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ประกาศคุณูปการ 

 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.จ านง กมลศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษา
หลัก ดร.อุทัย กมลศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  ทีก่รุณาให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางที่ถูกต้อง  ตลอดจน
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา  ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่าง
ยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้   
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ให้
ค าแนะน าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 
 ขอขอบพระคุณ ดร.กุศล ศรีสารคาม อาจารย์พิเศษ ดร.กฤตยากร ลดาวัลย์ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ว่าที่ร้อยโทบุญเกิด 
เมืองแวง รองปลัดเทศบาล รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยรวมทั้งให้ค าแนะน าแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ให้มีคุณภาพ  นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มิได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ที่ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีในการเก็บรวมรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี  
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อทองดี  คุณแม่เกษร  วงษ์มิตร และพ่ี ๆ ทุกคนที่ให้ก าลังใจ
และสนับสนุนผู้วิจัยเสมอมา  
 คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบับนี้  ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่บุพการี 
บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ท าให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการศึกษาและ
ประสบความส าเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ 
 
              ญาณิศา วงษ์มิตร 
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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1.  ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด  2.  เพ่ือเปรียบเทียบความพึงใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านโนนสวรรค์ ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน 3.  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการจัด
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ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับมีค่าความเชื่อมั่น 0.96 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบโดย
การทดสอบค่า t–test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) โดยใช้ F–test 
 ผลการวิจัยพบว่า  ความพึงใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ พบว่า ผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ และระดับ
การศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ 
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ปกครองที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจใน
การจัดการศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  ผู้ปกครองได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ ควรปรับปรุงอาคารเรียน ห้องน้ า ห้องส้วมให้ได้
มาตรฐานส าหรับเด็ก ควรมีการส่งเสริมและเพ่ิมการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมระดับประถมศึกษา 
ควรมีการจัดอบรมศึกษาดูงานให้แก่คณะกรรมการบริหารศูนย์และควรเชิญวิทยากรภายนอกในชุมชน
มาให้ความรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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            This research served the purposes 1. to explore guardians’ satisfaction with 
Ban Non Sawan Preschool Child Development Center’s educational management 
under Tambon Phon Thong Municipality in Phon Thong district of Roi Et province, 2. 
to compare their satisfaction with its educational management to variables of their 
genders, ages and educational qualifications, 3. to study suggestions for its 
educational management take in 113 guardians whose children have been enrolled 
at its center. The data collection instrument was five rating scale questionnaires with 
the reliability at 0.96. The statistics used for data analyses incorporated: frequency, 
mean, standard deviation, t-test and F-test. 
    Outcomes of the research findings: Guardians’ satisfaction with Ban Non 
Sawan Preschool Child Development Center’s educational management under 
Tambon Phon Thong Municipality had rated ‘high’ in the overall aspect. The aspect 
with the highest mean was academic affairs and curriculum activities while that with 
the lower one was managing its preschool child development center. Meanwhile, the 
comparative results of their satisfaction with its educational management had been 
indicated that variables of their genders, ages and educational qualifications bear no 
significant differences in their satisfaction in the overall aspect. In term of a single 
one, variables of their genders proved the opposite in the aspect of their 
participation and support from every sector, with the statistical significance level at 
.05. Guardians’ suggestions: A building used as the classroom including bathrooms 
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and lavatories should be revamped to meet the required standards for preschool 
children. There should have support and increase of learning to prepare preschool 
children for the elementary level. Training courses should be held and field trip 
studies should be carried out for the center management committees. In addition, 
outsider guest speakers in their communities should be invited for offering 
knowledge on developing preschool children.      
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มาตรฐานส าหรับเด็ก ควรมีการส่งเสริมและเพ่ิมการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมระดับประถมศึกษา 
ควรมีการจัดอบรมศึกษาดูงานให้แก่คณะกรรมการบริหารศูนย์และควรเชิญวิทยากรภายนอกในชุมชน
มาให้ความรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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            This research served the purposes 1. to explore guardians’ satisfaction with 
Ban Non Sawan Preschool Child Development Center’s educational management 
under Tambon Phon Thong Municipality in Phon Thong district of Roi Et province, 2. 
to compare their satisfaction with its educational management to variables of their 
genders, ages and educational qualifications, 3. to study suggestions for its 
educational management take in 113 guardians whose children have been enrolled 
at its center. The data collection instrument was five rating scale questionnaires with 
the reliability at 0.96. The statistics used for data analyses incorporated: frequency, 
mean, standard deviation, t-test and F-test. 
    Outcomes of the research findings: Guardians’ satisfaction with Ban Non 
Sawan Preschool Child Development Center’s educational management under 
Tambon Phon Thong Municipality had rated ‘high’ in the overall aspect. The aspect 
with the highest mean was academic affairs and curriculum activities while that with 
the lower one was managing its preschool child development center. Meanwhile, the 
comparative results of their satisfaction with its educational management had been 
indicated that variables of their genders, ages and educational qualifications bear no 
significant differences in their satisfaction in the overall aspect. In term of a single 
one, variables of their genders proved the opposite in the aspect of their 
participation and support from every sector, with the statistical significance level at 
.05. Guardians’ suggestions: A building used as the classroom including bathrooms 
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and lavatories should be revamped to meet the required standards for preschool 
children. There should have support and increase of learning to prepare preschool 
children for the elementary level. Training courses should be held and field trip 
studies should be carried out for the center management committees. In addition, 
outsider guest speakers in their communities should be invited for offering 
knowledge on developing preschool children.      
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

  

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 289 บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาบรม และฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการ
ภายในท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ โดยค านึงถึงความสอดคล้อง
กับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติและค านึงถึงการบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  พุทธศักราช  2545  มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการ 
ศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายใน
ท้องถิ่น และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สุวรรณ พิณตานนท์และ กาญจนา วัธนสุนทร, 2556, หน้า 1)  
 การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยมีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างยิ่งเพราะเด็กวัยนี้ยังเล็ก
มากช่วยเหลือตนเองไม่ได้หรือได้น้อยต้องอาศัยความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากผู้ใหญ่ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2546, หน้า 15) ดังนั้น จึงเป็นการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานล าดับ
แรกเพ่ือวางรากฐานชีวิตของเด็กให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา บนพ้ืนฐานความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยใช้
กิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการของสมองอย่างเต็มที่รวมทั้งเตรียมเด็กให้พร้อมที่ จะเรียนรู้ใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับท่ีสูงขึ้นอันจะน าไปสู่ความเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติ 
การศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กบนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่
สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละบุคคลภายใต้บริบททางวัฒนธรรม อารยธรรม และวิถี
ชีวิตทางสังคมซึ่งมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างกัน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2548, หน้า 1) การจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบันแม้จะไม่เป็นการศึกษาภาคบังคับแต่รัฐบาลก็ให้การ
สนับสนุนส่งเสริมอย่างเต็มที่ โดยมุ่งที่จะเตรียมความพร้อมให้แก่เ ด็กก่อนเข้าเรียนในระดับ
ประถมศึกษาและส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านตลอดจนอบรมเลี้ยงดูให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่
ดีกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยขึ้นเพ่ือเป็นหลักสูตรแกนกลางในการจัด
การศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ สถานศึกษาต่างๆ ในท้องถิ่นสามารถน าไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับเด็ก ครูผู้สอน สภาพสถานศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ ความพร้อม เอกลักษณ์ ภูมิ
ปัญญาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของท้องถิ่นได้  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
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2548, หน้า 3) ในสังคมปัจจุบันความต้องการในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้
เพราะภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพทางสังคมซึ่งพ่อแม่จะต้องออกไปท างานนอกบ้าน ท าให้พ่อแม่
จะต้องออกไปท างานนอกบ้าน ท าให้พ่อและแม่ต้องส่งเด็กเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลหรือสถานรับเลี้ยง
เด็กเร็วขึ้นกว่าเดิม  การจัดสถานรับเลี้ยงเด็ก  หรือโรงเรียนอนุบาลที่มีประสิทธิภาพ  จะช่วยในการแก้ 
ปัญหาสังคมเป็นการแบ่งเบาภาระพ่อแม่และยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสมอีก
ด้วย (เยาวพา  เดชะคุปต์, 2542, หน้า 13) ประกอบกับแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนและการกระ- 
จายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าโดยให้บริการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือ
เป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชนผู้ปกครองได้รับบริการเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัย
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2548, หน้า 2) 
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายที่จะพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพแต่ยังมีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งใน
ด้านโครงสร้างการบริหารงาน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้าน
อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วน
ร่วมและการสนับสนุนจากชุมชนทุกภาคส่วน ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงการ
พัฒนาคุณภาพ ซึ่ง ทัศนีย์ นาคุณทรง (2550, หน้า 93-96) กล่าวถึงปัญหาของการบริหารงานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพเด็กปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนต าบลด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังขาดรูปแบบการ
เรียนการสอนที่มีมาตรฐาน วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ด้านสถานที่ ห้องน้ าไม่ถูก
สุขลักษณะ อาคารสถานที่ไม่แข็งแรงไม่เหมาะสมส าหรับการจัดกิจกรรม ด้านการบริการ การรับส่ง
เด็ก การบริการกับชุมชนไม่สะดวกเท่าที่ควร อาหารเสริมไม่มีคุณภาพ แสวงหาผลก าไรมากเกินไป ด้าน
บุคลากร บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอน บุคลากร
คุณสมบัติไม่ตรงเอกวิชาปฐมวัย ด้านงบประมาณ การจัดท างบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่ให้การสนับสนุนในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการ
บริหารจัดการ ขาดการประเมินและติดตามผลจากฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและเจ้าหน้าที่ มี
ความล่าช้าในการรับทราบปัญหาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีผลให้การสั่งการเพ่ือแก้ไขปัญหาล่าช้า ฝ่าย
บริหารไม่ให้ความส าคัญด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย 
 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์  สังกัดเทศบาลต าบล
โพนทอง  ก็ประสบปัญหาเช่นกัน  คือ เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ่ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรม
ศาสนาเมื่อปีพุทธศักราช  2546  สถานที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดซึ่งไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นของ
เทศบาลต าบลโพนทองได้  ท าให้การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไม่เป็นไปตามความต้องการ
ของการพัฒนาการจัดการศึกษา  เช่น อาคารเรียน  ห้องน้ า  ห้องส้วม ที่ไม่ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน
ของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น  ปัญหาด้านการจัดการศึกษา   ปัญหาด้านงบประมาณที่ได้รับการ
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จัดสรรล่าช้า  ด้านบุคลากรบางส่วนไม่ได้รับการพัฒนา ด้านสื่อการเรียนการสอนที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก
และไม่เพียงพอกับสัดส่วนจ านวนของเด็ก และในด้านความสัมพันธ์ของผู้ปกครองนักเรียนนั้นบางครั้งก็
เกิดความขัดแย้งในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ต้องอาศัยการบริหารตามมาตรฐานการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น  ในฐานะทีผู่้วิจัยด ารงต าแหน่ง  สันทนาการ  กองการศึกษา  เทศบาลต าบลโพนทอง  
อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนของเทศบาล
ต าบลโพนทอง ถือได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ 
สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์  สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง  อ าเภอโพนทอง  
จังหวัดร้อยเอ็ด  ในด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและการ
สนับสนุนจากชุมชนทุกภาคส่วน ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย พุทธศักราช  2553 เพ่ือให้ได้ข้อสนเทศใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถน าไปปรับปรุงการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์  
สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาความพึงใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความพึงใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจ าแนกตาม  
เพศ อายุ และระดับการศึกษา   
  1.2.3  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนน
สวรรค์  สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  
 

1.3  สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 1.3.1  ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
 1.3.2  ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน  มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก 
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เล็กวัดบ้านโนนสวรรค์  สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง  อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  แตกต่างกัน 
 1.3.3  ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  
แตกต่างกัน 
  

1.4  ขอบเขตกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด และเพ่ือให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนด
ขอบเขตการศึกษาไว้ดังนี้ 
 1.4.1  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ บิดาหรือมารดาหรือผู้ที่น าบุตรหลานเข้ารับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบ้านโนนสวรรค์  สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2557 
ทั้งหมด  จ านวน 160 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บิดาหรือมารดาหรือผู้ที่มีบุตรหลานศึกษาอยู่ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  
ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกรน (Krejcie and Morgan, อ้างถึงใน  
บุญชม  ศรีสะอาด, 2545,  หน้า 43) จ านวน 113 คน  
 1.4.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
  1.4.2.1  ตัวแปรต้น  ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา 
  1.4.2.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน 6 ด้าน คือ 
   1.  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
   2.  ด้านบุคลากร   
   3.  ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย   
   4.  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร   
   5.  ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน   
   6.  ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   1.4.3  ขอบเขตด้านพ้ืนที่  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์  สังกัดเทศบาล
ต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1  ท าให้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง  อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  
เพ่ือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้น าไปใช้ในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 1.5.2  ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อย เพ่ือสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 1.5.3  ท าให้สามารถน าผลการวิจัยใช้เป็นสารสนเทศในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกดัเทศบาลต าบลโพนทอง  อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อย ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 

1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ควำมพึงพอใจ  หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์   สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง  อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย  พุทธศักราช  2553  จ าแนกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 
  1.  ด้านบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง การจัดท าระเบียบว่าด้วยการด าเนิน 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรม การให้บริการและการประเมินการ
ให้บริการ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การใช้จ่ายงบประมาณและการ
บริหารงานบุคคลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  2.  ด้านบุคลากร หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร ภารโรง และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติ
หน้าที่ อ่ืน เป็นต้น และการด าเนินการสรรหา การคัดเลือก และพัฒนา ให้มี คุณสมบัติและความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีศักยภาพใน
การจัดการศึกษา อบรม เลี้ยงดู และส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้วย
ความเหมาะสมอย่างมีคุณภาพ  
  3. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หมายถึง การพัฒนาด้านอาคาร
สถานที่ สภาพแวดล้อมทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร การพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีมาตรการ
ป้องกันความปลอดภัยและมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
  4.  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  หมายถึง  การวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย  การ 
พัฒนาและการออกแบบการจัดประสบการณ/์การจัดกิจกรรมประจ าวัน การเขียนแผนการจัดประสบการณ์  
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การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม การด าเนินงานโภชนาการ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการประเมิน
คุณภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้การวัดและประเมินผลการนิเทศการศึกษาการวิจัยในชั้นเรียน 
  5.  ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน หมายถึง การมีส่วนร่วม 
ส่งเสริมสนับสนุนของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรเอกชน  
องค์กรรัฐ สถาบันการศึกษาและศาสนสถานในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  6.  ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึง การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ผู้ปกครอง หมายถึง บิดาหรือมารดาหรือผู้ที่น าบุตรหลานเข้ารับการศึกษาในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  
 กำรจัดกำรศึกษำ หมายถึง การจัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ให้เด็กเล็ก
มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนน
สวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด   
 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบล
โพนทอง  อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสถานศึกษาท่ีให้การอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์และ
ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง เทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หมายถึง คณะผู้บริหาร  คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก นักวิชาการศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง  อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปกครองเด็กที่น าบุตรหลานเข้ารับ
การศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่  
  1.  เพศ หมายถึง  เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ จ าแนกเป็น
เพศชายและเพศหญิง 
  2.  อายุ หมายถึง  อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ จ าแนกเป็น 3 
ช่วงอายุ ได้แก่  (1) อายุไม่เกิน 30 ป ี (2) อายุ 31-40 ปี  (3) อายุ 41– 0 ปี  (4) อายุ 51 ปีขึ้นไป   
  3.  ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้  จ าแนก 
เป็น (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาตอนต้น (3) มัธยมศึกษาตอนปลาย  (4) อนุปริญญาหรือสูงกว่า 



 

 

    บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่มีต่อการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ซึ่งมีเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 

 2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาเด็กปฐมวัย 
 2.3  มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.4  ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 2.5  บริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์  สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง  

อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2.6  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
 2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2.1.1  ความหมายและแนวคิดของความพึงพอใจ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542, หน้า 775) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ 
หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
 รุ่ง แก้วแดง (2543, หน้า 191) ไดใ้ห้ทัศนะว่า การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการนอกจาก
สามารถที่จะดูเรื่องคุณภาพให้บริการขององค์กรได้แล้ว ยังเป็นการประเมินคุณภาพขององค์กรในด้าน
อ่ืน ๆ จากมุมมองของลูกค้าได้ด้วย ผลการวัดความพึงพอใจของลูกค้าสามารถน ามาใช้ประโยชน์อย่าง
มากในการปรับปรุงองค์กร ได้แก่เรื่องการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ วัฒนธรรมข้อมูลเรื่อง
ความพึงพอใจของลูกค้าสามารถที่จะน ามาใช้ประโยชน์มากมายจนกล่าวได้ว่า  องค์กรต้องมีการปรับ
การบริการกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแม้การส ารวจความพึงพอใจ 
 กรชกร ชวติ (2544, หน้า 10) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึก 
ที่ดีหรือมีเจตคติที่ดีของบุคคลนั้น ๆ เมื่อได้รับการตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของ
ตนเองจึงท าให้เกิดความรู้สึกดีต่อสิ่งนั้นๆ 
 ปรียากร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2545, หน้า 87) ได้กล่าวว่า  ความพึงพอใจ  หมายถึงความรู้สึก 
รวมของบุคคลที่มีต่อการท างานในทางบวก  เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับ 
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ผลตอบแทน คือ ผลที่เป็นความพึงพอใจท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งม่ันที่จะ 
ท างาน   มีขวัญก าลังใจและประสิทธิผลของการท างานรวมทั้งมีผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้า- 
หมายขององค์กรใจของลูกค้าจะเป็นเรื่องจ าเป็นและทุกองค์กรต้องท าแต่ในระบบราชการ พบว่ายังไม ่
มีการท าอย่างจริงจังโดยเฉพาะในระบบราชการของไทยและข้าราชการหลายคน ก็กลัวการร้องเรียน
อย่างมากตรงกันข้ามกับระบบราชการต่างประเทศ ซึ่งถือได้ว่ามีคนให้ข้อมูลจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
สามารถน าไปปรับปรุงงานขององค์กร สามารถออกแบบงานใหม่ให้สอดคล้องและตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าได้ 
 สมยศ  นาวีการ (2545, หน้า 79) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรุนแรงของความ
องค์การของบุคคลเพ่ือผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  ความพึงพอใจอาจเป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบ
ภายใต้สถานการณ์การท างาน ค่าตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง การได้รับการยกย่อง ย่อมก่อให้เกิด
ความพึง-พอใจทางบวก ส่วนความขัดแย้ง การต าหนิหรือการลงโทษแบบต่าง ๆ ย่อมก่อให้เกิดความ
พึงพอใจในทางลบ 
 กาญจน์  ศรีกาฬสินธุ์ (2547, หน้า 1)  ได้ให้ความหมายความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกรัก
รู้สึกชอบ  ภูมิใจสุขใจอันจะมีผลให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน  มีการเสียสละ  อุทิศร่างกาย
แรงใจและสติปัญญาให้กับการท างานอย่างแท้จริง 
 กาญจนา  ภาสุรพันธ์  (2548, หน้า 5) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจว่า ระดับความรู้สึก
หรือความนึกคิดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้รับตามที่คาดหวังหรือมากกว่าที่คาดหวัง 
 ชวลิต  เหล่ารุ่งกาญจน์  (2548, หน้า 26) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือ
ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความ
ต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนองความรู้สึกทาง-
ลบ ความรู้สึกที่มีความสัมพันธ์อย่างสลับ ซับซ้อน และระบบความของความรู้สึกทั้งสามนี้เรียกว่า 
ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจที่จะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวก
มากกว่าความรู้สึกทางลบ สิ่งที่ท าให้เกิดความพึงพอใจของมนุษย์มักจะได้ทรัพยากรหรือสิ่งเร้าการ
วิเคราะห์ระบบความพึงพอใจ คือ การศึกษาว่าทรัพยากร หรือสิ่งเร้า แบบใดเป็นสิ่งที่ต้องการที่จะท า
ให้เกิดความพึงพอใจและความสุขแก่มนุษย์ ความพึงพอใจจะเกิดได้มากที่สุดเมื่อมีทรัพยากรทุกอย่าง
ที่ต้องการครบถ้วน 
 กิติมา  ปรีดีดิลก  (2549, หน้า 36)  ได้ให้ความหมายความพึงพอใจว่า ความรู้สึกชอบหรือ
พอใจที่มีต่อองค์กรประกอบกับสิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆ ของงาน  และเขาได้ให้การตอบสนองของเขาได ้
 Vroom (1964, หน้า 9) กล่าวว่า  ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่ง สามารถใช้แทนกัน 
ได้เพราะทั้งสองค านี้ หมายถึง ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นทัศนคติทางบวก
จะแสดงให้เห็นความพึงพอใจในสิ่งนั้น  และทัศนคติทางลบจะแสดงให้เห็นความไม่พึงพอใจในสิ่งนั้น 
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 Mc Cormic  (1965, หน้า 349) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นแรงจูงใจของมนุษย์ที่ตั้งบน
พ้ืนฐาน (Basic Need) มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด กับผลสัมฤทธิ์และสิ่งจูงใจ (Incentive) และ
พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการ 
 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับได้รับการตอบสนอง 
ตามที่คาดหวังไว้ในระดับใดระดับหนึ่ง  ซึ่งท าให้บุคคลนั้นมีความสุขและท าให้บุคคลผู้เป็นผู้ให้รับรู้ได้
ด้วยความรู้สึกเช่นกัน 
 2.1.2  ความส าคัญของความพึงพอใจ 
 ตระกูล สุวรรณดี (2541, หนา้ 7) ประมวลความส าคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
โดยสรุปไว้ดังนี้ 
  2.1.2.1  ความพึงพอใจท าให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร 
  2.1.2.2  ความพึงพอใจเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจอันดีต่อกันและต่อหน่วย 

งาน 

  2.1.2.3  ความพึงพอใจเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงาน  มีความซื่อสัตย์  ความจงรักภักดีต่อ
หน่วยงานและองค์กร 

  2.1.2.4  ความพึงพอใจก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและมีการรวมพลัง  เพื่อก าจัด
ปัญหาในองค์กร 

  2.1.2.5  ความพึงพอใจช่วยเกื้อหนุนให้กฎเกณฑ์ระเบียบและข้อบังคับสามารถใช้บังคับ
ควบคุมความประพฤติของผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ในระเบียบวินัยอันดี 
  2.1.2.6  ความพึงพอใจ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและศัทธาในองค์กรที่ร่วมกันปฏิบัติอยู่ 
  2.1.2.7 ความพึงพอใจ ช่วยเกื้อหนุนให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสร้างสรรค์ในกิจการต่าง ๆ 
 สรุปได้ว่า ความส าคัญของความพึงพอใจมีความส าคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็น
ความรู้สึกภายในจิตใจที่จะมีผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กร การอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะและการร่วมมือ
กันในการแก้ปัญหา  การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการซึ่งจะเป็นตัวบงชี้
ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ 
 2.1.3  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 

