณ์ที่มีโอกาสให้ตนเองครอบง าคนอ่ืนได้  
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  3. สนุกสนานในการเชิญหน้าหรือโต้แย้งต่อสู่กับผู้อ่ืน  
 ความต้องการอ านาจมีสองลักษณะ คือ อ านาจบุคคล และอ านาจสถาบัน อ านาจบุคคลมุ่ง

เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าองค์กร แต่อ านาจสถาบันมุ่งเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมโดยท างานร่วมกับคนอ่ืน 
 ความต้องการความผูกพัน (Need for Affiliation) เป็นความต้องการที่จะรักษามิตรภาพ

และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไว้อย่างใกล้ชิด ผู้มีความต้องการความผูกพันมีลักษณะ ดังนี้ 
  1. พยายามสร้างและรักษาสัมพันธภาพและมิตรภาพให้ยั่งยืน  
  2. อยากให้บุคคลอื่นชื่นชอบตัวเอง  
  3. สนุกสนานกับงานเลี้ยง กิจกรรมทางสังคม และการพบปะสังสรรค์  
  4. แสวงหาการมีส่วนร่วม ด้วยการร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม หรือองค์กรต่างๆ  
 สัดส่วนของความต้องการทั้งสามนี้ ในแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน บางคนอาจมีความต้องการ

อ านาจสูงกว่าความต้องการด้านอ่ืนในขณะที่อีกคนหนึ่งอาจมีความตอ้งการความส าเร็จสูง เป็นต้น ซึ่งจะ
เป็นส่วนที่แสดงอุปนิสัยของคนคนนั้นได้ 

 ดังนั้นจะเห็นว่า ทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจทั้งสิ้น โดยเป็น
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ โดยที่ความต้องการเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันท าให้มนุษย์มีพฤติกรรม
ต่อเรื่องต่างๆ แตกต่างกันออกไป 

   

2.2 การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 2.2.1 นโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 ปัจจุบันแนวคิดของการกระจายอ านาจในการบริหารงานของรัฐบาลกลาง จะมุ่งเน้นการกระจาย

อ านาจไปยังท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการมากขึ้น ส่วนกลางเป็นเพียงผู้ก าหนดนโยบายในภาพรวมเป็นส าคัญ 
รวมทัง้แนวความคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจในการจัดการศึกษาของชาติทั้งนี้ ได้มีกฎหมายก าหนดให้ 
รัฐต้องกระจายอ านาจแก่ท้องถิ่นด้วยกันหลายฉบับ ดังจะสรุปได้ในประเดน็ที่เกีย่วข้องกับท้องถิ่นได้ ดังนี้ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดบทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับท้องถิน่และการจัดการศึกษา 
ดังนี้ 

  มาตรา 43 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ
จะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ต้องค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 มาตรา 78 รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง 
 มาตรา 81 รัฐต้องให้การศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้ 

คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกีย่วกบัการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรงุการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
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 มาตรา 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีหน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม
และฝึกอาชีพ ตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอบรมของรฐัแต่ตอ้งไมข่ัดต่อ มาตรา 43 และมาตรา 81 ทั้งนี้ตามที่กฎหมายก าหนด (กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น, 2542, หน้า 1-5) 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ดังนี้ 

  มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ
ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในของท้องถิ่น 

  มาตรา 42 ในกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในด้านการจัด
การศกึษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและมีหน้าที่เกี่ยวกับการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษารวมทั้งเสนอแนะ
การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน
ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาใช้การจัดการศึกษาดังนี้ 

   (1) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยอาจจัดเก็บ
ภาษีเพ่ือการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการ

จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
   (6) ส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ 
   (9) การจัดการศึกษา 
   (10) การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
   (11) การบ ารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  มาตรา 22 เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล อาจมีรายได้จากภาษีอากร 

ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ดังต่อไปนี้ฯลฯ 
   (9) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
  มาตรา 30 แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการดังนี้ 
   (1) ให้ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณรัฐด าเนินการอยู่ในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในระยะเวลาทีก าหนดดังนี้ 
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    (ก) ภารกิจที่เป็นการด าเนินการซ้ าซ้อน ระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือภารกิจที่รฐัจัดบริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการให้เสร็จภายในสี่ปีการจัดตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การบริการสาธารณะในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้ไปเป็นตามความจ าเป็นและความต้องการของท้องถิ่น 

 พระราชบัญญัติเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ พระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

  มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม 

  มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

   (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
   (7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 
  มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดกิจการในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
   (4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
   (8) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  มาตรา 82 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายได้ ดังนี้ 
   (6) รายได้อ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
   (7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 มีนาคม 2542 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบสาระส าคัญของนโยบายและ

แผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติเสนอในมาตรการ
ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่น ดังนี้ 

  มาตรการที ่3 รัฐสนับสนุนให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี ตามท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 43 และมาตรา 289 

  มาตรการที่ 4 ก าหนดบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาทั้งนี้
ส านักงบประมาณ มีความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยให้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องจัดท ายุทธศาสตร์ย่อยการกระจายอ านาจจัดการศึกษา
ของท้องถิ่น 
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 2.2.2 จุดประสงค์และเป้าประสงค์การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 ตามที่รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กระจายอ านาจในการปกครอง 

และการก าหนดการพัฒนามนุษย์ในด้านต่างๆ ดังนั้นจึงได้ก าหนดเปูาประสงคข์องการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่นไว้ดังนี้ 

  1. วิสัยทัศน์การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
  พัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้มีคุณลักษณะ วิถีชีวิต และการจัดการที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ 
  2. วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
  เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ

อารมณ ์สังคม สติปัญญา และลักษณะนิสัยให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เต็มศักยภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรม ระเบียบวินัย และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมทั้งพัฒนา 
คุณภาพ ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

  3. ภารกิจการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
  จัดเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัยตามแนวประสบการณ์ระดับก่อนประถมศึกษาเพ่ือให้เด็ก

ปฐมวัยได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และสติปัญญา เต็มตามศักยภาพ และมี
ความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.5 โครงสร้างการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

ท้องถิ่น 
เทศบาล, อบต., อบจ. 

 

พิจารณาตามศักยภาพและความต้องการของประชาชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อายุ 0 - 3 ขวบ 

ร.ร.ปฐมวัย 
(อนุบาลศึกษา) 

 

 

จัดเตรียมความพร้อมตามพัฒนาการของเด็กในลักษณะการ
เลี้ยงดู เป็นเวลา 3 ปี โดยให้ผู้ดูแลเด็กซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็กเป็นบุคลากรหลัก 

จัดเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัย (อนุบาลศึกษา) เป็น 2 - 3 ปี 
เพื่อเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับ จัดตามหลักสูตรก่อนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (อนุบาลศึกษา) ที่ชาติก าหนดให้ครูผู้ส าเร็จ
การศึกษาปฐมวัยเป็นบุคลากรหลัก 
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 ในปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. เทศบาล 
  2. องค์การบริหารส่วนต าบล 
  3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  4. รูปพิเศษ 
 ซึ่งในแต่ละท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลยังมีระดับชั้น

ของตนเอง ซึ่งแตกต่างกันทั้งรายได้ จ านวนประชากร ระบบบริหาร บุคลากรในองค์การท าให้ท้องถิ่นแต่
ละแห่งมีศักยภาพในการจัดการศึกษาต่างกัน ดังนั้น เพ่ือให้การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นชัดเจนขึ้นในทางปฏิบัติ ส านักบริหารการศึกษาท้องถิ่น จึงก าหนดยุทธศาสตร์ย่อยการกระจาย
อ านาจการจัดการศึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.6 การก าหนดยุทธศาสตร์ย่อยการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 
 

ศธ. มท. 

ท้องถิ่น 

อบต. อบจ. พิเศษ เทศบาล 

โรงเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.ปฐมวัย (อนุบาลศึกษา) 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับ 9 ปี 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี 
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 2.2.3 กรอบการแบ่งภาระความรับผิดชอบการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
 ภาระงานในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปัจจุบันการจัดการศึกษาท้องถิ่น รัฐบาลก าหนด

นโยบายกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการตามหลักการกระจายอ านาจ อาจกล่าวได้โดยสรุปดังนี้ 
  1. หลักการกระจายอ านาจในการจัดการศึกษาท้องถิ่น ซึ่งเดิมได้รวมอ านาจไว้ที่ราชการ

ส่วนกลาง ให้ไปอยู่กับราชการส่วนท้องถิ่น 
  2. หลักการมอบภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ

ท้องถิ่นและประชาชน ดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางรากฐานการประถมศึกษาไว้
แต่เดิมและเช่นที่นานาอารยประเทศจัดท าอยู่ 

  3. หลักการให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษาท้องถิ่น รัฐจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องก็
เฉพาะในท้องถิ่นและประชาชนยังช่วยตนเองไม่ได้ 

 หลักการดังกล่าวเป็นหลักการอย่างกว้างๆซึ่งได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารการศึกษาของ
ท้องถิ่นสืบมา อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การบรหิารการศกึษาของท้องถิ่นเป็นไปอย่างเหมาะสมกระทรวงมหาดไทย
ไดม้ีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและท างานพิจารณาแนวทางในการด าเนินงานจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 เกณฑ์และภารกิจรับผิดชอบการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
 การแบ่งระดับภารกจิการจัดการศกึษาตามความพร้อมและศักยภาพตามขนาดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนต าบล และการปกครองรูปพิเศษ (เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร) 

 ทั้งนี้ ผลการพิจารณาที่คณะกรรมการน าเสนอขอความเห็นชอบกระทรวงมหาดไทยและก าลัง
ศึกษาเกณฑ์รายได้ที่จะให้ท้องถิ่นไปเป็นกรอบแนวทางจัดการศึกษาตามศักยภาพได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้ 

  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมระดับที่ 1 ความพร้อมสูงด าเนินการ ดังนี้ 
   1.1 จัดการศึกษาก่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (อนุบาล / ปฐมวัย) 
   1.2 จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 12 ปี 
   1.3 จัดการส่งเสริมอาชีพ 
   1.4 จัดการศึกษานอกระบบ 
   1.5 จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
   1.6 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมระดับที่ 2 ความพร้อมปานกลางด าเนินการ

ดังนี้ 
   2.1 จัดการศึกษาก่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (อนุบาล/ปฐมวัย) 
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   2.2 จัดการส่งเสริมอาชีพ 
   2.3 จัดการศึกษานอกระบบ 
   2.4 จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
   2.5 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมระดับที่ 2 ความพร้อมปานกลาง ด าเนินการดังนี้ 
   3.1 จัดการส่งเสริมอาชีพ 
   3.2 จัดการศึกษานอกระบบ 
   3.3 จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
   3.4 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เป้าหมายการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
 การจัดการศึกษาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะด าเนินการ เพ่ือให้ประชาชนของท้องถิ่น

ได้รับการการศึกษาอบรมตามที่รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพระราชบัญญัติเฉพาะของ
ท้องถิ่น ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ จึงเห็นควรที่องค์กรท้องถิ่นจะต้องจัดการศึกษาแก่
ประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด ตามความพร้อมและความต้องการของประชาชน ดังนี้ 

  1. การด าเนินการศูนย์พัฒนาเด็ก เป็นการจัดเตรียมความพร้อมตามพัฒนาการของเด็ก
ในลักษณะการเลี้ยงดูแก่เด็กกลุ่มอายุ 0-3 ปี อาจจัดในลักษณะศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กเป็นการเฉพาะซ่ึง
ควรให้ผู้ดูแลเด็กซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเป็นผู้ปฏิบัติการ 

  2. การจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาลศึกษา) เป็นการจัดเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัย 
(อนุบาลศึกษา) แก่เด็กกลุ่มอายุ 4-6 ปี โดยจัดในลักษณะเตรียมความพร้อมแก่เด็ก เพ่ือเข้าสู่การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานภาคบังคับ ทั้งนี้จะต้องจัดตามแนวหลักสูตรก่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (ก่อนประถมศึกษา)
ตามท่ีกระทรวงก าหนด ควรให้ครูผู้ส าเร็จเฉพาะด้าน (อนุบาลศึกษา/ปฐมวัย) เป็นบุคลากรหลัก  

 2.2.4 บทบาทและความสัมพันธ์ของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 การน าเอานโยบายการจัดการศึกษาของชาติไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการนั้นผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องท าหน้าที่บริหารการศึกษาด้วยความสามารถให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงสุด
การบริหารการศึกษาจะประสบความส าเร็จได้นั้น ขั้นอยู่กับองค์ประกอบของการเรียนการสอนที่จะท าให้
นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างสมบูรณ์ มอิีทธิพลมาจากหลายด้านด้วยกัน เช่น สภาวะแวดลอ้มของชุมชน 
สิ่งแวดล้อมภายในบ้าน กลุ่มเพ่ือนการปรับปรุง และการพัฒนา การศึกษาจึงไม่อาจละเลยกันกับสภาพ 
แวดล้อมต่างๆ ร่วมทั้งบุคคลที่ใกล้ชิดกับนักเรียน (จ าเรียง ถาวรสิน, 2544 หน้า 36) ผู้ปกครองเป็นบุคคลที่
ใกล้ชิดกับนักเรียนที่สุด ทั้งยังเป็นองค์ประกอบทีส่ าคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง เพราะว่านักเรียนทีไ่ด้รับการ
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พัฒนาด้วยวิธีการที่ถูกต้องจากโรงเรียน เมื่อได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเป็นการเสริมแรงจากผู้ปกครอง 
นักเรียนจะเกิดความพร้อมในการเรียนรู้ และเรียนรู้อย่างมีความสุข การพัฒนาในด้านต่างๆ เป็นไปตาม
เปูาหมาย (สมชาย กองจินดา, 2543 หน้า 2) ดังนั้น บทบาทของผู้ปกครองมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การศึกษาของนักเรียน การที่ผู้ปกครองนักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ท าให้
โรงเรียนทราบถึงทิศทางในการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี 

 ประดิษฐา จันทร์ไทย (2532, หน้า 10) ได้ให้ความหมายของการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการศึกษาว่า การทีบุ่คคลหรือกลุ่ม ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ร่วมมือและตัดสินใจในการก าหนดทิศทาง 
เปูาหมาย นโยบาย และแผนการเรียนการสอนของโรงเรียนลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษา ก็คือ การที่ผู้ปกครอง หรือประชาชนมีส่วนร่วมในโรงเรียน โดยการสนับสนุน ด้านความคิดเห็น 
ตัดสินใจ สละแรงงานและสละเวลาให้โรงเรียน ในการวางแผน การก าหนดนโยบาย การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน การแก้ปัญหา พัฒนา สนับสนุนด้านการเงิน และการประเมินผลการท างานซึ่ง
แบ่งงานเป็น 2 ประการ คือ 

  1. การมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ คือ การมีส่วนร่วมโดยกฎหมาย ระเบียบประเพณีและ
ข้อตกลงร่วมกันรองรับการมสี่วนร่วมอย่างเป็นทางการโดยมีปัจเจกบุคคล เช่น ได้รับเลือกตั้งเป็นตัวแทน
และเก่ียวข้องโดยตรง ส่วนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการโดยกลุ่มบุคคล เช่น สมาคมผู้ปกครองและครู
สมาคมวิชาชีพ 

  2. การมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการ คือ การมีส่วนร่วมโดยอิสระโดยไม่มีกฎหมายระเบียบ
ประเพณ ีและข้อตกลงรองรับการมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการโดยปัจเจกบุคคล คือ การเกี่ยวข้องเฉพาะ
คราว เช่น ในฐานะผู้ช านาญพิเศษในสาขาอาชีพ เป็นต้น ส่วนการมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการโดยกลุ่ม
บุคคล เป็นการรวมกลุ่มผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกนั เฉพาะคราวไม่ต่อเนื่อง เช่น ผู้สนใจในการกีฬา
ของโรงเรียน 

 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะส่งผลให้การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนประสบผลส าเร็จ ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้ องกับความ
ต้องการของชุมชน ดังนี้ 

  1. การเรียนรู้ที่จะจัดต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน อันเป็นรากฐานของการจัด
การศึกษาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น จึงควรจัดให้คนในชุมชน จึงจะรับใช้และตรงกับความต้องการของชุมชน
นั้นๆ เพราะชุมชนจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะจัดการศึกษาให้แก่ตนเองได้และการจัดการศึกษาที่
ถูกต้องนั้น ชุมชนต้องมีส่วนร่วม และมีบทบาทร่วมในทุกข้ันตอนของกระบวนการ จึงจะเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสังคมไทย เพราะการมีส่วนร่วมโดยตรงของชุมชนในท้องถิ่นเป็นเงื่อนๆจ าเป็นต่อการส่งเสริม
การเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนได้อย่างดีที่สุด คือ 
สามารถแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง 
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  2. ระบบโรงเรียนในอนาคต ควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียน และวิธีชีวิตใน
ชุมชนให้สัมพันธ์กัน กล่าวคือ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับสภาพปัญหาความต้องการ 
และศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบหรือนอกระบบโรงเรียน 

  3. ควรจัดการศึกษาให้หลายหลาย สอดคล้องกับวิถชีีวิตของชุมชนท้องถิ่นระบบโรงเรยีน 
จะตอ้งมีหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้สว่นหนึง่ที่เหมือนกัน แต่อีกส่วนหนึ่งจะต้องสอดคล้องสัมพันธ์ 
ทั้งสภาพต้องการของชุมชนในท้องถิ่นเพราะแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
อาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา ศาสนา ชีวิตความเป็นอยู่ ตัวแปรเหล่านี้ ล้วนเป็นองค์ความรู้ที่ควร
ค่าแก่การเรียนรู้ของชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งองค์ความรู้ที่ควรน ามาก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ ได้แก่
พ้ืนฐานสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายของชุมชนท้องถิ่น 

  4. การจัดการเรียนรู้ให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ จะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างเต็มที่ในกระบวนการจัดการศึกษา โดยรัฐจะต้องกระจายอ านาจสู่ชุมชนท้องถิ่นหรือต้อง
ยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการจัดการศึกษาในโรงเรียน โรงเรียนต้องเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานทางการศึกษา เพ่ือให้มีตัวแทนเข้ามามีบทบาทร่วมใน
การก าหนดเนื้อหาสาระของหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น แต่ต้องหมายถึง การน าเอา
องค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่นนั้นเข้าไปประกอบเป็นฐานของการก าหนดหลักสูตร และการจัดการเรียน
การสอนโดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นเกิดข้ึนมาจากการปฏิบัติสัมพันธ์ของ
การเรียนรู้ในชุมชนและโรงเรียน การส านึกและรับรู้ในคุณค่าของภูมิปัญญานับเป็นเงื่อนไขที่จะส่งเสริม
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพ่ือน าไปสู่กระบวนการปรับสูตรการเรียนการสอนให้สัมพันธ์สอดคล้อง 
ต่อชีวิตของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

  5. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องเป็นการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์แบบในตัวเมื่อนักเรียน
จบการศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้พัฒนาอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ การศึกษาต้องสัมพันธ์กับ
ชีวิตจริงในชุมชน โรงเรียนต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกทักษะด้านต่างๆให้กับประชาชนในชุมชนนั้นๆ
โอกาสที่ชุมชนท้องถิ่นจะสามารถฟ้ืนฟูสมรรถภาพของตนขึ้นมาได้ คือ จะต้องจัดการศึกษาทุกระดับให้
ประสานเชื่อมโยงเป็นองค์ประกอบของการเรียนรู้ร่วมกันเป็นการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง เพ่ือให้ระบบการศึกษา
สอดคล้องกับพื้นฐานของครอบครัว อาชีพ และวิธีการด ารงชีวิตในท้องถิ่น ระบบโรงเรียนชุมชนจะเป็น
แหล่งเรียนรู้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างมาใช้บริการเพ่ือการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้จึงต้องมีความยืดหยุ่นคล่องตัว 
และมีความหลากหลายการศึกษาที่ต่อเนื่องจะอ านวยประโยชน์ให้กับชุมชนในท้องถิ่นเป็นอย่างมากโรงเรียน 
จะเป็นแหล่งวิชาความรู้ ฝึกทักษะประสบการณ์ต่างๆ ให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยสอดคล้องกับความเป็นจริง
สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และประชาชนในท้องถิ่นก็มีส่วนร่วมในการก าหนดการจัด
การศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้อีกด้วย 
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 2.2.5 บทบาทของบุคคล ครอบครัว และสถาบันสังคมท่ีมีต่อการจัดการศึกษา 
 ผู้ปกครอง ครอบครัว และสถาบันสังคมมีบทบาทเข้าร่วมในการจัดการศึกษาได้หลาย

ประการ คือ 
  1. ร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานตน 
  2. ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร พัฒนาการของบุตรหลาน และการเรียนการสอน 
  3. ร่วมจัดท าหลักสูตร และติดตามผลการศึกษา 
  4. ร่วมในบรรยากาศการเรียนการสอนของสถานศึกษา ผู้ปกครองอาจร่วมในกิจกรรมการ

