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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)ศึกษาปัญหาในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู) 2) เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาในการ
จัดการศกึษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู 
ตามความคิดเห็นของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทน ครู และผู้ดูแล 3) เพ่ือหาแนว
ทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
หนองบัวล าภู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหน้า
ศูนย์ จ านวน 63 คน ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 120 คน และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจ านวน 97 คน สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test 
for Independent samples) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ด้วย
สถิติเอฟ (F-test) และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ แบบสัมภาษณ์ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้   
1) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร 4) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 5) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย 6) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  

2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู จ าแนกตามระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ ประสบ 
การณ์ในการท างานและหน่วยงานที่สังกัด ทั้งโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการท างาน และหน่วยงานต้นสังกัด มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  
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3. แนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู 1) แนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภูดังนี้ มีการก าหนดนโยบาย แผนและงบประมาณ
ประจ าปี จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่ง มีการนิเทศ ก ากับติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ 2) ด้านบุคลากร จัดหาบุคลากรทางการศึกษาให้มีจ านวน
เพียงพอและสอดคล้องกับจ านวนเด็ก  มีคุณสมบัติและความเหมาะสมตรงตามต าแหน่งหน้าที่ 3 ) 
ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  จัดท าแผนพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและเพียงพอ 4) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตรบุคลากรมี
ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เช่นการจัดท าแผน การท าวิจัย การสร้างนวัต 
กรรมใหม่ๆ การสอนแบบโครงงานและควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาประเมินการจัดการศึกษาให้
ได้มาตรฐานตรงตามหลักสูตรแกนกลางที่ก าหนด 5 ) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุก
ภาคส่วน ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น าชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน นักเรียน มีส่วน
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ มีการสร้างเครือข่ายหรือคณะกรรรมการศูนย์ฯเพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง 6) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ผู้บริหารควรมีการ
ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการสร้างเครือข่ายทั้งระดับต าบล อ าเภอและจังหวัด มีการ มีการ
ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินงานอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน. 
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The objectives of this research were : 1) to study problems of early 

childhood educational management of the childhood development centers under 
local government organizations in Nongbualumphu Province 2) to compare the 
problems of early childhood educational management of the childhood develop-
ment centers under local government organizations in Nongbualumphu Province  
according to opinions of the chiefs of the child development centers, care givers,  
the assistants of the caretakers and 3) to investigated the guidelines of early 
childhood educational management of the childhood development centers under 

local government organizations in Nongbualumphu Province . The samples of this 
research were total 280 persons of 63 the chiefs of the child development centers, 
120 care givers , 97 the assistants of the caretakers, selected from a total population 
through the table of Krejecie and Morgan. A stratified random sampling technique 
was also employed according to the childhood development centers’ sizes. The 
instrument of the research used to collect data was the rating-scale questionnaire 
with the entire validity of 0.981. The statistics used to analyze the data were 
comprised of frequency, percentage, mean, standard deviation. The t-test for 
independent samples and the one-way analysis of variance (ANOVA) by using F-test. 
In case paired differences were found, the Scheffe’s method was utilized. The data 
obtained from the interview were analyzed via content analysis. 

The results of the study were as follows: 
1.  The problems of early childhood educational management of the 

childhood development centers under local government organizations in 
Nongbualumphu  
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Province were overall found at moderate level. The problems were ranged in 
descending order by their mean values as follows : 1) the management of the Child 
Development Center 2) the personnel 3) the academic and curriculum activities 4) 
followed by the network to promote early childhood development 5) the building and 
environment and safety 6) participation and support of all sectors. 

2.  The comparison of the problems, classified by their educational levels, 
positions, working experiences , school type. The samples had no overall difference and 
in each aspect. However, considered each aspect, classified by school type and working 
experience was found to be different at a statistically significant level of .05. 

3.  The guidelines of early childhood educational management as follows :  
1) For the aspect of the center management, considered a policy ,annual plan and 
budgets. supervised and monitored the personnel’s performance systematically 2) For 
the aspect of the personnel, provided a sufficient educational personnel and  
appropriated to the position 3) For the aspect of   the building, Provided a plan for 
developing and restoring the buildings and environment to be safe and enough to the 
students 4) For aspect of  the environment and safety  Personnel, provided knowledge  
about educational curriculum and learning process such as making a plan, research 
,innovation, project-based teaching and  assessed by the related  education  agencies 
according to the core curriculum 5) For the aspect of  the academic ,Participated  and 
cooperated by the school educational committees, community leaders, students’ 
parents and students have participation in the activities of the centers and 6) For  
the aspect of the curriculum activities, Encouraged the child development center to 
create a network at the all levels: sub-district, districts and province .Encouraged the 
centers  to work with a  standardized quality. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณา ความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง  จากผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน า และข้อคิดเห็น
ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน และให้ก าลังใจด้วยดี เสมอมา ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญช่วย ศิริเกษ  
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์อร สดเอ่ียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุม พรมเมืองคุณ ดร.ดุษฎีวัฒน์  
แก้วอินทร์ และ ดร.สุภชัย จันปุ่ม ที่ได้กรุณาตรวจสอบ และให้ค าแนะน าในการแก้ไขปรับปรุงเครื่อง 
มือการวิจัย ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้แก่ผู้วิจัย ซึ่งมีส่วนส าคัญที่ท าให้การท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้มีความส าเร็จ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งใน
ความเสียสละของท่านเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง จากข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ทุก
ท่านที่ให้การช่วยเหลือในงานวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง 

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และเพ่ือนทุกคนที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งสนับสนุนผู้วิจัยเสมอมา
และอาจารย์ประดิษฐ์ ศรีโนนยางที่ได้อนุเคราะห์แปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งใน
พระคุณเป็นอย่างสูง คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ ครู 
และอาจารย์ทุกท่านทั้งในอดีต และปัจจุบัน ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ส่วนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 

สังคมและทางด้านการศึกษาที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นสมาคมอาเซียน ซึ่งแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2554-2559 จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
ให้เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการน าหลักคิดหลักปฏิบัติตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่ส านึกในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความเพียร มีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคม และหนุนเสริมสถาบันทางสังคมให้
แข็งแกร่งและเอ้ือต่อการพัฒนาคน พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการสั่งสมทุนทางปัญญา เชื่อมโยงการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสู่การ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพ และการด ารงชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม และจริยธรรม โดยส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กทั้งในชุมชน สถานประกอบการ และ หน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐาน
สอดคล้องกับภูมิสังคม โดยให้ความส าคัญกับคุณภาพของผู้ดูแลเด็ก และการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนสามวัย 
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11, หน้า 77-78) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
ในหมวดที่ 5 มาตรา 49 ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจัด
ให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มาตรา 80 (3) และ (4) รัฐต้องด าเนินการตาม
นโยบายฯ ว่า การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อ
พัฒนาการศึกษาของชาติจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของ
ชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมและ 
สนับสนุนการกระจายอ านาจเพ่ือเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กรศาสนา และเอกชน 
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สอดคล้องกับนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดได้ตามความ
พร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ อีกทั้งพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) บัญญัติให้ 
เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตนเอง เด็กที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและมีพัฒนาการทุก
ด้านที่เหมาะสมกับวัย ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนคุณธรรม 
จริยธรรม จะเป็นผู้ที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ เด็กในวัยแรกเริ่มของชีวิต หรือที่เรียกว่า “เด็กปฐมวัย” จัดว่าเป็นระยะที่ส าคัญที่สุดของ
ชีวิต เด็กสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นวัยแห่งการพัฒนา ทั้งนี้เพราะการพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ด้านสังคม สติปัญญา และบุคลิกภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสติปัญญาจะสามารถ
เจริญและหล่อหลอมได้ดีในช่วงวัยนี้ พัฒนาการใด ๆ ที่เกิดขึ้นในวัยนี้จะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการ
พัฒนาการในช่วงอ่ืน ๆ ของชีวิตเป็นอย่างมากเด็กอายุ 3-5 ปี เป็นวัยที่ร่างกายและสมองของเด็กก าลัง
เจริญเติบโต เด็กต้องการความรักความเอาใจใส่ ดูแลอย่างใกล้ชิด เด็กวัยนี้มีโอกาสเรียนรู้จากการใช้
ประสาทสัมผัสท้ังห้าได้ส ารวจสร้างสรรค์ เล่น ทดลอง ค้นพบด้วยตนเอง ได้มีโอกาสคิดแก้ปัญหา เลือก
ตัดสินใจใช้ภาษาสื่อความหมาย คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และอยู่รวมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ผู้ที่รับผิดชอบ
จึงมีหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ให้เด็กได้พัฒนาเต็มศักยภาพ ส่งเสริมให้เด็กสังเกต 
ส ารวจสร้างสรรค์และยิ่งเด็กมีความกระตือรือร้นยิ่งท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบจึงต้องส่งเสริม 
สนับสนุนให้ความรัก ความเข้าใจ ความเอาใจใส่เด็กวัยนี้เป็นพิเศษ เพราะจะเป็นพ้ืนฐานที่ช่วยเตรียม
ความพร้อมให้เด็กประสบความส าเร็จในการเรียนและในชีวิตของเด็กต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2546 ก) 

สถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ด าเนินการโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความแตกต่างกันในด้านมาตรฐานการศึกษาจากการศึกษาข้อมูลของส านักงานเลขา  
ธิการสภาการศึกษาพบข้อเท็จจริงจากการประเมินสถานการณ์และทดสอบพัฒนาการอย่างคัดกรอง
ในเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ซึ่งพบว่าโดยภาพรวมเด็กปฐมวัยมีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้าในด้านร่างกาย
อารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญาและจริยธรรมซึ่งส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสรุปประเด็นปัญหา
และสาเหตุของปัญหาด้านคุณภาพผู้เรียนได้แก่เด็กไม่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเด็กไม่ได้รับ
การเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีสาเหตุมา
จากความไม่พร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีไม่เพียงพอที่จะให้บริการในการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างทั่วถึงขาดหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการพ่อแม่ผู้ปกครองและครูขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเด็กตาม
วัยที่ถูกต้องเหมาะสมและเด็กบางส่วนมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกันท าให้ขาดโอกาสใน
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การรับบริการการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมี
องค์ประกอบหลายประการอาทิด้านบุคลากรด้านงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ด้านกระบวนการ
บริหารจัดการซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งล้วนมีความแตกต่างกันจึงส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 16, 17 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 66, 67 (5) ได้บัญญัติอ านาจและหน้าที่ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่ง
รวมถึงการจัดการศึกษาด้วย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ซึ่งเป็น
กฎหมายแม่บททางการศึกษาก็ได้บัญญัติไว้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใด
ก็ได้ ตามความพร้อมความเหมาะสม และความต้องการของประชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ประกอบกับ
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 30 ให้ถ่ายโอนภารกิจให้บริการสาธารณะที่รัฐด าเนินการอยู่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กระทรวงมหาดไทย, ม.ป.ป., หน้า 2) 

การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่การจัด
การศึกษาปฐมวัยถือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนื่องจากเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 3-
5 ปี จะเป็นช่วงอายุที่สามารถพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาได้
เตม็ที่ หากไม่ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาในช่วงนี้ อาจจะมีผลให้การพัฒนาการด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
เชื่องช้า ซึ่งจะกระทบต่อการเจริญเติบโตในอนาคต (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น , 2548, 
หน้า 1) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับการถ่ายโอน
จากส่วนราชการต่าง ๆ และท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง การดูแลรับผิดชอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กถือเป็นภารกิจที่ส าคัญขอองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องจัดการศึกษาและพัฒนา
เด็กเล็กในชุมชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือ
เป็นการกระจายโอกาสการเตรียมความพร้อม และพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัย และเต็มตามศักยภาพ สามารถเตรียมความพร้อมเด็กเล็กเพ่ือให้
เด็กมีความพร้อมทางวุฒิภาวะ และแบ่งเบาภาระการดูแลเด็กให้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถประกอบ
อาชีพได้อย่างผาสุกหมดความกังวลใจ (กระทรวงมหาดไทย, ม.ป.ป., หน้า 1) 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภูเป็นไปอย่างมีคุณภาพและเพ่ือเป็นการสร้างแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยจึงควรที่จะศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภูโดยมุ่งหาค าตอบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวล าภูได้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย
อย่างไร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวล าภูมีแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างไร โดยการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวล าภูในการเตรียมความพร้อมในการจัด
การศึกษาปฐมวัยและสร้างแนวทางในการพัฒนาความพร้อมให้ตรงต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 

1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู  
1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู ตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนก
ตามระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการท างานและหน่วยงานที่สังกัด 

1.2.3 เพ่ือหาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู 

 

1.3 สมมติฐำนกำรวิจัย 
1.3.1 บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัญหา

การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกั ดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
หนองบัวล าภู แตกต่างกัน 

1.3.2 บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหา
การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
หนองบัวล าภู แตกต่างกัน 

1.3.3 บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดหนองบัวล าภู แตกต่างกัน 

1.3.4 บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีหน่วยงานสังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหา
การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
หนองบัวล าภู แตกต่างกัน 
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1.4 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับปัญหา

และแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดหนองบัวล าภู ตามมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้านดังต่อไปนี้ (มาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2553, หน้า 4-53) 1) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ด้าน
บุคลากร 3) ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร 5) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และ 6) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนภูมิที ่1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใชใ้นกำรวิจัย 

สถำนภำพ 
 

1. ระดับกำรศึกษำ 
1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
2) ปริญญาตรีขึ้นไป 

2. ต ำแหน่งหน้ำที่ 
1) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษา 

การแทน 
2) ครผูู้ดูแลเด็ก 
3) ผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก 

3. ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
1) ต่ ากว่า 5 ปี 
2) 5 - 10 ปี  
3) มากกว่า10 ปี 

4. หน่วยงำนที่สังกัด 
  1) เทศบาลเมือง 
  2) เทศบาลต าบล  

3) องค์การบริหารส่วนต าบล  

ปัญหำและแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
หนองบัวล ำภู 
 

1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

2. ด้านบุคลากร 
3. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและ

ความปลอดภัย 
4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลัก 

สูตร 
5. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุน

จากทุกภาคส่วน 
6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย 
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1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัยไว้ ดังนี้ 
1.5.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภูตามแนวการจัดการศึกษาปฐมวัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 6 ด้านคือ 1) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ด้าน
บุคลากร 3) ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร 5) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และ6) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย  

1.5.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและกลุ่มเป้ำหมำย 
 1.5.2.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 1,052 คน จ านวน 236 ศูนย์ ประกอบด้วย
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์, ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  

 1.5.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้โดยใช้ตารางของเครจซี่และ

มอร์แกน (Krejcie and Morgan (1970, pp. 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 280 คน จ าแนกเป็น
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ จ านวน 63 คน ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 120 คน 
และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจ านวน 97 คน  

 1.5.2.3 กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth inter-
view) ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เนื่องจากเป็นผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเลือกเฉพาะผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key information) จ านวน 8 คน
ประกอบด้วยบุคคล 8 กลุ่มดังนี้ 1. ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น 2. ปลัดส่วนท้องถิ่น 3. ผู้อ านวยการ/หัวหน้า
กองการศึกษา 4. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5. ครูผู้ดูแลเด็ก 6. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 7. ผู้ทรงคุณวุฒิ  
8. ผู้แทนผู้ปกครอง 

1.5.3 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 1.5.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่  
   1) วุฒิการศึกษา แบ่งเป็น 2 คือ  
    - ต่ ากว่าปริญญาตรี  
    - ปริญญาตรีขึ้นไป  
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   2) ต าแหน่งหน้าที ่แบ่งเป็น 3 คือ 
    - หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ 
    - ครูผู้ดูแลเด็ก 
    - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
  3) ประสบการณ์ในการท างาน แบ่งเป็น 3 ช่วงคือ 
    - ต่ ากว่า 5 ปี 
    - 5-10 ปี 
    - มากกว่า 10 ปี 
   4) หน่วยงานที่สังกัด แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 
   - เทศบาลเมือง 
    - เทศบาลต าบล 
   - องค์การบริหารส่วนต าบล  
 1.5.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษา

ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภูที่มีการจัดการ 
ศึกษาระดับปฐมวัยให้เกิดการพัฒนาตามกรอบการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพ.ศ.2553 ซึ่ง
จ าแนกออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่  

  1)  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  2)  ด้านบุคลากร 
  3)  ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
  4)  ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
  5)  ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
  6)  ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
1.5.4 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 236 แห่งประกอบด้วย 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอโนนสัง
อ าเภอศรีบุญเรือง อ าเภอสุวรรณคูหา อ าเภอนากลาง และอ าเภอนาวัง 

 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
1.6.1 ท าให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู 
1.6.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภูใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการนิเทศ 

ก ากับติดตามในการด าเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู 
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1.6.3 น าผลการวิจัยไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวล าภูเพ่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะได้มี
มาตรฐานยิ่งขึ้น 

 

1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะของการวิจัยดังนี้ 
ปัญหำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย หมายถึง สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานหรือการ

ด าเนินงานและมีแนวโน้มท าให้งานไม่ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู ซึ่งมีมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 6 ด้าน 

แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐาน
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 6 ด้าน 

1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง การด าเนินงานการก าหนดนโยบาย
เป้าหมายวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งการจัดท าระเบียบ ข้อบังคับ การนิเทศ
และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และสามารถพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

2. ด้านบุคลากร หมายถึง คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัด ผู้อ านวยกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กผู้
ประกอบอาหารและผู้ท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หมายถึง การก าหนดมาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามขอบข่ายงานดังนี้ 

 1)  ด้านอาคารสถานที่ หมายถึง พ้ืนที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานที่ตั้งอาคารเรียนและ
อาคารประกอบทางเข้า-ออกประตูหน้าต่างรั้วและตลอดจนพื้นที่ใช้สอยอ่ืน ๆ  

 2)  ด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร
เช่นแสงสว่างเสียงการถ่ายเทอากาศสภาพพ้ืนที่ในอาคารสภาพแวดล้อมและมลภาวะ 

 3) ด้านความปลอดภัย หมายถึง มาตรการป้องกันความปลอดภัยและมาตรการ การ
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

4. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร หมายถึง มาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามขอบข่ายงานดังนี้ 

 1) ด้านวิชาการ หมายถึง การด าเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลัก 
สูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยและการน าหลักสูตรไปใช้การจัดการเรียนการสอนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผลการนิเทศการศึกษาและการ
เตรียมความพร้อมส าหรับเด็กปฐมวัย 
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 2) ด้านกิจกรรมตามหลักสูตร หมายถึง การจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้
และการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาซึ่งครอบคลุมถึงการจัดท าแผน 
การจัดประสบการณ์ ในการจัดกิจกรรมประจ าวันรวมทั้งโภชนาการส าหรับเด็กเพ่ือให้มีการพัฒนา
ทางด้านสมองสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

5. ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน หมายถึง การก าหนดมาตรฐาน
การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามขอบข่ายงานดังนี้ 

 1) ด้านการมีส่วนร่วม หมายถึง การประชุมชี้แจงให้ราษฎร์และผู้ปกครองในชุมชน
ทราบถึงประโยชน์และความจ าเป็นของการด าเนินงานการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 2) ด้านการสนับสนุนจากชุมชน หมายถึง การระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน การ
สมทบทุนการอุดหนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจากภาครัฐเอกชนองค์กรมูลนิธิ
หรือมีผู้อุทิศให้เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึง การก าหนดมาตรฐานการด าเนิน 
งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยอย่างครอบคลุม ในการที่จะพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
บุคลากรครู ทั้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ให้มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐานนั้น ควรมีการจัดตั้งและส่งเสริมการด าเนินงานของเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้ง
ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัดและระดับภาค ดังนี้ 

 1) เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 2) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพในการ

พัฒนาเด็ก 
 3) เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยระหว่าง 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูผู้ดูแลเด็กผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กรวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นและผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หมายถึง สถานที่ดูแลและให้การศึกษาเด็ก อายุระหว่าง 3-5 ปี มีฐานะ

เทียบเท่าสถานศึกษา เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ถ่ายโอนให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้แก่ ศูนย์อบรม เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด/มัสยิด กรมการศาสนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมการพัฒนา
ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เด็ก 3 ขวบ) รับถ่ายโอนจากส านักงานคณะกรรมการการประถม 
ศึกษาแห่งชาติ ฯลฯ ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง หน่วยงานที่มีภารกิจที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาเด็ก 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู ซึ่งได้แก่ เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

บุคลำกรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หมายถึง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหน้า
ศูนย ์ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กที่ท าหน้าที่ดูแลเตรียมความพร้อมพัฒนาเด็กแบบองค์รวมซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่ได้มอบหมายให้ท าหน้าที่สอนประจ าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู 

ต ำแหน่งหน้ำที่ หมายถึง ต าแหน่งพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้แก่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู 

ระดับกำรศึกษำ หมายถึง ระดับการศึกษาของบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนก
เป็นระดับก่อนปริญญา และปริญญาตรีขึ้นไป 

ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน หมายถึง อายุการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภูนับจ านวนเต็ม
ตามปีปฏิทินแบ่งเป็น 3 ช่วงดังนี้ 1) ต่ ากว่า 5 ปี 2) 5-10 ปี และ 3) มากกว่า 10 ปี 

หน่วยงำนที่สังกัด หมายถึง การแบ่งเขตการปกครองในการบริหารงานของหน่วยงาน ใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภูโดยมีการจ าแนกหน่วยงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวล าภู แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. เทศบาลเมือง (ท.ม.) 
2. เทศบาลต าบล (ท.ต.) 
3. องค์การบริหารส่วนต าบล (อ.บ.ต.) 
 