 ทฤษฏีความพึงพอใจมีหลายทฤษฏีที่ได้รับการยอมรับ ได้แก่   
  2.1.3.1 ทฤษฎีล าดับความต้องการ (Hierarchy of Needs Theory) เป็นทฤษฎีที่พัฒนา 
ขึ้นโดย อับราฮัม มาสโลว์ (Abrahum Maslow) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแบรนดีส์  เป็นทฤษฎีที่รู้จัก
กันมากที่สุดทฤษฎีหนึ่ง  ซึ่งระบุว่าบุคคลมีความต้องการเรียงล าดับจากระดับพ้ืนฐานที่สุดไปยังระดับ
สูงสุด กรอบความคิดที่ส าคัญของทฤษฎีนี้มีสามประการ คือ 
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  1.  บุคคลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความต้องการ ความต้องการมีอิทธิพลหรือเป็นเหตุจูงใจต่อพฤติกรรม 
ความต้องการที่ยังไม่ได้รับ การสนองตอบเท่านั้นที่เป็นเหตุจูงใจ ส่วนความต้องการที่ได้รับการสนองตอบแล้ว
จะไม่เป็นเหตุจูงใจอีกต่อไป  
  2. ความต้องการของบุคคลเป็นล าดับชั้นเรียงตามความส าคัญจากความต้องการพื้นฐาน 
ไปจนถึงความต้องการที่ซับซ้อน  
  3. เมื่อความต้องการล าดับต่ าได้รับการสนอบตอบอย่างดีแล้ว บุคคลจะก้าวไปสู่ความ
ต้องการล าดับที่สูงขึ้นต่อไป  
  มาสโลว์  เห็นว่าความต้องการของบุคคลมีห้ากลุ่มจัดแบ่งได้เป็นห้าระดับจากระดับต่ า
ไปสูง ดังนี้ 
  ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการล าดับต่ าสุดและ
เป็นพ้ืนฐานของชีวิต เป็นแรงผลักดันทางชีวภาพ เช่น ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ ที่อยู่อาศัย 
หากพนักงานมีรายได้จากการปฏิบัติงานเพียงพอ ก็จะสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยมีอาหารและที่พักอาศัย 
เขาจะมีก าลังที่จะท างานต่อไปและการมีสภาพแวดล้อมการท างานที่เหมาะสม เช่น ความสะอาด ความสว่าง 
การระบายอากาศที่ดี การบริการสุขภาพ เป็นการสนองความต้องการในล าดับนี้ได ้
  ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการที่จะเกิดข้ึนหลังจากที่ 
ความต้องการทางร่างกายได้รับการตอบสนองอย่างไม่ขาดแคลนแล้ว  หมายถึง  ความต้องการสภาพ- 
แวดล้อมที่ปลอดจากอันตรายทั้งทางกายและจิตใจ ความมั่นคงในงาน ในชีวิตและสุขภาพ การสนอง
ความต้องการนี้ต่อพนักงานท าได้หลายอย่าง เช่น การประกันชีวิตและสุขภาพ กฎระเบียบข้อบังคับที่
ยุติธรรม การให้มีสหภาพแรงงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  ความต้องการทางสังคม (Social Needs)  เมื่อมีความปลอดภัยในชีวิตและมั่นคงในการ
งานแล้ว คนเราจะต้องการความรัก มิตรภาพ ความใกล้ชิดผูกพัน ต้องการเพ่ือน การมีโอกาสเข้า
สมาคมสังสรรค์กับผู้อ่ืน ได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่ม 
  ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง  (Esteem Needs)  เมื่อความต้องการทางสังคมได้รับ
การตอบสนองแล้วคนเราจะต้องการสร้างสถานภาพของตัวเองให้สูงเด่น มีความภูมิใจและสร้างการนับ
ถือตนเอง ชื่นชมในความส าเร็จของงานที่ท า ความรู้สึกมั่นใจในตัวเองแลเกียรติยศ ความต้องการเหล่านี้
ได้แก่ ยศ ต าแหน่ง ระดับเงินเดือนที่สูง งานที่ท้าทายได้รับการยกย่องจากผู้อ่ืนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ในงานโอกาสแห่งความก้าวหน้าในงานอาชีพ เป็นต้น 
  ความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต (Self-actualization Needs) เป็นความต้องการ 
ระดับสูงสุด คือต้องการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง ต้องการความส าเร็จในสิ่งทีป่รารถนาสูงสุดของ 
ตัวเอง  ความเจริญก้าวหน้า  การพัฒนาทักษะความสามารถให้ถึงขีดสุดยอด มีความเป็นอิสระในการตัด 
สินใจและการคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ การก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นในอาชีพและการงาน เป็นต้น 
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 มาสโลว์แบ่งความต้องการเหล่านี้ออกเป็นสองกลุ่ม คือ ความต้องการที่เกิดจากความขาดแคลน
(Deficiency needs) เป็นความต้องการระดับต่ า ได้แก่ความต้องการทางกายและความต้องการ ความ
ปลอดภัย อีกกลุ่มหนึ่งเป็น ความต้องการก้าวหน้าและพัฒนาตนเอง (Growth needs) ได้แก่ความต้องการ
ทางสังคม เกียรติยศชื่อเสียง และความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต จัดเป็นความต้องการระดับสูง และ
อธิบายว่า ความต้องการระดับต่ าจะได้รับการสนองตอบจากปัจจัยภายนอกตัวบุคคล ส่วนความต้องการ
ระดับสูง จะได้รับการสนองตอบ จากปัจจัยภายในตัวบุคคลเอง (อ้างใน ร าเพย แดงประไพ, 2550, หน้า 
38-41) 
  2.1.3.2  ทฤษฎีความต้องการที่แสวงหา  ทฤษฎีความต้องการที่แสวงหาเป็นทฤษฎีที่   
แมค คลีนแลนด์  (Mc Clelland) เสนอแนะว่า ความต้องการที่แสวงหาการเรียนรู้โดยอาศัยชีวิตและ
การที่บุคคลมุ่งท่ีความต้องการเฉพาะอย่างมากกว่าความต้องการอ่ืน ๆ ความต้องการที่จะส าเร็จ  เป็น
ความปรารถนาที่จะบรรลุเป้าหมาย ซึ่งมีลักษณะท้าทายและยอดเยี่ยม  ทฤษฎีนี้ได้ท าความเข้าใจถึง
การจูงใจ  ซึ่งมีรูปแบบการจูงใจตามความต้องการพื้นฐาน  3  ประการคือ 
   1.  ความต้องการอ านาจ (Need for Power) แมค คลีนแลนด์ (Mc Clelland)และ
คณะ พบว่าบุคคลมีความต้องการอ านาจอย่างสูงจะมีความเกี่ยวข้องกับอิทธิพลและการควบคุมบุคคล
เช่นนี้จะต้องการความเป็นผู้น า  เป็นนักพูด  เป็นผู้ที่ต้องการท างานให้เหนือกว่าบุคคลอ่ืน  เป็นกลุ่มที่
แสวงหาหรือค้นคว้าหาวิธีการแก้ปัญหาให้ดีที่สุด  ชอบสอนและชอบพุดในที่ชุมชน ชอบแข่งขันเพ่ือให้
สถานภาพสูงขึ้น  กังวลเรื่องอ านาจมากกว่าการท างาน 
   2.  ความต้องการความผูกพัน (Need  for  Affiliation) บุคคลมีความต้องการข้อนี้ 
สูงจะพอใจจากการเป็นที่รัก จะรักษาความสัมพันธ์อันดีในสังคม พอใจให้ความร่วมมือมากกว่าแย่งชิง 
พยายามสร้างและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อ่ืนต้องการสร้างความเข้าใจ อันดีจากสังคมที่เขาเป็น
สมาชิกอยู่ 
   3.  ความต้องการความส าเร็จ (Need  for  fchievement) บุคคลมีความต้องการ
ความส าเร็จสูง จะมีความปรารถนาอย่างแรงที่จะประสบความส าเร็จ  และกลัวต่อความส้มเหลวความ
ต้องการแข่งขันและก าหนดเป้าหมายที่ยากล าบากส าหรับตนเอง ชอบเสี่ยงแต่ไม่ชอบการพนัน มีความ
รับผิดชอบปรารถนาจะท างานให้ดีกว่าคนอ่ืน  รับผิดชอบในการแสวงหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด 
  2.1.3.3  ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Two-Factor Theory)  เฟรดเดอริค  
เฮิร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg) ได้พัฒนาทฤษฎีการจูงใจซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลาย คือ ทฤษฎีสองปัจจัย 
โดยแบ่งเป็นปัจจัยอนามัย และปัจจัยจูงใจ 
   1.  ปัจจัยอนามัย (Hygiene factors) ได้แก่สภาพแวดล้อมของการท างาน และวิธีการ 
บังคับบัญชาของหัวหน้างานถ้าหากไม่เหมาะสมหรือบกพร่องไปจะท าให้บุคคลรู้สึกไม่พอใจในงาน ซ่ึงถ้ามี
พร้อมสมบูรณ์ก็ไม่สามารถสร้างความพอใจในงานได้ แต่ยังคงปฏิบัติงานอยู่เพราะเป็นปัจจัยที่ป้องกัน
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ความไม่พอใจในงานเท่านั้น ไม่ใช่ปัจจัยที่จะส่งเสริมให้คนท างานโดยมีประสิทธิภาพ หรือผลผลิตมาก
ขึ้นได้ ตัวอย่างปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ นโยบายของหน่วยงาน สภาพแวดล้อมการท างาน ความสัมพันธ์
ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน แบบการบริหารงาน เงินเดือน สวัสดิการต่างๆ ความมั่นคง ความปลอดภัย เป็นต้น 
   2.  ปัจจัยจูงใจ (Motivating Factors) ได้แก่ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของงาน และท า
ให้ผู้ปฏิบัติมีความพอใจในงานใช้ความพยายามและความสามารถทุ่มเทในการท างานมากขึ้น เช่น ความ 
ส าเร็จ การได้รับการยกย่อง ได้รับผิดชอบในงาน ลักษณะงานที่ท้าทาย เหมาะกับระดับความสามารถ มี
โอกาสก้าวหน้าและพัฒนาตนเองให้สูงขึ้น เป็นต้น 
 การสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงมีสองขั้นตอน คือ ตอนแรกหัวหน้างานหรือผู้บริหาร
ต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าปัจจัยอนามัยไม่ขาดแคลนหรือบกพร่อง เช่น ระดับเงินเดือนค่าจ้างเหมาะสม 
งานมีความม่ันคง สภาพแวดล้อมปลอดภัย และอ่ืนๆ จนแน่ใจว่าความรู้สึกไม่พอใจจะไม่เกิดขึ้นในหมู่
ผู้ปฏิบัติงาน ในตอนที่สองคือการให้โอกาสที่จะได้รับปัจจัยจูงใจ เช่น การได้รับการยกย่องในความส า- 
เร็จและผลการปฏิบัติงาน มอบความรับผิดชอบตามสัดส่วน ให้โอกาสใช้ความสามารถในงานส าคัญ ซึ่ง
อาจต้องมีการออกแบบการท างานให้เหมาะสมด้วย การตอบสนองด้วยปัจจัยอนามัยก่อน จะท าให้เกิด
ความรู้สึกเป็นกลาง ไม่มีความไม่พอใจ แล้วจึงใช้ปัจจัยจูงใจเพ่ือสร้างความพอใจ ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้ปฏิบัติงานทุ่มเทในการท างานอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น (อ้างใน ร าเพย แดงประไพ, 2550, หน้า 38-41) 
 เฮิร์ซเบิร์กได้ลดความต้องการห้าขั้นของมาสโลว์เหลือเพียงสองระดับ คือ ปัจจัยอนามัยเทียบได้กับ
การสนองตอบต่อความต้องการระดับต่ า (ความต้องการทางกาย ความต้องการความปลอดภัย และ
ความต้องการทางสังคม) ส่วนปัจจัยจูงใจเทียบได้กับการสนองตอบ ต่อความต้องการระดับสูง (เกียรติยศ
ชื่อเสียง และความสมบูรณ์ในชีวิต) 
  2.1.3.4  ทฤษฎี  ERG  ของแอลเดอร์เฟอร์ (ERG Theory) เคลย์ตัน  แอลเดอร์เฟอร์  
 (Clayton  Alderfer)  แห่งมหาวิทยาลัยเยล ได้รับปรับปรุงล าดับความต้องการตามแนวคิดของมาสโลว์เสีย
ใหม่เหลือความต้องการเพียงสามระดับ คือ 
  1.  ความต้องการด ารงชีวิตอยู่ (Existence Needs) คือความต้องการทางร่างกายและ
ความปลอดภัยในชีวิต เปรียบได้กับความต้องการระดับต่อมาของมาสโลว์  ย่อโดย E 
  2.  ความต้องการความสัมพันธ์ (Relatedness Needs) คือความต้องการต่าง ๆ ที่เกี่ยว 
เนื่องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งในที่ท างานและสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆตรงกับความต้องการทางสังคม
ตามแนวคิดของมาสโลว์ ย่อโดย R 
  3.  ความต้องการเจริญเติบโต  (Growth  Needs)  คือ  ความต้องการภายใน เพ่ือการพัฒนา
ตัวเองเพ่ือความเจริญเติบโต พัฒนาและใช้ความสามารถของตัวเองได้เต็มที่  แสวงหาโอกาสในการเอา 
ชนะความท้าทายใหม่ ๆ เปรียบได้กับความต้องการชื่อเสียง และการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิตตามแนว 
คิดของมาสโลว์  ย่อโดย G  
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 มีความแตกต่างสองประการระหว่างทฤษฎี  ERG  และทฤษฎีล าดับความต้องการ  คือ 
 ประการแรก  มาสโลว์ยืนยันว่า บุคคลจะหยุดอยู่ที่ความต้องการระดับหนึ่งจนกว่าจะได้รับ
การตอบสนองแล้ว แต่ทฤษฎี  ERG  อธิบายว่า  ถ้าความต้องการระดับนั้นยังคงไม่ได้รับการตอบสนอง
ต่อไป  บุคคลจะเกิดความคับข้องใจแล้วจะถดถอยลงมาให้ความสนใจในความความต้องการระดับต่ า
กว่าอีกครั้งหนึ่ง 
 ประการที่สอง ทฤษฎี  ERG  อธิบายว่าความต้องการมากกว่าหนึ่งระดับอาจเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน 
หรือบุคคลสามารถถูกจูงใจด้วยความต้องการมากกว่าหนึ่งระดับในเวลาเดียวกัน เช่น  ความต้องการ
เงินเดือนที่สูง (E) พร้อมกับความต้องการทางสังคม (R) และความต้องการโอกาสและอิสระในการคิด
ตัดสินใจ (G) 
 ดังนั้นจะเห็นว่า  ทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจทั้งสิ้น โดยเป็น
ความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ที่ได้รับการตอบสนองความต้องการที่มาจากแรงจูงใจและแรง
ปรารถนาที่ต้องการประสบความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาเด็กปฐมวัย 
 2.2.1  ความหมายของการศึกษาปฐมวัย 
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (2540, หน้า 120) กล่าวถึงการศึกษาปฐมวัยว่า
หมายถึง การศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา และการพัฒนาเด็กเล็ก ที่มีอายุระหว่าง 3–5 ปี ซึ่งสถานที่
จัดการศึกษาของเด็กระดับนี้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กล่าวว่าได้แก่ศูนย์
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน 
 กรมวิชาการ (2546, หน้า 122)  ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาปฐมวัยว่าหมายถึงการจัดการ 
ศึกษาระดับก่อนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 จากความหมายของการศึกษาปฐมวัย ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การจัดการศึกษาปฐมวัย หมายถึง
การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษาและการพัฒนาเด็กเล็ก ที่มีอายุ 3 - 5 ปี เป็นการจัดการศึกษา
ก่อนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2.2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยนั้นมีอยู่หลายประการด้วยกัน  โดยแนวคิดท่ีส าคัญ
ของนักปรัชญาในแต่ละยุคสมัยที่มีผู้กล่าวถึงและเป็นที่ยอมรับรวมตลอดถึงการน ามาประยุกต์ใช้กับ
การจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบันมีหลากหลายแนวคิดซึ่งจะได้เสนอแนวคิดของนักการศึกษาที่ส าคัญ 
 เอ้ือมพร สัมมาทิพย์ (2531, หน้า 21-25) ได้กล่าวถึงแนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาไว้ดังนี้ 
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 เฟรดเดริค  เฟรอเบล (Freidrich Froebel) นักการศึกษาชาวเยอรมัน ได้รับยกย่องว่าเป็น 
บิดาของการศึกษาอนุบาลได้ตั้งโรงเรียนอนุบาลแห่งแรก โดยส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาตนเอง เน้นการ
ฝึกฝนทางด้านร่างกาย โรงเรียนอนุบาลหรือศูนย์เด็กไม่ใช่ที่สอนหนังสือแต่เป็นสถานที่ซ่ึงจัดให้เด็กได้มี
โอกาสแสดงกิจกรรมพัฒนาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายโดยส่งเสริมให้เด็กได้เล่นตามความถนัดและ
ส่งเสริมพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็ก 
 มาเรีย  มอนเตซซอรี่ (Maria Montessori) แพทย์และนักจิตวิทยาชาวอิตาเลียน มีแนวคิด 
ขัดแย้งกับ Frobel เกี่ยวกับการจัดชั้นเรียนแบบเป็นระเบียบตายตัว เขามีแนวคิดให้เสรีภาพกับเด็กใน
การแสวงหาความรู้โดยความสมัครใจและถือเป็นความแตกต่างระหว่างบุคคลในการจัดกิจกรรม 
 เปียเจต์ (Piaget) นักการศึกษาชาวสวิสเซอร์แลนด์มีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กว่ามี
พัฒนาการเป็นขั้น ๆ รวม 5 ขั้น ซึ่งจะน ามากล่าวเฉพาะขั้นที่ 1-3 ซึ่งเกี่ยวข้องกับเด็กวัยระดับก่อน
ประถมศึกษา คือ 
 ขั้นที่ 1 แรกเกิดถึง 2 ขวบ (Sensorimotor Period) เป็นขบวนการที่เด็กลดความส าคัญ ใน
การที่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่าง ๆ ลงและหันมาสนใจสิ่งภายนอกมากขึ้น 
 ขั้นที ่2 ระยะ 2–4 ขวบ (Symbolic Period) เป็นระยะที่เด็กถือเอาสิ่งของเป็นสิ่งจริงจัง มี
ชีวิต สร้างสมมติฐานจากประสบการณ์หรือความคิดฝันเกี่ยวกับสิ่งของและของเล่นต่าง ๆ  
 ขั้นที่ 3 ระหว่าง 4-7 ขวบ (Preoperational Period) เด็กเริ่มไปโรงเรียนและรู้จักสังคมมากขึ้น 
ต้องท ากิจกรรมทุกอย่างด้วยตนเองไม่สามารถแยกแยะส่วนย่อยออกจากส่วนรวมแม้จะมีพัฒนาการใน
ระดับความคิดเพ่ิมมากขึ้นแต่การเข้าใจสิ่งรอบตัวยังขึ้นอยู่กับการสัมผัสสิ่งต่าง ๆ ให้มาก 
 สโปเดค (Spodek) ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาของมหาวิทยาลัยอิลินอยส์เชื่อว่า
กิจกรรมการเล่น ถ้าครูน ามาใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ของเด็กมากและแบ่งกิจกรรมส าหรับเด็กเป็น 4 กิจกรรม คือ การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส การเล่นออก
ก าลังกาย การเล่นบทบาทสมมติและการเล่นเกมต่าง ๆ 
 กรมวิชาการ (2540, หน้า 5) ได้ให้แนวคิด ดังนี้ 
 1.  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาการ  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาการตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า 
พัฒนาการของมนุษย์เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิต พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และมนุษย์ จะมีความสัมพันธ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอนไปพร้อมกันทุกด้าน
เด็กแต่ละคนจะเติบโตและมีลักษณะพัฒนาการแตกต่างกันไป พัฒนาการแต่ละด้านมีทฤษฎีเฉพาะ
อธิบายไว้และสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาเด็ก อาทิ ทฤษฎีพัฒนาการทางกายที่อธิบายการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของเด็กว่ามีลักษณะต่อเนื่องเป็นล าดับขั้น เด็กจะพัฒนาถึงขั้นใดจะต้องเกิดวุฒิภาวะ
ของความสามารถข้ันนั้นก่อน   หรือทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา  ที่อธิบายว่าเด็กเกิดมาพร้อมวุฒิ- 
ภาวะ ซึ่งจะพัฒนาขึ้นตามอายุประสบการณ์  ค่านิยมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือทฤษฎีพัฒนาการ 
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ทางบุคลิกภาพที่อธิบายว่าเด็กจะพัฒนาได้ดีในแต่ละช่วงอายุเด็กได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ตนพอใจ  
ได้รับความรักความอบอุ่นอย่างเพียงพอจากผู้ใกล้ชิด มีโอกาสช่วยตนเอง ท างานที่เหมาะสมกับวัยและ
มีอิสระที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตนอยากรู้รอบ ๆ ตนเองดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กจึงเป็นเสมือน
หนึ่งแนวทางให้ครูหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าใจเด็กสามารถอบรมเลี้ยงดู และจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
วัย และความแตกต่างของแต่ละบุคคลส่งเสริมให้เด็กพัฒนาจนบรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้องการได้
ชัดเจนขึ้น 
 2.  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ การเรียนรู้ของมนุษย์เรามีผลสืบเนื่องมาจากประสบการณ์ต่างๆ 
ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นจากกระบวนการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยผู้เรียนจะต้องเป็นผู้กระท าให้เกิดขึ้นด้วยตนเอง และเรียนรู้จะเป็นไปได้ดีถ้า
ผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เคลื่อนไหวมีโอกาสริเริ่มตามความต้องการและความสนใจของ
ตนเอง รวมทั้งอยู่ในบรรยากาศที่เป็นอิสระ อบอุ่นและปลอดภัย ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก และเนื่องจากการเรียนรู้นั้นเป็นพ้ืนฐานของ
พัฒนาการในระดับที่สูงขึ้น ทั้งคนเราเรียนรู้มาตั้งแต่เกิดตามธรรมชาติก่อนที่จะมาเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การจัดท าหลักสูตรจึงยึดแนวคิดที่จะให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยตัวเด็กเอง ในสิ่งแวดล้อมที่
เป็นอิสระเอ้ือต่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน 
 3.  แนวคิดเกี่ยวกับการเล่นของเด็ก การเล่นถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในชีวิตเด็กทุกคนเด็ก
จะรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้สังเกต มีโอกาสท าการทดลอง สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและค้นพบด้วย
ตนเอง การเล่นจะมีอิทธิพลและมีผลดีต่อการเจริญเติบโต ช่วยพัฒนาร่างกาย สติปัญญาอารมณ์จิตใจ และ
สังคม จากการเล่นเด็กมีโอกาสที่จะแสดงออกถึงตนเองเรียนรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน สร้างความสัมพันธ์อยู่
ร่วมกับผู้อื่น กับธรรมชาติรอบตัว “การเล่น” เป็นหัวใจส าคัญของการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 
 4.  แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมและสังคม วัฒนธรรมและสังคมท่ีแวดล้อมท าให้เด็กแต่ละคน
แตกต่างกันไป หลักสูตรปฐมวัยถือว่าผู้ดูแลเด็กจ าเป็นต้องเข้าใจและยอมรับว่าวัฒนธรรมและสังคมที่
แวดล้อมเด็กมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนผู้ดูแลเด็ก
ควรเรียนรู้วัฒนธรรมของเด็กที่ตนรับผิดชอบเพ่ือช่วยให้เด็กได้พัฒนาเกิดการเรียนรู้และอยู่ในกลุ่มคน
ที่มาจากพ้ืนฐานที่เหมือนหรือต่างจากตนได้อย่างราบรื่น 
 2.2.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ที่ส าคัญมีดังนี้ 
  2.2.3.1  ทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพของ  Freud  อ้างถึงใน กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (2542, หน้า 2–3) Freud เชื่อว่า โครงสร้างบุคลิกภาพของมนุษย์ประกอบไป
ด้วย 3 ส่วน คือ Id  Ego และ  Super Ego “Id” คือ  ความต้องการของร่างกาย “Ego”  มีหน้าที่
บริหาร  Id  และ “Supper Ego” คือส่วนควบคุมความต้องการ ซึ่งได้จากการอบรมสั่งสอน Freud 
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เน้นว่าความส าเร็จในชีวิตคนจะสืบเนื่องมาจากชีวิตที่สมบูรณ์ในวัยเด็ก  Freud  ได้แบ่งล าดับการ
พัฒนาการของเด็กท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยดังนี้ คือ 
   1.  ขั้นความพอใจอยู่ที่บริเวณปาก (Oral Stage) ขั้นนี้อยู่ในช่วงอายุ 0–1ปี คือ การ 
ได้สัมผัสบริเวณปาก โดยการดูด กัด สัมผัส ซึ่งการดูดนอกจากเป็นการสนองความต้องการทางร่างกาย 
คือความหิวแล้ว ยังเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกาย 
   2.  ขั้นความพอใจอยู่ที่ทวารหนัก (Anal Stage) ขั้นนี้อยู่ในช่วงอายุ 1–2 ปี ระยะนี้
เกิดเม่ือเรียนรู้เรื่องขับถ่าย 
   3.  ขั้นความพอใจอยู่ที่อวัยวะเพศ (Phallic Stage) ขั้นนี้อยู่ในช่วงอายุ 3–5 ปี เด็ก
มีความสนใจและความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสภาพร่างกายซึ่งแตกต่างไปจากเพศตน การเกิดของ
ตนบทบาทของพ่อแม่ในการให้ก าเนิดบุตร และพฤติกรรมทางเพศของพ่อแม่ Freud เชื่อว่าการ
พัฒนาการแต่ละขั้นจะผ่านไปได้ดี ต้องอาศัยการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็น
ส าคัญ ซึ่งถ้าเด็กขาดการตอบสนองขั้นใดขั้นหนึ่งอย่างถูกต้องก็จะเกิดการชะงัก (Fixation) ในการ
พัฒนาขั้นต่อไป อาจท าให้เกิดการปรับตัวล าบากให้เข้ากับชีวิตเมื่อเด็กเจริญเติบโตขึ้น และจะแสดงถึง
พฤติกรรมทีถ่ดถอย (Regression) กลับสู่เด็ก เด็กปฐมวัยอยู่ในวัย 3–5 ปีอยู่ในช่วง “ความพอใจอยู่ที่ 
อวัยวะเพศ” ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กให้ความสนใจบิดามารดาที่เป็นเพศตรงข้ามมีการเลียนแบบเปรียบเทียบ 
(Identification) บิดามารดาที่เป็นเพศเดียวกับตน  ครูควรมีบทบาทในการสนับสนุนให้เด็กแสดง
อารมณ์ออกมาโดยการเล่นสมมุติให้ท างานทางศิลปะหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2.3.2  ทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพของ Erikson พัฒนาการทางบุคลิกภาพของ 
Erikson อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2532, หน้า 65-66) ได้แบ่งพัฒนาการด้าน
บุคลิกภาพที่เก่ียวข้องกับการศึกษาปฐมวัย มีดังนี ้
   1.  วัยทารก (Infancy) อายุ 0–2 ปี เป็นขั้นความไว้วางใจหรือความไม่ไว้วางใจ (Trustus 
VS Mistrust) ถ้าเด็กได้รับความอบอุ่นอย่างเพียงพอจากการอบรมเลี้ยงดูทารกจะเกิดความไว้วางใจ  
แต่ถ้าเด็กได้รับแต่การแสดงอารมณ์ขู่เข็ญหรืออาการไม่เป็นมิตร เขาจะพัฒนาความไม่ไว้วางใจใคร 
   2.  วัยเด็ก  (Early Childhood) อายุ 2-5 ปี เป็นขั้นความเป็นตัวของตัวเองหรือความอับ
อายสงสัยไม่แน่ใจ (Autonomy VS Shame or Doubt) เด็กวัยนี้จะเริ่มช่วยเหลือตนเองช่างสงสัย
และชอบส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ถ้าเด็กได้รับการบังคับมากเกินไป เด็กจะกลายเป็นคนหวาดระแวง 
   3.  วัยเล่นหรือวัยก่อนเข้าเรียน (Play Age) อายุ 4–7 ปี เป็นขั้นความคิดริเริ่มหรือ
ความรู้สึกผิด (Initiative VS Guilt) เด็กวัยนี้จะพัฒนาทักษะในการรับรู้ความคิด สติปัญญา และความ
อยากรู้อยากเห็นมากขึ้น เด็กจะเริ่มคิดเริ่มท าอะไรใหม่ ๆ และชอบถามค าถามว่า อะไร ท าไม ซึ่งพ่อ
แม่บางคนไม่เข้าใจจะดุเอาได้จนเด็กบางคนขยาดหวาดกลัวว่าจะท าผิด ความรู้สึกนี้สกัดกั้นความคิด
ของเด็กและจะติดตัวไปถึงวัยผู้ใหญ่ 
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 จากทฤษฎีของ Erikson จะเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีมีส่วนช่วยให้บุคคลสามารถพัฒนา
บุคลิกภาพให้ดีขึ้นได้ ดังนั้นสภาพสถานที่ทั้งทางบ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีส่วนช่วยให้เด็กได้
อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานบุคลิกภาพที่เหมาะสม ให้กับเด็กปฐมวัย (Autonomy VS 
Shame and Doubt) และข้ันความคิดริเริ่มหรือความรู้สึกผิด (Initiative VS Guilt) 
  2.2.3.3  ทฤษฎีวุฒิภาวะ (Normative – Maturational Theory) 
   ทฤษฎีพัฒนาการของ Gesell อารี รังสินันท์ (2530, หน้า 67-68) ได้สรุปข้อคิดของ 
Gesell  ว่าเขาเน้นวุฒิภาวะ  (Maturity) ว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากกว่าประสบการณ์หรือสิ่งแวด - 
ล้อมแต่การที่เด็กแต่ละวัยสามารถท าสิ่งต่าง ๆ ได้เนื่องมาจากการที่เด็กถึงความพร้อมหรือถึงขั้นวุฒิ
ภาวะนั้นเองเขามีความเห็นว่าความพร้อมเป็นเรื่องของธรรมชาติและควรให้เด็กพร้อมเสียก่อน Gesell 
ได้แบ่งพัฒนาการของเด็กออกเป็น 4 กลุ่มใหญ ่ๆ คือ 
   พฤติกรรมทางการเคลื่อนไหว (Motor Behavior) หมายถึง การบังคับกล้ามเนื้ออวัยวะ
ต่าง ๆ ของร่างกาย และความสัมพันธ์ทางการเคลื่อนไหวทั้งหมด พฤติกรรมกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการ
ทรงตัว การควบคุมกล้ามเนื้อ การทรงตัวของศีรษะ การนั่ง การยืน คลาน เดิน จับยึดวัตถุและการเล่น
หรือกระท ากับวัตถ ุ(Manipulation) 
   พฤติกรรมการปรับตัว  (Adaptive Behavior)  พฤติกรรมกลุ่มนี้ควบคุมทางด้าน 
ความสัมพันธ์การใช้มือและสายตาในการถือวัตถุและเข้าถึงวัตถุการแก้ปัญหาในกาปฏิบัติการ ส ารวจ
และการจัดกระท าต่อวัตถุเช่น การวาดภาพ การตีระฆัง เป็นต้น 
   พฤติกรรมทางด้านภาษา (Language behavior) พฤติกรรมกลุ่มนี้ หมายถึง พฤต ิ- 
กรรมทางด้านการติดต่อสื่อสาร  เช่น การแสดงออกทางใบหน้า  ท่าทางการใช้อวัยวะต่าง ๆ รวมถึง 
ความเข้าใจจากการสื่อสารของผู้อื่น 
   พฤติกรรมทางสังคมบุคคล  (Personal  social  behavior)  พฤติกรรมกลุ่มนี้ครอบ 
คลุมถึงการตอบสนองของเด็กต่อบุคคลอ่ืนในด้านวัฒนธรรมทางสังคม แบบของพฤติกรรมเช่นการ
เลี้ยงดู การตอบสนองต่อการฝึกหัดในสังคมต่าง ๆ อัน ได้แก่ การเล่น พัฒนาการทางด้านความเป็น
เจ้าของการยิ้ม และการตอบสนองต่อบุคคลอื่นต่อวัตถุบางอย่าง เช่น กระจกเงา 
 พฤติกรรมทั้ง 4 กลุ่มดังกล่าว Gesell มีความเห็นว่าขึ้นอยู่กับพัฒนาการของเด็กในแต่ละ
วัย ซึ่งจะพัฒนาไปตามธรรมชาติเมื่อถึงวัยนั้น ๆ เด็กก็จะท าพฤติกรรมต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องฝึกหรือการ
เตรียม ดังนั้นพ่อแม่จึงควรให้เด็กมีอิสระในการเลือกเพ่ือน เลือกเล่น ตามความสามารถและความ
สนใจ อย่าบังคับเด็กหรือเร่งให้เด็กเรียนก่อนที่เด็กจะพร้อม เพราะจะเกิดผลเสียกับเด็กในเวลาต่อมา
น ามาสู่การคิดโปรแกรมให้กับเด็ก โดยการใช้แบบทดสอบมาตรฐานและการศึกษาในระบบ Normative 
และใช้แบบทดสอบมาตรฐานและการท านายพฤติกรรม ท าวิจัยหรือวิเคราะห์กลุ่ม ทั้งนี้เพ่ือบอก
ลักษณะและการพัฒนาของเด็ก การจัดโปรแกรมของเด็กควรเป็นไปในรูปที่ ครูจัดโปรแกรมกิจกรรม 
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และจุดมุ่งหมายเอาไว้ให้เด็กและการวัดพัฒนาการของเด็ก ก็จะวัดในรูปอายุทางปฏิทินแต่ไม่ได้เป็น
การจัดบรรยากาศหรือประสบการณ์ให้กับเด็ก 
  2.2.3.4  ทฤษฎีสนามของกลุ่ม  Gestalt  (Field Theory of Gestalt)  หลักการเรียนรู้
ตามทฤษฎีนี้ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วน เยาวพา เดชะคุปต์ (2542, หน้า 63–65) คือ 
   1.  การรับรู้  (Perception)  การรับรู้ในความคิดของนักจิตวิทยากลุ่มนี้  หมายถึง 
 กระบวนการแปลความหมายของสิ่งเร้าที่มากระทบกับประสาทสัมผัส ซึ่งมีหูตา จมูก ลิ้น และผิวหนังและ
การแปลความหมายของสิ่งที่มากระทบสัมผัสก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เป็นการสร้างความหมายเกี่ยวกับสิ่ง
นั้น ๆ ให้กับตัวเรา เช่น การรับรู้ทางสายตา ก็ได้แก่ เมื่อมีสิ่งเร้าในลักษณะต่าง ๆ เช่น ภาพมากระทบ
สายตา สายตาก็สัมผัสท าให้มองเห็นและแปลความหมายเป็นความสวยงาม  ความน่าเกลียด  เป็นต้น 
   2.  การหยั่งเห็น (Insight) หรือการรู้แจ้งตลอด  หมายถึง การเกิดความคิดความเข้า 
ใจที่เกิดขึ้นมาทันทีทันใดโดยมีความเข้าใจในสาระส าคัญในการแก้ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่กล่าวคือ  
มองเห็นขั้นตอนกระบวนการ ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์กับปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นในการแก้ปัญหา
อย่างแจ่มแจ้งว่าจะแก้จุดใดก่อนหลังการหยั่งเห็นจึงเป็นความเข้าใจที่เกิดขึ้นหลังจากที่ มีการคิด
แก้ปัญหาด้วยการคิดแก้ไขโดยวิธีการอ่ืนมาก่อนระยะหนึ่ง เช่น การลองผิดลองถูก เป็นต้นแล้วจึงเกิด
ความคิดความเข้าใจแวบขึ้นมา มองเห็นช่องทางตลอดทุกขั้นตอนในการแก้ปัญหานั้น ๆ กฎของการ
เรียนรู้ ทฤษฎีในกลุ่ม Gestalt นี้ได้เน้นกฎการเรียนรู้ที่ส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
   กฎความแน่นอนชัดเจน (Principle of Pronging) กฎนี้เป็นกฎที่มีความส าคัญ
กว้างขวางครอบคลุมอ่ืน ๆ โดยได้อธิบายว่าในการรับรู้สิ่งใดก็ตามอินทรีย์มีแนวโน้มที่จะจัดประสบการณ์
นั้น ๆ ให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ ให้อยู่ในรูปแบบที่ดีที่สุด มีความหมายสมบูรณ์และง่าย เช่น การจัด
กลุ่มดาวเป็นรูปลูกหมีฝูงลูกไก่เป็นต้น ดังนั้นในการรับรู้อินทรีย์อาจรับรู้แตกต่างกันทั้งนี้เนื่องมาจาก
ประสบการณ์ที่แตกต่างกันของบุคคลแต่การรับรู้ที่ดีจะต้องเกิดความแน่นอนหรือชัดเจนซึ่งมีสิ่งที่ต้อง
ค านึง 2 ประการ คือ 
   1.  ภาพ (Figure) หรือส่วนที่เด่น เป็นจุดศูนย์รวมของสิ่งที่สนใจ ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
รับรู้ในการจัดระเบียบของลักษณะภาพ เป็นสิ่งที่ต้องการเน้น หรือสนใจเป็นพิเศษในขณะนั้น 
   2.  พ้ืน (Ground) หรือส่วนประกอบของภาพ  เป็นส่วนที่รองรับภาพซึ่งเกิดจากการ
จัดระเบียบของการรับรู้ในลักษณะที่เป็นพ้ืน เป็นส่วนประกอบของภาพไม่ใช่สิ่งที่ต้องการเน้นหรือ 
สนใจในขณะนั้น การรับรู้ภาพและพ้ืนซึ่งบางทีอาจจะมองเห็นสลับกันนั้นตามทฤษฎีของกลุ่ม Gestalt  
เชื่อว่า เกิดจากประสบการณ์ของบุคคลเป็นส าคัญ หรืออาจกล่าวได้ว่าประสบการณ์เดิมของบุคคลมี
ผลต่อการเรียนรู้ภาพและพ้ืน 
   กฎความใกล้ชิด (Principle of Proximity) หมายถึง สิ่งเร้าใด ๆ ที่อยู่ใกล้กันซึ่ง
มนุษย์มีแนวโน้มที่จะรับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ชิดกันเป็นพวกเดียวกันหรือเป็นหมวดหมู่เดียวกัน 
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   กฎความคล้ายคลึง  (Principle of Similarity)  หมายถึง  สิ่งเร้าใด ๆ ก็ตามที่ม ี
ลักษณะรูปร่าง  ขนาด  หรือสีคล้าย ๆ กัน มนุษย์มีแนวโน้มที่จะรับรู้ลักษณะรูปร่าง ขนาดหรือสีคล้าย 
คลึงกันเป็นพวกเดียวกัน หรือเป็นหมวดหมู่เดียวกัน 
   กฎความต่อเนื่อง (Principle of Continuity) หมายถึง สิ่งเร้าที่ดูเหมือนว่าจะมี
ทิศทางไปในทางเดียวกัน หรือมีแบบแผนไปในแนวทางหนึ่งด้วยกัน ก็จะท าให้รับรู้เป็นรูปร่างหรือเป็น
หมวดหมู่ขึ้น 
   กฎความสมบูรณ์หรือกฎปิด (Principle of Closure) หมายถึง สิ่งเร้าใดก็ตามที่ยัง
ขาดความสมบูรณ์มนุษย์มีแนวโน้มที่จะรับรู้ให้เป็นสิ่งที่สมบูรณ์ 
 จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม  Gestalt  สามารถน าไปใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้
ดังนี้  
 1.  ผู้ดูแลเด็กควรจัดสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัวเพ่ือกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดเพราะทฤษฎี
ของนักจิตวิทยากลุ่มนี้ จะเน้นการส่งเสริมความคิดของเด็กเป็นส าคัญโดยใช้กิจกรรมหลาย ๆ ชนิด  
 2.  ผู้ดูแลเด็กควรค านึงถึงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนหรือความสามารถของผู้เรียน เป็น
พ้ืนฐาน ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นต้น 
 3.  การเน้นภาพรวม  ครูควรจัดบทเรียนให้เป็นหมวดหมู่มองเห็นโครงสร้างที่จะเรียนแล้ว
ยังแยกเป็นหน่วยย่อย ๆ ที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันแล้วจึงให้รายละเอียดของหน่วยย่อยแต่ละหน่วยนั้น 
โดยเฉพาะการสอนภาษาควรเน้นให้เด็กเห็นค าหรือประโยคมากกว่าการสะกดค า 
 4.  การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ควรเน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 5.  การเรียนรู้ ควรเน้นความเข้าใจมากกว่าท่องจ า โดยหาวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจ น าความรู้ไปใช้ได้จริง 
  2.2.3.5  ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของ Pavlov Pavlov  เยาวพา เดชะคุปต์, 
(2542, หน้า 60) เชื่อว่ากระบวนการเรียนรู้เป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ คือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งเร้า (Stimulus–S) กับปฏิกิริยาตอบสนอง (Response–R) ได้อย่างฉับพลันหรือเกิดปฏิกิริยาสะท้อน 
(Reflex) เช่น สุนัขเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งจะน้ าลายไหล “เสียงกระดิ่ง” เป็นสิ่งเร้าที่ต้องการให้เกิดการ
เรียนรู้จากการวางเงื่อนไข ซึ่ง  Pavlov  เรียกว่า  “สิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข” (Conditioned Stimulus)  และ
ปฏิกิริยาน้ าลายไหลเป็นการตอบสนองที่เรียกว่า “การตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไข” (Conditioned 
Response) ซึ่งเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้จากการวางเงื่อนไข  
 การน าทฤษฎี Pavlov ไปใช้กับการจัดการศึกษาปฐมวัยนั้นครูควรสร้างเงื่อนไข เพ่ือให้เด็ก 
เกิดความรู้สึกชอบที่จะเรียน และลบพฤติกรรมที่วางเงื่อนไข (Extinction) ซึ่งครูจะท าได้โดยพยายาม
ท าให้สิ่งเร้าเทียมลดน้อยลงจนไม่อยู่ในระดับที่เด็กจะเกิดการตอบสนองและพฤติกรรมที่ไม่ต้องการลด
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น้อยลงจนหายไปในการเรียนการสอน ครูอาจจะน าภาพมาให้เด็กดูบ่อย ๆ จนต่อมาเด็กจะจ าค าได้
โดยไม่ต้องดูภาพ โดยอาศัยการจัดกิจกรรมนั้นซ้ า ๆ จนเด็กเกิดการตอบสนอง ผู้ดูแลเด็กควรกระตุ้น
ให้เด็กเกิดความเข้าใจว่าเงื่อนไขหนึ่ง ๆ ที่สร้างขึ้นนั้น สามารถก่อให้เกิดผลตอบสนองหลาย ๆ อย่าง
โดยควรหาวิธีการหลาย ๆ วิธีในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความคิดของเด็กให้กว้างขึ้น 
  2.2.3.6  ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Thorndike เยาวพา เดชะคุปต์ (2542, หน้า 61) เชื่อว่า 
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้จากความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง ซึ่งการเรียนรู้จะเกิด 
ขึ้นได้ต้องสร้างความเชื่อมโยงหรือพันธะ (Bond หรือ Connection) ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง 
โดยอาศัยการลองผิดลองถูก (Trial and Error) จนกว่าจะพบรูปแบบที่ดีหรือเหมาะสมที่สุด หลักการ
เรียนรู้ตามกฎการเรียนรู้ของ Thorndike  สรุปได ้3 ประการ คือ 
   1.  กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) หมายถึง สภาพของความพร้อมหรือ 
วุฒิภาวะของผู้เรียนทั้งทางร่างกาย อวัยวะต่าง ๆ ในการเรียนรู้และจิตใจรวมพ้ืนฐานประสบการณ์เดิม
ที่จะเชื่อมโยงกับความรู้หรือสิ่งใหม่ 
    2.  กฎของการฝึกหัด (Law of Exercise) หมายถึง การที่ผู้เรียนได้ฝึกหัดหรือท าให้ 
เกิดความช านาญหรือทักษะก็ย่อมจะท าให้เกิดความสมบูรณ์ถูกต้อง ซึ่งกฎนี้เป็นการเน้นการกระท า
และการตอบสนองท่ีถูกต้องย่อมน ามาซึ่งความสมบูรณ์แห่งการเรียนรู้ 
    3.  กฎแห่งความเป็นผล (Law of Effect) กฎนี้เป็นผลที่ท าให้เกิดความพอใจ กล่าว 
คือเมื่ออินทรีย์ได้รับความพอใจจะท าให้พันธะหรือสิ่งเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองความ
เข้มแข็งมั่นคงหรือเกิดอยากเรียนรู้เพ่ิมเติมมากขึ้น แต่ถ้าอินทรีย์ได้รับผลไม่พอใจก็จะท าให้ไม่อยาก
เรียน หรือเกิดความเบื่อหน่ายมีผลต่อการเรียนรู้ 
  การน าทฤษฎีของ Thorndike ไปใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยการจัดสิ่งเร้าที่จะ
กระตุ้นให้เด็กเกิดการตอบสนอง โดยการสร้างแรงจูงใจ การให้รางวัล เพ่ือให้เกิดความพอใจในการ
เรียนจัดหาอุปกรณ์ที่น่าสนใจเหมาะแก่การเรียนรู้ให้เด็กได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติหรือท าแบบฝึกหัดบ่อย ๆ 
จนท าได้อย่างคล่องแคล่วและมีแรงจูงใจ มีความสนใจเข้าถึงเป้าหมายและคุณค่าของสิ่งที่ท าในการ
ฝึกฝน ไม่ควรกระท านาน ๆ จนเด็กเกิดความจ าเจ รู้สึกเบื่อหน่ายเพราะเด็กวัยนี้มีช่วงความสนใจสั้น
หรือไม่ยาวนานนัก   
  2.2.3.7  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไขแบบการกระท า (Operant 
Conditioning) เยาวพา เดชะคุปต์ (2542, หน้า 62) สกินเนอร์ (Skinner) ได้เสนอแนวคิด โดยจ าแนก 
ทฤษฎีทางพฤติกรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ  
   1.  พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้แบบ Type S (Respondent Behavior) ซึ่งมีสิ่ง- 
เร้า (Stimulus) เป็นตัวก าหนดหรือดึงออกมา เช่น น้ าลายไหลเมื่อใส่อาหารเข้าปาก การหรี่ตาเมื่อถูก
แสงไฟพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการตอบสนองโดยอัตโนมัต ิ
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   2.  พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้แบบ  (Type R (Operant Behavior)  พฤติกรรม หรือ 
การตอบสนองขึ้นอยู่กับการเสริมแรง (Reinforcement) การตอบสนองแบบนี้ต่างจากแบบแรก
เพราะอินทรีย์เป็นตัวก าหนดหรือเป็นผู้สั่งให้กระท าต่อสิ่งเร้าไม่ใช่สิ่งเร้าเป็นตัวก าหนดของอินทรีย์  
เช่น การอ่านหนังสือ การรีดผ้าหลักการเรียนรู้ของทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระท า เน้นการ
กระท าของผู้เรียนรู้มากกว่าสิ่งเร้าที่ก าหนดให้กล่าวคือ เมื่อต้องการให้อินทรีย์เกิดการเรียนรู้จากสิ่งเร้า
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เราจะให้ผู้เรียนรู้เลือกแสดงพฤติกรรมเอง โดยไม่บังคับหรือบอกแนวทางในการเรียนรู้
เมื่อผู้เรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้แล้วจึง “เสริมแรง” พฤติกรรมนั้นทันท ี
  การน าทฤษฎีการเรียนรู้ของ Skinner ไปใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยการใช้การ
เสริมแรงทุกข้ันตอนของการจัดกิจกรรม  การให้แรงจูงใจจะท าให้เด็กเกิดความสนใจพอใจ  การจัดท า
บทเรียนแบบโปรแกรม (Programmed Matching) และเครื่องช่วยสอน  (Teaching learning) ส า - 
หรับนักเรียนปฐมวัยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  2.2.3.8  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget (Piaget’s Cognitive Theory)  
อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2532, หน้า 68–70)Jean Piaget กล่าวว่า การเรียนรู้ของ
เด็กเป็นกระบวนการที่เกิดจากการท างานของระบบประสาทส่วนกลางที่เรียกว่า โครงสร้างทางปัญญา 
(Schema) ซึ่งเขาให้นิยามว่า  เป็นวิธีที่มนุษย์จะรับรู้เข้าใจและคิดถึงกับโลกที่เขาอยู่ (They are Way  
of Perceiving Understanding and Thinking about the World) ซึ่งเป็นวิธีการที่เด็กจะเริ่มต้น
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขาเองกับโลกภายนอกหรือการท างานของระบบประสาทในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการคิดสามารถเปลี่ยนแปลงได้และกระบวนการที่การท างานของระบบประสาทนี้เกิดเปลี่ยนแปลง
ไปเรียกว่า“ปฏิบัติการ” (Operate) สิ่งที่เป็นองค์ประกอบส าคัญส าหรับกระบวนการคิดที่ส าคัญมี 2 
อย่างด้วยกันคือ การขยายโครงสร้าง (Assimilation) ซึ่งเป็นการที่บุคคลได้รับประสบการณ์หรือได้รับ
ความรู้สึกใหม่เข้ามาในสมองและการปรับเข้าสู่โครงสร้าง (Accommodation) เป็นการที่โครงสร้างทาง
สติปัญญามีอิทธิพลต่อการแปลความประสบการณ์ที่ได้รับ Piaget ได้แบ่งพัฒนาการทางสติปัญญา
หรือความคิดของเด็กแรกเกิดจนถึงปฐมวัย ออกเป็น 2 ระยะด้วยกัน คือ 
   1.  ระยะการแก้ปัญหาด้วยการกระท า  (Sensorimotor)  ระยะนี้เป็นระยะอยู่ในทารก 
อายุประมาณตั้งแต่แรกเกิดจนถึง  2 ขวบ  ระยะนี้เด็กจะมีการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  จากระบบประสาทสัมผัส 
ทั้ง  5 นั่นคือ หู ตา จมูก ปากและผิวหนัง  ในขั้นนี้ความคิดความเข้าใจของเด็กจะมีความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วดังจะเห็นจากความสามารถใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นตามล าดับขั้น เช่น ความสามารถในการประสานงาน
ระหว่างกล้ามเนื้อมือและสายตาความสามารถในการรู้ว่าสะสารไม่หายไปจากโลกความสามารถในการ
ค้นหาวัตถุที่เปลี่ยนที่ไปตลอดจนความสามารถที่จะสื่อสารโดยใช้ภาษาได้ ซึ่งความสามารถนี้จะมี
ความก้าวหน้าขึ้นตามล าดับจากการที่เด็กมีการปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมเมื่อสิ้นสุดระยะนี้เด็กจะมี
การแสดงออกของพฤติกรรมที่มีจุดมุ่งหมายสามารถแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนวิธีการต่าง ๆ  เพ่ือให้ได้สิ่งที ่
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ต้องการ แต่อย่างไรก็ตามความสามารถในการคิดการวางแผนของเด็กยังอยู่ในเขตที่จ ากัด 
   2. ระยะการแก้ปัญหาด้วยการรับรู้ และยังไม่รู้จักการใช้เหตุผล (Per Operational 
Period)  ระยะนี้อยู่ในช่วงอายุประมาณ 2–7 ขวบ ซึ่งระยะนี้ยังแบ่งเป็นขั้นตอนย่อย ๆ อีก 2 ขั้นตอน
ด้วยกันคือ ระยะแรกจะเป็นระยะที่เด็กอยู่ในช่วงอายุ 2–4 ขวบ ซึ่งเป็นระยะที่เริ่มมีความคิดที่มี
เหตุผลเบื้องต้น โดยสามารถโยงความเกี่ยวพันระหว่างเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ หรือมากกว่ามาเป็น
เหตุผลเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันแต่ความมีเหตุผลของเด็กในระยะนี้ยังอยู่ในขอบเขตที่จ ากัดทั้งนี้เพราะ
เด็กยังคงยึดตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางนั่นก็คือความคิดของตนเองจะเป็นใหญ่ที่สุดและไม่มองเหตุผลของ
คนใกล้เคียง ซึ่งในลักษณะนี้ความคิดของเด็กหรือการมีเหตุผลของเด็กอาจมีลักษณะที่ไม่ถูกต้องกับ
หลักความเป็นจริงนัก นอกจากนั้นเด็กในระยะนี้ยังมีความเข้าใจต่อสิ่งต่าง ๆ อยู่ในระดับเบื้องต้น เช่น
การที่เด็กเห็นของ 2 สิ่งเรียกชื่อเหมือนกันแต่เด็กยังไม่เข้าใจว่าของ 2 สิ่งนั้นอาจเหมือนกันในลักษณะ
หนึ่ง แต่อาจแตกต่างกันในอีกลักษณะหนึ่ง นั่นคือ มโนมติ (Concept) ของเด็กในระยะนี้จะยังมีการ
พัฒนาไม่เต็มที่ อย่างไรก็ตามเด็กระยะนี้จะมีความเข้าใจขบวนการสัญลักษณ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะ
เห็นได้จากพัฒนาการทางภาษาที่รวดเร็วในระยะนี้ ส่วนระยะที่ 2 ของระยะการแก้ปัญหาด้วยการรับรู้
และยังไม่รู้จักการใช้เหตุผล จะอยู่ในช่วงอายุประมาณ 4–7 ขวบ ระยะนี้เด็กจะมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวดีขึ้น เริ่มรู้จักแยกประเภทและชิ้นของสิ่งของหรือวัตถุ เข้าใจความหมายของ
จ านวนเลข มีพัฒนาการเกี่ยวกับความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการอนุรักษ์แต่ยังไม่รู้อย่างชัดเจน 
เริ่มรู้จักแบ่งพวก แบ่งชั้น และมีความสามารถในการโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยใช้ความคิดเชิง
รูปธรรม นั่นคือการคิดได้ในสิ่งที่เห็นหรือตัดสินผลของการกระท าจากสิ่งที่เห็นภายนอกเท่านั้น 
   การน าทฤษฎีของ Piaget ไปใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้แก่การจัดล าดับ
เนื้อหาในหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมที่ควรจัดในปฐมวัยควรเน้นให้เด็กได้
พัฒนาประสาทสัมผัสให้มากที่สุด กิจกรรมที่สอนควรเน้นการกระตุ้นให้เด็กได้คิดและมีโอกาสจัด
กระท าการใช้สื่อประกอบการเรียนในเด็กวัยนี้ควรให้เด็กได้มีโอกาสได้จัดกระท า (Manipulation) 
ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาประสาทสัมผัสให้มากที่สุด 
  2.2.3.9  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Bruner  เยาวพา เดชะคุปต์ (2542, หน้า 
67)  Bruner ได้แบ่งข้ันพัฒนาการทางสติปัญญาและการคิดออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ  
   1.  ขั้นการเรียนรู้ด้วยการกระท า (Enactive Stage) เป็นขั้นที่เปรียบเทียบกับขั้น 
Sensorimotor ของ Piaget เป็นขั้นที่เด็กจะเรียนรู้ด้วยการกระท า (Learning by Doing) มากที่สุด 
   2. ขั้นการเรียนรู้ด้วยภาพและจินตนาการ (Iconic Stage) เปรียบได้กับขั้น Pre 
Operational  Stage  ของ Piaget ในวัยนี้เด็กจะเกี่ยวข้องกับความจริงมากข้ึน และเกิดความคิดจาก 
การรับรู้เป็นส่วนใหญ่ 
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   3.  ขั้นการเรียนรู้ด้วยสัญลักษณ์ (Symbolic Stage) เป็นขั้นพัฒนาสูงสุดของ  
Bruner เปรียบได้กับขั้น Concrete Operation ของ Piaget เด็กจะสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของ
สิ่งของสามารถเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ซับซ้อนได้การน าทฤษฎีของ Bruner ไปใช้ใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย ได้แก่การเรียนรู้ด้วยการให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยการกระท า โดย
การเน้นความพร้อมของเด็กและจัดเนื้อหาหรือเรียบเรียงเนื้อหาจากข้ันพื้นฐานง่ายไปหายาก 
 จากทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ทฤษฎีทางจิตวิทยาบอกล าดับขั้นอายุและวิธีการ
สร้างแรงจูงใจในการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สามารถท าให้ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างเหมาะสมตามช่วงอายุของการ
จัดการศึกษา 
 2.2.4  ความส าคัญของการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
 ความส าคัญของการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยนั้นมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความส าคัญ
ของการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ไว้ดังนี้ 
 พรพิมล แซ่ซี (2540, หน้า 11) กล่าวว่า เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ส าคัญที่สุดต่อการเรียนรู้และ
การพัฒนาทุกด้านของเด็ก เพราะเป็นที่ยอมรับว่าวัยนี้เป็นวัยที่เหมาะสมกับการวางพ้ืนฐานของการ
พัฒนาทุกด้านให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล ซึ่งพ้ืนฐานดังกล่าวจะคลอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 สมภพ สุดแสง (2541, หน้า 29-30) กล่าวว่า การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีความส าคัญ
มากโดยที่เด็กปฐมวัยมีความส าคัญต่อสังคมและประเทศชาติมากที่สุด เด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
ประสิทธิภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมของเด็กในวัยนี้ เนื่องจากเป็นวัยที่จะเป็นพ้ืนฐาน
ของผู้ใหญ่ ถ้าเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาด้วยการจัดสภาพแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสมเปิด
โอกาสให้เด็กปฐมวัยได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มที่ตามวัยแล้ว เขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 
 ราศี ทองสวัสดิ์ (2542, หน้า 1) กล่าวว่าการจัดศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาที่มี
ความส าคัญเพราะเป็นการพัฒนาเด็กซึ่งอยู่ในวัย 0–5 ขวบ เนื่องจากสิ่งที่เด็กได้รับวัยนี้ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา จะเป็นพ้ืนฐานส าหรับชีวิตในอนาคต 
 ส านักบริหารการศึกษาท้องถิ่น (2543, หน้า 27) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการจัดการศึก- 
ษาปฐมวัยว่า เป็นช่วงที่มีความส าคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์เพราะร่างกายจะมีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วที่สุดทั้งในด้านกล้ามเนื้อต่าง ๆ และใยประสาท ซึ่งมีผลต่อความฉลาดของเด็ก 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทางอารมณ์จิตใจ จะเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาในวัยต่อ ๆ ไปนอก 
จากนี้ยังเป็นช่วงที่สามารถแก้ไขความผิดปกติของพัฒนาการด้านต่าง ๆ ได้ง่ายกว่าปล่อยให้ค้นพบใน
ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา 
 สุดารัตน์ วัฒนพฤกษา (2545, หน้า 14) กล่าวว่า การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เป็นการ 
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วางรากฐานการศึกษาของเด็กและเยาวชนของชาติ ถือว่าเป็นความจ าเป็นที่จะต้องจัดการศึกษาระดับ
นี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เหมาะสมกับวัย 
 วิเชียร เวชสาร (2546, หน้า 28) กล่าวว่า การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาที่
มีความส าคัญและจ าเป็นที่สุดโดยอาศัยธรรมชาติพัฒนาการและความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์  
ผนวกกับหลักการและแนวทางอันดีงามของวัฒนธรรมไทยจะท าให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพเพ่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นพลังความส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 ภาพร เริงไชย (2547, หน้า 22) กล่าวว่า การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีความส าคัญมาก
เพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่ส าคัญมากต่อการวางรากฐานบุคลิกภาพและการพัฒนาทางสมอง  ซึ่งจะ
พัฒนาขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นทรัพยากรที่ส าคัญยิ่งของประเทศชาติสืบต่อไป 
 จากความส าคัญของการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยที่กล่าวมาผู้วิจัยสรุปได้ว่าการจัดการศึกษา
เด็กปฐมวัยเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญต่อพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล  ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคมและสติปัญญาของเด็ก ซึ่งต้องอาศัยธรรมชาติและหลักการแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสม ซึ่ง
จะส่งผลไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติต่อไป 
 