เรียนการสอน หรือร่วมกิจกรรมอ่ืนที่สถานศึกษาจัด ซึ่งหากสถานศึกษามีแนวทางสนับสนนุที่ดี ก็จะส่ง 
ผลดีต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอง  

  5. ร่วมสนับสนุนกิจการการศึกษาโดยสนับสนุนด้านความคิด การเป็นผู้น า การเป็นกรรมการ
การร่วมประชุม การให้ค าปรึกษาแนะน า การให้ข้อมูลความคิดเห็น การปกปูองดูแล การร่วมด าเนินโครงการ 

 นพพงษ ์บุญจิตรดุล (2534, หน้า 32) ไดเ้สนอแนะกิจกรรมที่ควรด าเนินงานในด้านความสัมพันธ์ 
กับผู้ปกครอง คือ 

  1. ครูออกเยี่ยมเยือนผู้ปกครองเมื่อมีโอกาส 
  2. รายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ 
  3. เชิญผู้ปกครองมาเยี่ยมเยือนโรงเรียนในโอกาสที่มีกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน และ

โรงเรียน 
  4. จัดการประชุมผู้ปกครองในโอกาสอันควรเป็นครั้งคราว 
  5. ส่งข่าวสาร จดหมายข่าว แจ้งความเคลื่อนไหว ก้าวหน้า หรือเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน

ให้ทราบ 
  6. จัดนิทรรศการผลงานของนักเรียน และเชิญผู้ปกครองมาเยี่ยมชม 
  7. เชิญผู้ปกครองที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่เด็ก 
  8. เชิญผู้ปกครองมาเยี่ยมเยือนกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน เช่น กีฬา ละคร หรือดนตรี 
  9. จัดวันคุย เจรจา กับครู โดยเชิญผู้ปกครองมาสนทนากับครูประจ าชั้นอย่างน้อยภาคเรียน

การศึกษาละครั้ง 
  10. ผลักดันให้เกิดสมาคมครูผู้ปกครอง 
 มีข้อน่าสังเกตอยู่ว่า ในโรงเรียนที่มีผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการด าเนินงาน

ของสมาคมผู้ปกครอง ก็มักจะอดไม่ได้ที่ผู้ปกครองจะเข้ามายุ่งในการด าเนินกิจกรรมภายในโรงเรียน 
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 สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาควรเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ก็คือให้ชุมชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งชุมชนในที่นี้ หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียน เพราะผู้ปกครองนักเรียน
เป็นผู้มีความใกล้ชิดกับตัวนักเรียน การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียน จึงมีความจ าเป็น
ส าหรับการจัดการศึกษา ดังนั้นการ สื่อสารและประสานงานกับผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ ถ้าผู้ปกครอง  
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการศึกษา ก็จะส่งผลต่อการจัดการศึกษา และสนองตอบต่อ
ความต้องการของสังคมโดยรวมในท่ีสุด 
 

2.3 มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้จัดท ามาตรฐานการด าเนินงานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2553, หน้า 4-53) 
 2.3.1 ด้านบริหารจัดการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
มาตรฐานและคุณภาพตามหลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยความ
ร่วมมือสนับสนุนของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ แบ่งการบริหารจัดการเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
บริหารงาน ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารบุคคล 
 1. ด้านการบริหารงาน 

  1.1 การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
1.1.1 จัดเวทีประชาคม เพ่ือส ารวจความต้องการของชุมชน  
1.1.2 ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน าเรื่องเสนอต่อหน่วยงานต้น 

สังกัดเสนอขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  
1.1.3 จัดท าแผนการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
1.1.4 จัดท าประกาศย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
1.1.5 รายงานการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ  
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  1.2 การยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศึกษาวิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็นในการยุบเลิก

ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก และเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดเพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
1.2.1 จัดเวทีประชาคม เพ่ือส ารวจความต้องการของชุมชน  
1.2.2 น าผลการประชาคมพิจารณาเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ 

เสนอขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  
1.2.3 จัดท าประกาศยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยให้มีผลเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน  
1.2.4 รายงานการยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน่ทราบ  

  1.3 การให้บริการ การอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์และส่งเสริม  
พัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสม
ตามวัยตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ดังนั้น ระยะเวลาการจัดการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการศึกษาและ
พัฒนาเป็นไปตามวัยแต่ละช่วงอายุสอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักสูตรการศึกษา 
ปฐมวัยให้เด็กเล็กพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ดังนี้ 
   1.3.1 ระยะเวลาเรียนรู้ในรอบปี การศึกษา เริ่มต้นปี การศึกษาในวันที่ 16 พฤษภาคม
และ สิ้นปีการศึกษาในวันที่ 15 พฤษภาคม ของปีถัดไป โดยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดภาคเรียน
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 230 วัน และปิดภาคเรียนตามปกติในรอบปีการศึกษา ดังนี้ 
     - ภาคเรียนที ่1 วันเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม วันปดิภาคเรียน วันที่ 11 
ตุลาคม  
     - ภาคเรียนที่ 2 วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน วันปิดภาคเรียน วันที่ 1 
เมษายน ของปีถัดไป  
หมายเหตุ - หากวันเปิดภาคเรียนตรงกับวันหยุดราชการให้เปิดเรียนในวันท าการถัดไป   

    กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใดประสงค์จะเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไปจากที่ก าหนด
ไว้สามารถด าเนินการได้ตามความต้องการของชุมชนและความพร้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่นนั้น  

    การก าหนดระยะเวลาเรียนรู้ การเปิดและปิดภาคเรียนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าเป็นประกาศ  

   1.3.2 การให้บริการส่งเสริมสนับสนุนเด็กเล็ก ได้แก่  
     - อาหารกลางวัน 
     - อาหารว่าง  
     - เครื่องนอน  
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     - อาหารเสริม (นม)  
     - วัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษา และวัสดุครุภัณฑ ์ 
     - การตรวจสุขภาพเด็กเล็กประจ าปี โดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  

     - บริการอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อม เช่น เป็นศูนย์ 3 วัย และ
หรือศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นต้น  
    1.3.3 การให้บริการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็ก
เล็ก อายุ 2 - 5 ปี ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือใกล้เคียงได้ตาม
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    1.3.4 จัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ให้เด็กเล็กมีการพัฒนาการครบ
ทั้ง 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ-์จิตใจ สังคม และสติปัญญา) เหมาะสมตามวัย ศักยภาพของเด็กแต่ละ
คนตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านวิชาการ และ
กิจกรรมตามหลักสูตร  
    1.3.5 กรณีจ าเป็นต้องใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือประชุม สัมมนา ฝึกอบรม จัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและชุมชน หรือเหตุจ าเป็นอ่ืนที่ไม่อาจเปิด
เรียนได้ตามปกติ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกิน 15 วัน 
หากเป็นเหตุพิเศษที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติสาธารณะ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งปิดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้ไม่เกิน 30 วัน โดยให้ท าค าสั่งปิดเป็นหนังสือ และต้องก าหนดการเรียนชดเชยให้ครบตาม
จ านวนวันที่สั่งปิด  
    1.3.6 ในระหว่างปิดภาคเรียน หรือปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามข้อ 5) ให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค าสั่งให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก หรือ
พนักงานจ้างอ่ืนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมการด้านวิชาการหลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้แก่เด็กเล็ก สื่อ นวัตกรรม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การจัดสภาพแวดล้อม หรือการพัฒนาศูนย์ใน
ด้านต่างๆ หรืองานด้านการศึกษาปฐมวัยอื่น  
  1.4 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

  ประกอบด้วย บุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งโดยก าหนด
จ านวนตามความเหมาะสมจากชุมชน และผู้ด ารงต าแหน่ง ดังนี้ 

    1.4.1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา  
    1.4.2 ผู้น าทางศาสนา  
    1.4.3 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    1.4.4 ผู้แทนชุมชน  
    1.4.5 ผู้แทนผู้ปกครอง  



 32 

    1.4.6 ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
  ให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกกรรมการ 1 คน เป็นประธานโดยมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโดยต าแหน่ง และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ารงต าแหน่งเป็นที่ปรึกษาของคณะ 
กรรมการมีจ านวนตามความเหมาะสม ให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

    1. ก าหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ด้านต่างๆ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามนโยบายและแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

    2. เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    3. เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบเลิก หรือย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    4. พิจารณาเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการบริหารงานด้าน
บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    5. พิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการและงบประมาณ ในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ฯ
ตามหลักวิชาการ และแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    7. ส่งเสริมสนับสนุนการความร่วมมือพัฒนาเด็กเล็กของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    8. ปฏิบัติหน้าทีต่ามทีก่ฎหมาย ระเบียบ หรือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น และจังหวัดก าหนด  
 2. ด้านการบริหารงบประมาณ  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงบประมาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับการอุดหนุนจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเงินรายได้ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตามแนวทางดังนี ้
  2.1 งบประมาณทีไ่ด้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปใช้จ่าย ดังนี้ 
    - ค่าอาหารเสริม (นม)  
    - ค่าอาหารกลางวัน  
    - ค่าตอบแทน และค่าครองชีพของบุคลากร  
    - เงินประกันสังคม ของบุคลากร  
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    - ค่าวัสดุการศึกษา  
    - ค่าพาหนะน าส่งเด็กไปสถานพยาบาล  
    - ทุนการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 
ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
    - อ่ืนๆ โดยด าเนินการเบิกจ่ายรายการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรร  
  2.2 งบประมาณเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  วิธีการจัดหางบประมาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    - จัดท าแผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ระยะ 3 ปี เพ่ือน าเข้าสู่แผนพัฒนาการศึกษา และ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอขอความเห็นชอบสภาท้องถิ่น  
    - จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
    - จัดท าแผนจัดหาพัสดุรายปี  
    - จัดท าแผนจัดหาพัสดุ  
    - ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ  
    - จัดท าสมุดคุมงบประมาณรายจ่ายในหมวดรายจ่ายต่างๆ เพ่ือการรายงานและการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
  2.3 งบประมาณเงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2551 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
  2.4 การจัดหาสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
  วิธีด าเนินการ  
    2.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน วัสดุ
พัฒนาเด็ก ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านัก/กอง/หัวหน้าส่วนการศึกษา หรือผู้แทน เป็นประธาน
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
สาธารณสุขและผู้แทนผู้ปกครองในจ านวนที่เหมาะสม เป็นกรรมการ  
    2.4.2 แจ้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ส ารวจความ
ต้องการในการใช้สื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องโดยให้ค านึงถึงความปลอดภัย 
ประโยชน์ ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กเล็กแต่ละวัย  
    2.4.3 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

    2.4.4 จัดท าทะเบียนควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์  
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    2.4.5 ด าเนินการเบิกจ่ายสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน ที่ได้มาให้กับหัวหน้า
ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
  2.5 การเบิกจ่ายงบประมาณ  
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังต่อไปนี้ 
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2 และ 3) พ.ศ. 2543  
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2548  
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551  
    4. ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
  3. การบริหารงานบุคคล  
  กรณีท่ีเป็นพนักงานจ้าง  
   3.1 การสรรหา/เลือกสรร และการปรับสถานภาพ  
    3.1.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็น 
พนักงานจ้างตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด โดยยึด
คณะกรรมการด าเนินการสรรหา/เลือกสรร และการปรับสถานภาพ ประกอบด้วย  
     - ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน  
     - ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา เป็นกรรมการ  
     - หัวหน้าส านักปลัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ  
     - ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 
ในคณะกรรมการบริหารศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กร่วมเป็นคณะกรรมการได้ตามความเหมาะสม หนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
     - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.2/10297 ลงวันที ่10 พฤศจิกายน 
2547  
     - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว 85 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 
2550  
     - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0893.4/ว 1469 ลงวันที ่8 กรกฎาคม 
2551  
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    3.1.2 การก าหนดอัตราบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
     - ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 อัตรา มีอัตราครูผู้ดูแลเด็ก
เป็นไป ตามสัดส่วน (ครู:นักเรียน) 1:20 หากมีเศษตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป ให้เพ่ิมครูผู้ดูแลเด็กได้อีก 1 คน
โดยจัดการศึกษาห้องละ 20 คน  
     - ส าหรับอัตราผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และต าแหน่งอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พิจารณาก าหนดให้มีได้ตามจ านวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  
    3.1.3 การปรับสภาพพนักงานจ้างทั่วไปต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ดูแลเด็ก 
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0893.4/ ว 80 ลงวันที่ 10 มกราคม 2550 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/
ว 846 ลงวันที่ 22 เมษายน 2551  
  3.2 การคัดเลือกหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  ให้ด าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/ว61 ลงวันที่ 10 
มกราคม 2551 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0893.4/ว476 ลงวันที่ 3 มีนาคม 
2551 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/1612 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552 
และหนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
  3.3 การก าหนดค่าตอบแทน สิทธิ สวัสดิการ  
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดค่าตอบแทน สิทธิ และสวัสดิการของ หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องการเลื่อน ค่าตอบแทน 
การต่อสัญญาจ้าง และอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง หนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหนังสือ
สั่งการอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง กรณีท่ีจะต่อสัญญาจ้างของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็กให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจากผู้ด ารงต าแหน่งคนเดิมเป็นล าดับแรก กล่าวคือ
เมื่อสัญญาจ้างใกล้จะสิ้นสุดลง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประชุมพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งเป็นพนักงานจ้างในเบื้องต้นหากคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมติประเมินผลการปฏิบัติงานผู้นั้นไม่ต่ ากว่าระดับดี ก็ขอให้องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาต่อสัญญาจ้างผู้นั้นต่อไปเพ่ือให้การบริหารงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดผลดีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  3.5 การพัฒนาบุคลากร  
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการปฐมนิเทศหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูผู้ดูแล
เด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่รวมทั้งการอบรมและศึกษาดูงาน การนิเทศติดตาม 
การด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมสนับสนุนการให้ทุนการศึกษาแก่หัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักเกณฑ์และ
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ยกระดับ คุณภาพการศึกษา และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  
 4. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 2 ประเภท ดังนี้  
    4.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง  
    4.1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติ
ก าหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยรับถ่าย
โอนจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน ส านักงาน การประถม ศึกษาแห่งชาติ และ
กรมการศาสนา  
  4.2 การบริหารจัดการ  
    4.2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเองและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชนและส านักงานการประถมศึกษ
แห่งชาติ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    4.2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนจากกรมการศาสนา
ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาในศาสน
สถานตามหนังสือคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ นร 0107/ว 
20522ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2551 ดังนี้ 
     - กรณีท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เลือกรูปแบบการบริหารจัดการแบบที่ 1 ที่มอบให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์ทั้งหมด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตาม
มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - กรณีที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลือกรูปแบบการบริหารจัดการแบบที่ 2 และ 3 ให้
เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด ทั้งในด้านการบริหารงาน บุคลากร งบประมาณ และวิชาการ 
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 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า ด้านการบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการ
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีมาตรฐานและคุณภาพตามหลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินการจัดการเรียนการสอนระหว่างผู้บริหาร 
ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง โดยความร่วมมือสนับสนุนของประชาชนในชุมชนของท้องถิ่น โดยแบ่งออกเป็น 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงาน ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารบุคคล 
 2.3.2 ด้านบุคลากร  
  บุคลากรที่เกี่ยวข้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแล
เด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร ภารโรง และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน จะต้องมีคุณสมบัติ 
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการศึกษา อบรม เลี้ยงดู และส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กเล็กได้อย่าง
ถูกต้อง ตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสมอย่างมีคุณภาพ เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความก้าวหน้า และมั่นคงทางวิชาชีพ โดยได้
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่มี
คุณสมบัติเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยมีสถานภาพเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจตั้งแต่ปี 2551
เป็นต้นมา ดังนั้นในมาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ก าหนดคุณสมบัติ
สถานภาพและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต าแหน่งหัวหน้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็กให้
สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ต าแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (เพ่ิมเติม) ซึ่งได้ก าหนดให้หัวหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแล
เด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานภาพเป็นข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่น แต่การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งตามประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
ก าหนดได้ต้องเป็นกรณีท่ีได้รับการจัดสรรอัตราจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเท่านั้น ดังนั้น 
ในระหว่างที่ยังไม่มีการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กจากสถานภาพ พนักงานจ้างเป็นต าแหน่งหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก ตามประกาศคณะกรรมการกลาง ดังกล่าว ให้ผู้ดูแลเด็กซึ่งด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ดูแลเด็กในปัจจุบัน มีสถานภาพเป็นพนักงานเจ้าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งการสรรหาเข้าสู่
ต าแหน่งดังกล่าวโดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด แต่ให้มีบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากรนี้ไปก่อนมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากรนี้ จึงได้ก าหนดคุณสมบัติของหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก ออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีมีสถานภาพเป็น ข้าราชการ/พนักงานครู
ส่วนท้องถิ่น และกรณีมีสถานภาพเป็นพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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 1. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  1.1 กรณีมีสถานภาพเป็นข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่น  
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง  
    1.1.1 มีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่า ปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือ
ปฐมวัยหรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ และ  
    1.1.2 ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท างานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของ
ท้องถิ่น ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือ
หน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ  
    1.1.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
  1.2 กรณีมีสถานภาพเป็นพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ให้มคีุณสมบัติการคัดเลือกและแต่งตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0893.4/ว61 ลงวนัที่ 10 มกราคม 2551 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0893.4/
ว476 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2551 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0893.4/1612 ลงวันที่ 
18 สิงหาคม 2552 และหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก รวมถึงการด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้อย่าง
ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ได้แก่ งานบุคลากรและการบริหารจัดการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
งานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน งานธุรการ 
การเงินและพัสดุ และงานอื่นที่เก่ียวข้องที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    1. รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการด าเนินงานในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงาน และวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกบัการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น จัดท าแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด้าน
อย่างต่อเนื่อง  
    3. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยี และการวัดผลประเมินผล  
    4. จัดท าภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานด้านบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ และส่งเสรมิสนับสนนุบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
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    5. ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    6. เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสานเครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย  
    7. นิเทศส่งเสริมสนับสนุน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก  
    8. จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในและรายงานประเมินตนเอง  
    9. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
 2. ครูผู้ดูแลเด็ก  
  2.1 กรณีมีสถานภาพเป็นข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่น  
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง  
    2.1.1 มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอ่ืนที่ 
ก.ท. ก าหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ และ  
    2.1.2 ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท างานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของ
ท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน 
ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ  
    2.1.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
  2.2 กรณีมีสถานภาพเป็นพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้มีคุณสมบัติการคัดเลือกและแต่งตั้งตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
    1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
    2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
คุณลักษณะตามวัย  
    3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
    5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
    6. อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรก าหนด  
    7. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
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    8. จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
    9. จัดท าวิจัยในชั้นเรียน  
    10. จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน  
    11. จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผล  
    12. ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน  
    13. พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
    14. จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน  
    15. จัดระบบธุรการในชั้นเรียน  
    16. รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับ  
    17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
 3. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง  
  มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นก าหนด และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง สถานภาพ เป็นพนักงานจ้างทั่วไป/
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  1. สนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานร่วมกับครูผู้ดูแลเด็ก  
  2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 4. พนักงานจ้างท่ีปฏิบัติหน้าที่อ่ืนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  ประกอบด้วย  
   1. ธุรการ/การเงิน/พัสดุ  
   2. ผู้ประกอบอาหาร  
   3. ภารโรง  
   4. ยามรักษาความปลอดภัย  
   5. พนักงานจ้างต าแหน่งอ่ืน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าจ าเป็น  
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง  
  มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นก าหนด และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง สถานภาพ เป็นพนักงานจ้างทั่วไป/
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
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  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  1. ธุรการ/การเงิน/พัสดุ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้  
    1.1 ท าหน้าที่ธุรการ การเงิน และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามระเบียบ หนังสือสั่ง
การอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
    1.2 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  2. ผู้ประกอบการ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้  
    2.1 ประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ถูกอนามัย ตามหลักโภชนาการ ส าหรับเด็กเล็กแต่ง
กาย สะอาดเรียบร้อย มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อ จัดสถานที่ประกอบอาหารและเครื่องครัวให้ 
สะอาดเป็นระเบียบ มีการจัดเก็บขยะถูกสุขลักษณะ  
    2.2 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  3. ภารโรง มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้  
    3.1 ท าความสะอาด รักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลซ่อมแซม บ ารุงรักษา
อาคารสถานที่ และทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และมีความปลอดภัยส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
    3.2 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  4. ยามรักษาความปลอดภัย มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้  
    4.1 ดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน บุคลากร และเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    4.2 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้  
  1. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
มอบหมายการก ากับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    1.1 ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างยั่งยืน  
    1.2 สนับสนุนงบประมาณด้านบุคลากร สื่อ หนังสือ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ การ
พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งคุณภาพครู   
    1.3 ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง เยาวชน และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมสานสายใยรักเพ่ือเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว  
    1.4 ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือของบุคลากรในศูนย์และเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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    1.5 ระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน  
    1.6 ก ากับดูแลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2. หัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ได้แก่ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    2.1 น านโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ  
    2.2 ส ารวจความต้องการของชุมชน ในการจัดตั้ง ย้าย/รวม ยุบเลิก และด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    2.3 ก าหนดโครงสร้างการบรหิารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากร สถานที ่ตามฐานะ
การคลังของแต่ละท้องถิ่น  
    2.4 ควบคุม ก ากับดูแลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน
การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    2.5 จัดท าแผนงานโครงการและงบประมาณในการจัดตั้ง และสนับสนุนการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    2.6 จัดท าประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นลงนาม  
    2.7 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    2.8 จดัท าระเบียบว่าด้วยการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเสนอผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นชอบและลงนาม   
    2.9 ก าหนดแผนปฏิบัติการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กด้านบุคลากร สื่อ หนังสือ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ และการบริหารจัดการ อย่างต่อเนื่อง  
    2.10 นิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายงานผลพร้อมข้อเสนอให้ ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