 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานความรู้ส าหรับการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

2.1 ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของท้องถิ่น  
 2.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งชาติอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 2.1.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 2.1.3 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5ปี) ระยะยาว พ.ศ.2550-2559 
2.2 นโยบายการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.2.1 ภารกิจการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.2.2 การจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2.4 ทฤษฎีพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
2.5 ปรัชญาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2.6 มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.6.1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 2.6.2 ด้านบุคลากร 
 2.6.3 ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
 2.6.4 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
 2.6.5 ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
 2.6.6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
2.7 แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.8 ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.9.1 งานวิจัยในต่างประเทศ 
 2.9.2 งานวิจัยในประเทศ 
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2.1 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของท้องถิ่น  
2.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งชาติอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก าหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น

และการจัดการศึกษา ดังนี้ 
หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา

สิบสองปี ตั้งแต ่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง 

เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย รัฐต้องด าเนินการให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษา
ทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย  ต้องมีบท 
บัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ ให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจ
ในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชน
ได้รับ การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา ตามความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐ
จัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สิน
เข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าว
อย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว และหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 250 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ 
แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และอ านาจโดยเฉพาะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ หรือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก ในการด าเนินการใด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่ง
ต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามวรรคสี่ และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อย
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและข้ันตอนในการกระจายหน้าที่ และอ านาจ ตลอดจนงบประมาณและ
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บุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย  
ในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็นหน้าที่และอ านาจขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ถ้าการร่วมด าเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือการมอบหมายให้เอกชน หรือ
หน่วยงานของรัฐด าเนินการ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมหรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วย 
งานของรัฐ ด าเนินการนั้นก็ได้ รัฐต้องด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองโดย
จัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษี ที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ ในระหว่างที่ยังไม่
อาจด าเนินการได้ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพลางก่อน 
กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องให้องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดท าบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ 
ศึกษา การเงินและการคลัง และการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็น
เพ่ือการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม การ
ป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตก 
ต่างขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ และต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ และการป้องกัน การก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย (รัฐ 
ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560, ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 134, ตอนที่ 40 ก) 

2.1.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
สาระในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 มีหลายมาตราที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้แก่มาตรา 13 (1) บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยง
ดู และการให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลมาตรา 14 (1) บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน
ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ โดยการสนับสนุนจากรัฐให้มี
ความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ มาตรา 18 (1) การจัดการ 
ศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้จัดในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ 
ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วย  
เหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียก 
ชื่ออย่างอ่ืน มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ 

ทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและตามความต้องการภายในท้องถิ่นมาตรา 42 
ให้กระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบายและให้ได้มาตรฐานการศึกษารวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) บัญญัติให้เทศบาลเมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดการศึกษา เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตนเอง 

2.1.3 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550-
2559 

วิสัยทัศน์ ในปี 2559 เด็กปฐมวัยได้รับและมีการพัฒนาที่ดีเหมาะสมอย่างรอบด้านและ
สมดุล เต็มศักยภาพ พร้อมทั้งเด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข มีพัฒนาการที่เจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย
ตามวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ือเป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาเด็กในระยะต่อ ๆ ไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีแนวคิดและแนวทางร่วมกันทั้งระดับชาติและทุกระดับในการส่งเสริมและ

สนับสนุนเด็กปฐมวัยทุกคนให้มีการพัฒนาที่สูงสุดตามศักยภาพของตนเอง 
2. เพ่ือให้กระทรวงและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องน านโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย ไปด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอย่างเห็นเป็นรูปธรรม เพ่ือพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือเป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล ข้อสนเทศ การวิจัย การติดตามและประเมินผล 
4. เพ่ือให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยมีส่วนส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายในพัฒนา

เด็กปฐมวัยช่วงอายุ 0-5 ปี ทุกคนให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ และมีครอบครัวเป็นแกนหลัก และผู้
มีหน้าที่ดูแลเด็กทั้งทุกภาคส่วนของสังคม โดยมีส่วนร่วมในการจัดบริการและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น ทั้งการพัฒนาเด็ก 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. เด็กอายุ 0-5 ปี เติบโตมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ 
2. พ่อแม่ สมาชิกใน ครอบครัว ผู้เตรียมตัวเป็นพ่อแม่ 
3. ผู้เกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรง ได้แก่ ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้เลี้ยงดูเด็ก 

พ่ีเลี้ยงเด็ก ผู้สูงอายุที่ดูแลเด็ก แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์เจ้าหน้าที่สาธารณ 
สุข ฯลฯ 

4. ชุมชน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชนต่าง ๆ และผู้น าศาสนาทั้งอาสา 
สมัครในรูปแบบต่าง ๆ กลุ่มอาชีพ นักเรียนและเยาวชน ฯลฯ 

5. สังคมได้แก่สถาบันศาสนา สื่อมวลชน สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษานักวิชาชีพและ
องค์กรวิชาชีพต่าง ๆ องค์กรของรัฐ องค์กรของเอกชน องค์กรธุรกิจ และองค์กรระหว่างประเทศฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์หลักเป็นแนวคิดและทิศทางที่จะน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการที่

ชัดเจนต่อไป ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพ่อแม่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

2.2 นโยบายการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติสิทธิของประชาชนในด้าน

การศึกษาและการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันใน
การรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายและรัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายการจัดการศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพและมาตร 
ฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกรวมทั้งปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมและสนับสนุนการ
กระจายอ านาจ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กรทางศาสนาและเอกชน จัดและมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐาน คุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกันและสอดคล้องกับ
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา,2550) 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
ก ากับดูแล ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดแนวนโยบายการจัดการศึกษา
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2545-2559) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ใช้เป็นแนวทางในการจัดและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย 

วิสัยทัศน์  คือ จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคนในท้องถิ่นให้มี
คุณลักษณะที่สามารถบูรณาการวิถีชีวิต ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของสังคมและ
ประเทศชาติ ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น (กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น, 2544, หน้า 1-13) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 การศึกษาปฐมวัยต้องมีการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาแนวคิดเพ่ือการศึกษาและเข้าใจในธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กวัยแรกเกิดถึง 8 ปี ตามหลัก
ทฤษฎีการพัฒนาการเด็กและการเรียนรู้เป็นฐาน โดยมีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ (1) เด็กปฐมวัย (2) 
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ผู้ปกครอง (3) ชุมชนและสังคม (4) ครูปฐมวัย (5) การจัดหลักสูตร (6) การจัดการเรียนรู้ (7) การ
บริหารจัดการ ฉะนั้น การจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในทุกด้านของ อปท. 
จึงเป็นสิ่งจ าเป็น ดังนี้ 

(1) เด็กปฐมวัย เด็กปกติและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษต้องได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 
ตั้งแต่ในครรภ์มารดา จนถึงอายุ 6 ปี เด็กได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านคือ พัฒนาการ
ทางสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม คุณธรรมจริยธรรม เรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เน้นสิทธิ
เด็กเพ่ือให้เด็กได้รับการดูแลช่วยเหลือ ได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งกายและจิตใจ 
ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ พ่อแม่และครอบครัวมีส่วนร่วมดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ส าหรับ
เด็กอายุต่ ากว่า 3 ปีที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลจากสถานรับเลี้ยงเด็ก โดยผู้ท าหน้าที่ดูแลเด็กจะต้องมี
ความรู้ทางการศึกษาปฐมวัย ส่วนเด็กอายุ 3-5 ปีที่ได้รับการพัฒนาจากสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็ก
ก าหนดให้ผู้ท าหน้าที่ดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กต้องมีความเป็นมืออาชีพและมีความรู้ทางการศึกษา
ปฐมวัย เด็กด าเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้รับบริการที่มีคุณภาพ
ด้านสุขภาพทางกายและจิตใจอย่างสม่ าเสมอ ได้รับการแก้ปัญหาข้อบกพร่องอย่างถูกต้องและทันต่อ
สถานการณ ์

(2) ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ได้รับความรู้ความเข้าใจและมีทักษะใน
การอบรมดูแล จัดประสบการณ์และจัดสภาพแวดล้อมในเด็กอย่างเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ โดย
สามารถเข้าถึงความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร โปสเตอร์ แผ่นพับ รายการวิทยุโทรทัศน์ Website 
โรงเรียนมีบทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรมการให้การศึกษาแก่พ่อ แม่และผู้ปกครองในรูปแบบ การ
ประชุมกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก กิจกรรมสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน แผ่นพับและจัดกิจกรรมแนะแนวความรู้
ทางการศึกษาปฐมวัยแก่ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม ส่งเสริมให้ผู้ปกครองร่วมประเมินผลพัฒนาการ
เด็ก ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กและโรงเรียนระดับปฐมวัยมีชมรมหรือสมาคมผู้ปกครองร่วมมือกับ
โรงเรียนเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก นอกจากนี้สื่อมวลชนมีบทบาทส าคัญในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ 
เฝ้าระวังและร่วมพัฒนาเด็กโดยวิธีเผยแพร่ความรู้และทักษะในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก กระตุ้นในสังคม
เห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็ก 

2.2.1 ภารกิจการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจในการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 1. การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กตั้งแต่

แรกเกิดถึงก่อนการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา เต็มตามศักยภาพและมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
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 2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการจัดการศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาและวางรากฐานชีวิต
การเตรียมความพร้อมของเด็กท้ังด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพและสังคมให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานรวมทั้งให้
ค้นพบความต้องการ ความสนใจ ความถนัดของตนเองด้านวิชาการวิชาชีพสามารถใช้ในการประกอบ 
การงานอาชีพและทักษะทางสังคมโดยให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และมีความส านึกในความเป็นไทย 

 3. การจัดบริการให้ความรู้ด้านอาชีพเป็นการจัดบริการและส่งเสริมในการสนับสนุน
พัฒนาความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน รวมทั้งการรวมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 

 4. การจัดการส่งเสริมกีฬานันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชนเป็นการจัดและ
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการกีฬานันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชนให้แก่เด็กเยาวชน
รวมทั้งประชาชนทั่วไปอย่างหลากหลาย 

 5. การด าเนินงานด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นการด าเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะกิจกรรมที่เน้นเอกลักษณ์และความเป็นไทยของท้องถิ่น 

สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคนในท้องถิ่น ให้มี
คุณลักษณะที่สามารถบูรณาการในวิถีชีวิต ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของสังคมและ
ประเทศชาติตามหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและ เป็นภารกิจ
ที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา ทั้งในระดับการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาตลอดชีวิต รวมถึงการส่งเสริมกีฬานันทนาการและกิจกรรมเด็ก
เยาวชนการอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจ 

อารมณ์ สังคม สติปัญญาให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือให้เด็กที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้รับการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครบตามหลักสูตรอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

3. เพ่ือพัฒนาการด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
คุณภาพประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐก าหนดและตรงตามความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยมุ่งพัฒนาให้เกิดความสมดุล ทั้งทางด้านปัญญาจิตใจ ร่างกาย 
สังคม ระดับความคิด ค่านิยมและพฤติกรรมซึ่งเน้นวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

4. เพ่ือให้การจัดการศึกษาของท้องถิ่น ด าเนินการไปตามความต้องการและค านึงถึงการมี
ส่วนร่วม การสนับสนุนของบุคคล ครอบครัว ชุมชน เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ 
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สถาบันศาสนา สถานประกอบการและประชาชนในท้องถิ่นในการจัดการศึกษาทุกระดับตามศักยภาพ
และความสามารถของท้องถิ่น 

5. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ได้มีการออกก าลังกายและร่วม
กิจกรรมนันทนาการกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เพ่ือพัฒนาให้เป็นคนที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกายสติ  
ปัญญา จิตใจและสังคม โดยตระหนักถึงคุณค่าของการกีฬานันทนาการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
เด็กและเยาวชนให้เป็นแนวทางท่ีถูกต้องและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

6. เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการสร้างและพัฒนาอาชีพ เพ่ือคุณภาพชีวิต
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ขาดโอกาส ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้พิการทุพพลภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพให้มีงานท าไม่ให้เป็นภาระแก่สังคม 

7. เพ่ือบ ารุงศาสนาและอนุรักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทุกระดับโดยให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งพัฒนาให้เกิดความสมดุลตามศักยภาพและความสามารถของท้องถิ่น 

นโยบายการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2545 -
2559) 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดแนวทางนโยบายในการจัดการศึกษาในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 

1. นโยบายด้านความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เร่งรัดจัดการศึกษาให้
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการเข้ารับการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีให้
ได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนองค์กร
ชุมชน เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนในท้องถิ่นมีสิทธิ
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. นโยบายด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยได้เข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนในท้องถิ่นมีสิทธิ และมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

3. นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานและจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 

4. นโยบายด้านระบบบริหารและการจัดการศึกษา จัดระบบการบริหารและการจัดการ
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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โดยมีเอกภาพเชิงนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ อีกทั้งมีความพร้อมในการด าเนินการจัด
การศึกษาและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท้องถิ่น การก าหนดนโยบายและแผน 
การจัดการศึกษาให้ค านึงถึงผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเอกชนหรือรับฟังความคิดเห็นของ
เอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาด้วย 

5. นโยบายด้านครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา วางแผนงานบุคคล เพ่ือใช้ในการ
ประสานข้อมูลและเป็นข้อมูลในการน าเสนอพิจารณาสรรหาบุคลากร พร้อมทั้งมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีคุณภาพ และมี
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยมีสิทธิประโยชน์สวัสดิการค่าตอบแทนเพียงพอและ
เหมาะสมกับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง 

6. นโยบายด้านหลักสูตร ให้สถานศึกษาจัดท ารายละเอียดสาระหลักสูตรแกนกลางและ
สาระหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับการศึกษา ทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ความเป็นไทยความเป็นพลเมืองดีของสังคมและชาติ โด
ค านึงถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ 

7. นโยบายด้านกระบวนการเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในความเป็น
ไทยและสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุดการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพให้เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและส่งเสริมให้
ผู้สอนสามารถวิจัย เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 

8. นโยบายด้านทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งด้านงบประมาณการเงินทรัพย์สินในประเทศจากรัฐ
บุคคล องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืนและทาง
ประเทศมาใช้จัดการศึกษาและจัดสรรงบประมาณให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความส าคัญสูงสุดต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

9. นโยบายด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนา
แบบเรียน เอกสารทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาอ่ืนโดย
เร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีแรงจูงใจในการผลิต
รวมถึงการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาตลอดจนการสื่อสารทุกรูปแบบ สื่อตัว 
น าและโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นที่จ าเป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคมและ
การสื่อสารในรูปอ่ืน ๆ  

10. นโยบายด้านการส่งเสริมกีฬานันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน ส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานด้านการกีฬานันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
บริการแก่เด็กเยาวชน ประชาชนอย่างหลากหลายพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 



20 

11. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือให้มีการประกอบอาชีพ
อิสระที่ถูกต้องตามกฎหมายจัดให้มีการรวมกลุ่มอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนการระดมทุนและ
การจัดการน าวิทยาการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการประกอบอาชีพการจัดการตลาดให้ได้
มาตรฐานและความเหมาะสมตามสภาพท้องถิ่น 

12. นโยบายด้านการศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นบ ารุง  
รักษาส่งเสริมและอนุรักษ์สถาบันศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้
เกิดสังคมภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้และสังคมที่เอ้ืออาทรต่อกันสืบทอดวัฒนธรรมความภาคภูมิใจใน
เอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2.3.1 การจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. ความหมายของการศึกษาปฐมวัย 
 จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้มีนักการ

ศึกษากล่าวไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2540, หน้า 120) ได้ให้ความหมายของการ 

ศึกษาปฐมวัยว่าหมายถึง การศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษาและการพัฒนาเด็กเล็ก ที่มีอายุระหว่าง 3-5 
ปี ซึ่งสถานที่จัดการศึกษาของเด็กระดับนี้ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้แก่ 
ศูนย์เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซ่ึงมีความต้องการพิเศษหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่อเป็น
อย่างอ่ืน 

 ภรณี คุรุรัตนะ (2540, หน้า 22) กล่าวถึง การศึกษาปฐมวัยว่า หมายถึง การจัดการ
ศึกษาท่ีครอบคลุมการดูแล และการศึกษาท่ีจัดให้กับเด็กแรกเกิดถึงอายุ 8 ปี รวมถึงการศึกษาอนุบาล
ศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาปฐมวัย 

 นภเนตร ธรรมบวร (2542, หน้า 31) ได้ให้ความหมายของการศึกษาปฐมวัยไว้ว่า 
หมายถึง การจัดการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาการในเด็ก ตั้งแต่
แรกเกิดถึง 8 ขวบหรือชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การจัดการเด็กในที่นี้รวมถึงการจัดการศึกษาอย่างเป็น
ทางการ (Formal Group Settings) และการจัดการศึกษาแบบไม่เป็นทางการ (Informal Group 
Settings) เพราะการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยดังกล่าวถือเป็นรากฐานของการเรียนรู้ในอนาคต 

 สรุปได้ว่า การศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาที่จัดขึ้น เพ่ือช่วยเหลือ ดูแล และสนับสนุน
แก่ครอบครัวและผู้ปกครอง ที่สืบเนื่องมาจากปัญหาการท างานของผู้ปกครอง ปัญหาครอบครัว และ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงท าให้การบริการการศึกษาต้องครอบคลุมการดูแลเด็ก และการศึกษา
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ตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 8 ปี ทั้งนี้การอนุบาลศึกษา จึงถูกจัดเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาปฐมวัย และผู้ท า
หน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยจะต้องมีความรู้ทางด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านพัฒนาการของเด็กและ
การอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่าง ถูกต้อง โดยสอดคล้องกับงานและภารกิจที่จัดขึ้นในสถานเลี้ยงเด็ก โรงเรียน
เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล 

  2. ความเป็นมาของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ผ่านมามีชื่อเรียกที่หลากหลาย เช่น การอนุบาลศึกษา 

การศึกษาก่อนประถมศึกษา การศึกษาก่อนวัยเรียนและการศึกษาปฐมวัย แต่ความหมายที่เป็นสากล 
นั้นหมายถึงการจัดการศึกษาในลักษณะการอบรมเลี้ยงดูเด็กและให้การศึกษาไปพร้อมกัน เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้กับ เด็กแรกเกิด-5 ปี หรือก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา ประเทศไทยมีการจัดการ 
ศึกษาปฐมวัยมานานมากกว่า 50 ปีมีสถานศึกษาหลายประเภท เช่น โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, โรงเรียนอนุบาลเอกชน ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนั้นเมื่อประกาศใช้พระราชบัญญัติการ 
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ท าให้บุคคลครอบครัว องค์กรชุมชน สามารถจัดการศึกษา ได้
เอง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.2548,หน้า1) 

  3. ความส าคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  การศึกษาปฐมวัย เป็นการศึกษาท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นรากฐานของการ

ด ารงชีวิตของมนุษย์ และมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนเราเป็นอย่างมากดังนั้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยคว ร
เริ่มต้นตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี เพราะว่าเป็นระยะที่ส าคัญที่สุดของชีวิต เด็กสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้
อย่างรวดเร็วเพราะ เป็นวัยแห่งการพัฒนาซึ่งนักการศึกษาและนักจิตวิทยามีความคิดเห็นตรงกันว่า 
การพัฒนาเด็กในวัยนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาทางด้านสมองของบุคคล โดยเฉพาะ
ระบบประสาทและเซลล์สมองจะมีการเจริญเติบโตประมาณ ร้อยละ 70-80 ของผู้ใหญ่ และการศึกษา
ในช่วงวัยนี้ จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กได้มีความเจริญเติบโตเต็มตามศักยภาพ โดยการอบรม
เลี้ยงดูเด็กได้ควบคู่ไปกับการให้การศึกษาที่เป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต พระราชบัญญัติการ 
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 13 (1) ได้ก าหนดให้บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง 

 มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
และการให้การศึกษากับบุตรหรือบุคคลที่อยู่ในความดูแล (ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 
2544 ข, หน้า 4) ดังนั้นเพ่ือเสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม 
สติปัญญา และบุคลิกภาพนโยบายและแผนการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย (0 -5 ปี) พ.ศ. 2545-2549 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยไว้ 5 ประการ 
ดังนี้ 

  1. การพัฒนามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์ช่วงปฐมวัย
และต่อเนื่องตลอดชีวิต 



22 

  2. หลักวิชาการและการวิจัยได้แสดงว่าปัจจัยแวดล้อมและการเลี้ยงดูที่เหมาะสม 
สามารถเปลี่ยนโครงสร้างและประสิทธิภาพการท างานของสมองมนุษย์ได้ เวลาที่ส าคัญและจ าเป็น
ที่สุดในการพัฒนาสมองคือในช่วง 5 ปีแรกของชีวิต 

  3. การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ที่ยั่งยืนและป้องกันปัญหาสังคมในระยะยาว จ าเป็นต้อง
เริ่มพัฒนาตั้งแต่ปฐมวัย โดยเน้นให้ครอบครัวเป็นแกนหลักและชุมชนเป็นฐานที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
ในการพัฒนาเลี้ยงดูเด็กทุกขั้นตอน 

  4. แนวคิดในการพัฒนาเด็ก เพ่ือให้มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลนับตั้งแต่ปฏิสนธิ
จวบจนเจริญวัย จ าเป็นต้องมีการตื่นตัวและผนึกก าลังกันทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันส่งเสริม
ครอบครัวให้พ่อแม่มีความรัก ความรู้ สามารถเลี้ยงดูบุตรหลานได้ถูกวิธี 

  5. ผู้ดูแลเด็ก ครู รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้เจริญเติบโตมีพัฒนาไปในทางที่พึงประสงค์ บุคคลเหล่านี้ต้องมีหลักวิชาและทักษะในการ
เลี้ยงดูเด็ก 

 กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท าแนวการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กระดับก่อน
ประถมศึกษาเม่ือ พ.ศ. 2539 ซึ่งต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงแนวการจัดประสบการณ์ระดับ
ก่อนประถมศึกษาและประกาศใช้เป็นหลักสูตรก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540 และได้พัฒนา
เป็นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หลักสูตรดังกล่าวจึงมีความ
ครอบคลุมต่ออายุเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิด-5 ปี โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนตามช่วงอายุ คือ อายุแรกเกิด-3 
ปีและอายุ 3-5 ปีซึ่งในช่วงกลุ่มอายุแรกการอบรมเลี้ยงดู จะมุ่งเน้นที่พ่อแม่และครอบครัว ส่วนช่วง
กลุ่มอายุหลังมีสถานศึกษาดูแล ได้แก่ สถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
กระจายอยู่ทั่วประเทศ จัดการศึกษาปฐมวัย คือ ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 -2 ดูแลเด็กอายุ 4-5 ปี 
สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1,2,3 ดูแลเด็กอายุ 3 -5 ปี 
นอกจากนั้นสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการศึกษาปฐมวัย ตั้งแต่เด็กอายุ 3 ปี-5 ปี 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2548,หน้า 1) 