2.3  มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย (2553,หน้า 4-53) ได้จัดท ามาตรฐาน
การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยแบ่ง
มาตรฐานออกเป็น 6 ด้าน คือ  
  1.  ด้านการบริหารจัดการ  
  2.  ด้านบุคลากร  
  3.  ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย  
  4.  ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  
  5.  ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
  6.  ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 2.3.1  ด้านบริหารจัดการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
มาตรฐานและคุณภาพตามหลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยความ
ร่วมมือสนับสนุนของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ แบ่งการบริหารจัดการเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การบริหารงาน ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารบุคคล 
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  2.3.1.1  การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้ด าเนินการดังนี้  จัดเวทีประชาคม เพ่ือ
ส ารวจความต้องการของชุมชน ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน าเรื่องเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดเสนอขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น จัดท าแผนการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดท า
ประกาศย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายงานการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นทราบ 
  2.3.1.2  การยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศึกษาวิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็นในการยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเสนอองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นสังกัดเพ่ือด าเนินการ ตามขั้นตอนต่อไปนี้  จัดเวทีประชาคมเพ่ือส ารวจความต้องการของ
ชุมชน น าผลการประชาคมพิจารณาเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเสนอขอความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่น จัดท าประกาศยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยให้มีผลเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน  
รายงานการยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
  2.3.1.3  การให้บริการ การอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการ 
เรียนรู้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่ ให้การอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์และส่งเสริม 
พัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสม 
ตามวัยตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ดังนั้น ระยะเวลาการจัดการเรียนรู้และแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเพ่ือให้เด็กเล็กได้รับ
การศึกษาและพัฒนาเป็นไปตามวัยแต่ละช่วงอายุสอดคล้องกับสังคม  วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้เด็กเล็กพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  
  2.3.1.4  การให้บริการส่งเสริมสนับสนุนเด็กเล็ก ได้แก่  อาหารกลางวัน  อาหารว่าง  
เครื่องนอน  อาหารเสริม (นม) วัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษา และวัสดุครุภัณฑ์ การตรวจสุขภาพเด็ก
เล็กประจ าป ีโดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  บริการอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความพร้อม เช่น เป็นศูนย์ 3 วัย และหรือศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นต้น  
  2.3.1.5  การให้บริการอบรมเลี้ยงดู  จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้ 
เด็กเล็กอายุ 2-5 ปี ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  หรือใกล้เคียงได้ตาม
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2.3.1.6  จัดประสบการณ์  และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีการพัฒนาการ 
ครบทั้ง 4 ด้าน (ด้าน ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา) เหมาะสมตามวัย ศักยภาพของ
เด็กแต่ละคนตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2.3.1.7  กรณีจ าเป็นต้องใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือประชุมสัมมนาฝึกอบรมจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและชุมชนหรือเหตุจ าเป็นอ่ืนที่ไม่อาจเปิด
เรียนได้ตามปกติ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกิน 15 วัน 
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หากเป็นเหตุพิเศษที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติสาธารณะ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได ้ไม่เกิน  30  วัน โดยให้ท าค าสั่งปิดเป็นหนังสือและต้องก าหนดการเรียนชดเชยให้ครบ
ตามจ านวนวันที่สั่งปิด  
  2.3.1.8  ในระหว่างปิดภาคเรียนหรือปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีค าสั่งให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก หรือนักงานจ้างอ่ืน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมการด้านวิชาการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แก่
เด็กเล็ก สื่อ นวัตกรรม วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ การจัดสภาพแวดล้อมหรือการพัฒนาศูนย์ในด้านต่าง ๆ หรือ
งานด้านการศึกษาปฐมวัยอื่น  
  2.3.1.9  คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย บุคคลที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งโดยก าหนดจ านวนตามความเหมาะสมจากชุมชนและผู้ด ารง
ต าแหน่ง ดังนี้  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ผู้น าทางศาสนา  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน 
ชุมชน  ผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
  ให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกกรรมการ 1 คน เป็นประธาน โดยมีหัวหน้าศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโดยต าแหน่งและให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ารงต าแหน่งเป็นที่ปรึกษา
ของคณะกรรมการมีจ านวนตามความเหมาะสม  
  2.3.1.10  ด้านการบริหารงบประมาณ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงบประมาณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จากเงินรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางดังนี้ 
   1. งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรเป็น
เงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปใช้จ่าย ดังนี้ 
    1.1  ค่าอาหารเสริม (นม)  
    1.2  ค่าอาหารกลางวัน  
    1.3  ค่าตอบแทน และค่าครองชีพของบุคลากร  
    1.4  เงินประกันสังคม ของบุคลากร  
    1.5  ค่าวัสดุการศึกษา  
    1.6  ค่าพาหนะน าส่งเด็กไปสถานพยาบาล  
       1.7  ทุนการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการ 
ศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
    1.8  อ่ืน ๆ โดยด าเนินการเบิกจ่ายรายการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
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   2.  งบประมาณเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิธีการจัดหางบประมาณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    2.1  จัดท าแผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ระยะ 3 ปี เพ่ือน าเข้าสู่แผนพัฒนาการศึกษา  
และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอขอความเห็นชอบสภาท้องถิ่น  
    2.2  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
    2.3  จัดท าแผนจัดหาพัสดุรายปี  
    2.4  จัดท าแผนจัดหาพัสดุ  
    2.5  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ 
    2.6 จัดท าสมุดคุมงบประมาณรายจ่ายในหมวดรายจ่ายต่าง ๆ เพ่ือการรายงาน
และการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
   3.  งบประมาณเงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด าเนินการตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงิน รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
   4.  การจัดหาสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
   5.  การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถือ 
ปฏิบัติตามระเบียบ ดังต่อไปนี้ 
    5.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2 และ 3) พ.ศ. 2543  
    5.2  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การ เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2548  
    5.3  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ 
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
    5.4  ระเบียบ  หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
  2.3.1.11  การบริหารงานบุคคล กรณีท่ีเป็นพนักงานจ้าง การสรรหา/เลือกสรร  
   1.  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็น 
พนักงานจ้างตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ัวไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 
   2.  คณะกรรมการด าเนินการสรรหา/เลือกสรรและการปรับสถานภาพประกอบด้วย  
    2.1  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน  