 จากทีก่ล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ด้านบุคลากร หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก เช่น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร ภารโรง และ
พนักงานจ้างทีป่ฏิบัติหน้าที่อ่ืน เป็นต้น และการด าเนินการสรรหา การคัดเลือก และพัฒนา ให้มีคุณสมบัติ
และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
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ศักยภาพในการจัดการศึกษา อบรม เลี้ยงดู และส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ด้วยความเหมาะสมอย่างมีคุณภาพ 
 2.3.3 ด้านอาคาร สถานที ่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่อบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการการ
เรียนรู้แก่เด็กเล็ก ดังนั้น ในการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร สถานที่ และจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ต้องค านึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสม
และปลอดภัยแกเ่ด็กเล็ก ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจ 
ไว้วางใจ การก่อสร้าง และพัฒนาอาคารสถานที ่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ อันจะส่งผล
ต่อสุขภาพ โดยตรงในการปูองกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ สามารถลดความเสี่ยงจากการเกิด
อุบัติเหตุส่งเสริมความปลอดภัย ให้กับเด็กและฝึกสุขนิสัยให้เด็กมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ดังนี้ 
 1. ด้านอาคารสถานที่  
  1.1 ที่ตั้ง  
    1.1.1 สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรอยู่ในพ้ืนที่มีขนาดเหมาะสม และไม่อยู่ในพ้ืนที่
อาจเสี่ยงอันตราย เช่น บริเวณขนถ่ายแก๊ส น้ ามัน สารเคมีหรือสารพิษ ฌาปนกิจสถาน มลภาวะทาง
อากาศ แสงและเสี่ยงที่มากเกินควร หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องมีมาตรการปูองกันอุบัติภัยตาม
มาตรฐานความจ าเป็นและเหมาะสม  
    1.1.2 ไม่ควรอยู่ใกล้ถนน หรือใกล้ทางรถไฟ โดยเฉพาะที่มีการจราจรคับคั่ง หากมี
ความจ าเป็นต้องสร้างให้ห่างจากแนวถนนไม่น้อยกว่า 20 เมตร และมีรั้วปูองกันอันตราย  
    1.1.3 พ้ืนที่ก่อสร้างควรเป็นพ้ืนที่สามารถรับน้ าหนักอาคารได้อย่างปลอดภัย และเป็น
พ้ืนที่ที่น้ าท่วมไม่ถึง  
  1.2 จ านวนชั้นของอาคาร  
  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรเป็นอาคารชั้นเดียว หากเป็นอาคาร 2 ชั้น ต้องมีมาตรการ
ปูองกัน อุบัติเหตุ อุบัติภัย และอัคคีภัยที่อาจเกิดข้ึน และความสูงของห้องจากพ้ืนถึงเพดาน ไม่น้อยกว่า 
2.00 เมตร  
  1.3 ทางเข้า-ออกตัวอาคาร  
  ทางเข้า-ออกจากตัวอาคาร มีความกว้างที่สามารถเคลื่อนย้ายเด็กออกจากตัวอาคารได้
สะดวก หากเกิดอุบัติภัย หรือภาวะฉุกเฉินต่างๆ 
 
 



 44 

  1.4 ประต-ูหน้าต่าง  
   ประต-ูหน้าต่าง ต้องมีความแข็งแรง อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีขนาด และจ านวนเหมาะสม
กับขนาดพื้นที่ของห้อง ความสูงของขอบหน้าต่าง ควรสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 80.00 เซนติเมตร นับจาก
พ้ืน และหน้าต่างมีความกว้างและความสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร เพ่ือให้เด็กมองเห็นสิ่งแวดล้อมได้กว้าง
และชัดเจน ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางใดๆ มาปิดก้ันช่องทางลมและแสงสว่าง  
  1.5 บันได  
  ไม่ลาดหรือชันเกินไป ควรมีความกว้างแต่ละช่วงไม่น้อยกว่า 1 เมตร ลูกตั้งของบันไดสูง
ไมเ่กิน 17.5 เซนติเมตร ลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร บันไดทุกขั้นต้องมีลูกกรง และราวบันได
มีขนาดเหมาะสมกับมือเด็ก และระยะห่างของลูกกรงต้องไม่เกิน 17 เซนติเมตร ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความ 
ปลอดภัยของเด็กเป็นส าคัญ เช่น ปิดกั้นช่องบันไดและช่องลูกกรงบันได (ช่องที่เป็นช่วงอันตรายอยู่ระหว่าง 
9-23 เซนติเมตร)  
  1.6 พ้ืนที่ใช้สอยภายใน  
  พ้ืนที่ใช้สอย ต้องจัดให้มีบริเวณพ้ืนที่ในอาคารที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอเหมาะสมกับ 
การท ากิจกรรมของเด็ก เช่น การเล่น การเรียนรู้ การรับประทานอาหาร และการนอน โดยแยกเป็นสัดส่วน 
จากห้องประกอบอาหาร ห้องส้วม และที่พักของเด็กปุวย เฉลี่ยพ้ืนที่ใช้สอย 2.00 ตารางเมตรต่อเด็ก 
1 คน หากไม่สามารถแยกเป็นแต่ละห้องได้ อาจจัดรวมเป็นห้องอเนกประสงค์ โดยใช้พ้ืนที่เดียวกันแต่
ต่างเวลา และปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ตามความเหมาะสม และข้อจ ากัดของพ้ืนที่โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
    1.6.1 บริเวณพ้ืนที่ส าหรับการนอน ต้องค านึงถึงความสะอาดเป็นหลัก อากาศถ่ายเทได้
สะดวก และอุปกรณ์เครื่องใช้เหมาะสมกับจ านวนเด็ก มีพ้ืนที่เฉลี่ยประมาณ 2.00 ตารางเมตรต่อเด็ก 
1 คน โดยมีแนวทางในการจัดด าเนินการ ดังนี้ 
     - จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ปลอดโปร่ง ไม่มีเสียงรบกวน และแสงสว่างไมจ่้าเกินไป
     - อุปกรณ์เครื่องนอนต่าง ๆ มีความสะอาด น าไปปัดฝุุน ตากแดดอย่างน้อย สัปดาห์ละ 
1 ครั้ง  
     - ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม มีสภาพดี และมีเฉพาะเด็กแต่ละคน 
ท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ด้วยการซัก หรือผึ่งแดดเพ่ือลดการแพร่
ของเชื้อโรค  
     - ตรวจตราดูแลไม่ให้มีสัตว์ หรือแมลงต่าง ๆ  มารบกวน ในบริเวณพ้ืนที่ส าหรับนอน  
    1.6.2 บริเวณพ้ืนที่ส าหรับการเล่นและพัฒนาเด็ก สภาพพ้ืนที่ทุกห้องต้องไม่ลื่นและไม่
ชื้นควรเป็นพ้ืนไม้หรือวัสดุที่มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ท าความสะอาดง่าย และอยู่ในสภาพที่
สะอาดอยู่เสมอ จัดวางสิ่งของ เครื่องใช้ เช่น ตู้ โต๊ะ เป็นระเบียบ และมีการยึดติดกับผนังหรือพ้ืนอย่าง
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มั่นคงในกรณีทีเ่ครื่องใช้นั้นล้มได้ง่าย เหลี่ยม มุม ที่แหลมคมของเครื่องใช้ต่างๆ ต้องหุ้มด้วยวัสดุที่นุ่ม  
เพ่ือปูองกันการกระแทกของเด็ก  
    1.6.3 บริเวณพ้ืนที่รับประทานอาหาร ต้องค านึงถึงความสะอาดเป็นหลัก มีอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก มีแสงสว่างเหมาะสม มีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เพียงพอ และเหมาะสมกับจ านวนเด็ก ทั้งนี้
บริเวณ ห้องอาหาร โต๊ะ เก้าอ้ี ที่ใช้ส าหรับรับประทานอาหาร ต้องท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอและ
ควรจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้มีขนาดเหมาะสมกับเด็ก มีสภาพแข็งแรง และใช้งานได้ดี  
    1.6.4 บริเวณสถานที่ประกอบอาหารหรือห้องครัว ต้องแยกห่างจากบริเวณพ้ืนที่
ส าหรับ เด็กพอสมควร มีเครื่องใช้ที่จ าเป็นรวมทั้งที่ล้าง และเก็บภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ ที่ถูกสุขลักษณะ 
โดยเน้นเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยเป็นหลัก ดังนี้ 
     - สถานที่เตรียม ปรุงอาหาร สะอาด เป็นระเบียบ และการขนส่งอาหารที่พร้อม 
บริโภค ต้องมีการปกปิด  
     - มีการระบายอากาศดี ไม่มีกลิ่นควันรบกวน  
     - มีความปลอดภัยส าหรับเด็ก เช่น มีการปูองกันอันตรายที่เกิดกับเด็กได้ จากมีด
ของมีคม ถังแก๊ส เป็นต้น  
     - โต๊ะเตรียมปรุงอาหารมีสภาพดี สะอาด สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร  
     - ภาชนะใส่อาหารท าด้วยวัสดุที่ปลอดภัย เช่น สแตนเลส อลูมิเนียม เมลามีน สีขาว
หรือสีอ่อน ไม่แตกง่าย หรือมีความคม  
     - ที่ล้างภาชนะ ควรใช้อ่างที่มีก๊อกน้ าหรือ ท่อระบายน้ า ถ้าใช้กะละมังต้องมี 3 ใบ
วางสูงจากพ้ืน อย่างน้อย 60 เซนติเมตร และบริเวณท่ีล้างจะต้องมีการระบายน้าได้ดี ไม่เฉอะแฉะ  
     - ล้างภาชนะ อุปกรณ์ด้วยน้ ายาล้างภาชนะ และน้ าสะอาดอีก 2 ครั้ง หรือล้างด้วย
น้ าไหล  
     - ภาชนะ อุปกรณ ์เมื่อล้างเสร็จแล้วต้องคว่ าให้แห้ง ห้ามเช็ด วางในตะแกรงโปร่ง
สะอาด สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร  
     - เขียง มีด ต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด แยกใช้ตามประเภทของอาหาร ได้แก่ ผัก ผลไม้
เนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบ มีเขียงแยกใช้ตามประเภทอาหาร อย่างน้อย 3 อัน และควรท าความสะอาด
ทันทีเม่ือใช้เสร็จ  
    1.6.5 ห้องปฐมพยาบาล ต้องแยกเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตู้ยา เครื่องภัณฑ์
ที่จ าเป็น และขณะอยู่ในห้องปฐมพยาบาลเด็กต้องอยู่ในสายตาของครูผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
ตลอด เวลา กรณีไม่สามารถจัดห้องปฐมพยาบาลเป็นการเฉพาะได้ ต้องจัดให้มีที่ปฐมพยาบาลแยกเป็น
สัดส่วน ตามความเหมาะสม  
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    1.6.6 บริเวณพ้ืนที่ส าหรับใช้ท าความสะอาดเด็ก ต้องจัดให้มีบริเวณที่ใช้ส าหรับท า
ความสะอาดเด็ก และมีอุปกรณ์ที่จ าเป็นตามสมควร อย่างน้อยต้องมีที่ล้างมือและแปรงฟัน ในขนาดระดับ
ความสูง   
    1.6.7 ห้องส้วมส าหรับเด็กต้องจัดให้มีห้องส้วมส าหรับเด็กโดยเฉลี่ย 1 ที่ ต่อเด็ก 12 คน 
โดย โถส้วมต้องมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก มีฐานส้วมที่เด็กสามารถก้าวขึ้นลงได้ง่าย ห้องมีแสงสว่าง
เพียงพออากาศถ่ายเทได้สะดวก พ้ืนไม่ลื่น หากมีประตูจะต้องไม่ใส่กลอน หรือกุญแจและมีส่วนสูงที่
สามารถเห็น เด็กได้จากภายนอก หากห้องส้วมอยู่ภายนอกอาคาร จะต้องไม่ตั้งอยู่ในที่ลับตาคน กรณีไม่
สามารถท าห้อง ส้วมส าหรับเด็กเป็นการเฉพาะได้ อาจดัดแปลงห้องส้วมที่มีอยู่แล้ว ให้เหมาะสม และ
ปลอดภัยส าหรับเด็ก แยกเป็นสัดส่วนส าหรับเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง  
    1.6.8 ห้องอเนกประสงค์ ส าหรับใช้กิจกรรมพัฒนาเด็ก การรับประทานอาหารหรือการ
นอน ค านึงถึงความสะอาด และการจัดพ้ืนที่ใช้สอยให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมหากเป็น
อาคารชั้น เดียวต้องมีฝูาใต้หลังคา หากเป็นอาคารที่มีมากกว่า 1 ชั้น ควรจัดให้ชั้นบนสุดมีฝูาใต้หลังคา 
โดยมีความสูงจากพ้ืนถึงเพดานไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร แต่กรณีที่มีความสูงเกินกว่า 2.00 เมตร อาจไม่มี
ฝูาใต้เพดานก็ได้  
    1.6.9 การก าจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆ จัดเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และน าออกไปทิ้ง
ภายนอก อาคารทุกวัน  
 2. ด้านสิ่งแวดล้อม  
  2.1 ภายในอาคาร  
    2.1.1 แสงสว่าง ควรเป็นแสงสว่างจากธรรมชาติ สม่ าเสมอทั่วทั้งห้อง เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมเพ่ือ พัฒนาเด็ก เช่น มีแสงสว่างเพียงพอ ในการอ่านหนังสือได้อย่างสบายตา ไม่ควรให้เด็ก
อยู่ในห้องที่ใช้แสงสว่างจากไฟฟูาต่อเนื่องนานกว่า 2-3 ชั่วโมง เพราะจะท าให้เกิดภาวะเครียดและมี
ผลถึงฮอร์โมนการเติบโตของเด็ก  
     - เสียง เสียงต้องอยู่ในระดับไม่ดังเกินไป อาคารควรตั้งอยู่ในบริเวณที่ระดับเสียง
เหมาะสม  
     - การถ่ายเทอากาศ ควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยมีพ้ืนที่ของหน้าต่าง ประตู
และช่องลม รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ห้อง กรณีท่ีเป็นห้องกระจกหรืออยู่ในบริเวณ
โรงงานที่มีมลพิษ ต้องมีเครื่องฟอกอากาศและมีเครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสม บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเป็นเขตห้ามสูบ บุหรี่ตามกฎหมาย  
   2.2 ภายนอกอาคาร  
    2.2.1 รั้ว ควรมีรั้วกั้นบริเวณให้เป็นสัดส่วน เพ่ือความปลอดภัยของเด็กและควรมี
ทางเข้า- ออก ไม่น้อยกว่า 2 ทาง กรณีมีทางเดียวต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร  
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    2.2.2 สภาพแวดล้อมและมลภาวะ ควรมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 
และควรตั้งอยู่ห่างจากแหล่ง อบายมุข ฝุุนละออง หรือเสียงที่รบกวน มีการจัดระบบสุขาภิบาล การ
ระบายน้ าการระบายอากาศ และการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสม ไม่ปล่อยให้เป็นแหล่งเพาะ หรือ
แพร่เชื้อโรคโดยเฉพาะต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน  
    2.2.3 พ้ืนที่เล่นกลางแจ้ง ต้องมีพ้ืนที่เล่นกลางแจ้ง เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ตารางต่อ
จ านวนเด็ก 1 คน โดยจัด ให้มีเครื่องเล่นกลางแจ้งที่ปลอดภัย และมีจ านวนเพียงพอกับเด็ก ในกรณีที่ไม่
สามารถจัดให้มีที่เล่นกลางแจ้ง เป็นการเฉพาะ หรือในสถานที่อ่ืนๆ ได้ ควรปรับใช้ในบริเวณที่ร่มแทน 
โดยมีพ้ืนที่ตามเกณฑ์ก าหนดหรือ อาจจะจัดกิจกรรมกลางแจ้งส าหรับเด็กในสถานที่อ่ืนๆ ที่เหมาะสม เช่น 
ในบริเวณลานวัด หรือในสวนสาธารณะในกรณีที่น าเด็กออกไปเล่นนอกศูนย์ จะต้องค านึงถึงความ
ปลอดภัยและการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นส าคัญ โดยให้เด็กมีกิจกรรมกลางแจ้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ใน
แต่ละวัน  
    2.2.4 ระเบียง ต้องมีความกว้างของระเบียงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร หากมีที่นั่งตาม
ระเบียงต้องกว้าง ไม่น้อยกว่า 1.75 เมตร ขอบระเบียงต้องสูงจากที่นั่งไม่น้อยกว่า 70.00 เซนติเมตร 
กรณีที่มีอาคารสูง 2 ชั้นขึ้นไป ควรมีลูกกรงกั้นเพ่ือความปลอดภัยของเด็ก นอกจากนี้ควรตรวจสอบ
สภาพความคงทน แข็งแรง และสภาพการใช้งานให้ปลอดภัยส าหรับเด็กอยู่เสมอ  
 3. ด้านความปลอดภัย  
  3.1 มาตรการปูองกันความปลอดภัย  
    3.1.1 ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย หรือเครื่องตัดไฟภายใน
บริเวณอาคาร  
    3.1.2 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย 1 เครื่องต่อพ้ืนที่ 150 ตารางเมตร และถัง
ดับเพลิงติดตั้งสูงจากพ้ืนถึงหัวถัง ไม่เกิน 1.50 เซนติเมตร  
    3.1.3 ติดตั้งปลั๊กไฟให้สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถ้าติดตั้งต่ ากว่าที่ก าหนด
จะต้องมีฝาปิดครอบ เพ่ือปูองกันไม่ให้เด็กเล่นได้ และควรหลีกเลี่ยงการใช้สายไฟต่อพ่วง  
    3.1.4 หลีกเลี่ยงเครื่องใช้ไฟฟูา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ท าด้วยวัสดุแตกหักง่ายหรือ
แหลมคม หากเป็นไม้ ต้องไม่มีเสี้ยนไม้ หรือเหลี่ยมคม  
    3.1.5 จัดให้มีตู้เก็บยา และเครื่องเวชภัณฑ์ส าหรับปฐมพยาบาล วางไว้อยู่ในที่สูง
สะดวกต่อการหยิบใช้ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ให้พ้นมือเด็ก  
    3.1.6 จัดให้มีวัสดุกันลื่น ในบริเวณห้องน้ า-ห้องส้วมที่มีลักษณะลื่น และเก็บสาร
จ าพวกเคมี หรือน้ ายาท าความสะอาดไว้ในที่ปลอดภัย ให้พ้นมือเด็ก วัสดุกันลื่นที่ใช้ในห้องน้ า-ห้องส้วม 
ต้องท าความสะอาดสม่ าเสมอ  
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    3.1.7 ไม่มีหลุม หรือบ่อน้ า ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กในบริเวณโดยรอบตัวอาคาร
รวมทั้งไม่ควรปลูกต้นไม้ที่มีหนามแหลมคม  
    3.1.8 มีระบบการล็อกประตูในการเข้า - ออก นอกบริเวณอาคาร ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
เปิด -ปิดได ้ควรมีกริ่งสัญญาณเรียกไว้ที่หน้าประตู ส าหรับห้องครัวและที่ประกอบอาหาร ควรมีประตู
เปิด -ปิดที ่ปลอดภัย เด็กเข้าไปไม่ได้  
    3.1.9 ติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือปูองกันพาหะน าโรค เช่น มุ้งลวด ฯลฯ และมีมาตรการ
ปูองกันด้านสุขอนามัย  
    3.1.10 มีตู้ หรือชั้นเก็บวสัดุอุปกรณ์ และสื่อการเรยีนรู้ที่แข็งแรง มั่นคง มีความสูงขนาด
ที่เหมาะสมกับเด็กเล็ก ส าหรับสิ่งของเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กนั้นควรจัดแยก
ให้พ้นมือเด็ก  
  3.2 มาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  
    3.2.1 มีการฝึกซ้อมส าหรับการปูองกันอุบัติภัย ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง  
    3.2.2 บุคลากรได้รับการอบรมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การปูองกันอุบัติภัย
และความเจ็บปุวยฉุกเฉินของเด็ก  
    3.2.3 มีโทรศัพท์และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของส่วนราชการต่างๆ เช่น สถานี
ต ารวจ หน่วยปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล ไว้เพ่ือติดต่อได้อย่างทันท่วงที กรณีเกิด
เหตุการณ์คับขัน หรือจ าเป็นที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก และควรมีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับการ
ปฐมพยาบาลประจ า ไว้  
    3.2.4 มีสมุดบันทึกข้อมูลสุขภาพ และพัฒนาการของเด็ก  
    3.2.5 มีมาตรการในการรับ-ส่งเด็ก อย่างเป็นระบบ  
    3.2.6 มีแผนและแนวทางปฏิบัติกรณีเด็กมีเหตุฉุกเฉินที่จะต้องด าเนินการช่วยเหลือโดย
ด่วน 
  จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
หมายถึง สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารสถานที่ และการจัดภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ให้มีความมั่นคง แข็งแรงถูกสุขลักษณะมีความเหมาะสม
และปลอดภัยแก่เด็กเล็ก ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพเด็กให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจไว้วางใจ
ในการเข้ารับการศึกษา 
 2.3.4 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  

  การอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก อายุ 2-5 ปี
เป็นภารกิจส าคัญในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เด็กเล็ก
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ได้รับการอบรมเลี้ยงดู และได้รับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติ 
ปัญญาตามวัย และความสามารถของเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้ 
  1. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์ 
- จิตใจ สังคม และสติปัญญา)  
  2. เพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณลักษณะ และสมรรถนะตามวัย 
โดยองค ์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย  
  3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างม ีความสุขและมีคุณภาพ  
  4. เพ่ือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดู ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กเล็ก
ตามบริบท และวัฒนธรรมของชุมชน สังคม ในท้องถิ่น  
  5. เพ่ือส่งเสริมความรัก เอ้ืออาทร ของสถาบันครอบครัว ชมุชน และสังคมท้องถิ่น  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 มาเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ดังต่อไปนี้ 
  1. ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กต้ังแต่แรกเกิดถึง 5 ปี 
(5 ปี หมายถึง อายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน) บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการ ของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม – วัฒนธรรมที่
เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคนเพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้
เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม  
  2. หลักการเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตลอดจน
การเรียนรู้ อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเอง
ตามล าดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ โดยก าหนดหลักการดังนี้ 
    - ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท  
    - ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคมและวัฒนธรรมไทย  
    - พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย  
    - จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพและมี
ความสุข  
    - ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็กเล็ก  
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 1. การบูรณาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ให้สอดคล้องกับสังคม 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 หลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น โดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
2546 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดการบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสังคมวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาขึ้นมาจากการส ารวจความต้องการของบุคคลที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นโดย
การศึกษา เอกสารท้องถิ่นและงานวิจัย มาประกอบเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือ
มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน 
 2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย  
  2.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กอายุ 2 ปี  
    2.1.1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี  
    2.1.2 ใช้อวัยวะของร่างกายได้ประสานสัมพันธ์กัน  
    2.1.3 มีจิตใจร่าเริงเบิกบาน แสดงออกทางอารมณ ์ 
    2.1.4 รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว  
    2.1.5 ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย  
    2.1.6 ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย  
    2.1.7 สนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว  
  2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กอายุ 3-5 ปี  
    2.2.1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี  
    2.2.2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน
สัมพันธ์กัน     
    2.2.3 มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข  
    2.2.4) มีคุณธรรม จริยธรรม  
    2.2.5 ชื่นชมและกล้าแสดงออกทางศิลปะดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกก าลังกาย  
    2.2.6 ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย  
    2.2.7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย  
    2.2.8 อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
    2.2.9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  
    2.2.10 มีความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย  
    2.2.11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
    2.2.12 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้  
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 3. คุณลักษณะตามวัย  
  3.1 คุณลักษณะตามวัยเด็กอายุ 2 ปี  
    3.1.1 พัฒนาการด้านร่างกาย  
     - วิ่งคล่องขึ้นแต่ไม่สามารถหยุดได้ทันที  
     - เดินถอยหลังได้  
     - เดินขึ้นลงบันไดได้เองโดยวางเท้าท้ัง 2 ข้างบนบันไดขั้นเดียว  
     - สลับเท้าข้ึนบันไดได้เมื่ออายุย่าง 3 ปี  
     - หยิบของชิ้นเล็ก ๆ ได ้แต่หลุดมือง่าย  
     - จับดินสอแท่งใหญ่ ๆ ได้ด้วยนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือ  
    3.1.2 พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ  
     - แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ด้วยค าพูด  
     - มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง เมื่อได้รับการยอมรับหรือชมเชย  
     - มีความเป็นตัวของตัวเอง  
    3.1.3 พัฒนาการด้านสังคม  
     - เล่นรวมกับคนอ่ืน แต่ต่างคนต่างเล่น  
     - เริ่มรู้จักเล่นเป็นกลุ่มกับเด็กอ่ืน  
     - พยายามช่วยตัวเองในเรื่องการแต่งตัว  
     - รู้จักขอและเริ่มรู้จักให้  
     - เริ่มรู้จักรอคอย มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน  
    3.1.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา  
     - มีช่วงความสนใจกับของบางอย่างได้นาน 3-5 นาท ี 
     - ชอบดูหนังสือภาพ  
     - ชอบฟังบทกลอน นิทาน ค าคล้องจอง  
     - สนใจค้นคว้า ส ารวจสิ่งต่าง ๆ  
     - เริ่มประโยคค าถาม อะไร  
     - สนใจสิ่งรอบตัว  
     - วางของซ้อนกันได้ 4-6 ชั้น  
  3.2 คุณลักษณะตามวัยเด็กอายุ 3 ปี  
    3.2.1 พัฒนาการด้านร่างกาย  
     - กระโดดขึ้นลงอยู่กับที่ได้  
     - รับลูกบอลด้วยมือและล าตัว  
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     - เดินขึ้นบันไดสลับเท้าได้  
     - เขียนรูปวงกลมตามแบบได้  
    3.2.2 พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ  
     - แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก  
     - ชอบที่จะท าให้ผู้ใหญ่พอใจและได้ค าชม  
     - กลัวการพลัดพรากจากผู้เลี้ยงดูใกล้ชิดน้อยลง  
    3.2.3 พัฒนาการด้านสังคม  
     - รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง  
     - ชอบเล่นแบบคู่ขนาน (เล่นของเล่นชนิดเดียวกันแต่ต่างคนต่างเล่น)  
     - เล่นสมมติได้  
     - รู้จักรอคอย  
    3.2.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา  
     - ส ารวจสิ่งต่าง ๆ ที่เหมือนกันและต่างกันได้  
     - บอกชื่อของตนเองได้  
     - ขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา  
     - สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ ได้  
     - สนใจนิทานและเรื่องราวต่าง ๆ  
     - ร้องเพลง ท่องค ากลอน ค าคล้องจองและแสดงท่าทางเลียนแบบได้  
     - รู้จักใช้ค าถาม อะไร  
     - สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่างง่าย ๆ  
     - อยากรู้อยากเห็นทุกอย่างรอบตัว  
  3.3 คุณลักษณะตามวัยเด็กอายุ 4 ปี  
    3.3.1 พัฒนาการด้านร่างกาย  
     - กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้  
     - รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสอง  
     - เดินขึ้น ลงบันไดสลับเท้าได้  
     - เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้ตัดกระดาษเป็นเส้นตรงได้  
     - กระฉับกระเฉงไม่ชอบอยู่เฉย  
    3.3.2 พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ  
     - แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์  
     - เริ่มรู้จักชื่นชมความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อ่ืน  
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     - ชอบท้าทายผู้ใหญ่  
     - ต้องการให้มีคนฟัง คนสนใจ  
    3.3.3 พัฒนาการด้านสังคม  
     - แต่งตัวได้ด้วยตนเอง ไปห้องส้วมได้เอง  
     - เล่นร่วมกับคนอ่ืนได้  
     - รอคอยตามล าดับก่อน-หลัง  
     - แบ่งของให้คนอ่ืน  
     - เก็บของเล่นเข้าที่ได้  
    3.3.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา  
     - จ าแนกสิ่งต่าง ๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได ้ 
     - บอกชื่อและนามสกุลของตนเองได้  
     - พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองหลังจากได้รับค าชี้แนะ  
     - สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง  
     - สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่างสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น  
     - รู้จักใช้ค าถาม “ท าไม”  
  3.4 คุณลักษณะตามวัยเด็กอายุ 5 ปี  
    3.4.1 พัฒนาการด้านร่างกาย  
     - สามารถปฏิบัติกิจกรรมทางด้านร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นคง  
    3.4.2 พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ  
     - แสดงอารมณ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม  
     - ชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน  
     - ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางน้อยลง  
    3.4.3 พัฒนาการด้านสังคม  
     - ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง  
     - เล่นหรือท างานโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกับผู้อ่ืนได้  
     - มีมารยาทในสังคมท่ีงดงามมีจิตอาสา  
    3.4.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา  
     -สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นและสร้างสรรค์งานตามศักยภาพ  
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 4. การจัดประสบการณ์  
  การจัดประสบการณ์เด็กอายุ 2 ปี  
  การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กอายุ 2 ปี เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้จากการเล่นและท ากิจกรรม 
การเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ได้พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ ์- จิตใจ สังคม และสติปัญญา  
  หลักการจัดประสบการณ ์ควรค านึงถึงสิ่งส าคัญต่อไปนี้  
    1. เลี้ยงดูเด็กให้มีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย  
    2. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กด้วยวาจาและท่าทีที่อบอุ่นเป็นมิตร  
    3. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ความต้องการและพัฒนาการ 
ของเด็ก  
    4. จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามวัยของเด็ก  
    5. ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
    6. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก  
  แนวทางการจัดประสบการณ์เด็กอายุ 2 ปี ดังนี้  
    1. ดูแลสุขภาพอนามัยและตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานทางร่างกายและจิตใจของเด็ก  
    2. สร้างบรรยากาศของความรกั ความอบอุ่น ความไวว้างใจ และความมั่นคงทางอารมณ์  
    3. จัดประสบการณ์ตรงให้เด็กได้เลือกลงมือกระท าและเรียนรู้จากประสาทสัมผัสทั้ง 
5 และการเคลื่อนไหวผ่านการเล่น  
    4. เปิดโอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่แวดล้อมและสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กอย่าง
หลากหลาย  
    5. จัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้และของเล่นที่สะอาดปลอดภัยเหมาะสมกับเด็ก  
    6. ใช้การสังเกตและติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
    7. ให้ครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับเด็ก  
  การจัดประสบการณ์เด็กอายุ 3-5 ปี  
  การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี (ไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จัดในรูปของกิจกรรม
บูรณาการผ่านการเล่นท ากิจกรรมการเรียนรู้ 6 กิจกรรม) เพ่ือให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเกิดความรู้ 
ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  
   หลักการจัดประสบการณ ์ 
    1. จัดประสบการณ์ผ่านการเล่นและท ากิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค์รวม
และอย่างต่อเนื่อง  
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    2. เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
บริบทของสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่ 
    3. จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความส าคัญท้ังกับกระบวนการและผลผลิต  
    4. จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดประสบการณ์  
    5. ให้ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก  
  แนวทางการจัดประสบการณ์ ดังนี้  
    1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะ 
และระดับพัฒนาการ เพ่ือให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
    2. จัดประสบการณ์ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5  
    3. จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ  
    4. จัดประสบการณ์ให้เด็กเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
    5. จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุข 
เอ้ือต่อการเรียนรู้  
    6. จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและอยู่
ในบริบทของชุมชนนั้น ๆ  
    7. จัดประสบการณท์ี่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ด ีและทักษะการใช้ชีวิตประจ าวันตลอดจน 
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
    8. จัดประสบการณ์ให้เด็กท่ีมีการวางแผนล่วงหน้า และแผนที่เกิดจากสภาพจริง  
    9. น าชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์  
    10. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลของเด็กเป็นรายบุคคล ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
และการวิจัยในชั้นเรียน  
 5. การบริหารงานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  
 แบ่งออกเป็น 10 ด้าน ดังนี้ 
  5.1. ด้านหลักสูตร  
  หลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งเป็น 2 ระดับ  
    - ระดับอายุ 2 ปี  
    - ระดับอายุ 3 - 5 ปี  
  โดยหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ 
และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กเล็ก ดังนั้นศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ควรด าเนินการจัดท าหลักสูตร ดังนี้ 
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    1. ศึกษาท าความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อ่ืนๆ รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น  
    2. จัดท าหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยก าหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ เปูาหมาย และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี การจัดประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
การประเมินพัฒนาการ สื่อและแหล่งเรียนรู ้รวมทั้งจัดท าแผนการจัดประสบการณท์ั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อาจก าหนดหัวข้ออ่ืนๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของสถานศึกษาแต่ละแห่ง  
    3. การประเมิน เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบ่งออก 
เป็นการประเมินก่อนน าหลักสูตรไปใช้ เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรองค์ประกอบ
ของหลักสูตรหลังจากที่ได้จัดท าแล้ว โดยอาศัยความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ 
การประเมินระหว่างการด าเนินการใช้หลักสูตรเป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถน าไป 
ใช้ได้ดีเพียงใด ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใด และการประเมินหลังการใช้หลักสูตรเป็นการประเมิน 
เพ่ือตรวจสอบหลักสูตรทั้งระบบหลังจากที่ใช้หลักสูตรครบแต่ละช่วงอายุเพ่ือสรุปผลว่าหลักสูตรที่จัดท า 
ควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร  
  ขั้นตอนการจัดท าหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  ศึกษาท าความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อ่ืน  ๆรวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายร่วมกันจัดท าหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ 
    1. ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เปูาหมาย หรือจุดมุ่งหมาย (มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์)  
    2. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย  
     - สาระการเรียนรู้รายปี  
     - ระยะเวลาเรียน  
    3. การจัดประสบการณ ์ 
    4. การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  
    5. สื่อและแหล่งการเรียนรู้  
    6. การประเมินพัฒนาการเด็ก  
    7. การบริหารจัดการหลักสูตร  
    8. อ่ืน ๆ  
  5.2. ด้านการจัดประสบการณ์/การจัดกิจกรรมประจ าวัน  
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  กิจกรรมประจ าวันส าหรับเด็กอายุ 2-5 ปี สามารถน ามาจัดเป็นกิจกรรมประจ าวันได้
หลายรูปแบบ เป็น การช่วยให้ครูผู้สอนและเด็กทราบว่าแต่ละวันจะต้องท ากิจกรรมอะไร เมื่อใดและ
อย่างไร โดยมีหลักการจัดและขอบข่ายกิจกรรมประจ าวันดังนี้ 
  หลักการจัดกิจกรรมประจ าวัน  
    1. ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก
และ ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก  
     วัย 2 ปี มีความสนใจช่วงสั้นประมาณ 5 นาท ี 
     วัย 3 ปี มีความสนใจอยู่ได้ประมาณ 8 นาท ี 
     วัย 4 ปี มีความสนใจอยู่ได้ประมาณ 12 นาท ี 
     วัย 5 ปี มีความสนใจอยู่ได้ประมาณ 15 นาท ี 
    2. กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกิน 
20 นาท ี 
    3. กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ฯลฯ 
ใช้เวลาประมาณ 40-60 นาท ี 
    4. กิจกรรมมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรายบุคคลกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่เด็กเป็นผู้ริเริ่มและ
ผู้สอน เป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช้ก าลังและไม่ใช้ก าลังจัดให้ ครบทุกประเภท ทั้งนี้กิจกรรมที่ต้องออก
ก าลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกก าลังมากนัก เพ่ือเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป 
  ขอบข่ายการจัดกิจกรรมประจ าวัน  
  ส าหรับเด็กอายุ 2 ปี  
   กิจกรรมส าหรับเด็กอายุ 2 ปี มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานการเรียนรู้และ
การพัฒนา ทักษะพ้ืนฐานของเด็กทั้งทางร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา การจัดกิจกรรม ควร
จัดให้ สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความสามารถของเด็กตามวัย โดยบูรณาการกิจกรรมการ
เรียนรู้ ผ่านการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจ าวัน และการเล่นของเด็กตามธรรมชาติที่เหมาะสมกับวัย 
ดังนี้ 
    1. การฝึกสุขนิสัยและลักษณะนิสัยที่ดี เป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมสุขนิสัยที่ดีในเรื่อง
การรับประทานอาหาร การนอน การท าความสะอาดร่างกาย การขับถ่าย ตลอดจนปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี
ในการดูแลสุขภาพอนามัยและการแสดงมรรยาทท่ีสุภาพ นุ่มนวลแบบไทย  
    2. การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการรับรู้ผู้เรียน ประสาทสัมผัส 
ทั้ง 5 ในการมองเห็น การได้ยินเสียง การลิ้มรส การได้กลิ่น และการสัมผัสจับต้องสิ่งต่างๆ ที่แตกต่างกันใน
ด้านขนาด รูปร่าง ความยาว สี น้ าหนัก และผิวสัมผัส เช่น การเล่นของเล่นที่มีพ้ืนผิวแตกต่างกัน เป็นต้น  
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    3. การฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ - ตา เป็นกิจกรรมที่ฝึกความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ นิ้วมือให้พร้อมที่จะหยิบจับ ฝึกการท างานอย่างสัมพันธ์กันระหว่างมือและตา เช่น ร้อยลูกปัด
เล่น พลาสติกสร้างสรรค์เล่นหยอดบล็อกรูปทรงลงกล่อง ตอกหมุด โยนรับลูกบอล ตักน้ าหรือทรายใส่
ภาชนะ เป็นต้น 
    4. การเคลื่อนไหวและการทรงตัว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อแขนกับขามือ
กับนิ้วมือ และส่วนต่างๆ ของร่างกายในการเคลื่อนไหวหรือออกก าลังกายทุกส่วน โดยการจัดให้เด็ก
เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อใหญ่ - เล็ก ตามความสามารถของวัย เช่น คว้า คลาน ยืน เดินเล่น นิ้วมือ เคลื่อนไหว
ส่วนต่างๆ ของร่างกายตามเสียงดนตรี วิ่งไล่จับ ปีนปุายเครื่องเล่นสนาม เล่นชิงช้า ม้าโยก ลากจูงของ
เล่นมีล้อ ขี่จักรยานสามล้อ เป็นต้น  
    5. การส่งเสริมด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเลี้ยงดูในการตอบสนอง
ความต้องการของเด็กด้านจิตใจ โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่นและมี
ความสุข เช่น อุ้ม โอบกอด ตอบสนองต่อความรู้สึกท่ีเด็กแสดงออก เป็นต้น  
    6. การส่งเสริมทักษะทางสังคม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล 
และสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นรวมกลุ่มกับผู้อ่ืน แบ่งปัน รู้จักรอคอย 
เป็นต้น  
    7. การส่งเสริมทักษะทางภาษา เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้เปล่งเสียงเลียนเสียงพูดของ
ผู้คน เสียงสัตว์ต่างๆ รู้จักชื่อเรียกของตนเอง ชื่อพ่อแม่หรือผู้คนใกล้ชิดและชื่อสิ่งต่างๆ รอบตัวตลอดจน
รู้จักสื่อความหมายด้วยค า พูดและท่าทาง เช่น ชี้ชวนและสอนให้รู้จักชื่อเรียกสิ่งต่างๆ จากของจริงเล่า 
นิทานหรือร้องเพลงง่ายๆ ให้ฟัง เป็นต้น  
    8. การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้แสดงออก
ทางความคิดตามจินตนาการของตนเอง เช่น ขีดเขียนวาดรูป เล่นบทบาทสมมุต ิท ากิจกรรมศิลปะ เล่นของ
เล่นสร้างสรรค์ เป็นต้น  
  ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี  
    1. การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่การ
เคลื่อนไหว และความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ จึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง
เล่นเครื่องเล่นสนาม เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี ฯลฯ  
    2. การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็กการ
ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา จึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกมต่อภาพ 
ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อมใช้อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกรพู่กัน ดินเหนียว 
ฯลฯ  
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    3. การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เด็กมีความรู้สึกที่ดี 
ต่อตนเองและผู้อื่น มีความเชื่อม่ัน กล้าแสดงออก มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัดเมตตา
กรุณา เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ จึงควรจัดกิจกรรม
ต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองตามความต้องการได้ฝึกปฏิบัติ
โดย สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ตลอดเวลาที่โอกาสเอื้ออ านวย  
    4. การพัฒนาสังคมนิสัย เพ่ือให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอย่างเหมาะสมและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีนิสัยรักการท างาน รู้จัก
ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน จึงควรจัดให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ 
เช่น รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ท าความสะอาดร่างกาย เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ปฏิบัติตามกฎกติกา ข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือท างานเสร็จ ฯลฯ  
    5. การพัฒนาการคิด เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต จ าแนกเปรียบเทียบ 
จัดหมวดหมู่ เรียงล าดับเหตุการณ์ แก้ปัญหา จึงควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทดลอง ศึกษานอกสถานที่ 
ประกอบอาหาร หรือจัดให้เด็กได้เล่นเกมการศึกษาที่เหมาะสมกับวัยอย่างหลากหลาย ฝึกการแก้ปัญหา
ในชีวิต ประจ าวัน และในการท ากิจกรรมทั้งท่ีเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ หรือรายบุคคล  
    6. การพัฒนาภาษา เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสใช้ภาษาสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้สึกความนึก
คิด ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ที่เด็กมีประสบการณ์ จึงควรจัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความหลาก 
หลายในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน และบุคลากรที่แวดล้อมต้อง
เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องค านึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็ก
เป็นส าคัญ  
    7. การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่าง  ๆรอบตัว โดยใช้กิจกรรมศิลปะ 
และดนตรีเป็นสื่อ ใช้การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ให้ประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ อย่างอิสระตาม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กเล่นบทบาทสมมุติในมุมเล่นต่าง ๆ  เล่นน้ า เล่นทราย เล่นก่อสร้างสิ่งต่างๆ 
เช่น แท่งไม้รูปทรงต่าง ๆ ฯลฯ  
  5.3 ด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์  
  การจัดประสบการณ์ในระดับเด็กเล็กนั้นไม่สอนเป็นรายวชิา แตจ่ัดในรูปแบบกิจกรรม
บูรณาการให้เด็ก เรียนรู้ผ่านการเล่น ดังนั้นการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้พัฒนาครบทุกด้าน บรรลุ
จุดหมายตามหลักสูตรนั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องวางแผนการจัดประสบการณ์และรู้หลักการเขียนแผนการ
จัดประสบการณ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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  จุดประสงค์ของการเขียนแผนการจัดประสบการณ์  
    1. เพ่ือให้ผู้สอนวางแผนล่วงหน้าในการจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
    2. เพ่ือให้ผู้สอนน าแผนการจัดประสบการณ์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมมาประจ าวันให้
บรรลุตามจุดหมายที่ก าหนด  
  การท าแผนการจัดประสบการณ์  
  การจัดแผนการจัดประสบการณ์ให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร  ผู้สอนควรด าเนินตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้   
    1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง/ 
ผู้สอน ต้องศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างละเอียด จนเกิดความเข้าใจว่าจะพัฒนาเด็กอย่างไร 
เพ่ือให้บรรลุตามจุดหมายที่หลักสูตรก าหนดไว้ นอกจากนี้ควรศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมเพ่ือให้มี
ความเข้าใจยิ่งขึ้น เช่น คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ข้อมูลพัฒนาการเด็กพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  
    2. วิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ความสัมพันธ์ของมาตรฐานคุณลักษณะ 
ทีพึ่งประสงค ์(จุดหมาย) ตัวบ่งชี้สภาพที่พึงประสงค์ของเด็กอายุ 2-5 ปี ผู้สอนต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ของเด็กอายุ 2-5 ปี เพ่ือน าไปพิจารณาสาระการเรียนรู้  
    3. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรปฐมวัยส่วนที่เป็นสาระการ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นประสบการณ์ส าคัญและส่วนที่เป็นสาระท่ีควรเรียนรู้ โดยผู้สอน 
จะต้องวิเคราะห์และเลือกน ามาก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์  
    4. ก าหนดรูปแบบการจัดประสบการณ์ เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนจะต้องก าหนดรูปแบบ
การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยซึ่งมีหลากหลาย รวมทั้งศึกษาแนวคิดจากนวัตกรรมที่ผู้สอน
ต้องใช้สอดแทรกลงในการจัดประสบการณ์ ส าหรับรูปแบบที่นิยมใช้จัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัย
คือ หน่วยการจัดประสบการณ์ ผู้สอนสามารถก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์เป็นรายสัปดาห์บาง
สัปดาห์อาจใช้ หน่วยการจัดประสบการณ์ตามความสนใจของเด็ก โดยพิจารณาข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษา 
ตัวเด็ก สภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม ประกอบ ทั้งนี้สามารถยืดหยุ่นตามความเหมาะสม  
    5. จัดท าหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในรูปแบบการบูรณาการร่วมกับสาระการเรียนรู้
ระดับท้องถิ่น ส าหรับการจัดประสบการณ์แบบหน่วย ผู้สอนต้องก าหนดหัวเรื่องโดยใช้เป็นแกนกลาง
ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก การก าหนดหัวเรื่องสามารถท าได้ 3 วิธี คือ 1) เด็กเป็นผู้ก าหนด 2)
ผู้สอนและเด็กร่วมกันก าหนด 3) ผู้สอนเป็นผู้ก าหนด  
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    6. เขียนแผนการจัดประสบการณ ์ผู้สอนควรพิจารณาเขียนแผนการจัดประสบการณ์ที่ 
ผู้สอนน าไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยที่ผู้สอนรับผิดชอบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับหลัก 
การศึกษาปฐมวัย  
  5.4 ด้านสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
  สื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวเนื้อหาจากผู้ส่งไปยังผู้รับในการเรียนการสอน  
สื่อเป็นตัวกลาง น าความรู้จากผู้สอนสู่เด็ก ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ช่วยให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง ท าให้สิ่งทีเ่ป็นนามธรรมเข้าใจยากกลายเป็นรูปธรรมที่เด็กเข้าใจได้ง่าย เรียนรู้
ได้ง่าย รวดเร็ว เพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู้และการค้นพบด้วยตนเอง  
  แนวทางการด าเนินการใช้สื่อ  
    - ใช้สื่อที่เป็นของจริง สื่อธรรมชาติ และสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    - ใช้สื่อจากแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่อย่างหลากหลาย ทั้งท่ีบ้าน ศูนย์ฯ ชุมชน  
    - ใช้สื่อที่ค านึงถึงความปลอดภัยต่อตัวเด็ก  
    - ใช้สื่อเพ่ือพัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ ให้ครบทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ ์ 
    - จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยบูรณาการผ่านการเล่น และเน้นให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ด้วยการกระท าโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า  
    - ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่ระบุไว้ในแผนการจัด  
ประสบการณ ์ 
    - บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้สู่แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  
    - เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ซีดีรอม วีดีทัศน์  
    - เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก โดยร่วมจัดหาสื่อ  
  5.5 ด้านการวัดผลและประเมินผล  
  ให้ครอบคลุมถึงการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมินผล ส่งเสริมความสามารถให้
ประเมินผลอย่างถูกต้อง จัดให้มีการวัดและประเมินผลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ปรับปรุงการ
สร้างเครื่องมือวัดผลให้ การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 2 - 5 ปี เป็นการประเมินพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และเป็นส่วน
หนึ่งของกิจกรรมปกติที่จัดให้เด็กในแตล่ะวัน ทั้งนี้มุ่งน าข้อมูลการประเมินมาพิจารณา ปรับปรุงวางแผน
การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรการประเมิน
พัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้  
    1. ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้านและน าผลมาพัฒนาเด็ก  
    2. ประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดปี  
    3. สภาพการประเมินควรมีลักษณะเช่นเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจ าวัน  