  สรุปได้ว่า จากข้อมูลดังกล่าว การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย เป็นสิ่งจ าเป็น
และส าคัญต่อการพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา 
ที่จะส่งผลไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นทรัพยากรของมนุษย์ที่มีค่าเพ่ือพัฒนาประเทศชาติ
สืบไป 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของนักปรัชญาในแต่ละยุคสมัยมีผู้กล่าวถึงและ
เป็นที่ยอมรับ รวมถึงการน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน ซึ่งมีนักการศึกษา
หลายท่านทีไ่ด้เสนอแนวคิดท่ีส าคัญ ไว้ดังนี้ 
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เฟรอเบล (Froebel. 1974 อ้างใน นภเนตร ธรรมบวร, 2546, หน้า 9) นักศึกษาชาว
เยอรมันมีความเชื่อว่าครูควรจะส่งเสริมพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็ก ให้เจริญขึ้นด้วยการกระตุ้น
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างเสรี โดยใช้การเล่นและกิจกรรมเป็นเครื่องมือ จัดอาคารสถานที่ให้ร่ม
รื่นและเน้นเรื่องกิจกรรมของเด็ก 

ดิวอ้ี (Dewey. 1973 อ้างใน นภเนตร ธรรมบวร, 2546, หน้า 10) ได้กล่าวไว้ว่าเด็กควร
จะมีเสรีภาพในการคิดการแสดงออก การจัดการศึกษาจะต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เขาไม่เห็นด้วยกับ
การที่จะให้เด็กนักเรียนเป็นฝ่ายรับ โดยให้ครูเป็นฝ่ายสอนตลอดเวลา จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น 
ล้วนมีคุณค่าในการน ามาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสิ่งที่มุ่ง
หมายมีความสอดคล้องกันในหลักการที่สนองความต้องการของเด็กในวัยนี้ และเน้นถึ งการให้อิสระ 
ให้เด็กได้แสดงออกตามธรรมชาติ และมีเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด 

สรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นการส่งเสริมพัฒนาการตามธรรม 
ชาติของเด็ก และสนองความต้องการของเด็ก การจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการให้
อิสระแก่เด็กมีเสรีภาพในการกล้าแสดงออกท้ังด้านความคิด และได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป 

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอแนวทางหลักการจัด

การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ก, หน้า 1) ไว้ดังนี้ 
1. หลักการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมต้อง เริ่มจากการพัฒนาด้านร่างกายให้แข็งแรงและ

สมบูรณ์กระตุ้นให้สมองได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เพ่ือพัฒนาด้านความรู้สึกจิตใจและอารมณ์ให้เป็น
ผู้มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและมีความ เชื่อมั่นในตนเอง ร่าเริง แจ่มใส สามารถควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองได้ เพ่ือพัฒนาด้านสังคมโดยให้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข รวมทั้งพัฒนาสติปัญญาส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์บนวิถีชีวิตของเด็กตามสภาพครอบครัวบริบทของชุมชนสังคมและวัฒนธรรมไทย 

2. หลักการจัดประสบการณ์ที่ยึดเด็กเป็นส าคัญ โดยจัดการอบรม เลี้ยงดู ด้วยความรัก
ความเอาใจใสและจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เน้นเรียนให้สนุกเล่นให้มีความรู้ และเกิดพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล 

3. หลักการสร้างเสริมความเป็นไทย โดยการปลูกฝังจิตส านึกความเป็นคนไทย ความเป็น
ชาติไทยที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม เคารพนับถือและกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา มีชาติ ศาสนาพระมหา 
กษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ ท าให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในตนเอง ครอบครัว ท้องถิ่นและ
ประเทศไทย 

4. หลักความร่วมมือโดยครอบครัวชุมชนและสถานศึกษาร่วมมือกันในการอบรมเลี้ยงดู
และพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพ และมี
ความสุขตลอดจนพร้อมที่จะเรียนรู้ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
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5. หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาปฐมวัยต้อง
สอดคล้องกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 นโยบายการ 
ศึกษาของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สรุปได้ว่า หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สอนยึดเป็นแนวทาง
หลักมาตรฐานส าคัญในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาสมวัย อย่างสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

2.3.2 มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานการ 

ศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 24 มาตรฐาน 104 
ตัวบ่งชี้ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ม.ป.ป., หน้า 1-34) ประกอบด้วยมาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
(จ านวน 5 มาตรฐาน 24 ตัวบ่งชี้) 

มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรมจริยธรรมมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
หมั่นพัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดีมีครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 

ตัวบ่งช้ี 
1. มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
2. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชน 
3. มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและการพัฒนาผู้เรียน 
4. มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า 
5. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
6. สอนตามวิชาเอก-โทหรือตรงตามความถนัด 
7. มีจ านวนเพียงพอ (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน) 
มาตรฐานที่ 2 ครูมีความสามารถในการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิ 

ภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งช้ี 
1. มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
2. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
3. มีความสามารถในการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. มีความสามารถในการสื่อเทคโนโลยีการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและ 
5. มีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริงเหมาะสมตามวัย 



25 

6. มีการน าผลการประเมินพัฒนาการมาปรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

7. มีการศึกษา/วิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร

จัดการ 
ตัวบ่งช้ี 
1. มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
2. มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้น าทางวิชาการ 
3. มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 
4. การบริหารงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนและอายุตามเกณฑ์ 
ตัวช้ีวัด 
1. มีอัตราส่วนจ านวนผู้เรียนต่อห้องเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. ผู้เรียนมีเกณฑ์อายุตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งช้ี 
1. มีอาคารเรียนอาคารประกอบห้องเรียนห้องพิเศษวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอ 
2. มีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา 
3. มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 
4. มีสภาพแวดล้อมพ้ืนที่สีเขียวและแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา 
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา (จ านวน 8 มาตรฐาน 40 ตัวบ่งช้ี) 
มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

อย่างเป็นระบบครบวงจร 
ตัวบ่งช้ี 
1. จัดองค์กรโครงสร้างและระบบการบริหารงานที่เหมาะสม 
2. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
ตัวบ่งช้ี 
1. กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
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2. บริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาโรงเรียน 
4. บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและเป้าหมายชัดเจน 
5. มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในการบริหารการศึกษา 
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
ตัวบ่งช้ี 
1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายตามความสนใจ 
3. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ 
5. มีการบันทึกมีการรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
6. มีการนิเทศการเรียนการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
7. น าแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์ 
8. ส่งเสริมการศึกษา/วิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์ติดตามผลและใช้ผลเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
ตัวบ่งช้ี 
1. จัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็งและทั่วถึงกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสมองตอบสนองความสนใจและส่งเสริมความคิดสร้าง 

สรรค์ของผู้เรียน 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัดของผู้เรียนให้เต็ม

ตามศักยภาพ 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีศิลปะและการเคลื่อนไหว 
6. จัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
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ตัวบ่งช้ี 
1. จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
2. มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
3. ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม 
4. จัดห้องเรียนห้องพิเศษ พ้ืนที่สีเขียว สนามเด็กเล่นและสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ

ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
5. จัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตัวบ่งช้ี 
1. เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม 
2. สนับสนุนให้แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า

หลักสูตรระดับการศึกษา 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรศาสนา สถาบันทาง

วิชาการ องค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 
ตัวบ่งช้ี 
1. เป็นแหล่งวิทยาการในการให้ความรู้และบริการชุมชน 
2. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วน

หนึ่งของการบริหารการศึกษา 
ตัวบ่งช้ี 
1. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
2. พัฒนามาตรฐานการศึกษา 
3. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
6. ประเมินคุณภาพการศึกษา 
7. จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
8. ผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานด้านการผลิต (ผู้เรียน) (จ านวน 11 มาตรฐาน 40 ตัวบ่งช้ี) 
มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
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ตัวบ่งช้ี 
1. มีวินัยมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามข้อตกลงเบื้องต้น 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีความกตัญญูกตเวที 
4. มีเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสียสละมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 
5. ประหยัดใช้สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
6. มีมารยาทปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม 
มาตรฐานที่ 15 ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ตัวบ่งช้ี 
1. รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
2. เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานที่ 16 ผู้เรียนมีทักษะในการท างานรักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
ตัวบ่งช้ี 
1. สนใจและกระตือรือร้นในการท างาน 
2. ท างานจนส าเร็จและภูมิใจในผลงาน 
3. เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4. มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพที่สุจริต 
มาตรฐานที่ 17 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณมี

ความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 
ตัวบ่งช้ี 
1. สามารถสรุปความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ 
2. แก้ไขปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
3. มีจินตนาการและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
มาตรฐานที่ 18 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ี 
1. มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก 
2. มีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 
3. มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะกับวัย 
4. มีทักษะในการสังเกตและการส ารวจ 
5. มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์และการกะประมาณสามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะต่าง ๆ  
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6. มีความรู้ในเรื่องตนเองบุคคลที่เกี่ยวข้องธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
มาตรฐานที่ 19 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งช้ี 
1. มีความสนใจใฝ่รู้รักการอ่านและรู้จักตั้งค าถาม 
2. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวและสนุกกับการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 20 ผู้เรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
ตัวบ่งช้ี 
1. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติภัย 
2. มีน้ าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
3. รู้จักสิ่งเสพติดให้โทษและสิ่งมึนเมา 
4. มีความม่ันใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
5. ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู ผู้อื่นและชอบมาโรงเรียน 
มาตรฐานที่ 21 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
ตัวบ่งช้ี 
1. สนใจและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
2. สนใจและร่วมกิจกรรมด้านดนตรีและการเคลื่อนไหว 
3. สนใจและร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย 
มาตรฐานที่ 22 ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวชุมชนสังคมและปฏิบัติตนตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวบ่งช้ี 
1. เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 
2. เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นรักษาสิทธิเสรีภาพของตนเองและมีความเป็นประชาธิปไตย 
3. เคารพและปฏิบัติตามค าสั่งสอน ค าแนะน าของพ่อแม่ครูญาติและผู้ใหญ่ 
4. รู้จักท้องถิ่นและรักท้องถิ่น 
มาตรฐานที่ 23 ผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง

และชุมชน 
ตัวบ่งช้ี 
1. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจคุณภาพของผู้เรียน 
2. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความประพฤติการปฏิบัติตนตามมาตรฐานและ

จรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
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3. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการให้ปรึกษาแนะน า 
ตลอดจนการช่วยเหลือด้านอ่ืน ๆ แก่ชุมชน 

มาตรฐานที่ 24 สถานศึกษามีมาตรฐานเป็นที่พึงพอใจและยอมรับโดยผู้ปกครองและ
ชุมชนให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

ตัวบ่งช้ี 
1. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ

การให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์วิชาการและอ่ืน ๆ ของสถานศึกษาแก่ชุมชน 
2. ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาและให้การสนับสนุน

ทรัพยากรปัจจัยต่าง ๆ ในการจัดและพัฒนาการศึกษา 
สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาปฐมวัยมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหลักประกัน

ได้ว่าเด็กปฐมวัยซึ่งจะเติบโตเป็นเยาวชนของชาติในอนาคตต้องได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและ
เท่าเทียมกันส่วนกลางจึงได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์กลางที่ใช้ในการเทียบ 
เคียงตรวจสอบคุณภาพและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เกณฑ์คุณภาพส าคัญท่ีบ่งชี้ถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน 

 

2.4 ทฤษฎีพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
การพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่มีพัฒนาการที่ดี เป็นไปอย่างสมบูรณ์นั้น จะต้องใช้ระยะเวลาโดย

เริ่มตั้งแต่วัยเด็ก ทั้งนี้มีแนวทางการพัฒนาโดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (วรานี
เวสสุนทรเทพ, 2553, หน้า 39-41) ดังนี้ 

2.4.1 ทฤษฎีพัฒนาการจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ 
ฟรอยด์ (Freud) เป็นนักจิตวิทยาชาวออสเตรียได้ศึกษาบุคลิกภาพของมนุษย์โดยจิต