28 

 

    2.2  ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา เป็นกรรมการ  
    2.3  หัวหน้าส านักปลัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ  
    2.4  ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ 
ศึกษาในคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมเป็นคณะกรรมการได้ตามความเหมาะสม 
   3.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาในเรื่องการเลื่อน ค่าตอบแทน การต่อสัญญาจ้าง และอ่ืน ๆ  ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หนังสือกระทรวงมหาดไทย กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหนังสือสั่งการอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่จะต่อสัญญาจ้างของหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจากผู้
ด ารงต าแหน่งคนเดิมเป็นล าดับแรก กล่าวคือ เมื่อสัญญาจ้างใกล้จะสิ้นสุดลง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจ้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชุมพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ด ารง
ต าแหน่งซึ่งเป็นพนักงานจ้างในเบื้องต้นหากคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมติประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้นั้นไม่ต่ ากว่าระดับดี ก็ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาต่อสัญญาจ้างผู้นั้น
ต่อไป  
   4.  การพัฒนาบุคลากร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการปฐมนิเทศหัวหน้า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่รวมทั้งการอบรมและ
ศึกษาดูงาน การนิเทศติดตาม  การด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และส่งเสริมสนับสนุนการให้ทุน 
การศึกษาแก่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามหลักเกณฑ์และฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พัฒนาความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ  
  2.3.1.12  การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 2 ประเภท ดังนี้  
    1.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง  
    1.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนตามพระราช 
บัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดย
รับถ่ายโอนจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน ส านักงาน การประถม ศึกษาแห่งชาติ 
และกรมการศาสนา  
   2.  การบริหารจัดการ  
    2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเองและศูนย์พัฒนา 
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เด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชนและส านักงานการประถม 
ศึกษาแห่งชาติ  ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   2.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนจากกรมการศาสนา  
ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาในศา-สนสถาน  
ตามหนังสือคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่นร 0107/ว 20522 
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2551  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า ด้านบริหารจัดการ มีการด าเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่  
ด้านการบริหารงาน ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารบุคคล  เช่น  การจัดท าระเบียบ
ว่าด้วยการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรม การให้บริการและการ
ประเมินการให้บริการ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การใช้จ่ายงบประมาณ  
และการบริหารงานบุคคลภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 2.3.2  ด้านบุคลากร  
 บุคลากรที่เกี่ยวข้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแล
เด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร ภารโรง และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน จะต้องมีคุณสมบัติ 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการศึกษาอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กเล็กได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสมอย่างมีคุณภาพ เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี
นโยบายส่งเสริมสนับสนุนผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงทางวิชาชีพ โดยได้
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่มี
คุณสมบัติเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยมีสถานภาพเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตั้งแต่ปี  2551 
เป็นต้นมาดังนั้นในมาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ก าหนดคุณสมบัติ
สถานภาพและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต าแหน่งหัวหน้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก ให้
สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ต าแหน่งและวิทยฐานะพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  (เพ่ิมเติม) ซึ่งได้ก าหนดให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแล
เด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานภาพเป็นข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่น แต่การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลก าหนดได้ต้องเป็นกรณีที่ได้รับการจัดสรรอัตราจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ นแล้ว
เท่านั้น ดังนั้นในระหว่างที่ยังไม่มีการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กจากสถานภาพพนักงานจ้างเป็น
ต าแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กตามประกาศคณะกรรมการกลางดังกล่าวให้ผู้ดูแล
เด็กซ่ึงด ารงต าแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กในปัจจุบันมีสถานภาพเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และครูผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งการ 
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สรรหาเข้าสู่ต าแหน่งดังกล่าวโดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
  2.3.2.1  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   1.  กรณีมีสถานภาพเป็นข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่น  
    1.1  มีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือ
ปฐมวัย หรือ ทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ และ  
    1.2  ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท างานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย
ของท้องถิ่น ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือ
หน่วยงานซึ่งระบุถึง ลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ  
    1.3  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
   2.  กรณีมีสถานภาพเป็นพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีคุณสมบัต ิ
การคัดเลือกและแต่งตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/ว61 ลงวันที่ 10
มกราคม 2551 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว476 ลงวันที่ 3
มีนาคม 2551 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/1612 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 
2552 และหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับผิด-
ชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ได้แก่ งานบุคลากรและการบริหารจัดการ 
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร งานการมีส่วนร่วมและการ
สนับสนุนจากชุมชน งานธุรการ การเงินและพัสดุ และงานอื่นที่เก่ียวข้องที่ได้รับมอบหมาย  
  2.3.2.2  ครผูู้ดูแลเด็ก  
   1.  กรณีมีสถานภาพเป็นข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่น คุณสมบัติเฉพาะ 
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง  
    1.1  มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอ่ืนที่ 
ก.ท. ก าหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ และ  
    1.2  ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท างานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย
ของท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมหีนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน 
ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ  
    1.3  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
   2.  กรณีมีสถานภาพเป็นพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีคุณสมบัติ
การคัดเลือกและแต่งตั้งตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การ 
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ส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  2.3.2.3  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
  มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน ส่วนท้องถิ่นก าหนด และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง สถานภาพ เป็นพนักงาน
จ้างทั่วไป/พนักงานจ้างตามภารกิจ  
  2.3.2.4  พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย  
   1.  ธุรการ/การเงิน/พัสดุ  
   2.  ผู้ประกอบอาหาร  
   3.  ภารโรง  
   4.  ยามรักษาความปลอดภัย  
   5.  พนักงานจ้างต าแหน่งอ่ืน ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าจ าเป็น 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง  
  มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นก าหนด และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง สถานภาพ เป็นพนักงานจ้างทั่วไป/
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  2.3.2.5  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
ได้รับมอบหมายการก ากับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   1.  ก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างยั่งยืน  
   2.  สนับสนุนงบประมาณด้านบุคลากร สื่อ หนังสือ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ การพัฒนา
เด็กเล็กได้รับการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งคุณภาพครู   
   3.  ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง เยาวชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยจัดกิจกรรมสานสายใยรักเพ่ือเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว  
   4.  ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือของบุคลากรในศูนย์และเครือข่ายการพัฒนาเด็ก 
ปฐมวัย  
   5.  ระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเน้นการมีส่วน 
ร่วมของทุกภาคส่วน  
   6. ก ากับดูแลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพได้
มาตรฐานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  
  2.3.2.6  หัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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  ได้แก่ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า ด้านบุคลากร หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร ภาร
โรง และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน เป็นต้น และการด าเนินการสรรหา การคัดเลือก และพัฒนา ให้มี 
คุณสมบัติและความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีศักยภาพในการจัดการศึกษา อบรม เลี้ยงดู และส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ด้วยความเหมาะสมอย่างมีคุณภาพ  
 2.3.3  ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่อบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้
แก่เด็กเล็ก ดังนั้น ในการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร สถานที่ และจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมทั้งภายในอาคาร และ
ภายนอกอาคาร ต้องค านึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสมและปลอดภัยแก่เด็ก 
เล็ก ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้ผู้ปกครองมีความม่ันใจ ไว้วางใจ การก่อสร้าง 
และพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีส่วนช่วยในการ 
ส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ อันจะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง
ในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ สามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุส่งเสริมความ
ปลอดภัยให้กับเด็กและฝึกสุขนิสัยให้เด็กมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ดังนี้ 
  2.3.3.1  ด้านอาคารสถานที ่ 
   1.  ที่ตั้ง  
    1.1  สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรอยู่ในพ้ืนที่มีขนาดเหมาะสม และไม่อยู่ในพ้ืนที่อาจ
เสี่ยงอันตราย เช่น บริเวณขนถ่ายแก๊ส น้ ามัน สารเคมีหรือสารพิษ ฌาปนกิจสถาน มลภาวะทาง
อากาศ แสง และเสี่ยงที่มากเกินควร หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ต้องมีมาตรการป้องกันอุบัติภัย ตาม
มาตรฐานความจ าเป็นและเหมาะสม  
    1.2  ไม่ควรอยู่ใกล้ถนน หรือใกล้ทางรถไฟ โดยเฉพาะที่มีการจราจรคับคั่ง หากมี
ความจ าเป็นต้องสร้างให้ห่างจากแนวถนนไม่น้อยกว่า 20 เมตร และมีรั้วป้องกันอันตราย  
    1.3  พ้ืนที่ก่อสร้างควรเป็นพื้นที่สามารถรับน้ าหนักอาคารได้อย่างปลอดภัย 
   2.  จ านวนชั้นของอาคาร อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรเป็นอาคารชั้นเดียว หาก 
เป็นอาคาร 2 ชั้น ต้องมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น และความสูงของ
ห้องจากพ้ืนถึงเพดานไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร  
   3.  ทางเข้า-ออกตัวอาคาร มีความกว้างที่สามารถเคลื่อนย้ายเด็กออกจากตัวอาคาร 
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ได้สะดวก หากเกิดอุบัติภัย หรือภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ 
   4.  ประตู - หน้าต่าง  ต้องมีความแข็งแรงอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีมีขนาดและจ านวน
เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของห้อง ความสูงของขอบหน้าต่าง  ควรสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า  80.00 เซนติ-
เมตร นับจากพ้ืนและหน้าต่างมีความกว้างและความสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร เพ่ือให้เด็กมองเห็น
สิ่งแวดล้อมได้กว้างและชัดเจน ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางใด ๆ มาปิดก้ันช่องทางลมและแสงสว่าง  
   5.  บันได ไม่ลาดหรือชันเกินไปควรมีความกว้างแต่ละช่วงไม่น้อยกว่า 1 เมตร ลูกตั้ง
ของบันไดสูงไม่เกิน 17.5 เซนติเมตร ลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร บันไดทุกขั้นต้องมี
ลูกกรง และราวบันไดมีขนาดเหมาะสมกับมือเด็ก และระยะห่างของลูกกรงต้องไม่เกิน 17 เซนติเมตร 
ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นส าคัญ เช่น ปิดกั้นช่องบันไดและช่องลูกกรง บันได (ช่องที่
เป็นช่วงอันตรายอยู่ระหว่าง 9-23 เซนติเมตร)  
   6.  พ้ืนที่ใช้สอยภายใน ต้องจัดให้มีบริเวณพ้ืนที่ในอาคารที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ
เหมาะสมกับ การท ากิจกรรมของเด็ก เช่น การเล่น การเรียนรู้ การรับประทานอาหาร และการนอน 
โดยแยกเป็นสัดส่วน จากห้องประกอบอาหาร ห้องส้วม และที่พักของเด็กป่วย เฉลี่ยพ้ืนที่ใช้สอย 2.00 
ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คน หากไม่สามารถแยกเป็นแต่ละห้องได้ อาจจัดรวมเป็นห้องอเนกประสงค์ 
โดยใช้พ้ืนที่เดียวกันแต่ต่างเวลา และปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ตามความเหมาะสม และข้อจ ากัดของ
พ้ืนที่โดยมีแนวทางดังนี้ 
    6.1  บริเวณพ้ืนที่ส าหรับการนอน ต้องค านึงถึงความสะอาดเป็นหลักอากาศถ่าย-
เทได้สะดวก และอุปกรณ์เครื่องใช้เหมาะสมกับจ านวนเด็ก มีพ้ืนทีเ่ฉลี่ยประมาณ 2.00 ตารางเมตรต่อ
เด็ก 1 คน  
    6.2  บริเวณพ้ืนที่ส าหรับการเล่นและพัฒนาเด็ก สภาพพ้ืนที่ทุกห้องต้องไม่ลื่นและไม่
ชื้น ควรเป็นพื้นไม้หรือวัสดุที่มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ  ท าความสะอาดง่าย และอยู่ในสภาพที่สะ-
อาดอยู่เสมอ  จัดวางสิ่งของ เครื่องใช้ เช่น ตู้ โต๊ะ เป็นระเบียบ และมีการยึดติดกับผนังหรือพ้ืนอย่างมั่นคง 
ในกรณีที่เครื่องใช้นั้นล้มได้ง่าย เหลี่ยม มุม ที่แหลมคมของเครื่องใช้ต่าง ๆ ต้องหุ้มด้วยวัสดุที่นุ่ม เพ่ือ
ป้องกันการกระแทกของเด็ก  
    6.3  บริเวณพ้ืนที่รับประทานอาหาร ต้องค านึงถึงความสะอาดเป็นหลัก มีอากาศ
ถ่ายเทได ้สะดวก มีแสงสว่างเหมาะสม มีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนเด็ก ทั้งนี้
บริเวณห้องอาหาร โต๊ะ เก้าอ้ี ที่ใช้ส าหรับรับประทานอาหารต้องท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอและ
ควรจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้มีขนาดเหมาะสมกับเด็ก มีสภาพแข็งแรง และใช้งานได้ดี 
    6.4  บริเวณสถานที่ประกอบอาหารหรือห้องครัว  ต้องแยกห่างจากบริเวณพ้ืนที่
ส าหรับเด็กพอสมควร  มีเครื่องใช้ที่จ าเป็น รวมทั้งที่ล้างและเก็บภาชนะเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ถูกสุขลักษณะโดย 
เน้นเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย  
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    6.5  ห้องปฐมพยาบาล  ต้องแยกเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่จ าเป็นและ 
ขณะอยู่ในห้องปฐมพยาบาลเด็กต้องอยู่ในสายตาของครูผู้ดูแลเด็กหรือผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กตลอดเวลา  
กรณีไม่สามารถจัดห้องปฐมพยาบาลเป็นการเฉพาะได้ ต้องจัดให้มีที่ปฐมพยาบาลแยกเป็นสัดส่วนตาม
ความเหมาะสม  
    6.6  บริเวณพ้ืนที่ส าหรับใช้ท าความสะอาดเด็ก ต้องจัดให้มีบริเวณที่ใช้ส าหรับ    
ท าความสะอาดเด็ก  และมีอุปกรณ์ที่จ าเป็นตามสมควร อย่างน้อยต้องมีที่ล้างมือและแปรงฟัน ใน
ขนาดระดับความสูง   
    6.7  ห้องส้วมส าหรับเด็กต้องจัดให้มีห้องส้วมส าหรับเด็กโดยเฉลี่ย 1 ที่ ต่อเด็ก 12 คน
โถส้วมต้องมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก มีฐานส้วมที่เด็กสามารถก้าวขึ้นลงได้ง่าย ห้องมีแสงสว่าง
เพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก พ้ืนไม่ลื่น หากมีประตูจะต้องไม่ใส่กลอน หรือกุญแจและมีส่วนสูงที่
สามารถเห็น เด็กได้จากภายนอก หากห้องส้วมอยู่ภายนอกอาคาร จะต้องไม่ตั้งอยู่ในที่ลับตาคน กรณี
ไม่สามารถท าห้องส้วมส าหรับเด็กเป็นการเฉพาะได้ อาจดัดแปลงห้องส้วมที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสมและ
ปลอดภัยส าหรับเด็ก แยกเป็นสัดส่วนส าหรับเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง  
    6.8  ห้องอเนกประสงค์ ส าหรับใช้กิจกรรมพัฒนาเด็ก การรับประทานอาหารหรือการ
นอนค านึงถึงความสะอาด และการจัดพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมหากเป็นอาคาร
ชั้น เดียวต้องมีฝ้าใต้หลังคา หากเป็นอาคารที่มีมากกว่า 1 ชั้น ควรจัดให้ชั้นบนสุดมีฝ้าใต้หลังคา โดยมี
ความสูง จากพ้ืนถึงเพดานไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร แต่กรณีที่มีความสูงเกินกว่า 2.00 เมตร  อาจไม่มี
ฝ้าใต้เพดานก็ได ้ 
    6.9  การก าจัดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ จัดเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และน าออกไป
ทิ้งภายนอกอาคารทุกวัน  
  2.3.3.2  ด้านสิ่งแวดล้อม  
   1.  ภายในอาคาร  
    1.1  แสงสว่าง ควรเป็นแสงสว่างจากธรรมชาติ สม่ าเสมอทั่วทั้งห้อง เอ้ือต่อการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็ก เช่น มีแสงสว่างเพียงพอในการอ่านหนังสือได้อย่างสบายตา ไม่ควรให้เด็ก
อยู่ในห้องที่ใช้แสงสว่างจากไฟฟ้าต่อเนื่องนานกว่า 2-3 ชั่วโมง เพราะจะท าให้เกิดภาวะเครียดและมี
ผลถึงฮอร์โมนการเติบโตของเด็ก  
    1.2  เสียงต้องอยู่ในระดับไม่ดังเกินไป  อาคารควรตั้งอยู่ในบริเวณท่ีระดับเสียง
เหมาะสม  
    1.3  การถ่ายเทอากาศ ควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยมีพ้ืนที่ของหน้าต่าง ประตู 
และช่องลม รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ห้อง กรณีที่เป็นห้องกระจกหรืออยู่ในบริเวณ
โรงงานที่มีมลพิษต้องมีเครื่องฟอกอากาศและมีเครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสม  
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   2. ภายนอกอาคาร  
    2.1  รั้ว ควรมีรั้วกั้นบริเวณให้เป็นสัดส่วน เพ่ือความปลอดภัยของเด็กและควรมี
ทางเข้า-ออก ไม่น้อยกว่า 2 ทาง กรณีมีทางเดียวต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร  
    2.2  สภาพแวดล้อมและมลภาวะ ควรมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 
และควรตั้งอยู่ห่างจากแหล่งอบายมุข ฝุ่นละออง หรือเสียงที่รบกวน มีการจัดระบบสุขาภิบาล การระบาย
น้ า การระบายอากาศ และการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสม ไม่ปล่อยให้เป็นแหล่งเพาะหรือแพร่เชื้อ
โรคโดยเฉพาะต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน  
    2.3  พ้ืนที่เล่นกลางแจ้ง ต้องมีพ้ืนที่เล่นกลางแจ้ง เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ตาราง 
ต่อจ านวนเด็ก 1 คน โดยจัดให้มีเครื่องเล่นกลางแจ้งที่ปลอดภัยและมีจ านวนเพียงพอกับเด็ก ในกรณีที่
ไม่สามารถจัดให้มีที่เล่นกลางแจ้งเป็นการเฉพาะหรือในสถานที่อ่ืน ๆ ได้ ควรปรับใช้ในบริเวณที่ร่ม
แทน โดยมีพ้ืนที่ตามเกณฑ์ก าหนดหรืออาจจะจัดกิจกรรมกลางแจ้งส าหรับเด็กในสถานที่อ่ืน  ๆ ที่
เหมาะสม เช่น ในบริเวณลานวัด หรือในสวนสาธารณะในกรณีที่น าเด็กออกไปเล่นนอกศูนย์ จะต้อง
ค านึงถึงความปลอดภัยและการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นส าคัญ โดยให้เด็กมีกิจกรรมกลางแจ้งอย่างน้อย 1 
ชั่วโมงในแต่ละวัน  
    2.4  ระเบียง ต้องมีความกว้างของระเบียงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร หากมีที่นั่งตาม
ระเบียงต้องกว้าง ไม่น้อยกว่า 1.75 เมตร ขอบระเบียงต้องสูงจากที่นั่งไม่น้อยกว่า 70.00 เซนติเมตร 
กรณีที่มีอาคารสูง 2 ชั้นขึ้นไปควรมีลูกกรงกั้นเพ่ือความปลอดภัยของเด็ก นอกจากนี้ควรตรวจสอบ
สภาพความคงทน แข็งแรง และสภาพการใช้งานให้ปลอดภัยส าหรับเด็กอยู่เสมอ  
  2.3.3.3.  ด้านความปลอดภัย  
   1.  มาตรการป้องกันความปลอดภัย  
    1.1  ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยหรือเครื่องตัดไฟภายใน 
บริเวณอาคาร  
    1.2  ติดตั้งเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย 1 เครื่องต่อพ้ืนที ่150 ตารางเมตร  
    1.3  ติดตั้งปลั๊กไฟให้สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถ้าติดตั้งต่ ากว่าที่ก าหนด
จะต้องมีฝาปิดครอบ  เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กเล่นได้และควรหลีกเลี่ยงการใช้สายไฟต่อพ่วง  
    1.4  หลีกเลี่ยงเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ท าด้วยวัสดุแตกหักง่ายหรือ
แหลมคม  หากเป็นไม้ต้องไม่มีเสี้ยนไม้หรือเหลี่ยมคม  
    1.5  จัดให้มีตู้เก็บยา และเครื่องเวชภัณฑ์ส าหรับปฐมพยาบาล วางไว้อยู่ในที่สูง 
สะดวกต่อการหยิบใช้และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยให้พ้นมือเด็ก  
    1.6  จัดให้มีวัสดุกันลื่น ในบริเวณห้องน้ า-ห้องส้วมที่มีลักษณะลื่น และเก็บสาร
จ าพวก  เคม ีหรือน้ ายาท าความสะอาดไว้ในที่ปลอดภัย ให้พ้นมือเด็ก วัสดุกันลื่นที่ใช้ในห้องน้ า-ห้องส้วม  
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ต้องท าความสะอาดสม่ าเสมอ  
    1.7  ไม่มีหลุม หรือบ่อน้ า ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กในบริเวณโดยรอบตัวอาคาร 
รวมทั้งไม่ควรปลูกต้นไม้ที่มีหนามแหลมคม  
    1.8  มีระบบการล็อกประตูในการเข้า-ออก นอกบริเวณอาคาร ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
เปิด-ปิด ได้ควรมีกริ่งสัญญาณเรียกไว้ที่หน้าประตู ส าหรับห้องครัวและที่ประกอบอาหาร ควรมีประตู
เปิด-ปิด ที่ปลอดภัยเด็กเข้าไปไม่ได้  
    1.9  ติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือป้องกันพาหะน าโรค เช่น มุ้งลวด ฯลฯ และมีมาตรการ
ป้องกันด้านสุขอนามัย  
    1.10  มีตู ้หรือชั้นเก็บวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ที่แข็งแรง มั่นคง มีความสูง
ขนาดที่เหมาะสมกับเด็กเล็ก ส าหรับสิ่งของเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กนั้นควร
จัดแยกให้พ้นมือเด็ก  
   2.  มาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  
    2.1  มีการฝึกซ้อมส าหรับการป้องกันอุบัติภัย ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง  
    2.2  บุคลากรได้รับการอบรมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันอุบัติภัย
และความเจ็บป่วยฉุกเฉินของเด็ก  
    2.3  มีโทรศัพท์และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของส่วนราชการต่าง ๆ เช่น สถานี
ต ารวจ หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล ไว้เพ่ือติดต่อได้อย่างทันท่วงที กรณีเกิด
เหตุการณ์คับขัน หรือจ าเป็นที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก และควรมีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับ
การปฐมพยาบาลประจ า ไว้  
    2.4  มีสมุดบันทึกข้อมูลสุขภาพ และพัฒนาการของเด็ก  
    2.5  มีมาตรการในการรับ-ส่งเด็กอย่างเป็นระบบ  
    2.6  มีแผนและแนวทางปฏิบัติกรณีเด็กมีเหตุฉุกเฉินที่จะต้องด าเนินการ
ช่วยเหลือโดยด่วน  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
หมายถึง การพัฒนาด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร การ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยและมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
ฉุกเฉิน 
 2.3.4  ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  
  2.3.4.1  การอบรมเลี้ยงดู  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก 
อายุ  2-5 ปี  เป็นภารกิจส าคัญในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูและได้รับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ-์จิตใจ  
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สังคม และสติปัญญาตามวัย และความสามารถของเด็กโดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้ 
   1. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน (ด้านร่างกาย
อารมณ-์จิตใจ สังคม และสติปัญญา)  
   2.  เพ่ือพัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีคุณลักษณะและสมรรถนะตาม
วัย โดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย  
   3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ  
   4.  เพ่ือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดู ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็ก
เล็กตามบริบทและวัฒนธรรมของชุมชน สังคมในท้องถิ่น  
   5.  เพ่ือส่งเสริมความรัก เอ้ืออาทร ของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคมท้องถิ่น  
  2.3.4.2  การบูรณาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ให้สอดคล้องกับ
สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  หลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น โดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธ- 
ศักราช 2546 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดการบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสังคม
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาขึ้นมาจากการส ารวจความต้องการของบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
ท้องถิ่น โดยการศึกษาเอกสารท้องถิ่นและงานวิจัยมาประกอบเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน 
  2.3.4.3  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย  
   1.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กอายุ 2 ปี  
    1.1  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี  
    1.2  ใช้อวัยวะของร่างกายได้ประสานสัมพันธ์กัน  
    1.3  มีจิตใจร่าเริงเบิกบานแสดงออกทางอารมณ ์ 
    1.4  รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว  
    1.5  ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย  
    1.6  ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย  
    1.7  สนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว  
   2.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กอายุ 3-5 ปี  
    2.1  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี  
    2.2  กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว 
    2.3  มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข  
    2.4  มีคุณธรรม จริยธรรม  
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    2.5  ชื่นชมและกล้าแสดงออกทางศิลปะดนตรี การเคลื่อนไหวและออกก าลังกาย  
    2.6  ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย  
    2.7  รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย  
    2.8  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
    2.9  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  
    2.10  มีความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย  
    2.11  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
  2.3.4.4  การจัดประสบการณ ์ 
   1.  การจัดประสบการณส์ าหรับเด็กอายุ 2 ปี เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้จากการเล่นและท า
กิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ได้พัฒนาตนเองทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ควรค านึงถึงสิ่งส าคัญต่อไปนี้  
    1.1  เลี้ยงดูเด็กให้มีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย  
    1.2  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กด้วยวาจาและท่าทีที่อบอุ่นเป็นมิตร  
    1.3  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ความต้องการและ
พัฒนาการของเด็ก  
    1.4  จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามวัยของเด็ก  
    1.5  ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
    1.6  ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการ     
พัฒนาเด็ก  
   2.  การจัดประสบการณ์เด็กอายุ 3-5 ปี (ไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จัดในรูปของกิจกรรม
บูรณาการผ่านการเล่นท ากิจกรรมการเรียนรู้ 6 กิจกรรม) เพ่ือให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเกิด
ความรู้ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ควรค านึงถึงสิ่งส าคัญต่อไปนี้ 
    2.1  จัดประสบการณ์ผ่านการเล่นและท ากิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาเด็กโดย
องค์รวมและอย่างต่อเนื่อง  
    2.2  เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ 
    2.3  จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความส าคัญทั้งกับกระบวนการและผลผลิต 
    2.4  จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วน 
หนึ่งของการจัดประสบการณ์ 
    2.5  ให้ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก  
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  2.3.4.5  การบริหารงานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร แบ่งออกเป็น 10 ด้าน ดังนี้ 
   1.  ด้านหลักสูตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งเป็น 2  
ระดับ คือ ระดับอายุ 2 ปี และระดับอายุ 3-5 ปี  โดยหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้องตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและการจัดประสบ 
การณ์เรียนรู้ของเด็กเล็ก ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรด าเนินการจัดท าหลักสูตร ดังนี้ 
    1.1  ศึกษาท าความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 และเอกสารที่
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว  สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้อง 
การของชุมชนและท้องถิ่น  
    1.2  จัดท าหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี การจัดประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
การประเมินพัฒนาการ สื่อและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ทั้งนี้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอาจก าหนดหัวข้ออ่ืน ๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของสถานศึกษาแต่ละแห่ง  
    1.3  การประเมิน เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
แบ่งออกเป็น การประเมินก่อนน าหลักสูตรไปใช้ เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร 
องค์ประกอบของ หลักสูตรหลังจากท่ีได้จัดท าแล้วโดยอาศัยความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
ด้านต่าง ๆ การประเมินระหว่างการด าเนินการใช้หลักสูตรเป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบว่าหลักสูตร
สามารถน าไปใช้ได้ดีเพียงใดควรมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใด และการประเมินหลังการใช้หลักสูตร
เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบหลักสูตรทั้งระบบหลังจากที่ใช้หลักสูตรครบแต่ละช่วงอายุเพ่ือสรุปผล
ว่าหลักสูตรที่จัดท าควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร  
   2.  ด้านการจัดประสบการณ์/การจัดกิจกรรมประจ าวัน กิจกรรมประจ าวันส าหรับ
เด็กอายุ 2-5 ปี สามารถน ามาจัดเป็นกิจกรรมประจ าวันได้หลายรูปแบบ เป็น การช่วยให้ครูผู้สอนและ
เด็กทราบว่าแต่ละวันจะต้องท ากิจกรรมอะไร เมื่อใดและอย่างไร โดยมีหลักการจัดและขอบข่าย
กิจกรรมประจ าวันดังนี้ 
    2.1  ส าหรับเด็กอายุ 2 ปี กิจกรรมส าหรับเด็กอายุ 2 ปี มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การวางรากฐานการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของเด็กทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา การจัดกิจกรรมควรจัดให้ สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจและความสามารถของเด็กตาม
วัยโดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจ าวัน  และการเล่นของเด็ก
ตามธรรมชาติที่เหมาะสมกับวัย ดังนี้ 
    1)  การฝึกสุขนิสัยและลักษณะนิสัยที่ดี เป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมสุขนิสัยที่ดีใน
เรื่องการรับประทานอาหาร การนอน การท าความสะอาดร่างกาย การขับถ่ายตลอดจนปลูกฝังลักษณะนิสัยทีดี่ 
ในการดูแลสุขภาพอนามัยและการแสดงมรรยาทท่ีสุภาพนุ่มนวลแบบไทย  
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    2)  การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  5  เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการรับรู้ผู้เรียน ประสาท 
สัมผัสทั้ง 5 ในการมองเห็น การได้ยินเสียง การลิ้มรส การได้กลิ่น และการสัมผัสจับต้องสิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่าง 
กันในด้านขนาด รูปร่าง ความยาว สี น้ าหนัก และผิวสัมผัส เช่น การเล่นของเล่นที่มีพ้ืนผิวแตกต่างกัน  
    3)  การฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่าง มือ-ตา เป็นกิจกรรมที่ฝึกความแข็งแรง 
ของกล้ามเนื้อ นิ้วมือให้พร้อมที่จะหยิบจับ ฝึกการท างานอย่างสัมพันธ์กันระหว่างมือและตา เช่น ร้อย
ลูกปัดเล่นพลาสติกสร้างสรรค์เล่นหยอดบล็อกรูปทรงลงกล่อง ตอกหมุด โยนรับลูกบอล ตักน้ าหรือ
ทรายใส่ภาชนะ  
    4)  การเคลื่อนไหวและการทรงตัวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อแขนกับ 
ขา มือกับนิ้วมือ และส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการเคลื่อนไหวหรือออกก าลังกายทุกส่วน โดยการจัด
ให้เด็กเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อใหญ่-เล็ก ตามความสามารถของวัย เช่น คว้า คลาน ยืน เดินเล่น นิ้วมือ 
เคลื่อนไหว ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามเสียงดนตรี วิ่งไล่จับ ปีนป่ายเครื่องเล่นสนาม เล่นชิงช้า      
ม้าโยก ลากจูงของเล่นมีล้อ ขี่จักรยานสามล้อ เป็นต้น  
    5)  การส่งเสริมด้านอารมณ ์จิตใจ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเลี้ยงดูในการตอบ 
สนองความต้องการของเด็กด้านจิตใจโดยการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดความรู้สึ กอบอุ่น
และมีความสุข เช่น อุ้ม โอบกอด ตอบสนองต่อความรู้สึกท่ีเด็กแสดงออก เป็นต้น  
    6)  การส่งเสริมทักษะทางสังคม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัวได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เล่นรวมกลุ่มกับผู้อ่ืน แบ่งปัน รู้จัก
รอคอย เป็นต้น  
    7)  การส่งเสริมทักษะทางภาษา เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้เปล่งเสียงเลียนเสียง 
พูดของผู้คน เสียงสัตว์ต่าง ๆ รู้จักชื่อเรียกของตนเอง ชื่อพ่อแม่หรือผู้คนใกล้ชิดและชื่อสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัวตลอดจนรู้จักสื่อความหมายด้วยค าพูดและท่าทาง เช่น ชี้ชวนและสอนให้รู้จักชื่อเรียกสิ่งต่าง ๆ 
จากของจริง เล่านิทานหรือร้องเพลงง่าย  ๆ   ให้ฟัง  เป็นต้น  
    8)  การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้  
แสดงออกทางความคิดตามจินตนาการของตนเอง เช่น ขีดเขียนวาดรูป เล่นบทบาทสมมุติ ท ากิจกรรม
ศิลปะ เล่นของเล่นสร้างสรรค์ เป็นต้น  
    2.2  ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี  
    1)  การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่  
การเคลื่อนไหวและความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่าง ๆ จึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นอิสระ 
กลางแจ้ง  เล่นเครือ่งเล่นสนาม  เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี ฯลฯ  
    2)  การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก  
การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา จึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกม 
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ต่อภาพ ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อมใช้อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร 
พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ  
    3)  การพัฒนาอารมณ ์จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เด็กมีความรู้สึกที่
ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด 
เมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ จึงควร
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองตามความต้องการ 
ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมตลอดเวลาที่โอกาสเอ้ืออ านวย  
    4)  การพัฒนาสังคมนิสัย เพ่ือให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอย่างเหมาะสมและ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีนิสัยรักการท างาน รู้จัก 
ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืนจึงควรจัดให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอย่าง
สม่ าเสมอ เช่น รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ท าความสะอาดร่างกาย เล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎกติกา ข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือท างานเสร็จ ฯลฯ  
    5)  การพัฒนาการคิด  เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต จ าแนก เปรียบ- 
เทียบ จดัหมวดหมู่ เรียงล าดับเหตุการณ ์แก้ปัญหา จึงควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทดลอง ศึกษานอกสถานที่ 
ประกอบอาหารหรือจัดให้เด็กได้เล่นเกมการศึกษาที่เหมาะสมกับวัยอย่างหลากหลายฝึกการแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวันและในการท ากิจกรรมทั้งท่ีเป็นกลุ่มย่อย  กลุ่มใหญ ่ หรือรายบุคคล 
    6)  การพัฒนาภาษา เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสใช้ภาษาสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้สึกความ
นึกคิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ที่เด็กมีประสบการณ์จึงควรจัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความหลาก 
หลายในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านและบุคลากรที่แวดล้อมต้อง
เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องค านึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็ก
เป็นส าคัญ  
    7)  การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค ์ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่าง  ๆ   รอบตัวโดยใช้กิจกรรมศิลปะ 
และดนตรีเป็นสื่อใช้การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการให้ประดิษฐ์สิ่งต่าง  ๆ อย่างอิสระตาม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กเล่นบทบาทสมมุติในมุมเล่นต่าง ๆ   เล่นน้ า  เล่นทราย เล่นก่อสร้างสิ่งต่าง 
ๆ เช่น แท่งไม้รูปทรงต่าง ๆ ฯลฯ  
   3.  ด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์  การจัดประสบการณ์ในระดับเด็กเล็กนั้น
ไมส่อนเป็นรายวิชา  แต่จัดในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น  ดังนั้น  การจดัประสบ 
การณ์ให้เด็กได้พัฒนาครบทุกด้าน  บรรลุจุดหมายตามหลักสูตรนั้น  ผู้สอนจ าเป็นต้องวางแผน การจัด 
ประสบการณ์และรู้หลักการเขียนแผนการจัดประสบการณ์  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติจริงได้อย่าง 
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มีประสิทธิภาพ  
   3.1  จุดประสงค์ของการเขียนแผนการจัดประสบการณ์  
    1)  เพ่ือให้ผู้สอนวางแผนล่วงหน้าในการจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กได้อย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
    2)  เพ่ือให้ผู้สอนน าแผนการจัดประสบการณ์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมาประจ าวัน
ให้บรรลุตามจุดหมายที่ก าหนด  
   3.2  การท าแผนการจัดประสบการณ์  
   การจัดแผนการจัดประสบการณ์ให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร ผู้สอนควรด าเนิน
ตามข้ันตอน ต่อไปนี้   
    1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และเอกสารอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้อง/ 
ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างละเอียด จนเกิดความเข้าใจว่าจะพัฒนาเด็กอย่างไร 
เพ่ือให้บรรลุตามจุดหมายที่หลักสูตรก าหนดไว้ นอกจากนี้ควรศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมเพ่ือให้
มีความเข้าใจยิ่งขึ้น เช่น คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ข้อมูลพัฒนาการเด็ก พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
    2) วิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (จุดหมาย) ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ของเด็กอายุ 2-5 ปี ผู้สอนต้องวิเคราะห์ 
ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ของเด็กอายุ 2-5 ปี เพ่ือน าไปพิจารณาสาระ
การเรียนรู้  
    3) วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรปฐมวัยส่วนที่เป็นสาระ
การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  2  ส่วน  คือ  ส่วนที่เป็นประสบการณ์ส าคัญและส่วนที่เป็นสาระที่ควรเรียนรู้ โดย
ผู้สอนจะต้องวิเคราะห์และเลือกน ามาก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์  
    4)  ก าหนดรูปแบบการจัดประสบการณ์  เป็นขั้นตอนท่ีผู้สอนจะต้องก าหนดรูป 
แบบการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยซึ่งมีหลากหลายรวมทั้งศึกษาแนวคิดจากนวัตกรรม    
ผู้สอนที่ต้องใช้สอดแทรกลงในการจัดประสบการณ์ส าหรับรูปแบบที่นิยมใช้จัดประสบการณ์ในระดับ
ปฐมวัยคือ หน่วยการจัดประสบการณ์ ผู้สอนสามารถก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์เป็นราย
สัปดาห์ บางสัปดาห์อาจใช้หน่วยการจัดประสบการณ์ตามความสนใจของเด็ก โดยพิจารณาข้อมูล
หลักสูตรสถานศึกษา ตัวเด็ก สภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม ประกอบ ทั้งนี้สามารถยืดหยุ่นตาม
ความเหมาะสม  
    5)  จัดท าหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในรูปแบบการบูรณาการร่วมกับสาระการ
เรียนรู้ระดับท้องถิ่น ส าหรับการจัดประสบการณ์แบบหน่วย ผู้สอนต้องก าหนดหัวเรื่องโดยใช้เป็น
แกนกลางในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กการก าหนดหัวเรื่องสามารถท าได้ 3 วิธี  ดังนี้ เด็กเป็นผู้ 