 62 

    4. ประเมินอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน เลือกใช้เครื่องมือและจดบันทึกไว้เป็น
หลักฐาน  
    5. ประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก รวมทั้งใช้แหล่งข้อมูล 
หลาย ๆ ด้าน ไม่ควรใช้วิธีการทดสอบ  
  ส าหรับวิธีการประเมินที่เหมาะสมและควรใช้กับเด็กอายุ 2 - 5 ปี ได้แก่ การสังเกตการ
บันทึกพฤติกรรม การสนนา การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลผลงานเด็กที่เก็บอย่างมีระบบ 
  5.6 ด้านการนิเทศการศึกษา  
   การนิเทศการศึกษา เป็นงานที่ครอบคลุมถึงการให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน าปรึกษา
ทางวิชาการ เพ่ือให้การด าเนินงานต่าง ๆ  ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสอดคล้องกับหลักสูตรการใช้
วิธีการนิเทศ สามารถท าได้หลากหลาย ทั้งนี้ต้องปฏิเสธสม่ าเสมอและเป็นระบบ  
  5.7 ด้านการวิจัยในชั้นเรียน  
   การวิจัยในชั้นเรียน เป็นงานวิจัยที่มุ่งพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือพัฒนา 
พฤติกรรมของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่ก าหนด ในหลักสูตรหรือสังคมคาดหวัง ซึ่งด าเนินการโดยครู
ผู้ดูแลเด็กหรือ ด าเนินการร่วมกับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้เรียน โดยส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน
อย่างน้อยภาค เรียนละ 1 เรื่อง  
  5.8 ด้านโภชนาการ  
  การด าเนินงานโภชนาการใช้แนวทางการด าเนินงานโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของกรมอนามยั ซึ่งงานโภชนาการที่ส าคัญมี 2 ส่วนคือ การจัดอาหารส าหรับเด็กเล็ก และการเฝูาระวังการ
เจริญเติบโตของเด็ก เพ่ือให้เด็กได้รับอาหารตามวัยที่เหมาะสมและเพียงพอส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ของเด็กเป็นพ้ืนฐานของการมีสุขภาพที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ส่งเสริมให้เด็กได้รับอาหาร
ครบ 5 หมู่ รวมทั้งน้ าดื่มสะอาด และสารอาหารที่จ าเป็น ดังนี้  
    1. อาหารหลัก 5 หมู่ ประเทศไทย แบ่งอาหารชนิดต่างๆ ที่รับประทานเป็น 5 หมู่
เพ่ือเป็นแนวทางง่ายๆ ที่ใช้แนะน าการรับประทานอาหารว่าควรกินให้ครบ 5 หมู่ โดยอาหารในหมู่เดียวกัน
สามารถกินทดแทนกันได้เพ่ือให้ร่างกายได้รับสารอาหารต่าง ๆ ครบถ้วนและเพียงพอเพ่ือการมีภาวะ
โภชนาการที่ดี อาหาร 5 หมู่  
    2. เด็กปฐมวัยควรได้ดื่มน ้าสะอาดให้เพียงพอทุก 45 นาที เพ่ือให้สมองสามารถเรียนรู้
ได้เต็มศักยภาพ  
    3. การปรุงอาหารต้องใช้เครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบของไอโอดีนด้วยทุกครั้ง  เช่น 
เกลือ ไอโอดีน น ้าปลาไอโอดีน  
    4. ใน 1 สัปดาห์ควรจะจัดอาหารให้มีธาตุเหล็กประมาณ 1-2 มื้อ  
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    5. สารอาหารที่จ าเป็นส าหรับเด็ก สารอาหารหลักที่เด็กต้องการ คือ คาร์โบไฮเดรต
และไขมันซึ่งเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานและโปรตีนเป็นสารอาหารทีช่่วยในการเจริญเติบโตและเสริมสร้าง
เนื้อเยื่อ เราจะได้โปรตีนจาก เนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่ นม และถั่วเมล็ดแห้ง เด็กเล็กมีความต้องการพลังงาน
และสารอาหารต่อน้ าหนักตัวมากกว่าผู้ใหญ่ หากได้รับพลังงานไม่เพียงพอ ร่างกายจะน าโปรตีนไปใช้
เป็นพลังงาน ท าให้โปรตีนไม่ถูกน าไปใช้ในเรื่องการเจริญเติบโต ท าให้เด็กเตี้ย แคระแกร็น และอาหาร
ส าหรับเด็กควรมีไขมันเป็นส่วนประกอบในปริมาณที่พอเหมาะเพ่ือให้ได้รับกรดไขมันที่จ าเป็น นอกจากนั้น
ยังมีสารอาหารอื่นๆ ที่มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของเด็กได้แก่  
     - แคลเซียม แร่ธาตุ ที่ส าคัญที่ช่วยในการสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงและยังมี
หน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับการท างานของระบบประสาท กล้ามเนื้อรวมทั้งกล้ามเนื้อหัวใจ การแข็งตัวของ
เลือดเมื่อมีบาดแผล วัยเด็กเป็นวัยที่ร่างกายต้องการแคลเซียมมาก เนื่องจากมีภาวะสร้างกระดูกมาก
ช่วยให้มีการสะสมแคลเซียมในกระดูกมากขึ้น แหล่งอาหารที่มีแคลเซียมมาก ได้แก่ นม เนยแข็ง ปลา
เล็กปลาน้อย ปลากระป๋อง กุ้งฝอย เต้าหู้ ผักใบเขียว  
     - ไอโอดีน เป็นแร่ธาตุที่ส าคัญ เพราะถ้ามีการขาดในหญิงตั้งครรภ์จะท าให้เด็กที่
เกิดมามีสติปัญญาด้อย โดยอาหารที่เป็นแหล่งของไอโอดีน ได้แก่ อาหารทะเล คือ ปลา ปู กุ้ง หอย 
ปลาหมึก และเกลือเสริมไอโอดีน โดยใช้ในการปรุงอาหาร  
     - วิตามินเอ มีหน้าที่ในการเสริมสร้างเนื้อเยื่อและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย 
แหล่งอาหารของวิตามินเอ ได้แก่ ตับ ผักใบเขียว และผักที่มีสีเหลือง เช่น ผักบุ้ง ต าลึง ฟักทอง      
แครอท ส่วนในผลไม้ได้แก่ มะละกอสุก มะม่วงสุก  
    นอกจากสารอาหารต่าง ๆ ที่จ าเป็นตามข้างต้นแล้ว ยังได้รับสารอาหารอ่ืน ๆ เช่น 
วิตามิน 1 วิตามิน 2 วิตามิน บี 6 วิตามิน บี 12 กรดไฟเลท รวมทั้งแร่ธาตุ ฟอสฟอรัส โซเดียม โปแตสเซียม 
สังกะสี  
  การติดตามผลการด าเนินงานโภชนาการ หลังจากที่ให้ค าแนะน ากับพ่อแม่/ผู้ปกครอง
เด็ก และด าเนินการส่งเสริมภาวะ โภชนาการหรือแก้ไขปัญหาแล้ว จะต้องมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานนั้น เพ่ือดูว่าวิธีการส่งเสริมภาวะโภชนาการหรือแก้ไขปัญหานั้นได้ผลเป็นอย่างไร  
    1. ในกรณีที่เด็กมีการเจริญเติบโตดี ติดตามโดยชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูงตามปกติ  
    2. ในกรณีที่เด็กอยู่ในระดับเสี่ยงต่อการขาดอาหาร (น้ าหนักค่อนข้างน้อย ค่อนข้าง
เตี้ย ค่อนข้างผอม หรือเสี่ยงต่อภาวะอ้วน (เริ่มอ้วนหรืออ้วน) ให้ติดตามโดยการชั่งน้ าหนักทุกเดือน
และวัด ส่วนสูงทุก 3 เดือน เมื่อชั่งน้ าหนัก-วัดส่วนสูงแล้ว น าน้ าหนักส่วนสูงมาจุดลงในกราฟฯ ทั้ง 3 
ตัวชี้วัด เพ่ือดูว่า  
     - เด็กมีแนวโน้มการเจริญเติบโตเป็นอย่างไร  
     - ภาวะโภชนาการเปลี่ยนแปลงหรือไม่  
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  เด็กอาจมีภาวะโภชนาการเหมือนเดิม แต่เส้นการเจริญเติบโตของเด็กเปลี่ยนแปลงให้ดู
ด้วยว่าเปลี่ยนไปในทิศทางดีขึ้น เท่าเดิม หรือแย่ลง (รายละเอียดดูในหัวข้อแปลผล และแจ้งผล) ในกรณีที่
เส้นทางการเจริญเติบโตของเด็กเปลี่ยนแปลงดีขึ้น แสดงว่า การกินอาหารดีแล้ว หรือวิธีการแก้ไข
ปัญหานั้นดีแล้วให้ท าต่อไป ในกรณีที่เส้นการเจริญเติบโตของเด็กไม่เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงไป
ในทางแย่ลงแสดงว่าการกินอาหารของเด็กยังไม่เพียงพอหรือวิธีการแก้ไขนั้น  ยังไม่ดีต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการแก้ไขใหม่  
  5.9. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ/โครงการที่ส่งเสริมผู้เรียน)  
    1. กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เช่น วันพ่อ วันแม ่วันเด็ก วันปีใหม่ วันส าคัญทางศาสนา ฯลฯ  
    2. โครงการต่างๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  5.10. ด้านการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้โดยใช้
มาตรฐานการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐาน และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า ในด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร หมายถึง 
การดูแลอบรมเลี้ยงดู และการจัดกิจกรรมและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่ตามเกณฑ์ และ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ในด้านต่างๆ เพ่ือให้เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดู และได้รับการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสม 
 2.3.5 ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนทุกภาคส่วน  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช 2545 
มาตรา 29 ก าหนดให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
ส่งเสริม ความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา
อบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ เพ่ือพัฒนา
ชุมชนให้ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ์พัฒนาระหว่างชุมชน  
 ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมกันทุกภาคส่วนในสังคมเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นการใช้ต้นทุนทางสังคมที่มีอยู่ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดการศึกษาใน
ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กเป็นการสร้างพ้ืนฐานการศึกษาให้แก่เด็กเล็ก ที่จะท าให้มีการส่งเสริมการศึกษาระดับ
ขั้นพ้ืนฐาน ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมจนเป็นที่ยอมรับ
ในศักยภาพของ การบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการบริหารแบบการมี
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ส่วนร่วมจึงมีความ จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพราะจะท าให้สามารถขับเคลื่อน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปสู่ มาตรฐานการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการระดมสรรพก าลังจากทุกภาค
ส่วนของสังคม ภายใต้ทักษะ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องทีจ่ะท าให้เกิดความพร้อมใจที่จะร่วมมือในการ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ก้าวหน้าต่อไป บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรรัฐ สถาบันการศึกษาและศาสนา สามารถมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ดังนี ้
  1. ด้านวิชาการ  
    1.1 ให้ค าแนะน าปรึกษาการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาต่างๆ ตาม
แผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    1.2) ให้ค าแนะน าปรึกษา สนับสนุนทรัพยากรในการท ากิจกรรม เช่น ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
ให้กับผู้ปกครองและครู  
    1.3 ให้ค าแนะน าหรือมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    1.4 ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน ท้องถิ่นทราบ
อย่างทั่วถึง  
  2. ด้านอาคารสถานที่  
    2.1 ร่วมพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร  
    2.2 รว่มให้การเฝูาระวังดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  3. ด้านงบประมาณ  
  ระดมทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ กิจกรรม
ศึกษา เรียนรู้นอกสถานที่ อาหารเสริม อาหารว่าง อุปกรณก์ีฬา และอ่ืนๆ ในการด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
  4. ด้านบุคลากร  
    4.1 ให้ค าปรึกษาแนะน า ส่งเสริม สนับสนุน ในการด าเนินงานและการพัฒนาบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    4.2 ร่วมในการอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ดูแลความปลอดภัยเด็กเล็ก
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  5. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชนได้ ดังนี้ 
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    5.1 จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน  
    5.2 จัดท าสมุดสื่อสารระหว่างศูนย์กับผู้ปกครอง  
    5.3 จัดท าปูายนิเทศให้ความรู้กับผู้ปกครอง  
    5.4 จัดให้มีมุมเรียนรู้ผู้ปกครอง  
    5.5 จดักิจกรรมการแสดงของเด็กเข้าร่วมในโอกาสต่าง ๆ  
    5.6 จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม สื่อการเรียน และผลงานเด็ก  
    5.7 ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และประเพณีต่าง ๆ ของท้องถิ่นนั้นๆ  
    5.8 เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ที่สาธารณะ เช่น ตลาด วัด สวนสาธารณะ ฯลฯ  
    5.9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้บริการชุมชน เกี่ยวกับอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร 
และอ่ืนๆ  
 
  การให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่นอกเหนือจากการให้การอบรมเลี้ยงดู    การ
จัดประสบการณ์ การเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้ และให้บริการด้านอ่ืน ๆ แก่ชุมชนได้ ดังนี้  
    1. ด้านอาคารสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถให้บริการด้านอาคารสถานที่แก่
ชุมชน หรือประชาชนภายในท้องถิ่นในวันส าคัญต่างๆ หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน  
    2. ด้านวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถให้บรกิารด้านวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ 
เพ่ือประโยชน์ของชุมชน หรือประชาชน  
    3. ด้านวิชาการ สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถให้บริการ
ด้านวิชาการ สารสนเทศหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง เยาวชน และชุมชนในการค้นคว้า
ศึกษาต่างๆ  
    4. ด้านการเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถให้บริการแก่ประชาชน 
หรือชุมชนในท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือครูผู้ดูแลเด็ก เป็นวิทยากรในการเผยแพร่
ความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย  
    5. ด้านการให้บริการสาธารณะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถมีส่วนช่วยในการสนับสนุน 
การให้บริการสาธารณะแก่ชุมชน หรือประชาชนได้ ตามบริบทหรือวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
  การส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากชุมชน  
    1. การสนับสนุนวัสดุ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ต่างๆ ชุมชนสามารถให้การสนับสนุน 
ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กในด้านวัสดุ สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในท้องถิ่น  
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    2. บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ชุมชนสามารถบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนการจัด
กิจกรรมต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ รวมทั้งการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย  
    3. ให้ความรู้โดยปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชน หรือจากเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ชุมชน
สามารถใหก้ารสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยปราชญ์ชาวบ้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่บุคลากร 
ในศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก หรือผู้มีความรู้จากหน่วยงานต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย  
    4. ให้การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ชุมชนสามารถให้การสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้โดยให้การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนต่างๆ 
โดยให้เด็กปฐมวัยเข้าไปเรียนรู้จากสถานที่จริง  
    5. ให้ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัย จึงสรุปได้ว่า ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน 
หมายถึง การสร้างการมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม และประชาชนในการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นการใช้ต้นทุนทางสังคมที่มีอยู่ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 2.3.6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี
คุณภาพ และได้มาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย 
อย่างครอบคลุม กว้างขวาง เป็นพ้ืนฐานของการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหาร 
และผู้เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ทั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค โดยมีวัตถุประสงค์และ
แนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
   วัตถุประสงค์  
    1. เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
    2. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพใน
การพัฒนาเด็กเล็ก  
    3. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาเด็กปฐมวัยระหว่างหัวหน้า 
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
    4. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
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  แนวทางปฏิบัติงาน  
    1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก คร ูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือก าหนดแผนความร่วมมือ 
ในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    2. จัดท าแผนงาน ปฏิทินงาน แนวทางการปฏิบัติงานตามก าหนดการ  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ด้านการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและการพัฒนา
เด็กปฐมวัย หมายถึง การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งในระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
แก่เด็กปฐมวัยอย่างครองคลุมกว้างขว้าง เป็นพ้ืนฐานของการศึกษาในพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป 
 