วิเคราะห์ และเชื่อว่า พัฒนาการบุคลิกภาพของคนขึ้นอยู่กับการตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐาน
ทางด้านสรีระหรือที่เขาเรียกว่า แรงขับ โดยสัญชาติญาณแรงขับดังกล่าว มี 3 ประเภท ได้แก่ แรงขับ
ทางเพศ (Libido) แรงขับหรือความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ (Life-Preserving Drive) และแรงขับหรือ
ความต้องการที่จะแสดงความก้าวร้าว (Aggressive Drive) พฤติกรรมของมนุษย์ตามแนวคิดของ 
ฟรอยด์ เป็นผลจากการที่มนุษย์ได้รับหรือไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการเหล่านั้น แรงขับ ทั้ง 3 
ประการ อยู่ในระดับส่วนลึกของคนหรือที่เรียกกันว่า “จิตไร้ส านึก” เขาเชื่อบุคลิกภาพของคนมีผล
สืบเนื่องจากความส าเร็จ เมื่ออยู่ในวัยเด็ก โครงสร้างทางจิตของบุคลิกภาพ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

1.1 อิด (Id) หมายถึง พลังหรือแรงผลักที่มีมาแต่ก าเนิดเป็นสันดานดิบของมนุษย์ที่มีแต่
ความต้องการสนองตอบแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่ค านึงถึงสิ่งใด ฟรอยด์ เห็นว่าแรงผลักชนิดนี้มีอยู่ใน
ทารก 
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1.2 อีโก้ (Ego) เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างบุคลิกภาพที่ได้มีการคิดรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
และมีการวางแผนการรู้จักรอคอย ร้องขอหรืออ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ 

1.3 ซุปเปอร์อีโก้ (Superego) เป็นส่วนของบุคลิกภาพที่คอยควบคุมหรือปรับการแสดง 
ออกของอิดและอีโก้ ให้สอดคล้องกับเหตุผลความถูกผิดคุณธรรมหรือจริยธรรมขั้นตอนของพัฒนาการ
ด้านบุคลิกภาพ 

ขั้นที่ 1 ขั้นปาก (Oral Stages) อายุแรกเกิด-1 ปี 
ขั้นที่ 2 ขั้นทวารหนัก (Anal Stage) เป็นระยะพัฒนาบุคลิกภาพเด็กวัย 1-3 ปี 
ขั้นที่ 3 อวัยวะเพศข้ันต้น(Phallic Stage) เป็นระยะพัฒนาบุคลิกภาพวัย 3-5 ปี 
ขั้นที่ 4 ขั้นพัก (Latency Stage) เป็นระยะพัฒนาบุคลิกภาพของวัย 5-12 ปี 
2.4.2 ทฤษฎีพัฒนาการด้านจิตสังคมของอีริคสัน 
อีริคสัน (Erikson) เป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการที่มีชื่อเสียงและให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม

มาก อีริคสัน มีแนวคิดว่า วัยเด็กเป็นวัยที่ส าคัญและพร้อมเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวหากประสบ 
การณ์และสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กดี เด็กจะมองโลกในแง่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเองในทางตรงกันข้าม 
หากประสบการณ์และสภาพแวดล้อมไม่ดีไม่เอ้ือหรือส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของเด็กเด็กจะกลาย เป็นคน
มองโลกในแง่ร้ายไม่ไว้วางใจผู้อื่น ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 

ขั้นพัฒนาการตามทฤษฎีของอีริคสัน ประกอบด้วย 6 ขั้น ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ระยะทารก (Infancy Period) อายุ 0-2 ปี : ขั้นไว้วางใจและไม่ไว้วางใจผู้อ่ืน (Trust 

Versus Mistrust) 
ขั้นที่ 2 วัยเริ่มต้น (Toddler Period) อายุ 2-3 ปี : ขั้นที่มีความเป็นอิสระกับความละอาย

และสงสัย (Autonomy Versus Doubt or Shame) 
ขั้นที่ 3 ระยะก่อนไปโรงเรียน (Preschool Period) อายุ 3-6 ปี : ขั้นมีความคิดริเริ่มกับ

ความรู้สึกผิด(Initiative Versus Guilt) 
ขั้นที่ 4 ระยะเข้าโรงเรียน (School Period) อายุ 6-12 ปี : ขั้นเอาการเอางานกับความมีปม

ด้อย (Industry Versus Inferiority) 
ขั้นที่ 5 ระยะวัยรุ่น (Adolescent Period) อายุ 12-20 ปี : ขั้นการเข้าใจอัตลักษณะของ

ตนเองกับไม่เข้าใจตนเอง (Identity Versus Role Confusion) 
ขั้นที่ 6 ระยะต้นของวัยผู้ใหญ่ (Early Adult Period) อายุ 20-40 ปี : ขั้นความใกล้ชิดสนิท

สนมกับความรู้สึกเปล่าเปลี่ยว (Intimacy Versus Isolation) 
สรุปได้ว่า ทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพของอีริคสัน ได้แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่อง

ของการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลตั้งแต่ทารกจนถึงวัยสูงอายุท าให้เป็นแนวทางส าคัญในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กโดยเฉพาะในวัยทารกซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของพัฒนาการในวัยต่อไป 
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2.4.3 ทฤษฎีวุฒิภาวะของกีเซล 
อารี รังสินันท์ (2530, หน้า 67-68) ได้สรุปคิดแนวคิดทฤษฎี ของกีเซล ว่า วุฒิภาวะ 

(Maturity) เป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากกว่าประสบการณ์หรือสิ่งแวดล้อม แต่การที่เด็กแต่ละวัยจะ
สามารถท าสิ่งต่าง ๆ ได้ เนื่องมาจากการที่เด็กถึงความพร้อม หรือถึงขั้นวุฒิภาวะนั้นเอง กีเซล มี
ความเห็นว่าความพร้อมเป็นเรื่องของธรรมชาติและควรให้เด็กพร้อมเสียก่อน กีเซล ได้แบ่งพัฒนา  
การของเด็กออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 

1. พฤติกรรมทางการเคลื่อนไหว (Motor Behavior) หมายถึง การบังคับกล้ามเนื้ออวัยวะ
ต่าง ๆ ของร่างกายและความสัมพันธ์ทางการเคลื่อนไหวทั้งหมด พฤติกรรมกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการทรง
ตัว การควบคุมกล้ามเนื้อ การทรงตัวของศีรษะ การนั่ง การยืน คลาน เดินจับยึดวัตถุและการเล่นหรือ
กระท ากับวัตถุ (Manipulation) 

2. พฤติกรรมการปรับตัว (Adaptive Behavior) พฤติกรรมกลุ่มนี้ควบคุมทางด้านความ 
สัมพันธ์การใช้มือและสายตาในการเข้าถึงวัตถุ การแก้ปัญหาในการปฏิบัติการ ส ารวจและการจัด
กระท าต่อวัตถุ เช่น การวาดภาพการตีระฆัง เป็นต้น 

3. พฤติกรรมทางด้านภาษา (Language Behavior) พฤติกรรมกลุ่มนี้ หมายถึง พฤติกรรม
ทางด้านการติดต่อสื่อสาร เช่น การแสดงออกทางใบหน้าท่าทางการใช้อวัยวะต่าง  ๆ รวมถึงความ
เข้าใจจากการสื่อสารของผู้อื่น 

4. พฤติกรรมทางสังคมบุคคล (Personal Social Behavior) พฤติกรรมกลุ่มนี้ หมายถึง
การตอบสนองของเด็กต่อบุคคลอ่ืน ในด้านวัฒนธรรมทางสังคม แบบของพฤติกรรม เช่น การเลี้ยงดู
การตอบสนองต่อการฝึกหัดในสังคมต่าง ๆ อัน ได้แก่ การเล่นพัฒนาการทางด้านความเป็นเจ้าของ
การยิ้มและการตอบสนองต่อบุคคลอ่ืน ต่อวัตถุบางอย่าง กีเซล มีความเห็นว่า ขึ้นอยู่กับพัฒนาการ
ของเด็กในแต่ละวัย ซึ่งจะพัฒนาไปตามธรรมชาติ เมื่อถึงวัยนั้น ๆ เด็กจะท าพฤติกรรมต่าง ๆ ได้โดย
ไม่ต้องฝึก ดังนั้นพ่อแม่จึงควรให้เด็กมีอิสระในการเลือกเพ่ือน เลือกเล่น ตามความสามารถและความ
สนใจอย่าบังคับเด็ก หรือเร่งให้เด็กเรียนก่อนที่เด็กจะพร้อม เพราะจะเกิดผลเสียกับเด็กในเวลาต่อมา 

สรุปได้ว่า วุฒิภาวะ เป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก เด็กแต่ละวัยจะสามารถท าสิ่งต่าง  ๆ ได้ 
ต้องถึงขั้นวุฒิภาวะหรือถึงขั้นความพร้อมเมื่อถึงวัยนั้น ๆ เด็กก็จะท าพฤติกรรมต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องฝึก
หรือการเตรียม ซึ่งจะพัฒนาไปตามธรรมชาติ ดังนั้นพ่อแม่จึงควรให้เด็กมีอิสระในการเลือกเล่นเลือก
เพ่ือน ตามความสนใจและความสามารถสามารถ โดยไม่ต้องบังคับให้เด็กเรียนก่อนที่เด็กจะมีความ
พร้อม 

2.4.4 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget’s Cognitive Development 
Theory) (คณะศิลปศาสตร์, 2554) 

เพียเจต์ (Piaget) นักจิตวิทยาชาวสวิตเซอร์แลนด์ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางด้านสติปัญญาของเด็ก ไว้ว่าเด็กทุกคนเกิดมาพร้อมที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาและ
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ก่อให้เกิดพัฒนาการทางสติปัญญาขึ้น ซึ่งมีกระบวนการส าคัญ 2 อย่าง คือ การดูดซึม (Assimilation) 
และการปรับความแตกต่าง (Accommodation) ซึ่งกระบวนการดูดซึมจะเกิดขึ้นก่อน คือเมื่อเด็ก
ปะทะสัมพันธ์กับสิ่งใดก็จะดูดซึมภาพ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามประสบการณ์ที่เคยประสบและแสดง
พฤติกรรมต่อสภาวะแวดล้อมใหม่ ๆ ดังที่เคยมีประสบการณ์ เพราะคิดว่าสิ่งใหม่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
ประสบการณ์เดิม ส่วนกระบวนการปรับความแตกต่างเป็นความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาวะ
แวดล้อมใหม่ ๆ หรือเปลี่ยนความคิดเดิมให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมใหม่ ส าหรับพัฒนาการทาง
สติปัญญาของเพียเจต์ นั้น สามารถแบ่งขั้นตอน ได้ 4 ล าดับขั้น ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ขั้นของการใช้ประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อ (Sensory-Motor Operation 
orReflexive) อยู่ในช่วงอายุแรกเกิดถึง 2 ปี เด็กจะพัฒนาการแก้ปัญหาโดยไม่ต้องใช้ภาษาเป็นสื่อ 
เป็นช่วงเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมถ้ามีการใช้ประสาทสัมผัสมากเท่าไรก็จะ
ช่วยพัฒนาสติปัญญาได้มากขึ้นด้วย โดยทั่วไปเด็กจะรับรู้สิ่งที่เป็นรูปธรรมได้เท่านั้น 