43 

 

ก าหนด  ผู้สอนและเด็กร่วมกันก าหนด  ผู้สอนเป็นผู้ก าหนด  
    6)  เขียนแผนการจัดประสบการณ์ ผู้สอนควรพิจารณาเขียนแผนการจัดประสบ- 
การณ์ที่ผู้สอนน าไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยที่ผู้สอนรับผิดชอบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้อง
กับหลักการศึกษาปฐมวัย  
   4.  ด้านสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ สื่อเป็นตัวกลางในการถ่าย 
ทอดเรื่องราวเนื้อหาจากผู้ส่งไปยังผู้รับในการเรียนการสอนสื่อเป็นตัวกลางน าความรู้จากผู้สอนสู่เด็ก
ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ ช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ท าให้สิ่งที่เป็น
นามธรรมเข้าใจยากกลายเป็นรูปธรรมที่เด็กเข้าใจได้ง่าย เรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็ว เพลิดเพลิน เกิดการ
เรียนรู้และการค้นพบด้วยตนเอง  
   5.  ด้านการวัดผลและประเมินผล ให้ครอบคลุมถึงการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการ 
ประเมินผล  ส่งเสริมความสามารถให้ประเมินผลอย่าง ถูกต้องจัดให้มีการวัดและประเมินผลที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด ปรับปรุงการสร้างเครื่องมือวัดผลให้การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 2-5 ปี เป็น
การประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็น
กระบวนการต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติที่จัดให้เด็กในแต่ละวัน ทั้งนี้มุ่งน าข้อมูลการ
ประเมินมาพิจารณาปรับปรุงวางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตาม
จุดหมายของหลักสูตรการประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้  
    5.1  ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้านและน าผลมาพัฒนาเด็ก  
    5.2  ประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดปี  
    5.3  สภาพการประเมินควรมีลักษณะเช่นเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจ าวัน  
    5.4  ประเมินอย่างเป็นระบบ  มีการวางแผน เลือกใช้เครื่องมือและจดบันทึกไว้
เป็นหลักฐาน  
    5.5  ประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็กรวมทั้งใช้แหล่ง 
ข้อมูลหลาย ๆ ด้าน ไม่ควรใช้วิธีการทดสอบ  
  ส าหรับวิธีการประเมินที่เหมาะสมและควรใช้กับเด็กอายุ 2-5 ปี ได้แก่ การสังเกต การ
บันทึกพฤติกรรม การสนนา การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลผลงานเด็กที่เก็บอย่างมีระบบ 
   6.  ด้านการนิเทศการศึกษา การนิเทศการศึกษาเป็นงานที่ครอบคลุมถึงการให้ความ
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าปรึกษาทางวิชาการเพ่ือให้การด าเนินงานต่าง ๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความสอดคล้องกับหลักสูตรฯ การใช้วิธีการนิเทศสามารถท าได้หลากหลาย  
   7.  ด้านการวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยในชั้นเรียนเป็นงานวิจัยที่มุ่งพัฒนากระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่ก าหนด ในหลักสูตรหรือสังคม
คาดหวัง ซ่ึงด าเนนิการโดยครูผูดู้แลเด็กหรอืด าเนินการร่วมกับหัวหนา้ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กผู้เรยีนโดย 
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ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาค เรียนละ 1 เรื่อง  
   8.  ด้านโภชนาการ การด าเนินงานโภชนาการใช้แนวทางการด าเนินงานโภชนาการ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมอนามัย ซึ่งงานโภชนาการที่ส าคัญมี 2 ส่วนคือ การจัดอาหารส าหรับเด็กเล็ก
และการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก เพ่ือให้เด็กได้รับอาหารตามวัยที่เหมาะสมและเพียงพอ 
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กเป็นพ้ืนฐานของการมีสุขภาพที่ดีมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
ส่งเสริมให้เด็กได้รับอาหารครบ 5 หมู่ รวมทั้งน ้าดื่มสะอาดและสารอาหารที่จ าเป็น ดังนี้  
    8.1  อาหารหลัก 5 หมู่  
    ประเทศไทย แบ่งอาหารชนิดต่าง ๆ  ที่รับประทานเป็น 5 หมู ่เพ่ือเป็นแนวทางง่าย ๆ ที่
ใช้ แนะน าการรับประทานอาหารว่าควรกินให้ครบ 5 หมู่ โดยอาหารในหมู่เดียวกัน สามารถกินทดแทนกันได้ 
เพ่ือให้ร่างกายได้รับสารอาหารต่าง ๆ ครบถ้วนและเพียงพอเพ่ือการมีภาวะโภชนาการที่ดี อาหาร 5 
หมู่ ประกอบด้วย  
    หมู่ที่ 1 เนื้อสัตว์ ไข่ นม และถั่วเมล็ดแห้ง อาหารหมู่นี้ให้สารอาหารโปรตีนเป็น
ส่วนใหญ่รวมทั้งวิตามิน และแร่ธาตุ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการสร้างเซลล์กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อ กระดูก ภูมิ
ต้านทานโรค ฮอร์โมน เอนไซม์ และใช้เป็น แหล่งพลังงานของร่างกาย เมื่อร่างกายได้รับสารอาหาร
คาร์โบไฮเดรตและไขมันไม่เพียงพอ  
    หมู่ที ่2 ข้าว แป้ง เผือก มัน และน ้าตาล อาหารหมู่นี้ ให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรตเป็น
ส่วนใหญ่ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานแก่ร่างกาย เช่น ท าให้เดินไปไหนมาไหนได้ ท างานได้ ถ้า
รับประทานอาหารพวกนี้ในปริมาณมากเกินความต้องการของร่างกาย สารอาหารคาร์โบไฮเดรตก็จะ
ถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปไขมันและสะสมในร่างกาย  
    หมู่ที ่3 ผักต่าง ๆ เช่น ผักบุ้ง ต าลึง คะน้า ฟักทอง ถั่วฝักยาว ฯลฯ  
    หมู่ที่ 4 ผลไม้ต่าง ๆ เช่น กล้วย ส้ม มะละกอ มะม่วง สับปะรด ขนุน ฝรั่ง ลางสาด 
ฯลฯ  ผักและผลไม ้เป็นแหล่งของสารอาหารจ าพวกวิตามิน และแร่ธาตุ เช่น วิตามิน บี 2 วิตามินบี  6  
กรดโฟลิค วิตามินซี วิตามินเอ วิตามินอี โปแตสเซียม แมกนีเซียม ทองแดง และแคลเซียม มีหน้าที่หลักใน
การช่วยให้อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายท างานได้ตามปกติ และชะลอความเสื่อมของร่างกาย นอกจากนี้ 
ผักและผลไม้ยังอุดมไปด้วยเส้นใยอาหาร และสารพฤกษ์เคมี ซึ่งอาจช่วยป้องกันโรคมะเร็งบางชนิดได้  
    หมู่ที ่5 ไขมันต่าง ๆ เช่น ไขมันจากสัตว์และไขมันจากพืช อาหารหมู่นี้ให้สารอา- 
หารไขมัน ซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานที่ใช้ประจ าวันและยังเป็นพลังงานสะสมที่ร่างกายสามารถ
น ามาใช้เมื่อจ าเป็น ถ้าเรากินอาหารที่มีสารอาหารไขมันมากเกินความต้องการของร่างกาย   จะถูกเก็บสะสม 
ในรูปไขมันตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย รวมทั้ง เป็นบริเวณหน้าท้องและสะโพก  
    8.2  เด็กปฐมวัยควรได้ดื่มน ้าสะอาดให้เพียงพอทุก 45 นาทีเพ่ือให้สมองสามารถ 
เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  



45 

 

    8.3 การปรุงอาหารต้องใช้เครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบของไอโอดีนด้วยทุกครั้ง 
เช่น เกลอื ไอโอดีน น ้าปลาไอโอดีน  
    8.4  ใน 1 สัปดาห์ควรจะจัดอาหารให้มีธาตุเหล็กประมาณ 1-2 มื้อ  
    8.5  สารอาหารที่จ าเป็นส าหรับเด็ก  
    สารอาหารหลักที่เด็กต้องการ คือ คาร์โบไฮเดรตและไขมันซึ่งเป็นสารอาหารที่ให้ 
พลังงานและโปรตีนเป็นสารอาหารที่ช่วยในการเจริญเติบโตและเสริมสร้างเนื้อเยื่อ เราจะได้โปรตีน
จาก เนื้อสัตว์ต่าง ๆ ไข่ นม และถั่วเมล็ดแห้ง เด็กเล็กมีความต้องการพลังงานและสารอาหารต่อ
น้ าหนักตัวมากกว่าผู้ใหญ่ หากได้รับพลังงานไม่เพียงพอร่างกายจะน าโปรตีนไปใช้เป็นพลังงาน ท าให้
โปรตีนไม่ถูกน าไปใช้ในเรื่องการเจริญเติบโตท าให้เด็กเตี้ยแคระแกร็น และอาหารส าหรับเด็กควรมี
ไขมันเป็นส่วนประกอบในปริมาณที่พอเหมาะเพ่ือให้ได้รับกรดไขมันที่จ าเป็นนอกจากนั้นยังมี
สารอาหารอื่น ๆ ที่มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของเด็กได้แก่  
    1)  แคลเซียม แร่ธาตุที่ส าคัญที่ช่วยในการสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงและ ยัง 
มีหน้าที่ส าคัญเก่ียวกับการท างานของระบบประสาท กล้ามเนื้อรวมทั้งกล้ามเนื้อหัวใจ การแข็งตัวของ
เลือดเมื่อมีบาดแผล วัยเด็กเป็นวัยที่ร่างกายต้องการแคลเซียมมาก เนื่องจากมีภาวะสร้างกระดูกมาก 
ช่วยให้มีการสะสมแคลเซียมในกระดูกมากขึ้น แหล่งอาหารที่มีแคลเซียมมาก ได้แก่ นม เนยแข็ง ปลา
เล็กปลาน้อย ปลากระป๋อง กุ้งฝอย เต้าหู้ ผักใบเขียว  
    2)  ไอโอดีน เป็นแร่ธาตุที่ส าคัญ  เพราะถ้ามีการขาดในหญิงตั้งครรภ์จะท าให้เด็ก 
ที่เกิดมามีสติปัญญาด้อย โดยอาหารที่เป็นแหล่งของไอโอดีน ได้แก่ อาหารทะเล คือ ปลา ปู กุ้ง หอย 
ปลาหมึก และเกลือเสริมไอโอดีน โดยใช้ในการปรุงอาหาร 
    3)  วิตามินเอ  มีหน้าที่ในการเสริมสร้างเนื้อเยื่อและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย  
แหล่งอาหารของวิตามินเอ ได้แก่ ตับ ผักใบเขียว และผักที่มีสีเหลือง เช่น ผักบุ้ง ต าลึง ฟักทอง      
แครอท ส่วนในผลไม้ได้แก่ มะละกอสุก มะม่วงสุก  
   นอกจากสารอาหารต่าง ๆ ที่จ าเป็นตามข้างต้นแล้วยังได้รับสารอาหารอ่ืน ๆ  เช่น 
วิตามิน 1 วิตามิน 2 วิตามิน บี 6 วิตามิน บี 12 กรดไฟเลท รวมทั้งแร่ธาตุฟอสฟอรัส โซเดียม โปแตส 
เซียม สังกะสี  
    8.6  การติดตามผลการด าเนินงานโภชนาการ  
    หลังจากที่ให้ค าแนะน ากับพ่อแม่/ผู้ปกครองเด็ก และด าเนินการส่งเสริมภาวะ 
โภชนาการหรือแก้ไขปัญหาแล้วจะต้องมีการติดตามผลการด าเนินงานนั้นเพื่อดูว่าวิธีการส่งเสริมภาวะ  
โภชนาการหรือแก้ไขปัญหานั้นได้ผลเป็นอย่างไร  
    1)  ในกรณีที่เด็กมีการเจริญเติบโตดี  ติดตามโดยชั่งน้าหนัก  วัดส่วนสูงตามปกติ  
    2)  ในกรณีที่เด็กอยู่ในระดับเสี่ยงต่อการขาดอาหาร  (น้ าหนักค่อนข้างน้อยค่อน 
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ข้างเตี้ย ค่อนข้างผอม หรือเสี่ยงต่อภาวะอ้วน (เริ่มอ้วนหรืออ้วน) ให้ติดตามโดยการชั่งน้ าหนักทุก
เดือนและวัดส่วนสูงทุก 3 เดือน เมื่อชั่งน้าหนัก-วัดส่วนสูงแล้ว น าน้ าหนักส่วนสูงมาจุดลงในกราฟฯ 
ทั้ง 3 ตัวชี้วัดเพ่ือดูว่า เด็กมีแนวโน้มการเจริญเติบโตเป็นอย่างไร ภาวะโภชนาการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
เด็กอาจมีภาวะโภชนาการเหมือนเดิมแต่เส้นการเจริญเติบโตของเด็กเปลี่ยนแปลงให้ดูด้วยว่า 
เปลี่ยนไปในทิศทางดีขึ้นเท่าเดิมหรือแย่ลง  ในกรณีที่เส้นทางการเจริญเติบโตของเด็กเปลี่ยนแปลงดีขึ้น 
แสดงว่าการกินอาหารดีแล้วหรือวิธีการแก้ไขปัญหานั้นดีแล้วให้ท าต่อไป  ในกรณีที่เส้นการเจริญเติบโต
ของเด็กไม่เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางแย่ลง แสดงว่าการกินอาหารของเด็กยังไม่เพียงพอ
หรือวิธีการแก้ไขนั้นยังไม่ดีต้องปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ไข  
   9.  ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ /โครงการที่ส่งเสริมผู้เรียน)  
    9.1  กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันพ่อ วันแม ่วันเด็ก วันปี ใหม ่วันส าคัญทาง
ศาสนา ฯลฯ  
    9.2  โครงการต่าง ๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   10.  ด้านการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สามารถประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้โดยใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร หมายถึง การ
วิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย การพัฒนาและการออกแบบการจัดประสบการณ์/การจัดกิจกรรมประจ าวัน การ
เขียนแผนการจัดประสบการณ์ การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม การด าเนินงานโภชนาการ การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและการประเมินคุณภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้การวัดและประเมินผลการนิเทศ
การศึกษาการวิจัยในชั้นเรียน 
 2.3.5  ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนทุกภาคส่วน  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช 2545 
มาตรา 29 ก าหนดให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัด
การศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาระหว่างชุมชน  
 ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องค านึงถึงการ  มีส่วน
ร่วมกันทุกภาคส่วนในสังคมเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นการใช้ต้นทุนทางสังคมที่มีอยู่ใน 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดการศึกษา
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นการสร้างพ้ืนฐานการศึกษาให้แก่เด็กเล็ก ที่จะท าให้มีการส่งเสริมการศึกษา
ระดับขั้นพ้ืนฐานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมจนเป็นที่
ยอมรับในศักยภาพของ การบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการบริหารแบบ
การมีส่วนร่วมจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพราะจะท าให้สามารถ
ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปสู่มาตรฐานการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการระดมสรรพก าลังจาก
ทุกภาคส่วนของสังคม ภายใต้ทักษะการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ครูผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้องที่จะท าให้เกิดความพร้อมใจที่จะ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ก้าวหน้าต่อไป บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรรัฐ สถาบันการศึกษา และ ศาสนา สามารถมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ดังนี้  
  2.3.5.1  ด้านวิชาการ   
   1.  ให้ค าแนะน าปรึกษาการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการพัฒนาต่าง ๆ ตาม
แผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   2.  ให้ค าแนะน าปรึกษา สนับสนุนทรัพยากรในการท ากิจกรรม เช่น ศึกษาแหล่ง 
เรียนรู้นอกสถานที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
ให้กับผู้ปกครองและครู  
   3.  ให้ค าแนะน าหรือมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียน 
รู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   4.  ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน ท้องถิ่นทราบ 
อย่างทั่วถึง  
  2.3.5.2  ด้านอาคารสถานที่  ร่วมพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายใน
และภายนอกอาคาร ร่วมให้การเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินภายในอาคารศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก  
  2.3.5.3  ด้านงบประมาณ ระดมทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานที ่บุคลากร  สื่อ 
วัสด ุครุภัณฑ์ กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ อาหารเสริม อาหารว่าง อุปกรณ์กีฬาและอ่ืน ๆ   ในการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  2.3.5.4  ด้านบุคลากร ให้ค าปรกึษาแนะน าส่งเสริมสนับสนุน ในการด าเนินงานและการ
พัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ร่วมในการอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ดูแลความ
ปลอดภัยเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  2.3.5.5  ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชน 
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   1.  จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน  
   2.  จัดท าสมุดสื่อสารระหว่างศูนย์กับผู้ปกครอง  
   3.  จัดท าป้ายนิเทศให้ความรู้กับผู้ปกครอง  
   4.  จัดให้มีมุมเรียนรู้ผู้ปกครอง  
   5.  จัดกิจกรรมการแสดงของเด็กเข้าร่วมในโอกาสต่าง ๆ  
   6.  จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม สื่อการเรียน และผลงาน 
   7.  ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และประเพณีต่าง ๆ ของท้องถิ่นนั้นๆ  
   8.  เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ที่สาธารณะ เช่น ตลาด วัด สวนสาธารณะ  
   9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้บริการชุมชน เกี่ยวกับอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร
และอ่ืน ๆ  
  2.3.5.6  การให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่นอกเหนือจากการให้การอบรมเลี้ยงดู 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้และให้บริการด้านอื่น ๆ แก่ชุมชนได้ ดังนี้  
   1.  ด้านอาคารสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถให้บริการด้านอาคารสถานที่แก่
ชุมชน หรือประชาชนภายใน ท้องถิ่น ในวันส าคัญต่าง ๆ หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  
   2.  ด้านวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถให้บริการด้านวัสดุครุภัณฑ์ 
ต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ของชุมชน หรือประชาชน  
   3.  ด้านวิชาการ  สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถให้บริการ 
ด้านวิชาการ สารสนเทศหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ พ่อแม่  ผู้ปกครอง เยาวชน  และชุมชนในการค้น 
คว้าศึกษาต่าง ๆ 
   4.  ด้านการเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถให้บริการแก่ 
ประชาชน หรือชุมชนในท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือครูผู้ดูแลเด็ก เป็นวิทยากรใน
การเผยแพร่ความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย  
   5.  ด้านการให้บริการสาธารณะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถมีส่วนช่วยในการสนับ 
สนุนการให้บริการสาธารณะแก่ชุมชน หรือประชาชนได้ ตามบริบทหรือวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
  2.3.5.7  การส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากชุมชน  
   1.  การสนับสนุนวัสดุ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ต่าง ๆ ชุมชนสามารถให้การ 
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านวัสดุ สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น 
   2.  บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ชุมชนสามารถบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รวมทั้งการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์  
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   3.  ให้ความรู้โดยปราชญ์ชาวบ้าน  ชุมชน  หรือจากเจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงานต่าง ๆ ชุมชน 
สามารถให้การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยปราชญ์ชาวบ้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่
บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือผู้มีความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ  มาถ่ายทอดความรู้เพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
   4.  ให้การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ชุมชนสามารถให้การสนับสนุนการจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้โดยให้การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนต่าง ๆ โดยให้เด็กปฐมวัยเข้าไปเรียนรู้จากสถานที่จริง  
   5.  ให้ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
หมายถึง การมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรรัฐ สถาบันการศึกษาและศาสนสถานในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 2.3.6  ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี
คุณภาพ และได้มาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย
อย่างครอบคลุม กว้างขวาง  เป็นพ้ืนฐานของการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง
ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด  ระดับภาค  โดยมีวัตถุประสงค์และแนว
ทางการด าเนินงาน  ดังนี้ 
  2.3.6.1  วัตถุประสงค์  
   1.  เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาเด็ก 
ปฐมวัย 
   2.  เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพใน 
การพัฒนาเด็กเล็ก  
   3.  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาเด็กปฐมวัยระหว่าง 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
   4.  เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
  2.3.6.2  แนวทางปฏิบัติงาน  
   1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่งเสริมสนับสนุนการจดัประชุมหวัหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือก าหนดแผนความร่วมมือในการ 
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ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   2.  จัดท าแผนงาน ปฏิทินงาน แนวทางการปฏิบัติงานตามก าหนดการ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึง 
การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