2.4 สภาพทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ 
 2.4.1 สภาพทั่วไป 
 ที่ตั้ง 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี 

จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 บ้านจอมพล ต าบลนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเทศบาล
ต าบลบ้านนิเวศน์ มีจ านวนพ้ืนที่ 2.36 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

หลักเขตที่ 1  อยู่ภายในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 
หลักเขตที่ 2  อยู่กลางทุ่งนาติดกับที่สวนของนายเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ 
หลักเขตที่ 3  อยู่หลังคูคลองบ้านตะโมม  หมู่ที่ 13 
หลักเขตที่ 4  อยู่ที่เขตบ้าน ที่มีการครอบครองทางเข้าบ้านเหล่าแถม 

 ภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ 
  สภาพพ้ืนที่ทั่วไปเป็นราบลุ่มและเป็นพ้ืนที่ปุาสาธารณะเสียเป็นส่วนใหญ่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 80 ใช้เป็นพ้ืนที่เกษตรของราษฎร์ ภูมิอากาศทั่วไปค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ย
ประมาณ 29 องศาเซลเซียส 

  ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัด
ประจ า เป็นฤดูกาล 2 ชนิด โดยพดัจากทิศตะวันออกเฉียงในฤดูกาล เรียก “มรสุมะวันออกเฉียงเหนือ” 
อิทธิพลของลมมรสุมนี้จะจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นในช่วงฤดูฝน เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์มีอากาศ
ร้อนจัดและแห้งแล้งในฤดูร้อนและมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว  
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  เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ มีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
   หมู่ที่  1 บ้านนิเวศน์ ( มี 325 ครัวเรือน ) 
   หมู่ที่  2 บ้านจอมพล ( มี 243 ครัวเรือน ) 
   หมู่ที่ 13 บ้านตะโมม ( มี 143 ครัวเรือน ) 
   หมู่ที่ 14 บ้านธวัชชัย ( มี 53 ครัวเรือน ) 
     หมู่ที่ 15 บ้านนิเวศน์ ( มี 295 ครัวเรือน ) 
  การศึกษา  
   มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี และมีศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ 
 

ตารางท่ี 2.1 แสดงจ านวนนักเรียนและข้าราชการครูโรงเรียนเมืองธวัชบุรี 
 

ข้อมูล ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
อนุบาล.1 35 25 60 2 
อนุบาล.2 22 35 57 2 
ป.1 30 26 56 2 
ป.2 20 25 45 2 
ป.3 33 34 67 2 
ป.4 27 43 70 2 
ป.5 27 27 54 2 
ป.6 42 34 76 3 
ข้าราชการครู 6 20  26 - 
รวม 242 269 511 17 

 
ตารางท่ี 2.2 แสดงจ านวนนักเรียนและบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ 
 
ข้อมูล ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
เตรียมอนุบาล 32 44 76 2 
ข้าราชการครู - 2 2 - 
ผู้ดูแลเด็ก - 3 3 - 
รวม 32 49 81 2 
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    ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
    ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 99 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นนับถือศาสนา

คริสต์ มีวัดอยู่ 4 แห่ง คริสตจักร 1 แห่ง ส านักสงฆ์ 1 แห่ง 
       วัฒนธรรม ประเพณี ที่ประชาชนในเขตเทศบาลได้สืบทอดกันมา โดยมีประเพณีตาม

ฮีต 12 คลอง 14    
   การสาธารณสุข  
       สุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาลอยู่ในเกณฑ์ดี สถานรักษาพยาบาล มีดังนี ้

- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 1 แห่ง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลนิเวศน์ 1 แห่ง 
- ร้านขายยา 3 แห่ง 

 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  แหล่งน้ า มีอ่างเก็บน้ าธวัชบุรี เป็นแห่ลงน้ าสาธารณะประโยชน์  มีหนองแข้เป็นแหล่ง
น้ าเพ่ือใช้ในการดับเพลงและท าความสะอาดทั่วไป ที่ดินส าหรับก าจัดขยะ จ านวน 14 ไร่ ตั้งอยู่ห่าง
จากเขตชุมชน เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร สภาพแวดล้อมทั่วไปยังไม่มีปัญหาขยะ น้ าเสีย 
และมลภาวะ จะมีปัญหาในช่วงฤดูร้อนที่แหล่งน้ าในการเกษตรจะตื้นเขินไม่เพียงพอต่อการใช้สอย
และการเกษตร 
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 อรพรรณ นพพล (2550, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการ
จัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนตันติวัตร เขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2” ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนตันติวัตรเขต
พ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในรายด้านพบว่างานวิชาการ
งานบุคคล งานบริหารทั่วไป และงานธุรการและการเงิน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
  2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียน
ตันติวัตรเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2” จ าแนกตามสถานภาพของผู้ปกครอง พบว่า 
 จ าแนกสถานภาพเพศ ผู้ปกครองทั้งเพศชายและหญิงมีความพึงพอใจทั้งในภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน 
 จ าแนกสถานภาพอายุ ผู้ปกครองที่มีอายุ ต่ ากว่า 30 ปี 30 – 35 ปี และ 35 ปีขึ้นไป มี
ความพึงพอใจทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 จ าแนกสถานภาพอาชีพ ผู้ปกครองที่มีอาชีพ รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว 
เกษตรกร รับจ้าง และค้าขาย มีความพึงพอใจทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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 จ าแนกตามที่อยู่อาศัย ผู้ปกครองที่อาศัยอยู่นอกเขตอ าเภอทุ่งสง และในเขตอ าเภอ ทุ่งสง 
มีความพึงพอใจทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 จ าแนกตามสถานภาพรายได้ ผู้ปกครองที่มีรายได้ ต่ ากว่า 10,000 บาท 10,000 – 20,000 
บาท และ 20,001 ขึ้นไป มีความพึงพอใจทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 จ าแนกตามสถานภาพวุฒิการศึกษาผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี
และสูงกว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 พงษ์พจน์ เพียรศิลป์ (2550, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย” พบว่า 
โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กด้านบุคลากรและการบริหารจัดการมากที่สุด รองลงมาเห็นด้วยต่อการด าเนินงานในด้านอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ส่วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน 
ประชาชนเห็นด้วยน้อยที่สุด การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทั่วไปของประชาชนกับ
ความพึงพอใจการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
ลักษณะทั่วไปของประชาชน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ต่อเดือน อาชีพ และการ
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของประชาชนไม่มีผลต่อความพึงพ่อใจต่อการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 ทรงพล มุ่งการ (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงเคียน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงเคียน อ าเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย โดยรวมเห็นด้วยต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเชียงเคยีน ด้านการจัดการและกิจกรรมตามหลักสูตรมากที่สุด รองลงมาได้แก่ด้านบุคลากรและ
การบริหารจัดการ ส่วนด้านอาคารและสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยผู้ปกครองเห็นด้วยน้อย
ที่สุด การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทั่วไปของผู้ปกครองกับความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงเคียน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษา ระดับรายได้ และการส่งบุตรเข้าเรียนของผู้ปกครองต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ และอาชีพ ต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงเคียน อ าเภอเทิง 
จังหวัดเชียงรายไม่แตกต่างกัน 
 มณฑล ซ้ายขวา (2552, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเชียงรุ้ง 
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จังหวัดเชียงราย” ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน และด้านอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากรและบริหารจัดการ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือผู้ดูแลเด็กมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ดูแลเด็กมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองมีการ
ดูแลเอาใจใส่เด็กอย่างทั่วถึง ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พบว่า ผู้ปกครอง มี
ความพึงพอใจมากที่สุด คือสภาพของอาคารเรียน มีความแข็งแรง แสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเทได้
สะดวกเพราะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเพ่ิมมากข้ึน ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่าผู้ปกครองมีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ มีการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและมีการปฏิบัติจริงเพราะทางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ให้ผู้ดูแลเด็กท าแผนการสอนและผู้ดูแลเด็กได้น าเด็กเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาร่วมกับชุมชน ด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากชุมชน พบว่าผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ ผู้ปกครองได้ทราบข่าวสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นประจ า มีการประชาสัมพันธ์งาน
กิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง 
 วิชัย พันธุ์เชื้อ (2553, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพธิ์ 
อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพธิ์ อ าเภอนา
เชือก จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านวิชาการ
และกิจกรรมหลักสูตร ด้านบุคลากรและบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน 
และด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
 ภัทรกร วาปี (2553, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กเล็กต่อ
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแสนพัน อ าเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม” ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กเล็กต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแสนพัน อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ทั้ง 4 ด้าน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านบุคลากรและการ
บริหารจัดการ ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร และด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน      
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
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 ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กเล็กต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลแสนพัน อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จ าแนกตามผู้ปกครองเด็กเล็กที่
อยู่ในเขตพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างกัน โดยรวมทุกด้านและจ าแนกเป็นรายด้านมีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงาน ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 นงนุช พิจารณ์ (2554, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดยโสธร” ผลการวิจัยพบว่า   

  1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ในจังหวัดยโสธร โดยภาพรวมและรายด้าน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

  2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ในจังหวัดยโสธร พบว่า  

   2.1 ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดยโสธร โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และราย
ด้านพบว่า ด้านหลักสูตร ด้านบุคลากรแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอ่ืนๆ 
ไม่แตกต่างกัน 

   2.2 ผู้ปกครองที่มกีารศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดยโสธร โดยรวมแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และรายด้าน 
พบว่าด้านหลักสูตร และด้านบุคลากรไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านอ่ืนๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 

   2.3 ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดยโสธร โดยรวมไม่แตกต่างกัน และรายด้าน พบว่า ด้านอาคารสถานที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 

กิตติชัย พิมพ์จ่อง (2555, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า 

  1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ
ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา
เดก็ปฐมวัย ตามล าดับ  
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  2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จ าแนกตามเพศ
และอายุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  3. ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้านที่มีความถี่มากที่สุด คือ
ด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย และด้านที่มีความถี่น้อยที่สุดคือ ด้านบุคลากร
และการบริหารจัดการ 

 จันทิมา จันทสิทธิ์ (2555, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ
การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า  

  1. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโขมง 
อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

  2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
โขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันปาน
กลาง ยกเว้นด้านงานวิชาการแตกต่างกันน้อย 

 คาร์ลาร์ด (Callard) (1979, pp.563-A) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเพ่ิมความคาดหวังของผู้ปกครอง  
ต่อความส าเร็จทางการศึกษาของนักเรียน พบว่า ผู้บริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
จะต้องสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง และยอมรับความคาดหวังของผู้ปกครองต่อความส าเร็จของการ
เรียนของนักเรียนสัมพันธ์กับการเพ่ิมแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ของนักเรียน ซึ่งผู้ปกครองมีบทบาทส าคัญต่อ
ความส าเร็จของนักเรียนอย่างยิ่ง 

เลียง (Liang) (2001, p.5) ได้ศึกษาการรับรู้และความพอใจของผู้ปกครองเกี่ยวกับคุณภาพ
การจัดการศึกษาระดับอนุบาล : กรณีศึกษา ผู้ปกครองเด็กอนุบาลไต้หวันในโรงเรียนอนุบาล พบว่า การศึกษา
ของผู้ปกครอง รายได้ของครอบครัว มีอิทธิพลต่อการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอนุบาล 
ของผู้ปกครอง ผู้ปกครองที่มกีารศึกษาแตกต่างกันมีความพอใจในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลแตกต่าง
กัน การรับรู้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับอนุบาลของผู้ปกครอง และความพอใจในคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับอนุบาลของผู้ปกครองเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวก และพบว่าสิ่งอ านวยความสะดวก
และพ้ืนที่ว่าง สถานที่ตั้ง และความสะดวก หลักสูตรและปรัชญาการศึกษาคุณสมบัติของครูและค่าใช้จ่าย 
เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ปกครองใช้ในการเลือกโรงเรียนอนุบาล 

จากเอกสารงานวิจัยที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองมีความจ าเป็นและเป็น 
แนวทางในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้ปกครองคือผู้ที่มีบทบาทส าคัญใน
การดูแลเด็ก มีความใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเพ่ือให้เด็กได้รับได้อย่าง
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เต็มศักยภาพทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาครบทุกด้าน และสอดคล้องตามแนว
ทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาต่อไป 

 

2.6 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัย ได้ศึกษา
และน าแนวคิดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มาประยุกต์และสรุปเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ดังภาพที่ 2.7 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2553, หน้า 4 - 53) 
 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 
(Independent Variables)  (Dependent Variables) 
   

ปัจจัยส่วนบุคคล 
    1. เพศ 
    2. อายุ 
    3. ระดับการศึกษา 
 
 

     ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา       
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ 
สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี 
จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 
    1. ด้านการบริหารจัดการ  
    2. ด้านบุคลากร  
    3. ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและ 
ความปลอดภัย  
    4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  
    5. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจาก 
ทุกภาคส่วน 
    6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

          
ภาพที่ 2.7 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 



 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้เสนอวิธีการตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากร  
 ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี 

จังหวัดร้อยเอ็ด ในปีพุทธศักราช 2556 จ านวน 76 คน  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  

 ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาล
ต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในปีพุทธศักราช 2556 จ านวน 63 คน ก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจากตารางเครชชี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan ) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, 
หน้า 43) แล้วท าการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก          
 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
         ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
        ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  
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โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 6 ด้าน จ านวน 60 ข้อ  ดังนี้ 
  1. ด้านบริหารจัดการ     มี    10    ข้อ 
  2. ด้านบุคลากร     มี    10    ข้อ 
  3. ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มี    10    ข้อ 
    4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  มี    10    ข้อ 
   5. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน มี    10    ข้อ 
   6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  มี    10    ข้อ 
   ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 
5 ระดับ คือ 
  5  หมายถึง ระดับความพึงพอใจในการจัดการศึกษามากที่สุด 
  4  หมายถึง ระดับความพึงพอใจในการจัดการศึกษามาก  
  3  หมายถึง ระดับความพึงพอใจในการจัดการศึกษาปานกลาง 
  2  หมายถึง ระดับความพึงพอใจในการจัดการศึกษาน้อย 
  1  หมายถึง ระดับความพึงพอใจในการจัดการศึกษาน้อยที่สุด 
    ตอนที่  3  แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaires) เพ่ือสอบถาม
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบล
บ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีข้ันตอนดังนี้ 
 3.3.1 ผู้วิจัยท าการศึกษาหนงัสอื ต ารา เอกสาร วารสาร แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 
 3.3.2 ก าหนดประเด็นต่าง ๆ ที่พึงพอใจทราบ เพ่ือจะน าไปใช้ในการสร้างเป็นข้อค าถาม   

ในแบบสอบถาม 
 3.3.3 สร้างแบบสอบถาม แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ พิจารณาตรวจสอบประเด็น   

ต่าง ๆ  ตลอดจนความถูกต้องของภาษาที่ใช้ และให้ค าแนะน าเพื่อปรับปรุงแก้ไข  
 3.3.4 แก้ไขตามอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแนะ และน าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นตามเนื้อหาและ

วัตถุประสงค์ เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพ่ือหาความสอดคล้อง ความเที่ยงตรงทั้งด้านโครงสร้างเนื้อหา 
และส านวนภาษา  
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 3.3.5 น าแบบสอบถามหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) ของแบบสอบถาม โดยค านวณจากสูตร ดังนี้ (ผศ.ดร.ยุทธ ไกยวรรณ์ และผศ.ดร.กุสุมา ผลาพรม, 
2553, หน้า 181) 

   สูตร  IOC   =   


R
 

 

 เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหาหรือระหว่าง
ข้อสอบกับจุดประสงค์ 
     R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 
     N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
   โดยที่  
     +1 แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
        0 ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
     -1 แน่ใจว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
  1) ผศ.ดร.สุรสิทธิ์  ไกรสิน ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง  
   ต าแหน่ง อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
    วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป), กศ.ม.(การศึกษานอกระบบ), ปร.ด.         
(วัฒนธรรมศาสตร์) 
  2) นางดวงใจ  ค าสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และพิจารณาความสอดคล้อง 
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี  
จังหวัดร้อยเอ็ด 
    วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด        
       3) ดร.ธีรภัทร์  ถิ่นแสนดี ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ 
   ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
    วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ), กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา),        
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
   3.3.5 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว ไปวิเคราะห์ค่า IOC จากการหาค่าความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Index of Consistency : IOC) ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ผลปรากฏว่าได้ค่า IOC เท่ากับ 
0.67 จ านวน 2 ข้อ และค่า IOC เท่ากับ 1 จ านวน 58 ข้อ ดังนั้น ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67–1.00  
(รายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
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 3.3.6 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ 
(Try–Out) กับผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลนิเวศน์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 3.3.7 น าข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนกผ่านเกณฑ์ หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

โดยใช้วิธีค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-CoeffIOCient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 
ผลการทดสอบ ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ 0.97 (รายละเอียดใน ภาคผนวก จ)  
 3.3.8 แก้ไขปรับปรุง และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยได้วางขั้นตอนการด าเนินงานไว้ดังนี้ 

     3.4.1 ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด น าเรียนนายกเทศมนตรีต าบลบ้านนิเวศน์ เพ่ือขออนุญาตและขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.4.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ที่หอประชุมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลบ้านนิเวศน์ ในวันประชุมผู้ปกครอง โดยท าการชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตัวอย่างฟัง โดยให้เวลาในการตอบแบบสอบถาม และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาท้ังหมด 

 3.4.3 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวันเวลา และสถานที่ที่ก าหนด หลังจากนั้นน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แปลความ สรุปผล และเขียนรายงานการวิจัย 
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลมีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 3.5.1 น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมแล้ว น ามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 3.5.2 น ามาจัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  
 3.5.3 วิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งในภาพรวม รายด้าน และราย
ข้อ แล้วแปลผลตามเกณฑ์การวิเคราะห์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 121) 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง   4.51-5.00   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง   3.51-4.50     หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง   2.51-3.50     หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง         
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 ค่าเฉลี่ยระหว่าง    1.51-2.50    หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง    1.00-1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.5.4 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าความแตกต่างความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอ
ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้ค่า t-test (Independent Samples)  
  3.5.5 วิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และแจกแจงความถี่ (Frequency) 
  3.5.6 น าเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 

3.6 สถติิที่ใช้ในการวิจัย 
 3.6.1 การหาคุณภาพของแบบสอบถาม มีดังนี้ 
   1) การหาค่า IOC  (Index of Consistency ) 

   2) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา       

(α-CoeffIOCient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 
 3.6.2 สถิติทีพ้ื่นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 

   1) ค่าความถี่ (Frequency) 
   2) ค่าร้อยละ (Percentage) 
          3) ค่าเฉลี่ย ( ) 
   4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3.6.3 สถิติอ้างอิงหรือทดสอบสมมติฐาน มีดังนี้ 

   1) ค่าที t-test (Independent Samples) 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้เสนอรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 
 4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ล าดับขั้นตอนการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

 แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
t แทน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มสองกลุ่ม 
P-value แทน ความน่าจะเป็นที่ใช้เปรียบเทียบความมีนัยส าคัญทางสถิติ   
* แทน นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

4.2 ล าดับขั้นตอนการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 
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 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไขปัญหาความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์  อ าเภอ
ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 
 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
 ชาย 24 38.10 
 หญิง 39 61.90 

รวม 63 100.00 
อาย ุ   
 ไม่เกิน 40 ปี 37 58.73 
 41 ปี ขึ้นไป 26 41.27 

รวม 63 100.00 
ระดับการศึกษา   
 ต่ ากว่าปริญญาตรี 28 44.44 
 ปริญญาตรีขึ้นไป 35 55.56 

รวม 63 100.00 
   

 จากตารางที่ 4.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า เพศหญิง จ านวน    
39 คน คิดเป็นร้อยละ 61.90 เพศชาย จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10 เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า     
มีอายุไม่เกิน 40 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 58.73 และอายุ 41 ปีขึ้นไป จ านวน 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.27 และเมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 
35 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44   
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 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบล        
บ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางที่ 4.2 – 4.8 
 

ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพงึพอใจของผู้ปกครองในการจัดการ 
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ 
อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน (n = 63) 

 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. อันดับ แปลผล 
1. ด้านการบริหารจัดการ 3.89 0.87 3 มาก 
2. ด้านบุคลากร 3.94 0.84 2 มาก 
3. ด้านอาคาร สถานที ่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 3.62 0.88 6 มาก 
4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 4.04 0.81 1 มาก 
5. ด้านการมีส่วนรว่ม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 3.71 0.94 5 มาก 
6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3.73 1.03 4 มาก 

เฉลี่ย 3.82 0.86 - มาก 
     

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์  อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร( =4.04 
,S.D.=.81) รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ( =3.94,S.D.=0.84) ด้านการบริหารจัดการ ( =3.89 
,S.D.=0.87) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( =3.73,S.D.=1.03) ด้านการมีส่วนร่วม 
และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ( =3.71,S.D.=0.94) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านอาคาร สถานที ่
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ( =3.62,S.D.=0.88) 
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ตารางที ่4.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ 
อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการบริหารจัดการ โดยรวมและรายด้าน (n = 63) 

 

ข้อ ด้านการบริหารจัดการ 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. อันดับ แปลผล 
1. การบริหารจัดการศูนย์เป็นไปตามมาตรฐานการจัด

การศึกษาปฐมวัย โดยเด็กได้พัฒนาด้านอารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา 4.11 0.67 1 มาก 

2. งบประมาณในแต่ละกิจกรรม/โครงการมีความเหมาะสม 3.71 0.89 9 มาก 
3. คณะผู้บริหารมีความเอาใจใส่ปรับปรุงพัฒนาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก  3.57 0.87 10 มาก 
4. วัสดุ อุปกรณ์ ในการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ  3.87 0.98 5 มาก 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน

ให้ผู้ปกครองทราบ 3.86 0.95 6 มาก 
6. มีการจัดท าแผนพัฒนา 3 ปี/แผนปฏิบัติการประจ าปี/

โครงการการด าเนินงานในแต่ละปีอย่างชัดเจน 3.78 0.89 8 มาก 
7. การประชุมวางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงาน

การจัดการเรียนการสอนระหว่างผู้บริหาร ครูผู้ดูแล
เด็ก และผู้ปกครอง 3.84 0.85 7 มาก 

8. การบริหารงบประมาณ เพ่ือการพัฒนาศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กมีความเหมาะสม  4.08 0.99 2 มาก 

9. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนร่วมและ    
มีบทบาทในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.06 0.72 3 มาก 

10. การติดตามผลการด าเนินงานและพัฒนาปรับปรุง  
ในบริหารจัดการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.00 0.93 4 มาก 

เฉลี่ย 3.89 0.87 - มาก 
  

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
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สูงสุด คือ การบริหารจัดการศูนย์เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยเด็กได้พัฒนาด้าน
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ( =4.11,S.D.=0.67) รองลงมา คือ การบริหารงบประมาณ เพ่ือการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเหมาะสม ( =4.08,S.D.=0.99) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ คณะ
ผู้บริหาร มีความเอาใจใส่ปรับปรุง พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( =3.57,S.D.=0.87)   
 
ตารางที ่4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ 
อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านบุคลากร โดยรวมและรายด้าน (n = 63) 

 

ข้อ ด้านบุคลากร 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. อันดับ แปลผล 
1. ครูผู้ดูแลเด็กเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ 3.78 0.68 8 มาก 
2. ครูผู้ดูแลเด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดกีับผู้เรียนและผู้ปกครอง 4.17 0.91 1 มาก 
3. ครูผู้ดูแลเด็กมีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ดูแลเด็กอย่าง

ทั่วถึง  3.97 0.90 6 มาก 
4. ครูผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 3.95 0.87 7 มาก 
5. จ านวนครูผู้ดูแลเด็กต่อจ านวนเด็กมีความเหมาะสม 3.68 0.64 10 มาก 
6. ครูผู้ดูแลเด็กมีความกระตือรือร้น ที่จะพัฒนาตนเอง

และแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมอย่างสม่ าเสมอ 4.11 0.84 2 มาก 
7. ครูผู้ดูแลเด็กมีความตรงต่อเวลาในการรับ-ส่ง เด็ก

นักเรียน 3.78 0.96 9 มาก 
8. ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก มีร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อม

ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.98 0.87 4 มาก 
9. ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กมีประสบการณ์ในปฏิบัติ

หน้าที่ตามความรับผิดชอบและได้รับมอบหมาย  4.03 0.84 3 มาก 
10. การทุ่มเท เสียสละของครูผู้ดูแลเด็ก 3.98 0.89 5 มาก 

เฉลี่ย 3.94 0.84 - มาก 
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 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด        
ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผู้ดูแลเด็ก
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและผู้ปกครอง ( =4.17,S.D.=0.91) รองลงมา คือ ครูผู้ดูแลเด็กมีความ
กระตือรือร้น ที่จะพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ ( =4.11,S.D.=0.84)  
ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ จ านวนครูผู้ดูแลเด็กต่อจ านวนเด็กมีความเหมาะสม ( =3.68,S.D.=0.64)  
 
ตารางที ่4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผูป้กครองในการจัดการศึกษา

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ 
อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
โดยรวมและรายด้าน (n = 63) 

 

ข้อ 
ด้านอาคาร สถานที ่สิ่งแวดล้อม 

และความปลอดภัย 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. อันดับ แปลผล 
1. สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเหมาะสม ไม่เสี่ยง

ต่ออันตราย 3.57 0.80 7 มาก 
2. ห้องน้ า ห้องสุขาสะอาดถูกสุขลักษณะ มีความ

เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ 3.52 0.88 10 มาก 
3. มีสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารสะอาดและปลอดภัย 3.70 0.89 2 มาก 
4. การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารเรียนมีแสงสว่าง

และอากาศถ่ายเทเอ้ือต่อพัฒนาการเด็ก 3.67 0.97 3 มาก 
5. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความม่ันคงแข็งแรง 3.57 0.86 8 มาก 
6. มีสถานที่รับประทานอาหารที่สะอาดเป็นระเบียบ

และถูกสุขลักษณะ 3.63 0.94 4 มาก 
7. มีพ้ืนที่ในการใช้สอยภายในอาคารจัดเป็นสัดส่วนและ

เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 3.60 0.79 6 มาก 
8. มีการเก็บสิ่งปฏิกูลทั้งภายในและภายนอกอาคาร

เพียงพอและถูกสุขลักษณะ 3.62 0.99 5 มาก 
9. มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยโดยติดตั้ง

ระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยและ
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.54 0.74 9 มาก 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

ข้อ 
ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม 

และความปลอดภัย 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. อันดับ แปลผล 
10. มีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพียงพอ

ต่อจ านวนนักเรียน 3.76 0.96 1 มาก 
เฉลี่ย 3.62 0.88 - มาก 

 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน
อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน ( =3.76 
,S.D.=0.96) รองลงมา คือ มีสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารสะอาดและปลอดภัย ( =3.70,S.D.=0.89)    
ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ห้องน้ า ห้องสุขาสะอาดถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อ
ความต้องการ ( =3.52,S.D.=0.88)     
 
ตารางที ่4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ 
อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร โดยรวมและ
รายด้าน (n = 63) 

 

ข้อ ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. อันดับ แปลผล 
1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง และ

ส่งเสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 4.03 0.82 7 มาก 
2. การจัดกิจกรรมเพ่ือปูพ้ืนฐานในการเรียนรู้เรื่อง

ต่างๆ โดยจัดมุมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง  4.24 0.87 3 มาก 
3. การจัดกิจกรรมมีการบูรณาการหลักสูตรการศึกษา

ให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 4.10 0.71 4 มาก 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

ข้อ ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. อันดับ แปลผล 
4. มีการวัดผลและประเมินผลพัฒนาการเด็กรายบุคคล 

ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 4.10 0.89 6 มาก 
5. การจัดกิจกรรมความสามารถด้านดนตรี ศิลปะ และการ

เคลื่อนไหว ที่ตรงตามความต้องการของเด็ก 3.67 0.67 9 มาก 
6. กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และจิตใจที่ดีงาม 4.29 0.79 2 มาก 
7. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์

และกิจกรรมพัฒนาเด็ก 3.86 0.84 8 มาก 
8. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการพัฒนาและ

ออกแบบการจัดประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.10 0.84 5 มาก 
9. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กมีการสร้างสือ่การเรียนการสอนที่

เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ 3.67 0.70 10 มาก 
10. การจัดกิจกรรมพัฒนาร่างกายการเจริญเติบโตตามวัย 

และสร้างสุขนิสัยที่ดีให้แก่เด็ก 4.30 0.93 1 มาก 
เฉลี่ย 4.04 0.81 - มาก 

     
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน
วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การจัดกิจกรรมพัฒนาร่างกายการเจริญเติบโตตามวัย และสร้างสุขนิสัยที่ดีให้แก่เด็ก ( =4.30 
,S.D.=0.93) รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม
( =4.29,S.D.=0.79) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ ( =3.67,S.D.=0.70)     
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ตารางที ่4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ 
อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุน จากทุกภาคส่วน 
โดยรวมและรายด้าน (n = 63) 

 

ข้อ 
ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุน 

จากทุกภาคส่วน 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. อันดับ แปลผล 
1. การประชาสัมพันธ์ผลงาน ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

ให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ 3.86 0.82 1 มาก 
2. การจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของเด็กต่อชุมชน 3.78 0.99 3 มาก 
3. การเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง

ได้มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็น
ต่อกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.62 0.91 8 มาก 

4. มีการร่วมมือของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 3.73 0.99 5 มาก 

5. มีการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการด าเนินงาน 
เช่น การบริจาคทรัพย์ วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ของเด็ก 3.70 0.94 6 มาก 

6. มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กแก่ผู้ปกครอง
อย่างสม่ าเสมอ 3.83 0.93 2 มาก 

7. มีการสนับสนุนการบริการสาธารณะแก่ชุมชน 3.67 0.98 7 มาก 
8. ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองมีความเข้าใจ

และยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 3.60 0.91 9 มาก 
9. การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เพ่ือพัฒนา

เด็กปฐมวัย 3.76 0.98 4 มาก 
10. มีการร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ชุมชนในการเฝ้า

ระวังโรค และความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3.59 0.98 10 มาก 

เฉลี่ย 3.71 0.94 - มาก 
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 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์  อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การประชาสัมพันธ์ผลงาน ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ ( =3.86,S.D.=0.82) รองลงมา คือ มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
เลี้ยงดูเด็กแก่ผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ ( =3.83,S.D.=0.93) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีการร่วมมือ
จากหน่วยงานราชการ ชุมชนในการเฝ้าระวังโรค และความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ( =3.59,S.D.=0.98) 
 
ตารางที ่4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศกึษา

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ 
อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
โดยรวมและรายด้าน (n = 63) 

 

ข้อ ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. อันดับ แปลผล 
1. มีการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย 3.73 0.99 4 มาก 
2. มีการประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่ายการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 3.75 1.00 3 มาก 
3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเครือข่ายศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 3.86 0.98 1 มาก 
4. มีการประสานความร่วมมือกับทุกองค์กรในการ

เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.81 1.00 2 มาก 
5. มีการเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์งานพัฒนาเครือข่าย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.67 1.05 9 มาก 
6. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีการส่งเสริมเครือข่ายใน

การพัฒนาเด็กปฐมวัย 3.68 1.00 8 มาก 
7. มีการพัฒนาและปรับปรุงผลการด าเนินงานของ

เครือข่ายเด็กปฐมวัย 3.70 1.09 7 มาก 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 
 

ข้อ ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. อันดับ แปลผล 
1. มีการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย 3.73 0.99 4 มาก 
2. มีการประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่ายการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 3.75 1.00 3 มาก 
3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเครือข่ายศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 3.86 0.98 1 มาก 
4. มีการประสานความร่วมมือกับทุกองค์กรในการเครือข่าย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.81 1.00 2 มาก 
5. มีการเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์งานพัฒนาเครือข่าย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.67 1.05 9 มาก 
6. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีการส่งเสริมเครือข่ายใน

การพัฒนาเด็กปฐมวัย 3.68 1.00 8 มาก 
7. มีการพัฒนาและปรับปรุงผลการด าเนินงานของ

เครือข่ายเด็กปฐมวัย 3.70 1.09 7 มาก 
8. มีการจัดตั้งชมรมและคณะกรรมการปฏิบัติงานของ

เครือข่าย 3.65 1.00 10 มาก 
9. การใช้กิจกรรมเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กร่วมกัน 3.71 1.16 5 มาก 
10. การใช้กิจกรรมเครือข่ายในการจัดท าแผนการเรียน

การสอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน 3.70 0.98 6 มาก 
เฉลี่ย 3.73 1.03 - มาก 

     
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์  อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( =3.86 
,S.D.=0.98) รองลงมา คือ มีการประสานความร่วมมือกับทุกองค์กรในการเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็ก



92 

เล็ก ( =3.81,S.D.=1.00) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีการจัดตั้งชมรมและคณะกรรมการปฏิบัติงาน
ของเครือข่าย ( =3.65,S.D.=1.00) 
 

 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน ์สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอ
ธวัชบุร ีจังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางท่ี 4.9 – 4.11 
  
ตารางท่ี 4.9 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของ

ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ 
สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและราย
ด้าน จ าแนกตามเพศ 

 

ความพึงพอใจ 
เพศชาย 
(n = 24) 

เพศหญิง 
(n = 39) t 

P-
value 

 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 
1. ด้านการบริหารจัดการ 3.98 0.26 มาก 3.83 0.66 มาก 1.01 0.31 
2. ด้านบุคลากร 3.89 0.92 มาก 3.99 0.29 มาก 0.62 0.54 
3. ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย 3.70 0.57 มาก 3.57 0.71 มาก 0.72 0.47 
4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร 4.10 0.36 มาก 3.99 0.71 มาก 0.74 0.46 
5. ด้านการมีส่วนร่วม และการ
สนับสนุน จากทุกภาคส่วน 3.56 0.80 มาก 3.81 0.56 มาก 1.41 0.16 
6.ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 3.80 0.66 มาก 3.68 0.70 มาก 0.68 0.50 

โดยรวม 3.84 0.60 มาก 3.81 0.61 มาก 0.79 0.43 
  
 จากตารางที่ 4.9 ผู้ปกครองทั้งเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจของผู้ปกครองในการ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอ
ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที ่4.10 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัด
เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน 
จ าแนกตามอาย ุ

 

ความพึงพอใจ 
ไม่เกิน 40 ปี 
(n = 37) 

40 ปีขึ้นไป 
(n = 26) t 

P-
value 

 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 
1. ด้านการบริหารจัดการ 3.81 0.67 มาก 4.00 0.29 มาก 1.40 0.17 
2. ด้านบุคลากร 3.85 0.77 มาก 4.09 0.16 มาก 1.56 0.12 
3. ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย 3.65 0.55 มาก 3.57 0.80 มาก 0.46 0.65 
4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร 4.09 0.57 มาก 3.95 0.63 มาก 0.88 0.38 
5. ด้านการมีส่วนร่วม และการ
สนับสนุน จากทุกภาคส่วน 3.67 0.73 มาก 3.77 0.57 มาก 0.60 0.55 
6.ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 3.68 0.69 มาก 3.78 0.67 มาก 0.58 0.57 

โดยรวม 3.79 0.66 มาก 3.86 0.52 มาก 0.87 0.39 
 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจของผู้ปกครองในการ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอ
ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.11 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัด
เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ความพึงพอใจ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 

(n = 28) 
ปริญญาตรีขึ้นไป 

(n = 35) t 
P-

value 
 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 

1. ด้านการบริหารจัดการ 3.85 0.70 มาก 3.91 0.40 มาก 0.41 0.68 
2. ด้านบุคลากร 3.77 0.85 มาก 4.10 0.21 มาก 2.24  0.03* 
3. ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย 3.67 0.66 มาก 3.58 0.66 มาก 0.52 0.60 
4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร 4.04 0.54 มาก 4.03 0.65 มาก 0.11 0.91 
5. ด้านการมีส่วนร่วม และการ
สนับสนุน จากทุกภาคส่วน 3.71 0.84 มาก 3.72 0.50 มาก 0.06 0.95 
6.ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 3.80 0.68 มาก 3.67 0.68 มาก 0.74 0.46 

โดยรวม 3.81 0.71 มาก 3.84 0.52 มาก 0.83 0.41 
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผู้ปกครองที่มีการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจของผู้ปกครองในการ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอ
ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านบุคลากร แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไขปัญหาความพึงพอใจของผู้ปกครองใน
การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาล
ต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด (n = 63) 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านบริหารจัดการ มีข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ คือ ควรมี
การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนการสอน 
 2. ด้านบุคลากร มีข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ คือ ควรมีการ
ฝึกอบรมบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
 3. ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มีข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองที่ตอบ
แบบสอบถาม มีดังนี ้อาคารเรียนควรมีความพร้อมในการจัดการศึกษา  
 4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร มีข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถาม
มีดังนี ้คือ ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน  
 5. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน มีข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองที่ตอบ
แบบสอบถาม มีดังนี้ คือ ควรส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและ หน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ  
 6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองที่ตอบ
แบบสอบถาม มีดังนี้ คือ ควรส่งเสริมและสนับสนุนการการด าเนินงานของเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
 
 



 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด” มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้าน
นิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบล 
บ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน และเพ่ือศึกษา
ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไขปัญหาความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในปีพุทธศักราช 2556 จ านวนทั้งสิ้น 76 คน ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเปิดตารางส าเร็จของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 63 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามปลายปิด ผู้วิจัยใช้ลักษณะ
ค าถามแบบมาตรส่วนประมาณค่าห้าระดับโดยใช้หลักของ Rating scale คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด และแบบสอบถามปลายเปิด (Open–ended Questionnaires) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การทดสอบสองกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกันโดยใช้ ค่าสถิติ t-test (Independent Samples) 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 5.1 สรุปผล 
 5.2 อภิปรายผล 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
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5.1 สรุปผล 
 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผลของการ
วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 5.1.1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมา คือ ด้าน
บุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านการมีส่วนร่วม และการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
และเม่ือแยกออกเป็นรายด้านพบว่ามีผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารจัดการ
ศูนย์เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยเด็กได้พัฒนาด้านอารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
รองลงมา คือ การบริหารงบประมาณ เพ่ือการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเหมาะสม ส่วนที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ คณะผู้บริหารมีความเอาใจใส่ปรับปรุง พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  2. ด้านบุคลากร พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดย 
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผู้ดูแลเด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้เรียนและผู้ปกครอง รองลงมา คือ ครูผู้ดูแลเด็กมีความกระตือรือร้น ที่จะพัฒนาตนเองและแสวงหา
ความรู้เพ่ิมเติมอย่างสม่ าเสมอ ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ จ านวนครูผู้ดูแลเด็กต่อจ านวนเด็กมีความเหมาะสม  
  3. ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ 
อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ มีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน รองลงมา คือ มีสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคารสะอาดและปลอดภัย ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ห้องน้ า ห้องสุขาสะอาดถูกสุขลักษณะ 
มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ  
  4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอ
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ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การ
จัดกิจกรรมพัฒนาร่างกายการเจริญเติบโตตามวัย และสร้างสุขนิสัยที่ดีให้แก่เด็ก รองลงมา คือ กิจกรรม
การเรียนการสอนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจ ที่ดีงาม ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ศูนย์พัฒนา
เดก็เล็กมีการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้  
  5. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์  
อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ การประชาสัมพันธ์ผลงาน ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ
รองลงมา คือ มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กแก่ผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ ส่วนที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ มีการร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ชุมชนในการเฝ้าระวังโรค และความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  6. ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ 
อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รองลงมา คือ มีการประสาน
ความร่วมมือกับทุกองค์กรในการเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีการจัดตั้ง
ชมรมและคณะกรรมการปฏิบัติงานของเครือข่าย  
 5.1.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 
  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ
ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ 
อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นระดับการศึกษา ด้านบุคลากรแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไขปัญหาความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาล
ต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ด้านบริหารจัดการ มีข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ คือ ควรมี
การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนการสอน 
  ด้านบุคลากร มีข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ คือ ควรมีการ
ฝึกอบรมบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
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   ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มีข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองที่
ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ อาคารเรียนควรมีความพร้อมในการจัดการศึกษา  
  ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร มีข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถาม
มีดงันี้ คือ ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน  
  ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน มีข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองที่ตอบ
แบบสอบถาม มีดังนี้ คือ ควรส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและ หน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ  
   ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองที่ตอบ
แบบสอบถาม มีดังนี้ คือ ควรส่งเสริมและสนับสนุนการการด าเนินงานของเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
 

5.2 อภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์  สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์  อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด     
มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน ามาอภิปลายเพิ่มเติมตามประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 5.2.1 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

  ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมา คือ ด้านบุคลากร 
ด้านการบริหารจัดการ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการพัฒนาและวางระบบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
มีมาตรฐานและคุณภาพตามหลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและให้เป็นไป
ตามตามมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทัศนะ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถด าเนินงานเพ่ือพัฒนาเด็กได้อย่างมีคุณภาพ
และเหมาะสม ซึ่งเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จึงท าให้ผลการวิจัยมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงนุช พิจารณ์ 
(2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์การ
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บริหารส่วนต าบล ในจังหวัดยโสธร ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา
ปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดยโสธร โดยภาพรวมและรายด้าน มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติชัย พิมพ์จ่อง (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความพึง
พอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่
ในระดับมากทุกด้าน  
  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความส าคัญกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร อีกทั้งเป็นแนวนโยบาย
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เน้นการศึกษาปฐมวัยเป็นอย่างมากเพราะเป็นการเตรียมความ
พร้อมอย่างถูกต้องของการเริ่มต้นชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจัดการศึกษาในลักษณะการอบรม
เลี้ยงดู การจัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กอายุ 2 – 5 ปี ซึ่งเป็นภารกิจที่ส าคัญใน
การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เด็กเล็กได้มีการอบรมเลี้ยงดู 
และได้รับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาตามวัยและ
ความสามารถของเด็ก จึงท าให้ผลการวิจัยด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรมีค่าแปลผลอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติชัย พิมพ์จ่อง (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอ 
บรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  โดยรวมอยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านการมีส่วน
ร่วมและส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามล าดับและสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชัย พันธุ์เชื้อ 
(2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพธิ์ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผลการ 
วิจัยพบว่า ในภาพรวมผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์ 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพธิ์ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร ด้านบุคลากรและบริหารจัดการ 
ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน และด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัย ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า อาจเนื่องมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห็น
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ความส าคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จึงได้มี
การด าเนนิงานให้เป็นไปมาตรฐานส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านอาคาร
สถานที ่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย เช่น ด้านอาคารสถานที่ เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับพ้ืนที่ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตั้ง จ านวนชั้นของอาคาร ทางเข้า-ออก และประตูหน้าต่าง ตลอดจนพ้ืนที่ใช้สอยอ่ืนๆ 
ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร เช่น แสงสว่าง 
เสียง การถ่ายเทอากาศ สภาพพ้ืนที่ภายในอาคาร รั้วสภาพแวดล้อมและมลภาวะ ด้านความปลอดภัยเป็น
การด าเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น การก าหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัย และมาตรการ
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น แต่เนื่องจากสถานะการเงิน การคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการจัดสรรเป็นเงินรายได้มีจ านวนที่จ ากัดและไม่เพียงพอ จึงท าให้การปรับปรุงหรือ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ในด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจึง
ท าให้ผลการวิจัยด้านนี้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด แต่มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วิชัย พันธุ์เชื้อ (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพธิ์ อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพธิ์ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร ด้าน
บุคลากรและบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน และด้านอาคาร สถานที ่สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มณฑล ซ้ายขวา (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความ
พึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการด าเนิน 
งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ
และกิจกรรม ตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน และด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย 
 5.2.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์  สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์  อ าเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 
  1. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครอง จ าแนกตามเพศ พบว่ามีความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบล
บ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
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มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างชัดเจน จึงท าให้ผู้ปกครองทั้ง
เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพรรณ นพพล (2550) 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนตันติวัตร เขตพ้ืนที่
การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า จ าแนกสถานภาพเพศ ผู้ปกครองทั้งเพศชายและ
หญิงมีความพึงพอใจทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษ์พจน์ 
เพียรศิลป์ (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างลักษณะทั่วไปของประชาชนกับความพึงพอใจการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
แม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ลักษณะทั่วไปของประชาชน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระดับรายได้ต่อเดือน อาชีพ และการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของ
ประชาชนไม่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย 
  2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครอง จ าแนกตามอายุ พบว่า มีความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาล
ต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนิน งานเพ่ือ
พัฒนาเด็กได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม ซึ่งจะเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
ในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างชัดเจน จึงท าให้ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพรรณ นพพล (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนตันติวัตร เขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 
2 ผลการวิจัยพบว่า จ าแนกสถานภาพอายุ ผู้ปกครองที่มีอายุ ต่ ากว่า 30 ปี 30 – 35 ปี และ 35 ปีขึ้น
ไป มีความพึงพอใจทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงพล 
มุ่งการ (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล
เชียงเคียน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองที่มี อายุ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงเคียน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
ไม่แตกตา่งกัน 

 3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครอง จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีความ
พึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาล
ต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน และรายด้าน พบว่าด้านบุคลากร 
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการ 
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์แตกต่างกันออกไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ นงนุช พิจารณ์ (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา 
ปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดยโสธร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองที่มีการศึกษาต่างกัน 
มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดยโสธร โดยรวม
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Liang (2001) ได้ศึกษา
การรับรู้และความพอใจของผู้ปกครองเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอนุบาล : กรณีศึกษาผู้ปกครอง
เด็กอนุบาลไต้หวันในโรงเรียนอนุบาล พบว่า ผู้ปกครองที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีความพอใจในการ
จัดการศึกษาระดับอนุบาลแตกต่างกัน การรับรู้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับอนุบาลของผู้ปกครอง 
และความพอใจในคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอนุบาลของผู้ปกครองเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวก  
และพบว่าสิ่งอ านวยความสะดวกและพ้ืนที่ว่าง สถานที่ตั้ง และความสะดวก หลักสูตรและปรัชญาการ 
ศึกษาคุณสมบัติของครูและค่าใช้จ่าย เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ปกครองใช้ในการเลือกโรงเรียนอนุบาล 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้พบ
ประเด็นที่น่าสนใจและน ามาเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 
  1. ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะน าผลการวิจัยไปพัฒนา
ศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในด้านบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือให้การด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2. ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์  อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรส่งเสริมและกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติ 
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ปัญญา และสนับสนุนด้านงานวิจัยและการผลิตสื่อนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศการศึกษาช่วยเหลือแนะน าอย่างสม่ าเสมอเป็นระบบและเป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัยเพื่อจัดท าหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  3. ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์  อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยรวมด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้น ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดสรรงบประมาณในการบ ารุง ซ่อมแซม รักษาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เพียงพอ  
  5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
  จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยไม่
สามารถเขียนงานให้ครอบคลุมปัญหาทุกประเด็นที่น่าสนใจ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ผู้ที่สนใจท าวิจัยใน
ประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 
  2.1 ควรมีการวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
  2.2 ควรมีการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

 

1) ผศ.ดร.สุรสิทธิ์  ไกรสิน  
ต าแหน่ง   อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
  วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
วุฒิการศึกษา   ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), กศ.ม. (การศึกษานอกระบบ),  

   ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 
2) นางดวงใจ  ค าสุข  
        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลต าบล 
          บ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
  วุฒิการศึกษา   คบ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป), กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
3) ดร.ธีรภัทร ์ ถิ่นแสนดี  
     ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย 
       มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
       วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.(แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ), กศ.ม.(เทคโนโลยี 
         การศึกษา), ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
บ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

************************ 
 ค าชี้แจง 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

ขอให้ท่านตอบค าถามทุกข้อให้ตรงตามความเป็นจริง และค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบ
หรือเกิดความเสียหายต่อท่านหรือผู้อื่นแต่ประการใด 

 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 

 
 
 

           นางสาวสจุิตตา พิมรัตน์ 
              นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน      หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน  
 
1. เพศ  

 ชาย       
 หญิง 
 

2. อายุ 
 ไม่เกิน 40 ปี         
 41 ปีขึ้นไป  

 
3. ระดับการศึกษา 

 ต่ ากว่าปริญญาตรี 
 ปริญญาตรีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์  อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องค าตอบทางขวามือ ของแต่ละข้อเพียงช่องเดียว ที่ตรงกับ

ความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งมีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ 
5   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในการจัดการศึกษามากที่สุด  
4   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในการจัดการศึกษามาก  
3   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในการจัดการศึกษาปานกลาง  
2   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในการจัดการศึกษาน้อย  
1 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในการจัดการศึกษาน้อยที่สุด  

 
 

ข้อ 
ข้อค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ 
1 2 3 4 5 

1) ด้านการบริหารจัดการ  

1 การบริหารจัดการศูนย์เป็นไปตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษาปฐมวัย โดยเด็กได้พัฒนาด้านอารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา 

     

2 งบประมาณในแต่ละกิจกรรม/โครงการมีความ
เหมาะสม 

     

3 คณะผู้บริหารมีความเอาใจใส่ปรับปรุง พัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

     

4 วัสดุ อุปกรณ์ ในการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ       
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน

ให้ผู้ปกครองทราบ 
     

6 มีการจัดท าแผนพัฒนา 3 ปี/แผนปฏิบัติการประจ าปี/
โครงการการด าเนินงานในแต่ละปีอย่างชัดเจน 

     

7 การประชุมวางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนระหว่าง
ผู้บริหาร ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง 
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ข้อ 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

1) ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ) 

8 การบริหารงบประมาณ เพ่ือการพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความเหมาะสม  

     

9 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนร่วม
และมีบทบาทในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     

10 การติดตามผลการด าเนินงานและพัฒนาปรับปรุง
ในบริหารจัดการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     

2) ด้านบุคลากร 

1 ครูผู้ดูแลเด็กเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

     

2 ครูผู้ดูแลเด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ เรียนและ
ผู้ปกครอง 

     

3 ครูผู้ดูแลเด็กมีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ดูแลเด็ก
อย่างทั่วถึง  

     

4 ครูผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

     

5 จ านวนครูผู้ ดู แลเด็กต่อจ านวนเด็กมีความ
เหมาะสม 

     

6 ครผูู้ดูแลเด็กมีความกระตือรือรน้ ที่จะพัฒนาตนเอง 
และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ 

     

7 ครูผู้ดูแลเด็กมีความตรงต่อเวลาในการรับ-ส่ง 
เด็กนักเรียน 

     

8 ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก มีร่วมกันพัฒนาสภาพ 
แวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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ข้อ 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 
2) ด้านบุคลากร (ต่อ) 

9 ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กมีประสบการณ์ในปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบและได้รับมอบหมาย  

     

10 การทุ่มเท เสียสละของครูผู้ดูแลเด็ก      
3) ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

1 สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเหมาะสม 
ไม่เสี่ยงต่ออันตราย 

     

2 ห้องน้ า ห้องสุขาสะอาดถูกสุขลักษณะ มีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ 

     

3 มีสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารสะอาดและ
ปลอดภัย 

     

4 การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารเรียนมีแสง
สว่างและอากาศถ่ายเทเอ้ือต่อพัฒนาการเด็ก 

     

5 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความม่ันคงแข็งแรง      
6 มีสถานที่รับประทานอาหารที่สะอาดเป็นระเบียบ

และถูกสุขลักษณะ 
     

7 มีพ้ืนที่ในการใช้สอยภายในอาคารจัดเป็นสัดส่วน
และเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 

     

8 มีการเก็บสิ่งปฏิกูลทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
เพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

     

9 มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยโดยติดตั้ง
ระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย
และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

     

10 มีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
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ข้อ 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 
4) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 

1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง 
และส่งเสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน 

     

2 การจัดกิจกรรมเพ่ือปูพ้ืนฐานในการเรียนรู้
เรื่องต่างๆ โดยจัดมุมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง  

     

3 การจั ดกิ จกรรมมี การบู รณาการหลั กสู ต ร
การศึกษาให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     

4 มีการวัดผลและประเมินผลพัฒนาการเด็ก
รายบุคคล ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

     

5 การจัดกิจกรรมความสามารถด้านดนตรี ศิลปะ 
และการเคลื่อนไหว ที่ตรงตามความต้องการ
ของเด็ก 

     

6 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม 

     

7 เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบ 
การณ์และกิจกรรมพัฒนาเด็ก 

     

8 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการพัฒนา
และออกแบบการจัดประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

     

9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการสร้างสื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

10 การจัดกิจกรรมพัฒนาร่างกายการเจริญเติบโต
ตามวัย และสร้างสุขนิสัยที่ดีให้แก่เด็ก 
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ข้อ 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 
5) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

1 การประชาสัมพันธ์ผลงาน ข่าวสารและกิจกรรม
ต่างๆให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบอย่าง
สม่ าเสมอ 

     

2 การจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของเด็กต่อชุมชน      
3 การเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง

ได้มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็น
ต่อกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     

4 มีการร่วมมือของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

     

5 มีการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการด าเนินงาน 
เช่น การบริจาคทรัพย์ วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ของเด็ก 

     

6 มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กแก่
ผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ 

     

7 มีการสนับสนุนการบริการสาธารณะแก่ชุมชน      
8 ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองมีความ

เข้าใจและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
     

9 การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เพ่ือ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

     

10 มีการร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ชุมชนในการ
เฝ้าระวังโรค และความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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ข้อ 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 
6) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1 มีการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

     

2 มีการประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่าย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

     

3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     

4 มีการประสานความร่วมมือกับทุกองค์กรในการ
เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     

5 มีการเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์งานพัฒนา
เครอืข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     

6 เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีการส่งเสริมเครือข่าย
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

     

7 มีการพัฒนาและปรับปรุงผลการด าเนินงานของ
เครือข่ายเด็กปฐมวัย 

     

8 มีการจัดตั้งชมรมและคณะกรรมการปฏิบัติงาน
ของเครือข่าย 

     

9 การใช้กิจกรรมเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กร่วมกัน 

     

10 การใช้กิจกรรมเครือข่ายในการจัดท าแผนการ
เรียนการสอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์
อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

  
1. ด้านการบริหารจัดการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ด้านบุคลากร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลากรอกแบบสอบถามในคร้ังนี้ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก จ  
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

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

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.973 60 
 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลต าบล 

บ้านนิเวศน์  สังกัดเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวดัร้อยเอ็ด 
 

โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC : (Index of Item Objective Congruence) มีเกณฑ์ ดังนี้ 
  +1     หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามหรือข้อความนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
    0  หมายถึง ไม่แน่ใจ 
  -1  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นหรือข้อความนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

 
ข้อ 

ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 รวม IOC 

1) ด้านการบริหารจัดการ  

1 การบริหารจัดการศูนย์เป็นไปตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษาปฐมวัย โดยเด็กได้พัฒนาด้านอารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

2 งบประมาณในแต่ละกิจกรรม/โครงการมีความ
เหมาะสม 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
2 

 
0.67 

3 คณะผู้บริหารมีความเอาใจใส่ปรับปรุง พัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

4 วัสดุ อุปกรณ์ ในการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ  +1 +1 +1 3 1 
5 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้

ผู้ปกครองทราบ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
3 

 
1 

6 มีการจัดท าแผนพัฒนา 3 ปี/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
/โครงการการด าเนินงานในแต่ละปีอย่างชัดเจน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

7 การประชุมวางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนระหว่างผู้บริหาร 
ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

8 การบริหารงบประมาณ เพ่ือการพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความเหมาะสม  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 
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ข้อ 

ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 รวม IOC 

1) ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ) 

9 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนร่วมและ
มีบทบาทในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

10 การติดตามผลการด าเนินงานและพัฒนาปรับปรุงใน
บริหารจัดการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

2) ด้านบุคลากร 

1 ครูผู้ดูแลเด็กเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

2 ครูผู้ดูแลเด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ เรียนและ
ผู้ปกครอง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

3 ครูผู้ดูแลเด็กมีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ดูแลเด็ก
อย่างทั่วถึง  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

4 ครูผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

5 จ านวนครูผู้ดูแลเดก็ต่อจ านวนเด็กมีความเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 
6 ครูผู้ดูแลเด็กมีความกระตือรือร้น ที่จะพัฒนาตนเอง

และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
3 

 
1 

7 ครูผู้ดูแลเด็กมีความตรงต่อเวลาในการรับ-ส่ง 
เด็กนักเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

8 ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก มีร่วมกันพัฒนาสภาพ 
แวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

9 ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กมีประสบการณ์ในปฏิบัติ
หน้าทีต่ามความรับผิดชอบและได้รับมอบหมาย  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

10 การทุ่มเท เสียสละของครูผู้ดูแลเด็ก +1 +1 +1 3 1 
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ข้อ 

ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 รวม IOC 
3) ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

1 สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเหมาะสม 
ไม่เสี่ยงต่ออันตราย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

2 ห้องน้ า ห้องสุขาสะอาดถูกสุขลักษณะมีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

3 มีสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารสะอาดและ
ปลอดภัย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

4 การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารเรียนมีแสง
สว่างและอากาศถ่ายเทเอ้ือต่อพัฒนาการเด็ก 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

5 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความม่ันคงแข็งแรง +1 +1 +1 3 1 
6 มีสถานที่รับประทานอาหารที่สะอาดเป็นระเบียบ

และถูกสุขลักษณะ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
3 

 
1 

7 มีพ้ืนที่ในการใช้สอยภายในอาคารจัดเป็นสัดส่วน
และเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

8 มีการเก็บสิ่งปฏิกูลทั้งภายในและภายนอกอาคาร
เพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

9 มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยโดยติดตั้ง
ระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย
และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

3 

 
 

1 
10 มีพ้ืนที่ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
3 

 
1 

4) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 

1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง และ
ส่งเสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

2 การจัดกิจกรรมเพ่ือปูพ้ืนฐานในการเรียนรู้เรื่อง
ต่างๆ โดยจัดมุมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 
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ข้อ 

ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 รวม IOC 
4) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร (ต่อ) 

3 การจัดกิจกรรมมีการบูรณาการหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

4 มีการวัดผลและประเมินผลพัฒนาการเด็กรายบุคคล 
ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

5 การจัดกิจกรรมความสามารถด้านดนตรี ศิลปะ 
และการเคลื่อนไหว ที่ตรงตามความต้องการของเด็ก 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

6 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

7 เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบ 
การณ ์และกิจกรรมพัฒนาเด็ก 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

8 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการพัฒนา
และออกแบบการจัดประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

9 ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กมีการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

10 การจัดกิจกรรมพัฒนาร่างกายการเจริญเติบโตตาม
วัย และสร้างสุขนิสัยที่ดีให้แก่เด็ก 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

5) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

1 การประชาสัมพันธ์ผลงาน ข่าวสารและกิจกรรม
ต่างๆให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบอย่าง
สม่ าเสมอ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

2 การจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของเด็กต่อชุมชน +1 +1 +1 3 1 
3 การเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง

ได้มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือแสดงความ
คิดเห็นต่อกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 

+1 

 
 
+1 

 
 

+1 

 
 

3 

 
 

1 
4 มีการร่วมมือของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
 

+1 
 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

 



 136 

 
ข้อ 

ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 รวม IOC 
5) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน (ต่อ) 

5 มีการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการด าเนินงาน 
เช่น การบริจาคทรัพย์ วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ของเด็ก 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

6 มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กแก่
ผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

7 มีการสนับสนุนการบริการสาธารณะแก่ชุมชน +1 0 +1 2 0.67 
8 ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองมีความเข้าใจ

และยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
3 

 
1 

9 การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เพ่ือ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

10 มีการร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ชุมชนในการ
เฝ้าระวังโรค และความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

6) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1 มีการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

2 มีการประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่าย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

4 มีการประสานความร่วมมือกับทุกองค์กรในการ
เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

5 มีการเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์งานพัฒนาเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 
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ข้อ 

ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 รวม IOC 
6) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ต่อ) 

6 เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีการส่งเสริมเครือข่าย
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

7 มีการพัฒนาและปรับปรุงผลการด าเนินงานของ
เครือข่ายเด็กปฐมวัย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

8 มีการจัดตั้งชมรมและคณะกรรมการปฏิบัติงาน
ของเครือข่าย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

9 การใช้กิจกรรมเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กร่วมกัน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

10 การใช้กิจกรรมเครือข่ายในการจัดท าแผนการเรียน
การสอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ–สกุล  นางสาวสุจิตตา พิมรัตน์ 
วัน เดือน ปีเกิด  18 มีนาคม 2525 
ที่อยู่ปัจจุบัน  259 หมู่ที่ 14 บ้านธวัชชัย ต าบลนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
ต าแหน่งและประวัติการท างาน   

พ.ศ. 2547-2552  เจ้าพนักงานธุรการ 2 สั งกัดส านักปลัด เทศบาล 
เทศบาลต าบลหนองบัวลาย อ าเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา  

พ.ศ. 2552-2554 
 
 
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน 

 เจ้าพนักงานธุรการ 4 สังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี  
จังหวัดร้อยเอ็ด 
นักวิชาการศึกษา 5 สังกัดกองการศึกษา เทศบาลต าบล
บ้านนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  

ประวัติการศึกษา   
พ.ศ. 2540  มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 
พ.ศ. 2543  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย   
พ.ศ. 2547  ปริญญาตรี วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ 

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 
พ.ศ. 2552 

 
พ.ศ. 2558 
 

 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปริญญาโท ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย  
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