ระยะที่ 2 ขั้นเตรียมความคิดที่มีเหตุผล หรือการคิดก่อนปฏิบัติการ (Preoperation 
orPreconceptural Stage or Concrete Thinking Operations) อยู่ในช่วงอายุ 2-7 ปี พัฒนาการ
สติปัญญาของเด็กวัยนี้เน้นไปที่การเรียนรู้และเริ่มมีพัฒนาการทางภาษาดีขึ้นด้วย โดยสามารถพูดได้
เป็นประโยคมีการสร้างค าได้มากขึ้น แต่เด็กยังไม่สามารถใช้สติปัญญาคิดได้อย่างเต็มที่โดยลักษณะ
ส าคัญ ๆ ของวัยนี้ คือ 

1. เด็กเริ่มเข้าใจภาษาได้ดีขึ้น 
2. มีพฤติกรรมเลียนแบบผู้ใหญ่ 
3. มีความตั้งใจทีละอย่าง (Centration) จึงเกิดความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ เช่น

ในกล่องมีลูกปัดไม้สีขาว 20 ลูก และสีน้ าตาล 7 ลูก เมื่อถามลูกปัดในกล่องมีสีอะไรมากที่สุด เด็กจะ
ตอบว่าสีขาว แต่เมื่อถามต่อไปว่าระหว่างลูกปัดไม้สีขาวกับลูกปัดไม้ทั้งหมด อะไรมีมากกว่ากันเด็ก
ยังคงตอบว่าสีขาวอยู่ แทนที่จะตอบว่าเป็นลูกปัดไม้ทั้งหมด เพราะเด็กยังไม่เข้าใจว่าลูกปัดสีขาวเป็น
ส่วนหนึ่งของลูกปัดไม้ทั้งหมด 

4. ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง (Ego Centrism) 
5. ยังไม่สามารถแก้ปัญหาการเรียงล าดับได้ (Seriation) เช่น เรียงล าดับตัวเลขหรือเปรียบ 

เทียบความสั้นยาว และนอกจากนี้ยังไม่สามารถเข้าใจการคิดย้อนกลับไปมาได้ 
6. ไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับความคงสภาพปริมาณของสสาร (Conservation) เนื่องจากให้

ความส าคัญจากรูปร่าง (Status) เท่านั้น ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเป็นรูปอื่น (Transformation) 
ระยะที่ 3 ขั้นคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นรูปธรรม (Concrete Operation Stage or 

Period of Concrete Operation) หรือขั้นปฏิบัติการด้วยรูปธรรมอยู่ในช่วงอายุ 7-11 ปี เด็กในวัยนี้
จะสามารถใช้เหตุผลในการตัดสินใจปัญหาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น โดยลักษณะเด่นของเด็กวัยนี้ คือ 
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1. สามารถสร้างจินตนาการในความคิดของตนขึ้นมาได้ (Mental Representations) 
2. เริ่มเข้าใจเกี่ยวกับการคงสภาพปริมาณของสสาร (Conservation) 
3. มีความสามารถในการคิดเปรียบเทียบ (Relational Terms) 
4. สามารถสร้างกฎเกณฑ์เพ่ือจัดสิ่งแวดล้อมเป็นหมวดหมู่ได้ (Class Inclusion) เช่น การ

แบ่งแยกประเภทของสัตว์ เป็นต้น 
5. มีความสามารถในการเรียงล าดับ (Serialization and Hierarchical Arrangements) 
6. สามารถคิดย้อนกลับไปมาได้ (Reversibility) 
ระยะที่ 4 ขั้นของการคิดอย่างมีเหตุผลและอย่างเป็นนามธรรม (Formal Operation Stage 

or Period of Formal Operation) หรือขั้นการปฏิบัติการด้วยนามธรรมอยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้น
ไปเด็กจะเริ่มคิดแบบผู้ใหญ่ได้ เข้าใจในสิ่งที่เป็นนามธรรม เป็นตัวของตัวเอง ต้องการอิสระ ไม่ยึดตน
เป็นศูนย์กลางรู้จักการใช้เหตุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ได้แสดงให้เห็นว่าเด็กทุกคนเกิดมา
พร้อมที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาและก่อให้เกิดพัฒนาการทางสติปัญญาขึ้น โดยอาศัย
ประสบการณ์ท่ีเกิดจากการดูดซึมจากสภาพแวดล้อมเก่าและการปรับความแตกต่างกับสภาพแวดล้อม
ใหม ่ๆ ท าให้เด็กเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจนามธรรมและรู้จักใช้เหตุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4.5 ทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดความเข้าใจของบรูเนอร์ (Bruner. 1969 อ้างใน
เยาวพา เดชะคุปต์, 2542, หน้า 67) 

บรูเนอร์ (Bruner, 1969) ได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางการคิด และใช้เหตุผลโดย
อาศัยแนวคิดของเพียเจต์ เป็นหลักพัฒนาการทางความคิดความเข้าใจเกิดจากสิ่งต่อไปนี้ 

1. การให้เด็กท าสิ่งต่าง ๆ อย่างมีอิสระมากขึ้น 
2. การเรียนสัญลักษณ์ที่ใช้แทนสิ่งต่าง ๆ  
3. พัฒนาการทางความคิด 
4. ผู้สอนและผู้เรียนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีระบบ 
5. ภาษาเป็นกุญแจของการพัฒนาด้านความคิด 
6. การพัฒนาทางความคิดพัฒนาการทางสติปัญญาและการคิดของมนุษย์ล าดับขั้นการ

สอนอย่างมีเหตุผล 
ขั้นที่ 1 การสอนควรเริ่มด้วยการให้ผู้เรียนสัมผัสสิ่งต่าง ๆ ที่เรียน 
ขั้นที่ 2 การสอนควรเน้นให้เด็กเกิดการพัฒนาขึ้นเพ่ือให้เด็กได้รับรู้ อย่างแจ่มแจ้งครูควร

เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์หรือเลือกเหตุการณ์ที่เด่นชัดและเป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรม 
ขั้นที่ 3 จัดให้มีการอภิปรายระหว่างเด็กในกลุ่มท่ีเรียนร่วมกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างเนื้อหา

ที่เรียนเพื่อนให้เด็กใช้ภาษาและเกิดการพัฒนาขั้นรูปธรรม 
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สรุปได้ว่า ทฤษฎีพัฒนาการในแต่ละด้าน สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาเด็ก ซึ่งการที่เด็ก
จะพัฒนาไปถึงข้ันใดจะต้องเกิดภาวะของความสามารถข้ันนั้นก่อน เด็กแต่ละคนเกิดมาพร้อมวุฒิภาวะ
ซึ่งจะพัฒนาขึ้นตามอายุ ดังนั้นผู้ดูแลเด็กจะต้องเข้าใจและสามารถอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างของแต่ละบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้เด็กพัฒนาจนบรรลุตามเป้าหมายที่
ต้องการ 

 

2.5 ปรัชญาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ปรัชญาการจัดการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับและสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษา

ปฐมวัย มีนักปรัชญาและนักการศึกษาได้กล่าวไว้หลายท่าน ดังนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ข, หน้า 5) ได้กล่าวไว้ว่า ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย เป็นการ

พัฒนาเด็กแรกเกิดจนถึง 5 ปี บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อ
ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ 
ด้วยความรักความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพ่ือสร้างรากฐาน คุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนา
ไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม 

เปสตาลอสซี (Pestalozzi, 1946, หน้า 18-27 อ้างใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 
2541, หน้า 12) เขาเชื่อว่า ความรักเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย
และสติปัญญาเด็กแต่ละคนแตกต่างกันหรือที่เรียกว่ามีความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ความสนใจด้านความต้องการหรือระดับความสามารถของการเรียนรู้ เป็นต้น ความคิดในเรื่องการ
เตรียมความพร้อม และเห็นว่าเด็กไม่ควรถูกบังคับให้เรียนรู้ด้วยการท่องจ า แต่ต้องให้เวลาและประสบ 
การณ์เด็กในการท าความเข้าใจ  

เฟรอเบล (Froebe, 1852 อ้างใน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2541, หน้า 13) 
ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการอนุบาลศึกษามีความเชื่อว่า  ครูควรจะส่งเสริมพัฒนาการตาม
ธรรมชาติของเด็ก ให้เจริญด้วยการกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างเสรีโดยใช้การเล่นและ
การท ากิจกรรมเป็นเครื่องมือ เพราะการเล่นเป็นการท างานและการเรียนรู้ของเด็ก 

รุสโซ (Rousseau, 1778 อ้างใน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2550, หน้า 114) 
นักปรัชญาด้านการเมืองและการศึกษาชาวฝรั่งเศส ได้เสนอแนวคิดที่ส าคัญ คือ การจัดประสบการณ์
ให้เด็กเล็ก ๆ เรียนรู้จากประสบการณ์จากการท ากิจกรรม การเรียนจากธรรมชาติโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

มอสเตสซอรี (Montessori, 1870-1952 อ้างใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2550,
หน้า 115) แพทย์ชาวอิตาลี ได้กล่าวถึงปรัชญาการพัฒนาเด็กไว้ว่า เด็กทุกคนปรารถนาการเรียนรู้
อย่างอิสระจากการเล่น การกระท า และการพัฒนาไปตามขั้นตอน สติปัญญาจะพัฒนาขึ้นจากการได้
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สัมผัส และการฝึกการรับรู้อันเป็นทักษะเบื้องต้นของการอ่าน เขียน และการสะกดค า ด้วยความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม ครูเป็นเพียงผู้แนะน า ช่วยเหลือ และดูแล
เรื่องสุขภาพอนามัยสอดคล้องกับ ดิวอ้ี (Dewey, 1962 อ้างใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 
2550, หน้า 115) เชื่อว่าเด็กเล็กต้องเรียนรู้จากการกระท า จากการทดลองและการค้นพบด้วยตนเอง 
(Learning by Doing)คิดอย่างสร้างสรรค์และมีทักษะในการตัดสินใจ 

ฮิลล์ (Hill. 1946 อ้างใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2550, หน้า 115) นักการ 
ศึกษาชาวอเมริกัน เสนอแนวคิดการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กอนุบาลไว้ว่า เด็กควรได้รับการพัฒนา
กล้ามเนื้อใหญ่ก่อนกล้ามเนื้อเล็ก ต้องให้เวลาเด็กให้มากในการส่งเสริมจินตนาการและสร้างสรรค์
กระบวนการ ที่เด็กท างานส าคัญยิ่งกว่าผลงานของเด็ก ฮิลล์เป็นผู้ริเริ่มคิด บล็อกกลวงขนาดใหญ่ให้
เด็กเข้าไปข้างใน ได้เป็นผู้น ากระดิ่งเหล็กสามเหลี่ยมและเครื่องเคาะจังหวะมาใช้  

วอลดอร์ฟ (Woldorf อ้างใน กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ข, หน้า 43) เสนอแนวคิดว่า 
เด็กปฐมวัยเริ่มเรียนรู้จากการเลียนแบบ ครูผู้สอนควรเป็นแบบอย่างที่ดีกับเด็ก จุดมุ่งหมายของวอ
ลดอร์ฟ คือช่วยให้มนุษย์บรรลุศักยภาพสูงสุดที่ตนมี พัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยเน้นใน
เรื่องจิต วิญญาณ ความรู้สึกการสร้างเจตคติในตัวเด็ก และการใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ท าจากธรรมชาติ 

สรุปได้ว่า จากปรัชญาทางการศึกษาที่เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยของนักปรัชญาและนัก
การศึกษาที่กล่าวมานั้น ล้วนเป็นปรัชญาที่ได้รับการยอมรับ ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องท า
ความเข้าใจและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสม เพ่ือให้เด็กได้มี
โอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ 