2.4  ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 2.4.1  กรมอนามัยได้ท าการศึกษาผลการด าเนินงานเพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ (ยุทธชัย พิพัฒน์จริยา, 2549 หน้า 26)  
  1.  ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ไม่มีการจัดมุมเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครอง 
  2.  ด้านสิ่งแวดล้อมสะอาดและปลอดภัย 
   2.1  ไม่มีการป้องกันแมลงและพาหะน าโรค 
   2.2  ขาดมาตรการความปลอดภัย 
   2.3  ไม่มีพ้ืนที่ใช้สอยจัดเป็นสัดส่วนและเพียงพอ 
   2.4  ขาดความสะอาดด้านเครื่องใช้ส าหรับเด็ก 
   2.5  ห้องน้ า  ห้องส้วมไม่ค่อยสะอาดและถูกสุขลักษณะรวมทั้งบริเวณศูนย์เด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในไม่สะอาดและปลอดภัย 
  3.  ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  ขาดการตรวจสุขภาพเด็กทุกคนทุกวัน 
  4.  ด้านบริการอาหารสะอาด  ปลอดภัย  อุปกรณ์  ภาชนะใส่อาหารและสถานที่เตรียม
ปรุงอาหารส าหรับเด็กไม่ปลอดภัย  สะอาด  และถูกสุขลักษณะเพียงพอ 
 2.4.2  กรมอนามัยได้ท าการศึกษาสถานการณ์การบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กน่าอยู่ โดยมีปัญหา ดังนี้ (วิมลศิริ วิเศษสมบัติและคณะ, 2556 หน้า 72)  
  1.  การศึกษาข้อมูลทั่วไป  พบว่าส่วนมากศูนย์เด็กเล็กมีผู้ดูแลเด็กเพียง 1 คน ในขณะที่ 
มีเด็กในความดูแลสูงถึง 21–40 คน ดังนั้นการจะพัฒนาเด็กให้มีการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ การ
จัดให้สัดส่วนระหว่างผู้ดูแลเด็กกับเด็กเหมาะสมมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะส่งผลให้เด็กได้รับการ
อบรมดูแลอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้บริหารศูนย์เด็กเล็กควร
พิจารณาเพ่ิมอัตราก าลัง โดยเฉพาะในส่วนของผู้ดูแลเด็กควรมีความเหมาะสมกับจ านวนเด็กที่
ค่อนข้างสูง เพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพอันจะส่งผลต่อพัฒนาการในทุกด้านของเด็ก 
  2.  การศึกษาความคิดเห็นของต่อความพร้อมของตนเอง พบว่าหัวหน้าศูนย์ต้องการที่
จะพัฒนาวิชาการในการท างาน ดังนั้น ผู้บริหาร ฯ ควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้หัวหน้าศูนย์เด็ก
เล็กได้มีโอกาสในการพัฒนา  โดยการจัดส่งให้ได้รับการศึกษาต่อและเข้าร่วมการประชุม อบรม 
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  3.  การศึกษาความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็ก  พบว่าศูนย์ 
เด็กเล็กยังมีจุดด้อย (ความไม่พร้อม) ในด้านอาคารสถานที่ที่คับแคบ เครื่องเล่น/สนามมีความ
ปลอดภัยน้อย ห้องน้ า/ห้องส้วมไม่เพียงพอ ผู้บริหาร ฯ ควรให้ความส าคัญในการพัฒนาในทุกด้านที่
เป็นจุดด้อย เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด าเนินงานของศูนย์เด็กเล็กและพัฒนาเด็กให้
เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างสุขภาพ 
 

2.5  บริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์  สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง   
      อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 543 หมู่ 3 ต าบลแวง อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2541 โดยพระครูภัทรธรรมวิบูลย์ (ปัจจุบันมรณภาพ) 
และคุณพ่อค าเผือ พลเยี่ยม ปัจจุบันได้ถ่ายโอนมาสังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง  อ าเภอโพนทอง  
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเลือกการบริหารงานในรูปแบบที่ 2 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศาสนสถาน
ร่วมกันบริหารจัดการ) เนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดบ้านโนนสวรรค์ ปัจจุบันมีเด็กเข้ารับ
การอบรมเลี้ยงดู จ านวน 160  คน  
 บุคลากรภายในศูนย ์ประกอบด้วย   
 1.  นางกัณติยา   หนองภักดี   ต าแหน่ง     ครูผู้ดูแลเด็ก 
 2.  นางสาวสาวิตา   นิลแสงศรี   ต าแหน่ง   ครูผู้ดูแลเด็ก 
 3.  นางสาววนิดา   แวงวรรณ     ต าแหน่ง   ครูผู้ดูแลเด็ก 
 4.  นางสมจิตร   พลเยี่ยม  ต าแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก 
 5.  นางจิราพร   ถัวทอง   ต าแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก 
 6.  นางรมณี   เหนือบุตดา   ต าแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก 
 7.  นางวิภาภรณ์   สิงหากัน   ต าแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก 
 8.  นางนงค์นุช   เวียงสิมา  ต าแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก 
 9.  นายเยี่ยมยศ   พลเยี่ยม   ต าแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก 
 10.  นางมะลิวรรณ์   แก่นนาค า  ต าแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก 
 คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ ประกอบด้วย  
 1.  นายสมนึก   ประชาโชติ   ผู้แทนชุมชน   
 2.  นายสุตพงษ์   ศรีดาฮต  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา   
 3.  พระอธิการณรงค์เดช   อธิปัญโญ   ผู้น าทางศาสนา 
 4.  ว่าที่ร้อยโทบุญเกิด   เมืองแวง    ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5.  นางงามจิตร   จันทรโคตร ผู้แทนผู้ปกครอง 
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 6.  นายพินิจ   สุทธิประภา ผู้แทนผู้ปกครอง 
 7.  นางกัณติยา   หนองภักดี ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็ก 
 

2.6  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
 พงษ์พจน์ เพียรศิลป์ (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ 
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย” พบว่า โดยรวม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้าน
บุคลากรและการบริหารจัดการมากที่สุด รองลงมาเห็นด้วยต่อการด าเนินงานในด้านอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ส่วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน ประชาชน
เห็นด้วยน้อยที่สุด การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทั่วไปของประชาชนกับความพึง
พอใจการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ลักษณะ
ทั่วไปของประชาชน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ต่อเดือน อาชีพ และการส่งบุตร
หลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของประชาชนไม่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 อรพรรณ นพพล (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัด
การศึกษาปฐมวัยโรงเรียนตันติวัตร เขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2” ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนตันติวัตรเขตพ้ืนที่ 
การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในรายด้านพบว่างานวิชาการงาน
บุคคล งานบริหารทั่วไป และงานธุรการและการเงิน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนตันติ 
วัตรเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2” จ าแนกตามสถานภาพของผู้ปกครอง พบว่า 
 จ าแนกสถานภาพเพศ ผู้ปกครองทั้งเพศชายและหญิงมีความพึงพอใจทั้งในภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน 
 จ าแนกสถานภาพอายุ ผู้ปกครองที่มีอายุ ต่ ากว่า 30 ปี 30 – 35 ปี และ 35 ปีขึ้นไป  มี
ความพึงพอใจทัง้ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 จ าแนกสถานภาพอาชีพ ผู้ปกครองที่มีอาชีพ รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว 
เกษตรกร รับจ้าง และค้าขาย มีความพึงพอใจทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 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 
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 จ าแนกตามสถานภาพวุฒิการศึกษาผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีและ
สูงกว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 สายฝน ราชล า (2551) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ผลการวิจัยพบว่า ความ
พึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก 
เรียงตามค่าเฉลี่ยคือ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้าน
อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน 
ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาและอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาโดยรวมและราย
ด้าน  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับผู้ปกครองที่มีรายได้แตกต่างกันความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษา ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในด้านการมีส่วน
ร่วมและสนับสนุนจากชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 สุชาติ จีนชาวนา (2551) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย อ าเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ไม่ว่าจะเป็น มาตรฐานด้านอาคาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
ความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา ได้แก่ ควรเพิ่มเติมสถานที่ให้กว้างขึ้น ขยายห้องเรียน เพ่ิมพ้ืนที่ส าหรับผู้ปกครอง 
ปลูกต้นไม้แลดอกไม้ประดับเพิ่มความร่มรื่น รักษาความสะอาดสม่ าเสมอ  เพ่ิมเครื่องเล่นเด็ก มีผู้ดูแล
ความปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ เพ่ิมความปลอดภัยให้มากขึ้น ระวังอันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้า และ
ชุมชนควรมีส่วนร่วมให้มากกว่านี้ 
 วิชัย พันธุ์เชื้อ (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพธิ์ อ าเภอนา
เชือก จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพธิ์ อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านวิชาการและกิจกรรม
หลักสูตร ด้านบุคลากรและบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน และด้านอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
 ณัฐฌา ทันนิธิ (2554) ได้ท าการศึกษาสภาพและความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า 1) การศึกษาระดับสภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
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บริหารส่วนต าบล  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากมี 2 ด้านคือ 
ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รองลงมา ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยปานกลาง มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมา
ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน 2) การศึกษาระดับความพึงพอใจการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ตาม
ความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รองลงมา ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก
ชุมชน 
 สน  ศิระวงษ์  (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  “ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการด าเนินงาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวั ด
ฉะเชิงเทรา พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองตะเกรา  อ าเภอท่าตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทา โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย  ได้แก่ด้าน
บุคลากร  ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจาก
ทุกภาคส่วน  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  ด้าน
ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ตามล าดับ  ส่วนผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองตะเกรา  
อ าเภอท่าตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทา  จ าแนกตามเพศพบว่า  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชายมีความพึงพอใจมากว่าเพศหญิง  
ส่วนผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองตะเกรา  อ าเภอท่าตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทา  จ าแนกตามการศึกษา  
อาชีพ และรายได้ของผู้ปกครอง  โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ส าอาง  คงนิล (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ต่อการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลแสลง  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ผลการวิจัยพบว่า  
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลแสลง  
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย  ได้แก่  ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร  ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ด้านการมีส่วนร่วม และการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านบุคลากร  ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  ด้าน
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตามล าดับ 
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 กิตติชัย พิมพ์จ่อง (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหาร 
จัดการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบื อ จังหวัด
มหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลั กสูตร ด้าน
บุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วม
และส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม จ าแนกตามเพศและอายุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 Callard (1979) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเพ่ิมความคาดหวังของผู้ปกครองต่อความส าเร็จทาง
การศึกษาของนักเรียน พบว่า ผู้บริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะต้องสร้างความ
เข้าใจกับผู้ปกครอง และยอมรับความคาดหวังของผู้ปกครองต่อความส าเร็จของการเรียนของนักเรียน
สัมพันธ์กับการเพ่ิมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียน ซึ่งผู้ปกครองมีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จของ
นักเรียนอย่างยิ่ง 
 Liang (2001) ได้ศึกษาการรับรู้และความพอใจของผู้ปกครองเก่ียวกับคุณภาพการจัดการ 
ศึกษาระดับอนุบาล : กรณีศึกษา ผู้ปกครองเด็กอนุบาลไต้หวันในโรงเรียนอนุบาล พบว่า การศึกษาของผู้ปก- 
ครอง รายได้ของครอบครัว มีอิทธิพลต่อการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอนุบาล ของ
ผู้ปกครอง ผู้ปกครองที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีความพอใจในการจัดการศึกษาระดับอนุบาล แตกต่าง
กัน การรับรู้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับอนุบาลของผู้ปกครอง และความพอใจในคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับอนุบาลของผู้ปกครองเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวก และพบว่าสิ่งอ านวยความสะดวก
และพ้ืนที่ว่าง สถานที่ตั้ง และความสะดวก หลักสูตรและปรัชญาการศึกษาคุณสมบัติของครูและ
ค่าใช้จ่าย เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ปกครองใช้ในการเลือกโรงเรียนอนุบาล 
 จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองมีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่ง ที่จะเป็นตัวชี้วัดการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช  2553 และผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งหากเด็กได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาครบทุกด้าน 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย และยังจะเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มปีระสิทธิภาพต่อไป 
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2.7  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบ้านโนสวรรค์  สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง  อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัย ได้ศึกษาและ
น าแนวคิดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2553 มาประยุกตใ์ช้และสรุปเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ดังภาพประกอบที่ 2.1 
 
   ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 
        (Independent  Variables)           (Dependent  Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

         1.  เพศ 
         2.  อายุ 
         3.  ระดับการศึกษา 

 

          ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาล 
ต าบลโพนทอง  อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
1.  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.  ด้านบุคลากร 
3.  ด้านอาคาร สถานที่  สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย   
4.  ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
5.  ด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากทุกภาคส่วน   
6.  ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 



บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านโนนสวรรค์  สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง  อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้วิจยัได้เสนอวิธีการ
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3  การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 

3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 3.1.1  ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย คือ ผู้ปกครองเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2557   
จ านวนนักเรียน 1  คน  ต่อผู้ปกครองเด็ก 1 คน   จ านวนนักเรียน  160  คน 
 3.1.2  กลุ่มตัวอย่ำง 
 ได้แก่  ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์  สังกัดเทศบาลต าบลโพน-
ทอง  อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  ปีการศึกษา  2557  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเปิด
ตารางของเครชชี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan ) บุญชม  ศรีสะอาด (2553, หน้า 43)  ได้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 113 คน เมื่อผู้วิจัยได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด น ามาหาอัตราส่วนของ 
ผู้ปกครอง เพ่ือหากลุ่มตัวอย่างแยกตามเพศ  กัลยา วานิชย์บัญชา (2548, หน้า 18)  ตามสูตรนี้ 
 

       
n

N

Ni
n 1

 

  เมื่อ  n1  แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
    Ni  แทน  จ านวนประชากร 
    n  แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่างรวม 
    N  แทน  จ านวนประชากรทั้งหมด 
 จึงท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ าแนกตามเพศ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 จ านวนผู้ปกครองและกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ ผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่ำง 

ชาย 32 23 
หญิง 128 90 

รวม 160 113 

  

3.2  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้จัดสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามกรอบแนวคิด โดยเนื้อหาในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3  ตอน
ดังนี้  
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา  
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒ- 
นาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง  อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะ 
ของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย มี จ านวน 6 ด้าน ได้แก่  
 1.  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 8 ข้อ 
 2.  ด้านบุคลากร จ านวน 10 ข้อ 
 3.  ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จ านวน 10 ข้อ 
 4.  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร จ านวน 10 ข้อ 
 5.  ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน จ านวน 5 ข้อ 
 6.  ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย จ านวน 4 ข้อ 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
   5  หมายถึง ระดับความพึงพอใจในการจัดการศึกษามากท่ีสุด 
   4  หมายถึง ระดับความพึงพอใจในการจัดการศึกษามาก  
   3  หมายถึง ระดับความพึงพอใจในการจัดการศึกษาปานกลาง 
   2  หมายถึง ระดับความพึงพอใจในการจัดการศึกษาน้อย 
   1  หมายถึง ระดับความพึงพอใจในการจัดการศึกษาน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Opened Questionnaires) เพ่ือสอบถามข้อเสนอแนะ 
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แนวทางในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์  สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง  
อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  

3.3  กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีข้ันตอนดังนี้ 
 3.3.1  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและการ 
พัฒนาเด็ก 
 3.3.2  ก าหนดประเด็นต่าง ๆ ที่พึงพอใจทราบ เพ่ือจะน าไปใช้ในการสร้างเป็นข้อค าถาม   
ในแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด 
 3.3.3  สร้างเครื่องมือแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ พิจารณาตรวจสอบประเด็น ต่าง  ๆ
ตลอดจนความถูกต้องของภาษาท่ีใช้ และให้ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
 3.3.4  แก้ไขตามอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแนะ และน าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นตามเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพ่ือหาความสอดคล้อง ความเที่ยงตรงทั้งด้านโครงสร้างเนื้อหา 
และส านวนภาษา  
 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   =   

N
R  

  เมื่อ  IOC แทนดัชนีความสอดคล้อง 
     R       แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 
     N แทนจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  โดยที่  
     +1 แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
     0 ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
     -1 แน่ใจว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่าตั้งแต่  0.67  ขึ้นไป  ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. ว่าที่ร้อยโทบุญเกิด  เมืองแวง  ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง ต าแหน่ง  รองปลัดเทศบาล   
รักษาการผู้อ านวยการกองการศึกษา  เทศบาลต าบลโพนทอง  อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท  ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
  2.  ดร.กฤตยากร  ลดาวัลย์  ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และพิจารณาความสอดคล้อง
ต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตร้อยเอ็ด  วุฒิการศึกษา  ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
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  3.  ดร.กุศล  ศรีสารคาม  ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ  ต าแหน่ง  ครู คศ. 3 โรงเรียนพลาญชัย 
พิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด วุฒิการศึกษา ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) กศ.ม. (การวัดและประเมินผล) 
 3.3.6  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว ไปวเิคราะห์ค่า IOC จากการหาค่าความเที่ยงตรงของ 
เนื้อหา (Content Validity) ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ผลปรากฏว่าได้ค่า IOC เท่ากับ 0.67 จ านวน 
5 ข้อ และค่า  IOC  เท่ากับ  1.00  จ านวน  42  ข้อ  ดังนั้น  ค่า  IOC  จึงอยู่ระหว่าง 0.67–1.00   
 3.3.7  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ 
(Try–Out) กับผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์  สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง  
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 3.3.8  น าข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนกผ่านเกณฑ์ หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

โดยใช้วิธีค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 
ผลการทดสอบ ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.96 ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการเก็บข้อมูล
ได ้
 3.3.9  แก้ไขปรับปรุง และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป 
 

3.4  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองเด็กที่
มีบุตรหลานเรียนอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพน
ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้  
 3.4.1  ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ร้อยเอ็ด เพ่ือน าไปขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล เสนอนายกเทศมนตรีต าบลโพนทอง พร้อมชี้แจง
วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการศึกษาครั้งนี้  
 3.4.2  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ณ ศาลาวัดบ้านโนนสวรรค์  
ในวันประชุมผู้ปกครอง โดยท าการชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ให้กลุ่มตัวอย่างฟังโดยให้เวลาในการตอบแบบสอบถามและได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาท้ังหมด 
 3.4.4  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวันเวลา และสถานที่ที่ก าหนด หลังจากนั้นน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แปลความ สรุปผล และเขียนรายงานการวิจัย 
 

3.5  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  ตามล าดับ
ขั้นตอน ดังนี้ 
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 3.5.1  น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบถูกต้องของข้อมูล  น ามาจัดหมวดหมู่ 
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 3.5.2  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง
ค่าความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 3.5.3  วิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
สร้างข้อความตามกรอบแนวคิด โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ทั้งในภาพ 
รวม รายด้านและรายข้อแล้วแปลผลตามเกณฑ์การวิเคราะห์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 
121) 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.51–5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51–4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51–3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51–2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00–1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.5.4  วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความแตกต่างความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง  
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยทดสอบสองกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน โดยใช้ t-test (Independent 
Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยการทดสอบ F-test ถ้า
พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วย
ด้วยวิธีการ LSD (Least-Significant Different) 
 3.5.5  วิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ตามมาตรฐานการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
 3.5.6  น าเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 

3.6  สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
 3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่  
  1)  ค่าความถ่ี (Frequency)  
  2)  ร้อยละ (Percentage)  
  3)  ค่าเฉลี่ย ( X)  
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  4)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 3.6.2 สถิติอ้างอิงหรือทดสอบสมมติฐาน (Inferential Statistics) ได้แก่  
  1)  การทดสอบค่าที  (t-test)  
  2)  การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) ถ้าพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
วิธีการ LSD (Least-Significant Different) 



บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 
  
 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน
โนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษาน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมลูตามล าดับดงันี้  
 4.1  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2  ล าดับขั้นตอนการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

X  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
SD แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
t-test แทน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มสองกลุ่ม 
F-test แทน ทดสอบความแตกต่างระหว่าง 3 กลุ่ม ขึ้นไป 
df แทน ค่าความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS แทน ผลบวกของคะแนนยกก าลังสอง (Sum of Squares) 
MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกของคะแนนยกก าลังสอง (Mean Square) 
*  แทน ระดับนัยส าคัญที่ .05 

 

4.2  ล าดับขั้นตอนการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่  การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิตแิละการวิเคราะห์เนื้อหา  ตามรายละเอียดข้อค าถามของแบบสอบถาม ดังนี้   
 ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ตอนที่ 3  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์  สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง  อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  
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จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 
 ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ตาม 
มาตรฐานการด าเนินงานศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที ่4.2  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการ 
     ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์  สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง  จ าแนก 
                 ตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา  
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
 ชาย 23 20.40 
 หญิง 90 79.60 
อาย ุ   
 ไม่เกิน  30  ปี 22 19.50 
 31 – 40 ปี 35 31.00 
 41 – 50 ปี 

51 ปีขึ้นไป 
10 
46 

 8.80 
40.70 

ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษา 37 32.70 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 22 19.50 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

อนุปริญญาหรือสูงกว่า 
49 
5 

43.40 
 4.40 

รวม 113 100.00 
   

 จากตารางที่ 4.2  ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า เพศหญิง จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 79.60 มากกว่า เพศชาย 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 20.40 เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า มีอายุ 51 ปีขึ้นไป มากที่สุด จ านวน 
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46 คน คิดเป็นร้อยละ 40.70 รองลงมามีอายุต่ ากว่า 31-40 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 
น้อยที่สุด คือ มีอายุ 41-50 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่า การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มากที่สุด จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 43.40  
รองลงมาระดับประถมศึกษา  จ านวน  37 คน คิดเป็นร้อยละ  32.70 น้อยที่สุดคือ ระดับอนุปริญญา
หรือสูงกว่า จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40   
 
ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและ
รายด้าน  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางท่ี 4.3 – 4.8 
 
ตารางที่ 4.3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการ  
     ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอ           
  โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน  (n = 113) 
 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  SD อันดับ ระดับ 
ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.94 0.75 6 มาก 

 ด้านบุคลากร  4.13 0.64 2 มาก 

 ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4.00 0.70 5 มาก 

 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 4.16 0.60 1 มาก 

 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 4.03 0.60 4 มาก 

ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 4.09 0.71 3 มาก 

เฉลี่ย 4.05 0.66 - มาก 
 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ( X =4.16,SD=0.60) 
มีค่าเฉลี่ย รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ( X =4.13,SD=0.64) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  ( X =4.09,SD=0.71)  ด้ านการมีส่ วนร่ วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่ วน  ( X

=4.03,SD=0.60) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  ( X =4.00,SD=0.70)  ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ( X =3.94,SD=0.75)  
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ตารางที่ 4.4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการ 
  ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง ด้าน 
  การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมและรายด้าน  (n = 113) 
 

ข้อ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ระดับความพึงพอใจ 

X  SD อันดับ ระดับ 

1. คณะผู้บริหารของเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการศูนย์ 3.96 0.74 4 มาก 

2. คณะกรรมการบริหารศูนย์ได้มีการบริหารจัดการศูนย์อย่าง
จริงใจและเต็มความสามารถ 4.10 0.55 2 มาก 

3. งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น/เทศบาล เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.74 0.82 8 มาก 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการ
มีส่วนร่วม 3.82 0.81 7 มาก 

5. มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 3.91 0.76 5 มาก 

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการศูนย์ให้มีมาตรฐาน
และคุณภาพตามหลักวิชาการ  กฎหมาย  ระเบียบ  และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  โดยความร่วมมือสนับสนุนของ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 4.10 0.76 1 มาก 

7. เทศบาลฯ มีการนิเทศติดตามการด าเนินงานในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอย่างสม่ าเสมอ 3.89 0.80 6 มาก 

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการก าหนดโครงสร้างและหน้าที่ของ
บุคลากรอย่างชัดเจน 4.07 0.78 3 มาก 

 เฉลี่ย 3.94 0.75 - มาก 
  
 จากตารางที่ 4.4  พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการศูนย์ให้มีมาตรฐานและคุณภาพตามหลักวิชา 
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การ กฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  โดยความร่วมมือสนับสนุนของประชาชนใน
ชุมชนท้องถิ่น( ( X =4.10,SD=0.76) รองลงมา คือด้านคณะผู้บริหารของเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารจัดการศูนย์ ( X =4.10, SD=0.55) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คืองบประมาณที่ได้รับการ
อุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/เทศบาล เพียงพอต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ( X =3.74, SD=0.82) 
 
ตารางที่  4.5 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการ
    ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์  สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง  อ าเภอ
  โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านบุคลากร  โดยรวมและรายด้าน  (n = 113) 
 

ข้อ ด้านบุคลากร 
ระดับความพึงพอใจ 

X  SD อันดับ ระดับ 
1. 
 
 

ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 
 

4.37 

 
 

0.62 

 
 
3 

 
 

มาก 
2. 
 

คร/ูผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 
4.33 

 
0.54 

 
2 

 
มาก 

3. 
 

ครู/ผู้ดูแลเด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง  
และชุมชน 

 
4.39 

 
0.55 

 
1 

 
มาก 

4. 
 

ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง  แสวงหา
ความรู้ เทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ 

 
4.00 

 
0.73 

 
7 

 
มาก 

5. 
 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 

 
4.30 

 
0.67 

 
4 

 
มาก 

6. คร/ูผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการผลิตสื่อการเรียน 4.08 0.64 6 มาก 
7. 
 

เทศบาลฯ จัดหาครู/ผู้ดูแลเด็ก/บุคลากร เพียงพอและ
เหมาะสม 

 
3.99 

 
0.79 

 
8 

 
มาก 

8. 
 

เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบได้นิเทศติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ าเสมอ 

 
3.69 

 
0.74 

 
10 

 
มาก 

9. ผู้ประกอบอาหารมีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อ  
จัดสถานที่ประกอบอาหารสะอาดและถูกสุขลักษณะ 

 
3.90 

 
0.55 

 
9 

 
มาก 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
 

ข้อ ด้านบุคลากร 
ระดับความพึงพอใจ 

X  SD อันดับ ระดับ 
10. คร/ูผู้ดูแลเด็กสามารถจัดอบรมสั่งสอนและจัด

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย 

 
 

4.26 

 
 

0.58 

 
 
5 

 
 

มาก 
 เฉลี่ย 4.13 0.64 - มาก 

 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน
บุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครู/ผู้ดูแลเด็กมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง  และชุมชน ( X =4.39, SD=0.55) รองลงมา คือครู/ผู้ดูแลเด็กมี
ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ( X  
=4.33,SD=0.54) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้นิเทศติดตาม  ประเมินผลการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ าเสมอ ( X =3.69, SD=0.74) 
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ตารางที่  4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการ
  ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง  อ าเภอ
  โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยรวม
  และรายด้าน  (n = 113) 
 

ข้อ 
ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม 

และความปลอดภัย 
ระดับความพึงพอใจ 

X  SD อันดับ ระดับ 
1. 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดอาคารเรียนที่มั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัยส าหรับเด็ก 

 
3.99 

 
0.76 

 
5 

 
มาก 

2. 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดโรงอาหาร ห้องน้ า 
ห้องส้วม อย่างดีและเพียงพอ 

 
4.10 

 
0.71 

 
4 

 
มาก 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดสภาพแวดล้อมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีร่มรื่นเป็นธรรมชาติ สะอาด
เหมาะสมส าหรับเด็ก 

 
 

4.13 

 
 

0.73 

 
 
3 

 
 

มาก 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพ้ืนที่ใช้สอยส าหรับจัดกิจ 

กรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับการพัฒนาเด็ก 
 

3.85 
 

0.63 
 
7 

 
มาก 

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อม  พ้ืนที่สีเขียว  
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 

 
3.89 

 
0.60 

 
6 

 
มาก 

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์
ในการรักษาความปลอดภัย เช่น เครื่องดับเพลิง  

 
3.72 

 
0.84 

 
10 

 
มาก 

7. ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก มีบริ เวณประกอบอาหาร 
ภาชนะประกอบอาหาร สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 
3.76 

 
0.72 

 
9 

 
มาก 

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีมาตรการรับ-ส่งเด็ก ให้กับ
ผู้ปกครอง โดยครู/ครูผู้ดูแลเด็ก บริเวณด้านหน้า
ประตูทางเข้า–ออก อย่างเป็นระบบ 

 
 

4.68 

 
 

0.58 

 
 
1 

 
 

มากที่สุด 
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีมาตรการเตรียมความพร้อม

รับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น มีหมายเลขโทรศัพท์
ฉุกเฉิน มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุ 

 
 

3.77 

 
 

0.79 

 
 
8 

 
 

มาก 

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสมุดบันทึกข้อมูลสุขภาพ 
และพัฒนาการของเด็ก 

 
4.17 

 
0.69 

 
2 

 
มาก 

 เฉลี่ย 4.00 0.70 - มาก 
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 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีมาตรการรับ-ส่งเด็ก ให้กับผู้ปกครอง  
โดยครู/ครูผู้ดูแลเด็ก บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้า–ออก อย่างเป็นระบบ ( X =4.68, SD=0.58) 
รองลงมา คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสมุดบันทึกข้อมูลสุขภาพ และพัฒนาการของเด็ก  ( X  =4.17, 
SD=0.69) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในการรักษา
ความปลอดภัย เช่น เครื่องดับเพลิง เครื่องตัดไฟ  ( X =3.72, SD=0.84) 
 

ตารางที่ 4.7  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการ 
  ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอ
  โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร โดยรวมและรายด้าน  
  (n = 113) 
 

ข้อ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
ระดับความพึงพอใจ 

X  SD อันดับ ระดับ 
1. 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับ 
อายุ วุฒิภาวะและระดับพัฒนาการของเด็กอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

 
 

4.27 

 
 

0.67 

 
 
4 

 
 

มาก 
2. 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการบูรณาการหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ให้สอดคล้องกับสังคม
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 

3.84 

 
 

0.65 

 
 
9 

 
 

มาก 
3. 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดหลักสูตรที่ให้เด็กริเริ่ม คิด 
วางแผน ตัดสินใจและลงมือกระท าอย่างต่อเนื่อง 

 
4.01 

 
0.53 

 
8 

 
มาก 

4. 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดประสบการณ์การเล่นและ
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 

 
4.24 

 
0.56 

 
5 

 
มาก 

5. 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีแหล่งเรียนรู้และน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์ 

 
3.80 

 
0.74 

 
10 

 
มาก 

6. 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

 
4.05 

 
0.66 

 
7 

 
มาก 
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ตารางที่ 4.7  (ต่อ) 
 

ข้อ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
ระดับความพึงพอใจ 

X  SD อันดับ ระดับ 
7. 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์
และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา 
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่
เหมาะสมตามวัย 

 
 
 

4.30 

 
 
 

0.54 

 
 
 
3 

 
 
 

มาก 
8. 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการบันทึก  การรายงานผลและ
การส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

 
4.38 

 
0.61 

 
2 

 
มาก 

9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานศึกษาที่สามารถแบ่งเบา
ภาระผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดู ให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของเด็กเล็กตามบริบทและวัฒนธรรมของชุมชน 
สังคม ในท้องถิ่น 

 
 
 

4.63 

 
 
 

0.55 

 
 
 
1 

 
 
 

มากที่สุด 
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดกิจกรรมที่เชิญผู้รู้ในชุมชน

มาส่งเสริมกิจกรรมการจัดประสบการณ์ในศูนย์ฯ อย่าง
สม่ าเสมอ 

 
 

4.10 

 
 

0.54 

 
 
6 

 
 

มาก 
 เฉลี่ย 4.16 0.60 - มาก 

 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่
ในระดับมากที่สุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานศึกษาที่สามารถแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการ
อบรมเลี้ยงดู  ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กเล็กตามบริบทและวัฒนธรรมของชุมชน สังคม ใน
ท้องถิ่น ( X  =4.63,SD=0.55 รองลงมา คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการบันทึก  การรายงานผลและการ 
ส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ( X  =4.38,SD=0.61) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก มีแหล่งเรียนรู้และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์  ( X =3.80,SD=0.74) 
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ตารางที่  4.8  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการ 
   ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอ 
   โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วนโดยรวม และ 
   รายด้าน  (n = 113) 
 

ข้อ ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  SD อันดับ ระดับ 
1. 
 

ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรม/โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมท้ังในและนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
3.84 

 
059 

 
5 

 
มาก 

2. ผู้ปกครอง/ชุมชนมีความพึงพอใจคุณภาพของผู้เรียน 4.13 0.72 2 มาก 
3. ผู้ปกครองและชุมชน  มีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัดและ

พัฒนาการศึกษา 
 

4.15 
 

0.64 
 
1 

 
มาก 

4. 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดประชุม/ชี้แจงเพ่ือให้ชุมชน
ได้แสดงความคิดเห็นในการด าเนินงานของศูนย์อย่าง
สม่ าเสมอ 

 
 

3.95 

 
 

0.50 

 
 
4 

 
 

มาก 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถให้บริการด้านวิชาการ 

สารสนเทศหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
เยาวชน และชุมชนในการค้นคว้า ศึกษา ต่าง ๆ   

 
 

4.11 

 
 

0.56 

 
 
3 

 
 

มาก 
 เฉลี่ย 4.03 0.60 - มาก 

 
             จากตารางที่ 4.8 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมี
ส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี 
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้ปกครองและชุมชน  มีส่วนร่วมสนับสนนุในการจัดและพัฒนาการศึกษา 
 ( X =4.15, SD=0.64) รองลงมา คือผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจคุณภาพของผู้เรียน   
( X  =4.13, SD=0.72) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรม/โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมท้ังในและนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( X =3.84, SD=0.59) 
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ตารางที่  4.9  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการ 
   ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอ
   โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยรวมและ
   รายด้าน  (n = 113) 
 

ข้อ ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ระดับความพึงพอใจ 

X  SD อันดับ ระดับ 
1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู่
ร่วมกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา /สถาบันการศึกษา 
/ องค์กรภาครัฐและเอกชน   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการส่งเสริมเครือข่ายให้ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมประเมินศูนย์ ร่วมแก้ไข เพ่ือการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์ฯ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กรทาง
ศาสนา /สถาบันการศึกษา / องค์กรภาครัฐและเอกชน  
เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 

 
 

4.08 
 
 

3.93 
 
4.23 

 
 

4.14 

 
 

0.73 
 
 

0.77 
 
0.66 

 
 

0.70 

 
 
3 
 
 
4 

 
1 
 
 
2 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 เฉลี่ย 4.09 0.71 - มาก 

 
             จากตารางที่ 4.9 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ
ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ศูนย์ ฯ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( X =4.23, 
SD=0.66) รองลงมา คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา/สถาบัน 
การศึกษา/องค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน  ( X =4.14, SD=0.70)  ส่วน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการส่งเสริมเครือข่ายให้ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมินศูนย์ 
ร่วมแก้ไข เพ่ือการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( X  =3.93, SD=0.77) 
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ตอนที่ 3  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ 
อายุ และระดับการศึกษา  (n = 113) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางท่ี 4.10–4.12 
 

ตารางที่ 4.10  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
    ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ โดยรวมและรายด้าน 
    จ าแนกตามเพศ  (n = 113) 
 

ความพึงพอใจ 

เพศชาย 
(n=23) 

เพศหญิง 
(n=90) 

t sig 

X  SD แปลผล 
X  SD 

แปล
ผล 

ด้านการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 
3.81 

 
0.60 

 
มาก 

 
3.98 

 
0.63 

 
มาก 

 
-1.21 

 
0.91 

ด้านบุคลากร 3.73 0.30 มาก 3.68 0.40 มาก 0.59 0.11 
ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวด 
ล้อมและความปลอดภัย 

 
3.98 

 
0.32 

 
มาก 

 
4.01 

 
0.43 

 
มาก 

 
-.42 

 
0.29 

ด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร 

 
4.16 

 
0.39 

 
มาก 

 
4.16 

 
0.47 

 
มาก 

 
0.01 

 
0.07 

ด้านการมีส่ วนร่ วมและการ
สนับสนุน จากทุกภาคส่วน 

 
3.93 

 
0.35 

 
มาก 

 
4.06 

 
0.49 

 
มาก 

 
-1.51 

 
0.02* 

ด้านส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
3.81 

 
0.66 

 
มาก 

 
4.17 

 
0.63 

 
มาก 

 
-2.31 

 
0.93 

เฉลี่ย 3.90 0.43 มาก 4.01 0.50 มาก -1.23 0.09 
* ระดับนัยส าคัญที่ .05 
 
 จากตารางที ่ 4.10  ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการ 
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ปกครอง
ที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ ด้านการมี
ส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.11  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง
    ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์  สังกัดเทศบาลต าบล
    โพนทอง  อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวมและรายด้าน  จ าแนกตามอายุ  
    (n =113) 
 

ความพึงพอใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F sig 

ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ระหว่างกลุ่ม 1.57 3 0.52 
1.33 0.26 

ภายในกลุ่ม 42.77 109 0.39 
รวม 44.35 112    

ด้านบุคลากร 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.32 3 0.10 
0.66 0.54 

ภายในกลุ่ม 16.47 109 0.15 
รวม 16.80 112    

ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.07 3 0.02 
0.11 0.93 

ภายในกลุ่ม 19.49 109 0.17 
รวม 19.56 112    

ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
 

ระหว่างกลุ่ม 1.12 3 0.37 
1.86 0.13 

ภายในกลุ่ม 21.93 109 0.20 
รวม 23.06 112    

ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน 
จากทุกภาคส่วน 

ระหว่างกลุ่ม 0.48 3 0.16 
0.72 0.55 

ภายในกลุ่ม 24.89 109 0.22 
รวม 25.37 112    

ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

ระหว่างกลุ่ม 1.85 3 0.61 
1.45 0.22 

ภายในกลุ่ม 45.96 109 0.42 
รวม 47.81 112    

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.08 3 0.02 

0.10 0.92 
ภายในกลุ่ม 21.40 109 0.19 

รวม 21.49 112    
 

 จากตารางที่ 4.11 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ดที่มีอายุต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.12  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
   ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ โดยรวมและรายด้าน 
   จ าแนกตามระดับการศึกษา  (n = 113) 
 

ความพึงพอใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F sig 

ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ระหว่างกลุ่ม 2.46 3 0.82 
2.15 0.10 

ภายในกลุ่ม 41.88 109 0.38 
รวม 44.35 112    

ด้านบุคลากร 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.13 3 0.04 
0.26 0.82 

ภายในกลุ่ม 16.66 109 0.15 
รวม 16.80 112    

ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.43 3 0.01 
0.05 0.97 

ภายในกลุ่ม 19.52 109 0.17 
รวม 19.56 112    

ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.35 3 0.11 
0.55 0.63 

ภายในกลุ่ม 22.70 109 0.20 
รวม 23.06 112    

ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน 
จากทุกภาคส่วน 

ระหว่างกลุ่ม 0.29 3 0.09 
0.39 0.73 

ภายในกลุ่ม 25.07 109 0.23 
รวม 25.37 112    

ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

ระหว่างกลุ่ม 2.39 3 0.79 
1.92 0.13 

ภายในกลุ่ม 45.42 109 0.41 
รวม 47.81 112    

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.40 3 0.13 

0.68 0.56 
ภายในกลุ่ม 21.09 109 0.19 

รวม 21.49 112    
  
 จากตารางที่ 4.12 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มรีะดับการศึกษาต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
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ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาล
ต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังต่อไปนี้ 
 
 ด้านบริหารจัดการ มีข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถาม เช่น ควรมีการ
จัดสรรงบประมาณในการจัดจ้างบุคลากรในต าแหน่งภารโรงหรือพนักงานท าความสะอาด  ควร
ส่งเสริมและเพ่ิมการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมระดับประถมศึกษา ควรจัดอบรม/ศึกษาดูงานให้แก่
คณะกรรมการบริหารศูนย์  
 ด้านบุคลากร มีข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถาม เช่น คือ ควรมีการ
ฝึกอบรมครอูย่างสม่ าเสมอ 
 ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มีข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองที่ตอบ
แบบสอบถาม เช่น ควรปรับปรุงอาคารเรียน ห้องน้ า ห้องส้วม ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเรียน ให้
ได้มาตรฐานส าหรับเด็ก 
 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร มีข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถาม
เช่น ควรมีการจัดอบรม/ศึกษาดูงานนอกสถานที่ส าหรับเด็กและผู้ปกครองเพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการและได้เรียนรู้จากสถานที่จริง 
 ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน มีข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองที่ตอบ
แบบสอบถาม เช่น ควรเชิญวิทยากรภายนอกชุมชนมาให้ความรู้เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย  การร่วม
กิจกรรมกับชุมชน  กิจกรรมทางพุทธศาสนา 
 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  มีข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองที่ตอบ
แบบสอบถาม เช่น ควรมีการประสานงานระหว่างโรงพยาบาล  อสม.ในหมู่บ้าน และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่อยู่ใกล้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี 5 
อภิปรายและสรุปผล 

 
 การวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบ้านโนนสวรรค์  สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด” มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาความพึงใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ 
สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง  อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  เพ่ือเปรียบเทียบความพึงใจของผู้ปก- 
ครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ ที่มี เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา ต่างกันเพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนน
สวรรค์  สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง  อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองที่น าบุตรหลานเข้ารับการศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ ประจ าปีการศึกษา 2557  ทั้งหมดจ านวน 160 คน ก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางเครจซี่และมอร์แกรน (Krejcie and Morgan) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 113  คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามปลายปิด ผู้วิจัยใช้ลักษณะ
ค าถามแบบมาตรส่วนประมาณค่าห้าระดับโดยใช้หลักของ Rating scale คือ มากท่ีสุด มาก  
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และแบบสอบถามปลายเปิด (Open - ended) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบสองกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกันโดยใช้ ค่าสถิติ t-test (Independent Samples) และค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ F-test โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 5.1  สรุปผล 
 5.2  อภิปรายผล 
 5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผล 
 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบ้านโนนสวรรค์  สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง  อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  ผลของการวิจัย
สรุปได้ดังนี้ 
 5.1.1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อจ าแนกตามเพศ  พบว่า  เพศหญิง  
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จ านวน  90  คน  คิดเป็นร้อยละ  79.60 เพศชาย จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 20.40 จ าแนกตามอายุ  
พบว่าอายุ  51  ปีขึ้นไปมากที่สุด  จ านวน  46  คน  คิดเป็นร้อยละ  40.70 น้อยที่สุด คือ อายุ 41-50 ปี 
จ านวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.80 จ าแนกตามระดับการศึกษา  พบว่า  การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายมากที่สุด  จ านวน  49 คน คิดเป็นร้อยละ  43.40  น้อยที่สุด คือ ระดับอนุปริญญาหรือสูงกว่า 
 จ านวน  5  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.40   

 5.1.2  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์  สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง  อ าเภอโพนทอง  จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมา คือ ด้าน
บุคลากร ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุก
ภาคส่วน  ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้าน
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเม่ือแยกออกเป็นรายด้านพบว่า 
  5.1.2.1  ด้านบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มี 
ต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการศูนย์ให้มีมาตรฐานและคุณภาพตามหลักวิชาการ 
กฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  โดยความร่วมมือสนับสนุนของประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่น รองลงมา คือด้านคณะผู้บริหารของเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการศูนย์  
ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คืองบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น /
เทศบาล  เพียงพอต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  5.1.2.2  ด้านบุคลากร พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์  สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง  อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย 
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครู/ผู้ดูแลเด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน รองลงมา คือครู/ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบได้นิเทศติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ าเสมอ  
  5.1.2.3  ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พบว่า ความพึงพอใจของ 
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง  
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อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีมาตรการรับ-ส่งเด็ก ให้กับผู้ปกครอง โดยครู/ครู
ผู้ดูแลเด็ก บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้า–ออก อย่างเป็นระบบ รองลงมา คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
สมุดบันทึกข้อมูลสุขภาพ และพัฒนาการของเด็ก ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการ
ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย เช่น เครื่องดับเพลิง เครื่องตัดไฟ   
  5.1.2.4  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองใน 
การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์  สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง  อ าเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ใน
ระดับมากที่สุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานศึกษาที่สามารถแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการ
อบรมเลี้ยงดู ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กเล็กตามบริบทและวัฒนธรรมของชุมชน สังคม ในท้องถิ่น 
คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการบันทึก  การรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีแหล่งเรียนรู้และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ ในการจัด
ประสบการณ ์  
  5.1.2.5  ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน พบว่า  ความพึงพอใจ 
ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์  สังกัดเทศบาลต าบล 
โพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้ปกครองและชุมชน  มีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัดและพัฒนาการศึกษารองลงมา 
คือผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจคุณภาพของผู้เรียน  ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือชุมชนมีส่วนร่วม
พัฒนากิจกรรม/โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท้ังในและนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  5.1.2.6  ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบว่า ความพึงพอใจของ 
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ศูนย์ ฯ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย รองลงมา คือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีความร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา/สถาบันการศึกษา/องค์กรภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน  ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการ
ส่งเสริมเครือข่ายให้ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมินศูนย์ ร่วมแก้ไข เพ่ือการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 5.1.3  ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์  สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด  จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา  
 ผลการวิจัยพบว่า  
  5.1.3.1  ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา 
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เด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์  สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง  อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม  
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   
  5.1.3.2  ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน  มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
และรายด้าน  ไม่แตกต่างกัน 
  5.1.3.3  ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์  สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง  อ าเภอโพนทอง  จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน  ไม่แตกต่างกัน 
 5.1.4  ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน 
โนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  

 ผู้ปกครองได้มีข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านต่างๆ  เช่น ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ควรมีการควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดจ้างบุคลากรเพ่ิมเติมและจัดอบรม/ศึกษาดูงานให้แก่
คณะกรรมการบริหารศูนย์  ด้านบุคลากร ควรมีการฝึกอบรมครูอย่างสม่ าเสมอ  ด้านอาคาร สถานที่ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ควรปรับปรุงอาคารเรียน ห้องน้ า ห้องส้วม ทางเดินเชื่อมระหว่าง
อาคารเรียน ให้ได้มาตรฐานส าหรับเด็ก  ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ควรมีการจัดอบรม/
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ส าหรับเด็กและผู้ปกครองเพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการและได้เรียนรู้จาก
สถานที่จริง  ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  ควรเชิญวิทยากรภายนอกชุมชนมา
ให้ความรู้เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย การร่วมกิจกรมกับชุมชน  กิจกรรมทางพุทธศาสนา  ด้านส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรมีการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล  อสม.ในหมู ่
บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ใกล้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

5.2 อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีผลการวิจัยที่น่าสนใจ
และน ามาอภิปลายเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 5.2.1  ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน 
โนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน  
 ผลการวิจัยพบว่า  ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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วัดบ้านโนนสวรรค์  สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง  อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมา คือ ด้าน
บุคลากร ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุก
ภาคส่วน  ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้าน
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ 
ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษา มีการพัฒนาและวางระบบในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานและคุณภาพตามหลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องและให้เป็นไปตามตามมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ทีไ่ด้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถด าเนินงานเพ่ือพัฒนาเด็กได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม จึง
ท าให้ผลการวิจัยมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติชัย พิมพ์จ่อง (2555) 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า ความพึง
พอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย คือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตามล าดับและสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายฝน ราชล า (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่องความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอ
เกาะคา จังหวัดล าปาง ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้งด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  และด้านการมีส่วนร่วม
และการสนับสนุนจากชุมชน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐฌา ทันนิธิ (2554) ได้ท าการศึกษา
สภาพและความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ตามความคิดเห็นของ
ผู้ปกครอง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก        
 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ ได้ให้ความส าคัญกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร อีกทั้งเป็น
แนวนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เน้นการศึกษาปฐมวัยเป็นอย่างมากเพราะเป็นการ
เตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องของการเริ่มต้นชีวิต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์จึงจัด
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การศึกษาในลักษณะการอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กอายุ 2–
5 ปี ซึ่งเป็นภารกิจที่ส าคัญในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้เด็กเล็กได้มีการอบรมเลี้ยงดู และได้รับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของเด็ก จึงท าให้ผลการวิจัยด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตรมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติชัย  พิมพ์จ่อง
(2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า ความ
พึงพอใจของผู้ปกครองโดยรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตามล าดับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ส าอาง  คงนิล (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่ต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลแสลง  อ าเภอเมือง  จังหวัด
จันทบุรี  ผลการวิจัยพบว่า  ความพึงพอใจของผู้ปกครองโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย  ได้แก่  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  ด้านส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านบุคลากร  
ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า อาจเนื่องมาจากคณะกรรมการบริหารศูนย์หรือคณะ
ผู้บริหารยังได้ไม่ได้ให้ความส าคัญในการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยจึงไม่ได้มีการด าเนินงานให้
เป็นไปมาตรฐานส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่ควร เช่น ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ยังไม่ใช้หลักการมีส่วนร่วม ยังไม่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้อง
ได้รับการแก้ไข เช่น การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เป็นต้น ที่
ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก แต่เนื่องจากสถานะการเงิน การคลังของเทศบาลต าบลโพนทองที่ได้รับ
การจัดสรรเป็นเงินรายได้มีจ านวนที่จ ากัดและไม่เพียงพอ ท าให้การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร จึงท าให้ผลการวิจัยด้านนี้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด แต่มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ส าอาง  คงนิล (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ต่อการ
ด าเนินงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลแสลง  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  
ผลการวิจัยพบว่า  ความพึงพอใจของผู้ปกครองโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย  ได้แก่  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  ด้านส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย  ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านบุคลากร  ด้านอาคาร  
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สถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  ด้านบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 5.2.2  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา  
  5.2.2.1  ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด 
บ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน  แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึง
พอใจในการจัดการศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน จากทุกภาคส่วน แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้  เนื่องจากการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้าน
การมีส่วนร่วมและการสนับสนุน จากทุกภาคส่วน ยังไม่สามารถพัฒนาเด็กได้อย่างมีคุณภาพ และ
เหมาะสม เช่น ชุมชนอาจจะยังไม่มีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในและ
นอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท่าท่ีควร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไมส่ามารถให้บริการด้านวิชาการ สารสนเทศ
หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เยาวชน และชุมชนในการค้นคว้า ศึกษา ต่าง ๆ  ได้
เท่าที่ควร  ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กถือปฏิบัติและแก้ไขการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างจริงจัง จึงท าให้ผู้ปกครองทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็น
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สน  ศิระวงษ์  (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองต่อการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองตะเกรา  
อ าเภอท่าตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทา  จ าแนกตามเพศพบว่า  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชายมีความพึงพอใจมากว่าเพศหญิง  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติชัย พิมพ์จ่อง (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่าการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
จ าแนกตามเพศและอายุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  5.2.2.2  ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด 
บ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามอายุ 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้   เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบ้านโนนสวรรค์ มีการบริหารจัดการและจัดกระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถพัฒนาเด็กได้อย่างมีคุณภาพ 
และเหมาะสม ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างชัดเจน จึงท าให้ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพรรณ นพพล (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ
การจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนตันติวัตร เขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต  2” ผลการวิจัย
พบว่าจ าแนกสถานภาพอายุ ผู้ปกครองที่มีอายุ ต่ ากว่า 30 ปี 30 – 35 ปี และ 35 ปีขึ้นไป  มีความพึง
พอใจทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันและสอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์พจน์ เพียรศิลป์ 
(2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย” พบว่า ลักษณะทั่วไปของประชาชน ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ต่อเดือน อาชีพ และการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของประชาชนไม่มีผลต่อความพึงพ่อใจต่อการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่
สรวย จังหวัดเชียงราย 
  5.2.2.3  ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามระดับ
การศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้  
เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ มีการบริหารจัดการและจัดกระบวนการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถพัฒนาเด็ก
ได้อย่างมีคุณภาพ และเหมาะสม ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
ในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างชัดเจน จึงท าให้ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพรรณ นพพล (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความ
พึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนตันติวัตร เขตพ้ืนที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2” ผลการวิจัยพบว่า จ าแนกตามสถานภาพวุฒิการศึกษาผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกันและสอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์พจน์ เพียรศิลป์ (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึง
พอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย” พบว่า ลักษณะทั่วไปของประชาชน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้
ต่อเดือน อาชีพ และการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของประชาชนไม่มีผลต่อความพึง
พ่อใจต่อการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้พบประเด็น
ที่น่าสนใจและน ามาเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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 5.3.1  ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 
  5.3.1.1  ผลการวิจับพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะน าผลการวิจัยไปพัฒนา
ศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้าน
อาคารสถานที ่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วน
ร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ตาม
มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย 
  5.3.1.2  ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
สนับสนุนด้านงานวิจัยและการผลิตสื่อนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ มีการนิเทศการศึกษาช่วยเหลือแนะน าอย่างสม่ าเสมอเป็นระบบ ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดบ้านโนนสวรรค์น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดประสบการณ์ และส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็ก
อย่างต่อเนื่อง 
  5.3.1.3  ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควรบริหารจัดการ การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและความต้องการของผู้ปกครอง เช่น การจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติม การพัฒนาบุคลากร การนิเทศติดตามการด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง
สม่ าเสมอเป็นต้น  
  5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยไม่สามารถ
เขียนงานให้ครอบคลุมปัญหาทุกประเด็นที่น่าสนใจ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ผู้ที่สนใจท าวิจัยในประเด็นที่
น่าสนใจ ดังนี้ 
  5.3.2.1  ควรมีการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  
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  5.3.2.2  ควรมีการวิจัยเรื่อง ควรมีการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 



บรรณานุกรม 
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2540). ชุดฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง เล่มที ่7 บริหารศาสตร์. 

 กรุงเทพมหานคร: กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. 
          . (2541). มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น . 

 กรุงเทพมหานคร: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 
          . (2547). การจัดการท้องถิ่นตามกฎหมายที่ก าหนด. กรุงเทพมหานคร: กรมส่งเสริมการ 

 ปกครองส่วนท้องถิ่น. 
          . (2548). มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก. กรุงเทพมหานคร: กรมส่งเสริมการ

 ปกครองส่วนท้องถิ่น. 
         . (2549). คู่มือการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร: กรมส่งเสริมการปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น. 
         . (2553). มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 

 กรุงเทพมหานคร: กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. 
การพัฒนาชุมชน. กรม. (2542). การพัฒนาเด็ก. กรุงเทพมหานคร: ยูไนเต็ดโปรดั๊กชั่น. 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. ส านักงานคณะกรรมการ. (2546). การท าวิจัยแบบง่าย : บันไดสู่ครูนักวิจัยใจ. 
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและวัสดุภัณฑ์. 
          . (2548). แนวด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ. กรุงเทพมหานคร: ส านักวิชาการและ

 มาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ. 
          . (2548). การใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามทัศนะของครูผู้สอน. กรุงเทพมหานคร: 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ. 
การศึกษาแห่งชาติ. ส านักงานคณะกรรมการ. (2545). รายงานการศึกษาผลการด าเนินงานสร้างความ

 เข้มแข็งแก่ชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการ
 การศึกษาแห่งชาติ.  

          . (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545. 
 กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 

กิตติชัย พิมพ์จ่อง. (2555). ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. 
กิติมา  ปรีดีดิลก. (2549). การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: อักษรา 
 พิพัฒน์. 



89 

กาญจนา  ภาสุรพันธ์. (2548). การบริหารงาน. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ด.ี 
กาญจน์  ศรีกาฬสินธุ์. (2547). การบริหารกิจการนักเรียน. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 
ณัฐฌา  ทันนิธิ. (2554).  สภาพและความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์
 พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา. 
 สารนิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต. สถานบัณฑิตศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ. 
ตระกูล  สุวรรณดี. (2541). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 
บุญชม  ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร: สุวีริยสาส์น.  
บริหารการศึกษาท้องถิ่น. ส านัก. (2543). คู่มือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นการ 
  จัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก. กรุงเทพมหานคร: ส านักบริหารการศึกษา

 ท้องถิ่น. 
ประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น. ส านัก. (2547). คู่มือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น. (ม.ป.ท., ม.ป.พ). (เอกสารอัดส าเนา). 
          . (2553). มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.  
 กรุงเทพมหานคร: ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น. 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2544). จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพ : สุวีริยาสาส์น. 
          . (2545). การบริหารการศึกษา. กรุงเทพ : นามมีบุ้คส์พับลิเคชั่น. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที ่116 ตอนที่ 76,19  
 สิงหาคม. 2542. 
พงษ์พจน์ เพียรศิลป์. (2550). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 เทศบาลต าบลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย. รายงานการศึกษาอิสระ. รปม. ขอนแก่น.
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
พรพิมล ธีรนันท์และรัชดาวัลย์ แดงสุข. (ม.ป.ป). กิน กอด เล่น เล่า (2 ก 2 ล) กับลูกอายุ 0 – 2 ปี. 
 พิมพ์ครั้งที่ 2. กรมอนามัย: ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.  
พรพิมล แซ่ซี. (2540). ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน
 กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลโชคชัยลาดพร้าว เขตลาดยาว กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ 
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
ภาพร เริงไชย. (2547). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนกับบทบาท 
 การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษานครนายก อ าเภอเมืองนครนายก. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรศาสตรมหาบัณฑิต 
 บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
เยาวพา เดชะคุปต์. (2542). การบริหารและนิเทศการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร: แม็คการพิมพ์. 



90 

รุ่ง แก้วแดง. (2543). ค ากล่าวเปิดการสัมมนาเรื่อง วิถีชีวิตเด็กไทยในสหัสวรรษใหม่ . รายงานปฏิรูป
 การศึกษา.  
ราศ ีทองสวัสดิ์. (2542). หลักการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: กอง 
 โรงเรียนสามัญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 
เลขาธิการสภาการศึกษา. ส านักงาน. (2547). ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กอายุ 3-5 ปี: การอุดหนุน 
 ค่าใช้จ่าย. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
          . (2553). แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (2552-2559). กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน 
 เลขาธิการสภาการศึกษา. 
วิชัย พันธุ์เชื้อ. (2553). ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพธิ์ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์                
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. 
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา. ส านัก. (2546). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546. 
 กรุงเทพมหานคร: กรมวิชาการ. 
          . (2547). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546. กรุงเทพมหานคร: ส านักวิชา 
 การและมาตรฐานการศึกษา. 
วิเชียร เวชสาร. (2546). ความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด 
 อุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันราชภัฏอุบล 
 ราชธานี. 
วิชาการ. กรม. (2540). คู่มือหลักสูตรก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540 (อายุ3 – 6 ปี). กรุงเทพมหานคร:  
 กรมวิชาการ. 
           . (2541). คู่มือพัฒนาโรงเรียนด้านการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร: กรมวิชาการ. 
ศาลรัฐธรรม. ส านักงาน. (2550). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. กรุงเทพมหานคร: 
 ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 
สุวรรณ พิณตานนท์และรศ.กาญจนา วัธนสุนทร. (2556). การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
 พัฒนาท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: เอ็ดดูมีเดียพับลิซซิ่ง.  
ส าอาง  คงนิล. (2555). ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
 เทศบาลต าบลแสลง  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี.    
สน  ศิระวงษ์. (2554). ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค ์ 
 การบริหารส่วนต าบลคลองตะเกรา  อ าเภอท่าตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทา. งานนิพนธ์
 การศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา. 
 



91 

สุนัน ขันทะสิทธิ์. (2552). การศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต.  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 เลย.  
สิรัชชา วงศ์ประทุม. (2553). การประเมินประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
 บริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคา. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
สายฝน ราชล า. (2551). ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
 เขตองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง. มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. 
สุชาติ  จีนชาวนา. (2551). ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน 
 จังหวัดพัทลุง. รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. วิทยาลัย 
 การปกครองท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.   
สมชัย วงษ์นายะและทวนทอง เชาวกีรติพงศ.์ (2551). เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิจัย. ม.ป.ท. 
ส านักงานปฏิรูปการศึกษา. (2545). แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
 สถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์พิมพ์ดี. 
ส านักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง. (2545). คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการศึกษาของ 
 ท้องถิ่น พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน. 
สุโขทัยธรรมาธิราช. มหาวิทยาลัย. (2528). พฤติกรรมการสอนเด็กปฐมวัย หน่วยที ่1–5. นนทบุรี: มหา
 วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
           . (2532). พฤติกรรมวัยเด็ก หน่วยที่ 1–7. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
         . (2536). การบริหารสถานศึกษาปฐมวัยศึกษา. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
สุดารัตน์ วัฒนพฤกษา. (2545). บทบาทของครูใหญ่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ 
 จัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตการศึกษา 1. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหา 
 บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
สุภาพร โกเฮงกุลและรัชนี พ่ึงพานิชย์กุล (บรรณาธิการ). (ม.ป.ป). การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ม.ป.ท.  
สมยศ  นาวีการ. (2545). การบริหารแบบมีส่วนร่วม. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
สมภพ สุดแสง. (2541). ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาระดับก่อนประถม 
 ศึกษาในโรงเรียนเอกชนที่มีระดับเดียวและหลายระดับในฝั่งธนบุรีกรุงเทพมหานคร. วิทยา 
 นิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
เอ้ือมพร สัมมนาทิพย์. (2531). ปฐมวัยศึกษากิจกรรมและสื่อการสอนเพื่อฝึกหัดทักษะพัฒนาการและ 
 การเรียนรู. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 



92 

อรพรรณ นพพล. (2550). ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียน 

 ตันติวัตรเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาการบริหารการศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสมีา.  

Abrahum Maslow. (1954). Motivation and Personality. New York : Harper & Row, 

Alderfer, Clayton P. (1972).  Existence Relatedness and Growth. New York : Free Press. 

Callard, Ronald stiles. A study of the Effects of Interesting Parented Expectations for 

 Student Academic Success. Dissertation Abstracts International. 48 (2 

 August 1979): 563-A.  

Frederick Herzberg. (1956). The Motivation to work. New York : John Wiley & sons, Inc. 

Liang, Pi-Ming. (2001). Parent ’ Perceived Quality of and Satisfaction with Early 

 ChildhoodPrograms: A study of Taiwanese Parents who have a Child 

  Enrolled inKindergarten. Thesis (Ph.D) The Pennsylvania State University 

  Aviliable.  

Mc Clelland, David C. Business Drive and National Achievement. Harvard Business 

 Review. 22. 4 (July - August 1962): 99 – 122 

Vroom  W.H. (1964). Work and Motivation. New York  John Wiky and Son Ine.   

 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



94 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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      ต าแหน่งปัจจุบัน  รองปลัดเทศบาล  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
       กองการศึกษา  เทศบาลต าบลโพนทอง  อ าเภอโพนทอง 
       จังหวัดร้อยเอ็ด 
2.  ดร.กฤตยากร  ลดาวัลย์   
 วุฒิการศึกษา    ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
      ต าแหน่งปัจจุบัน    อาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาการบริหารการศึกษา 
       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
 3.  ดร. กุศล  ศรีสารคาม 
 วุฒิทางการศึกษา  ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)   
       กศ.ม. (การวัดและประเมินผล) 
 ต าแหน่งปัจจุบัน  ครู คศ. 3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม  จังหวัดร้อยเอ็ด  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง  ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์   

สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

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

ค าชี้แจง   

 1.  แบบสอบถามนี้ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถามและ
แสดงความคิดเห็นที่ตรงความเป็นจริงทุกข้อ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากท่านในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์
และมีคุณค่าอย่างสูงต่อการวิจัยครั้งนี้ และค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด 
เพราะเสนอผลการวิจัยในภาพรวม  
 2.  แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านโนนสวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
  ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
เป็นอย่างดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
         นางสาวญาณิศา วงษ์มิตร 

         นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                                                      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง  ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์   

สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

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

 

ตอนที่  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมายถูก   ลงใน      ที่ตรงกับความจริงมากท่ีสุดและเติมข้อความ      

            ในช่องว่างที่ให้ไว้ 

 1. เพศ 

         ชาย          หญิง 

 2. อายุ 

          ไม่เกิน  30 ปี         31  -  40  ปี 

          41 – 50 ปี          51  ปีขึ้นไป 

 3.  ระดับการศึกษา 

         ประถมศึกษา          มัธยมศึกษาตอนต้น 

         มัธยมศึกษาตอนปลาย          อนุปริญญาหรือสูงกว่า 
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ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนน 
 สวรรค์ สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยระดับการ
 ประเมินเป็นดังนี้ 
  5 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  3 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
  1 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อความในรายการประเมินแล้วท าเครื่องหมาย   ในช่องระดับความ 
พึงพอใจที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

ข้อ
ที ่

ประเด็นค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. คณะผู้บริหารของเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารจัดการศูนย์ 

     

2. คณะกรรมการบริหารศูนย์ได้มีการบริหารจัดการ
ศูนย์อย่างจริงใจและเต็มความสามารถ 

     

3. งบประมาณท่ีได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น/เทศบาล เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้
หลักการมีส่วนร่วม 

     

5. มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

     

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการศูนย์ให้มี
มาตรฐานและคุณภาพตามหลักวิชาการ กฎหมาย  
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยความ
ร่วมมือสนับสนุนของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 
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 (ต่อ) 
 

ข้อ
ที ่

ประเด็นค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

7. เทศบาลฯ มีการนิเทศติดตามการด าเนินงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ าเสมอ 

     

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการก าหนดโครงสร้างและ
หน้าที่ของบุคลากรอย่างชัดเจน 

     

ด้านบุคลากร  
9. คร/ูผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

     

10. คร/ูผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

     

11. คร/ูผู้ดูแลเด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง  
และชุมชน 

     

12. คร/ูผู้ดูแลเด็กมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง  แสวงหา
ความรู้ เทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ 

     

13. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 

     

14. คร/ูผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการผลิตสื่อการเรียน       
15. เทศบาลฯ จัดหาครู/ผู้ดูแลเด็ก/บุคลากร เพียงพอ

และเหมาะสม 
     

16. เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบได้นิเทศติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ าเสมอ 

     

17. ผู้ประกอบอาหารมีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อ  
จัดสถานที่ประกอบอาหารสะอาดและถูกสุขลักษณะ 

     

18. คร/ูผู้ดูแลเด็กสามารถจัดอบรมสั่งสอนและจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย 
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(ต่อ) 
 

ข้อ
ที ่

ประเด็นค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
19. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดอาคารเรียนที่มั่นคง

แข็งแรงและปลอดภัยส าหรับเด็ก 
     

20. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดโรงอาหาร ห้องน้ า ห้อง
ส้วม อย่างดีและเพียงพอ 

     

21. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดสภาพแวดล้อมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีร่มรื่นเป็นธรรมชาติ สะอาด
เหมาะสมส าหรับเด็ก 

     

22. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีพ้ืนที่ใช้สอยส าหรับจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเหมาะสมกับการพัฒนาเด็ก 

     

23. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อม  พื้นที่สีเขียว  
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 

     

24. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ใน
การรักษาความปลอดภัย เช่น เครื่องดับเพลิง ฯลฯ 

     

25. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีบริเวณประกอบอาหาร ภาชนะ
ประกอบอาหาร สะอาดถูกสุขลักษณะ 

     

26. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีมาตรการรับ-ส่งเด็ก ให้กับ
ผู้ปกครอง โดยครู/ครูผู้ดูแลเด็ก บริเวณด้านหน้า
ประตูทางเข้า – ออก อย่างเป็นระบบ 

     

27. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีมาตรการเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น มีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 
มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุ 

     

28. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสมุดบันทึกข้อมูลสุขภาพ และ
พัฒนาการของเด็ก 
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(ต่อ) 
 

ข้อ
ที ่

ประเด็นค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 

29. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับ 
อายุ วุฒิภาวะและระดับพัฒนาการของเด็ก 

     

30. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการบูรณาการหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ให้สอดคล้อง
กับสังคมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     

31. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดหลักสูตรที่ให้เด็กริเริ่ม 
คิดวางแผนตัดสินใจและลงมือกระท าอย่างต่อเนื่อง 

     

32. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดประสบการณ์การเล่น
และการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 

     

33. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีแหล่งเรียนรู้และน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์ 

     

34. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

     

35. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการอบรมเลี้ยงดูจัด
ประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็ก
เล็กได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัย 

     

36. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการบันทึก  การรายงานผล
และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

     

37. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานศึกษาที่สามารถแบ่ง
เบาภาระผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดู ให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของเด็กเล็กตามบริบทและวัฒนธรรมของ
ชุมชน สังคม ในท้องถิ่น 
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(ต่อ) 

ข้อ
ที ่

ประเด็นค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

38. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดกิจกรรมที่เชิญผู้รู้ใน
ชุมชนมาส่งเสริมกิจกรรมการจัดประสบการณ์ใน
ศูนย์ฯ อย่างสม่ าเสมอ 

     

ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน 
39.      ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรม/โครงการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมท้ังในและนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     

40. ผู้ปกครอง/ชุมชนมีความพึงพอใจคุณภาพของผู้เรียน      
41. ผู้ปกครองและชุมชน  มีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัด

และพัฒนาการศึกษา 
     

42. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดประชุม/ชี้แจงเพ่ือให้
ชุมชนได้แสดงความคิดเห็นในการด าเนินงานของ
ศูนย์อย่างสม่ าเสมอ 

     

43. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถให้บริการด้านวิชาการ 
สารสนเทศหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพ่อแม่
ผู้ปกครองเยาวชนและชุมชนในการค้นคว้าศึกษา  

     

ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
44. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน

รู่ร่วมกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา /
สถาบันการศึกษา/องค์กรภาครัฐและเอกชน   

     

45. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการส่งเสริมเครือข่ายให้ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมประเมินศูนย์ ร่วมแก้ไข เพ่ือการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     

46. ศูนย์ฯ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

     

47. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความร่วมมือระหว่างบ้าน 
องค์กรทางศาสนา/สถาบันการศึกษา/องค์กรภาครัฐ
และเอกชน  เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์  สังกัดเทศบาล
ต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
……………............................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ ................................................ 
 
2. ด้านบุคลากร  
……………............................................................................................................................... .................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 
3. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
……………............................................................................................................................................ ..... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
……………............................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................................................................  
 
5. ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน  
……………............................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ ................................................ 
 
6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
……………............................................................................................................................... ..................
............................................................................................................................. ................................... 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
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ภาคผนวก จ 
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย   
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ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์   

สังกัดเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม ค่า IOC 
1 2 3 

ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1. คณะผู้บริหารของเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจในการ

บริหารจัดการศูนย์ +1 +1 +1 3 1.00 
2. คณะกรรมการบริหารศูนย์ได้มีการบริหารจัดการศูนย์

อย่างจริงใจและเต็มความสามารถ +1 +1 +1 3 1.00 
3. งบประมาณท่ีได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น/เทศบาล เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก +1 0 +1 2 0.67 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้
หลักการมีส่วนร่วม +1 +1 +1 3 1.00 

5. มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก +1 +1 +1 3 1.00 

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการศูนย์ให้มี
มาตรฐานและคุณภาพตามหลักวิชาการ  กฎหมาย  
ระเบียบ  และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  โดยความ
ร่วมมือสนับสนุนของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น +1 +1 +1 3 1.00 

7. เทศบาลฯ มีการนิเทศติดตามการด าเนินงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ าเสมอ +1 +1 +1 3 1.00 

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการก าหนดโครงสร้างและหน้าที่
ของบุคลากรอย่างชัดเจน +1 +1 +1 3 1.00 

ด้านบุคลากร 

9. คร/ูผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ +1 +1 +1 3 1.00 
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(ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม ค่า IOC 
1 2 3 

10. คร/ูผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และปฎิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู +1 +1 +1 3 1.00 

11. คร/ูผู้ดูแลเด็กมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง  
และชุมชน +1 +1 +1 3 1.00 

12. คร/ูผู้ดูแลเด็กมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง  แสวงหา
ความรู้ เทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ +1 +1 +1 3 1.00 

13. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ +1 +1 +1 3 1.00 

14. คร/ูผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการผลิตสื่อการเรียน +1 +1 +1 3 1.00 

15. เทศบาลฯ จัดหาครู/ผู้ดูแลเด็ก/บุคลากร เพียงพอและ
เหมาะสม +1 +1 +1 3 1.00 

16. เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบได้นิเทศติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ าเสมอ +1 +1 +1 3 1.00 

17. ผู้ประกอบอาหารมีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อ  
จัดสถานที่ประกอบอาหารสะอาดและถูกสุขลักษณะ +1 +1 0 2 0.67 

18. คร/ูผู้ดูแลเด็กสามารถจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย +1 +1 +1 3 1.00 

ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 
19. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดอาคารเรียนที่มั่นคง

แข็งแรงและปลอดภัยส าหรับเด็ก +1 +1 +1 3 1.00 

20. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดโรงอาหาร ห้องน้ า ห้อง
ส้วม อย่างดีและเพียงพอ +1 +1 +1 3 1.00 

21. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดสภาพแวดล้อมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีร่มรื่นเป็นธรรมชาติ สะอาดเหมาะสม
ส าหรับเด็ก +1 +1 +1 3 1.00 
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(ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม ค่า IOC 
1 2 3 

22. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีพ้ืนที่ใช้สอยส าหรับจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเหมาะสมกับการพัฒนาเด็ก +1 +1 +1 3 1.00 

23. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อม  พื้นที่สีเขียว  
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา +1 +1 +1 3 1.00 

24. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ใน
การรักษาความปลอดภัย เช่น เครื่องดับเพลิง ฯลฯ +1 +1 +1 3 1.00 

25. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีบริเวณประกอบอาหาร ภาชนะ
ประกอบอาหาร สะอาดถูกสุขลักษณะ +1 +1 +1 3 1.00 

26. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีมาตรการรับ-ส่งเด็ก ให้กับ
ผู้ปกครอง โดยครู/ครูผู้ดูแลเด็ก บริเวณด้านหน้าประตู
ทางเข้า – ออก อย่างเป็นระบบ +1 +1 +1 3 1.00 

27. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีมาตรการเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น มีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน มี
การฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุ +1 +1 +1 3 1.00 

28. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสมุดบันทึกข้อมูลสุขภาพ และ
พัฒนาการของเด็ก +1 +1 +1 3 1.00 

ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
29. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับ 

อายุ วุฒิภาวะและระดับพัฒนาการของเด็กอย่างเต็ม
ศักยภาพ +1 +1 +1 3 1.00 

30. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการบูรณาการหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ให้สอดคล้องกับ
สังคมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น +1 +1 +1 3 1.00 

31. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดหลักสูตรที่ให้เด็กริเริ่ม คิด 
วางแผน ตัดสินใจและลงมือกระท าอย่างต่อเนื่อง +1 +1 +1 3 1.00 

32. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดประสบการณ์การเล่นและ
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง +1 +1 +1 3 1.00 
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(ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม ค่า IOC 
1 2 3 

33. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีแหล่งเรียนรู้และน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์ +1 +1 +1 3 1.00 

34. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย +1 +1 +1 3 1.00 

35. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์
และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาที่เหมาะสมตามวัย +1 +1 +1 3 1.00 

36. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการบันทึก  การรายงานผลและ
การส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ +1 0 +1 2 0.67 

37. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานศึกษาที่สามารถแบ่งเบา
ภาระผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดู ให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของเด็กเล็กตามบริบทและวัฒนธรรมของชุมชน 
สังคม ในท้องถิ่น +1 +1 +1 3 1.00 

38. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดกิจกรรมที่เชิญผู้รู้ในชุมชน
มาส่งเสริมกิจกรรมการจัดประสบการณ์ในศูนย์ฯ 
อย่างสม่ าเสมอ +1 0 +1 2 0.67 

ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน 
39. ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรม/โครงการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมท้ังในและนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก +1 +1 +1 3 1.00 
40.   ผู้ปกครอง/ชุมชนมีความพึงพอใจคุณภาพของผู้เรียน +1 0 +1 2 0.67 
41. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัดและ

พัฒนาการศึกษา +1 +1 +1 3 1.00 

42. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดประชุม/ชี้แจงเพ่ือให้
ชุมชนได้แสดงความคิดเห็นในการด าเนินงานของศูนย์
อย่างสม่ าเสมอ +1 +1 +1 3 1.00 
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(ต่อ) 
  

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม ค่า IOC 
1 2 3 

43. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถให้บริการด้านวิชาการ 
สารสนเทศหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง 
เยาวชนและชุมชนในการค้นคว้าศึกษา  +1 +1 +1 3 1.00 

ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

44. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู่
ร่วมกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา/
สถาบันการศึกษา/องค์กรภาครัฐและเอกชน   +1 +1 +1 3 1.00 

45. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการส่งเสริมเครือข่ายให้ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมประเมินศูนย์ ร่วมแก้ไขเพ่ือการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก +1 +1 +1 3 1.00 

46. ศูนย์ฯ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย +1 +1 +1 3 1.00 

47. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กร
ทางศาสนา/สถาบันการศึกษา/องค์กรภาครัฐและ
เอกชน  เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน +1 +1 +1 3 1.00 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางแสดงจ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  

ของ Krejcie and Morgan 
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จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 

10 
14 
19 
24 
28 
32 
36 
40 
44 
48 
52 
56 
59 
63 
66 
70 
73 
76 
80 
86 
92 
97 
103 
108 
113 
118 
123 
127 
132 

220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
320 
340 
360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
1000 

140 
144 
148 
152 
155 
159 
162 
165 
169 
175 
181 
186 
191 
196 
201 
205 
210 
214 
217 
226 
234 
242 
248 
254 
260 
265 
269 
274 
278 

1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2200 
2400 
2600 
2800 
3000 
3500 
4000 
4500 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
15000 
20000 
30000 
40000 
50000 
75000 

291 
297 
302 
306 
310 
313 
317 
320 
322 
327 
331 
335 
338 
341 
346 
351 
354 
357 
361 
364 
367 
368 
370 
375 
377 
379 
380 
381 
382 



 

 

  ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 
ชื่อ–สกุล                   นางสาวญาณิศา  วงษ์มิตร 
วัน  เดือน  ปีเกิด                    29  กันยายน  2515 
สถานที่เกิด

    

91  หมู่  1  ต าบลกลาง  อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน                     168/7  หมู่ที่  12 ต าบลสระนกแก้ว อ าเภอโพนทอง  
  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ต าแหน่งและประวัติการท างาน   
 พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน        สันทนาการ ระดับ 6ว. กองการศึกษา  เทศบาลต าบล 
              โพนทอง   อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด                   
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2545 ประกาศนียบัตรบัณฑิต  การจัดการและการประเมิน

โครงการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 
 พ.ศ. 2543            ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
    กรุงเทพมหานคร 

 
 
 


	30082017115541
	1ปก
	2ประกาศคุณูปการ
	3 บทคัดย่อ
	4สารบัญ
	5บทที่ 1
	6บทที่ 2
	7บทที่ 3
	8บทที่ 4
	9บทที่ 5
	10บรรณานุกรม
	11ภาคผนวก
	12 ประวัติ