 

2.6 มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีภารกิจหน้าที่ต้องรับผิดชอบด้านการ

พัฒนาเด็ก ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจไม่
ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดก็ตามล้วนแต่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสิ้น ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเทศบาลหรือเมืองพัทยาก็ดี 
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดตั้ง และด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งรับการถ่าย
โอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเดิมอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุก ๆ ด้านเพ่ือให้ได้
มาตรฐานและให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ (มาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.กระทรวงมหาดไทย, 2553) 

ในปี พ.ศ. 2553 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นว่า มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าขึ้นใน ปี พ.ศ. 2547 นั้น ควรจะปรับปรุง
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เนื้อหาหลักเกณฑ์ หรือ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน จึงได้จัดท ามาตรฐานการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเพ่ือให้สามารถด าเนินงานเพ่ือพัฒนาเด็กได้อย่างมี
คุณภาพ และเหมาะสม และเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ในการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อไป ส าหรับมาตรฐานดังกล่าว ได้รวบรวม และจัดท าขึ้นจ าแนกออกเป็นมาตร 
ฐานการด าเนินงาน 6 ด้าน ดังนี้ 

2.6.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี

มาตรฐานและคุณภาพตามหลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยความ
ร่วมมือสนับสนุนของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น(2553,หน้า 4-13) ได้ให้แนวทางในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานการด าเนินงานซึ่งได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

 2.6.1.1 ด้านการบริหารงาน 
 การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก าหนดให้มีโครงสร้างส่วนราชการรวมทั้งบุคลากรที่

รับผิดชอบได้แก่ส่วน/กอง/ส านักการศึกษา โดยจัดเวทีประชาคม จัดเวทีประชาคม เพ่ือส ารวจความ
ต้องการของชุมชนในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และต้องมีเด็กจ านวนเด็กเล็กอายุ 2-5 ปีที่จะเข้า
รับบริการไม่น้อยกว่า 20 โดยจัดท าโครงการและแผนจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขอความเห็นชอบสภา
ท้องถิ่น จัดท าประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดท าแผนด าเนินงานได้แก่ส ารวจส ามะโนเป็นต้น 
จัดท าระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายงาน
การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ กรณีที่ไม่มีสถานที่ก่อสร้าง
เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์อนุญาตให้ใช้สถานที่
ก่อสร้าง กรณีย้าย/รวมหรือยุบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้องจัดเวทีประชาคมเพ่ือส ารวจความต้องการ
ของชุมชนเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเสนอขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 

  การให้บริการ การอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์และส่งเสริม พัฒนาการเรียนรู้
ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัยตาม
ศักยภาพของเด็กแต่ละคน ดังนั้น ระยะเวลาการจัดการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจึงต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการศึกษาและพัฒนา 
เป็นไปตามวัยแต่ละช่วงอายุ สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักสูตรการศึกษา 
ปฐมวัย ให้เด็กเล็กพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  

  ก าหนดระยะเวลาเรียนรู้ในรอบปีการศึกษา เริ่มต้นปีการศึกษาในวันที่ 16พฤษภาคม 
และ สิ้นปีการศึกษาในวันที่ 15 พฤษภาคม ของปีถัดไป โดยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดภาคเรียนรวม 
กันแล้วไมน่้อยกว่า 230 วัน และปิดภาคเรียนตามปกติในรอบปีการศึกษา ดังนี้ 
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 1) ภาคเรียนที่ 1 วันเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม วันปิดภาคเรียนวันที่ 11 
ตุลาคม  

 2) ภาคเรียนที่ 2 วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน วันปิดภาคเรียนวันที่ 1 
เมษายน ของปีถัดไป  

  การให้บริการส่งเสริมสนับสนุนเด็กเล็ก ได้แก่ 1) อาหารกลางวัน 2) อาหารว่าง  
3) เครื่องนอน 4) อาหารเสริม (นม) 5) วัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษา และวัสดุครุภัณฑ์ 6) การตรวจ
สุขภาพเด็กเล็กประจ าปี โดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 7) บริการอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความพร้อม เช่น เป็นศูนย์ 3 วัย และหรือศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นต้น  

  การให้บริการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็ก 
อายุ 2-5 ปี ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือใกล้เคียงได้ตามศักยภาพของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ให้เด็กเล็กมีการพัฒนา 
การครบทั้ง 4 ด้าน (ด้าน ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา) เหมาะสมตามวัย ศักยภาพ
ของเด็กแต่ละคนตาม มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านวิชาการและกิจกรรม ตามหลักสูตร กรณีจ าเป็นต้องใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือประชุม สัมมนา 
ฝึกอบรม จัดกิจกรรมเสริม หลักสูตร หรือกิจกรรมอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและชุมชน หรือ
เหตุจ าเป็นอื่นที่ไม่อาจเปิดเรียนได้ ตามปกติ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งปิดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้ไม่เกิน 15 วัน หากเป็นเหตุ พิเศษที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติสาธารณะ ให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ ไม่เกิน 30 วัน โดยให้ท าค าสั่งปิดเป็นหนังสือ และ
ต้องก าหนดการเรียนชดเชยให้ครบตามจ านวนวันที่สั่งปิด  

  ในระหว่างปิดภาคเรียน หรือปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามข้อ 1.4.5 ให้ผู้บริหารองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีค าสั่งให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก หรือ
พนักงาน จ้างอ่ืนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมการด้านวิชาการ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้แก่ เด็กเล็ก สื่อ นวัตกรรม วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ การจัดสภาพแวดล้อม หรือการพัฒนาศูนย์
ในด้านต่าง ๆ หรืองาน ด้านการศึกษาปฐมวัยอ่ืน  

  คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย บุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งโดยก าหนด จ านวนตามความเหมาะสมจากชุมชน และผู้ด ารงต าแหน่ง 
ดังนี้ 1) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 2) ผู้น าทางศาสนา 3) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4) ผู้แทน
ชุมชน 5) ผู้แทนผู้ปกครอง 6) ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ให้คณะกรรมการพิจารณาเลือก
กรรมการ 1 คน เป็นประธาน โดยมีหัวหน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรม 
การโดยต าแหน่ง และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ารงต าแหน่งเป็นที่ปรึกษาของ คณะกรรมการมีจ านวนตามความเหมาะสม 
ให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
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  1) ก าหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในด้านต่าง ๆ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาม นโยบายและแผน 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  2) เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  3) เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบเลิก หรือย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  4) พิจารณาเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการบริหารงานด้าน 

บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  5) พิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ฯ 

ตามหลักวิชาการ และแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  6) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ จัด 

การศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  7) ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือการพัฒนาเด็กเล็กของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก และระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  8) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย กรม 

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดก าหนด 
  2.6.1.2 ด้านการบริหารงบประมาณ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงบประมาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับการอุด 

หนุนจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเงิน
รายได้ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ตามแนวทางดังนี้ 

  1. งบประมาณท่ีได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น น าไปใช้จ่าย ดังนี้ 

 ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทน และค่าครองชีพของบุคลากร 
เงินประกันสังคม ของบุคลากร ค่าวัสดุการศึกษา ค่าพาหนะน าส่งเด็กไปสถานพยาบาล ทุนการศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาหารศึกษา ปฐมวัย ตามโครงการความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอ่ืน ๆ โดยด าเนินการ
เบิกจ่ายรายการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรร  

 2. งบประมาณเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  วิธีการจัดหางบประมาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท า

แผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ระยะ 3 ปี เพ่ือน าเข้าสู่แผนพัฒนาการศึกษา และแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอขอความเห็นชอบสภาท้องถิ่น จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ จัด 
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ท าแผนจัดหาพัสดรุายปี จัดท าแผนจัดหาพัสดุ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุฯ จัดท าสมุดคุมงบประมาณรายจ่ายในหมวดรายจ่ายต่าง ๆ เพ่ือการรายงานและการ 
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  

 3. งบประมาณเงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงิน 

รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2551 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 10  

 4. การจัดหาสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีวิธีด าเนิน 
การดังต่อไปนี้ 

   1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน วัสดุ 
อุปกรณ์การเรียน วัสดุพัฒนาเด็ก ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านัก/กอง/หัวหน้าส่วนการศึกษา หรือ
ผู้แทน เป็นประธาน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข และผู้แทนผู้ปกครองในจ านวนที่เหมาะสม เป็นกรรมการ  

   2) แจ้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ส ารวจความ 
ต้องการในการใช้สื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยให้ค านึงถึงความปลอดภัย 
ประโยชน์ ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กเล็กแต่ละวัย  

   3) ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   4) จัดท าทะเบียนควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์  
   5) ด าเนินการเบิกจ่ายสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน ที่ได้มาให้กับหัวหน้า 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
 5. การเบิกจ่ายงบประมาณ  
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังต่อไปนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543  
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  

   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ 
สถานศกึษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2551  
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   4) ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วน 
ท้องถิ่น และหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 2.6.1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล 
  กรณีที่เป็นพนักงานจ้าง  
 1. การสรรหา/เลือกสรร และการปรับสถานภาพ  
   1.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล

เพ่ือเป็น พนักงานจ้างตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น
ก าหนด โดยยึดคณะกรรมการด าเนินการสรรหา/เลือกสรร และการปรับสถานภาพ ประกอบด้วย  

    1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็น
ประธาน  

    2) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา เป็นกรรมการ  
    3) หัวหน้าส านักปลัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและ

เลขานุการ  
    4) ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านการศึกษาในคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมเป็นคณะกรรมการได้ตามความเหมาะสม 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  

   1.2 การก าหนดอัตราบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 อัตรา มีอัตราครู

ผู้ดูแลเด็ก เป็นไปตามสัดส่วน (ครู : นักเรียน) 1 : 20 หากมีเศษตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป ให้เพ่ิมครูผู้ดูแล
เด็กได้อีก 1 คน โดย จัดการศึกษาห้องละ 20 คน ส าหรับอัตราผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และต าแหน่งอ่ืน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาก าหนดให้มีได้ตามจ านวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับฐานะการ
คลังขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  

   1.3 การปรับสภาพพนักงานจ้างทั่วไปต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และ
ครูผู้ดูแลเด็ก เป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่
ก าหนดไว้ 

  2. การคัดเลือกหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  ให้ด าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ก าหนดไว้หรือ

หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3. การก าหนดค่าตอบแทน สิทธิ สวัสดิการ  
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดค่าตอบแทน สิทธิ และสวัสดิการของ 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
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กลาง พนักงานท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหนังสือสั่ง
การอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  

 4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก 

และ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องการเลื่อน 
ค่าตอบแทน การต่อสัญญาจ้าง และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีท่ีจะต่อสัญญาจ้างของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู
ผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจากผู้ด ารงต าแหน่งคนเดิม
เป็นล าดับแรก กล่าวคือ เมื่อ สัญญาจ้างใกล้จะสิ้นสุดลง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งคณะกรรม 
การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชุมพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งเป็น
พนักงานจ้างในเบื้องต้น หาก คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมติประเมินผลการปฏิบัติงานผู้
นั้นไม่ต่ ากว่าระดับดี ก็ขอให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาต่อสัญญาจ้างผู้นั้นต่อไป เพ่ือให้การ
บริหารงานภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดผลดีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 5. การพัฒนาบุคลากร  
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการปฐมนิเทศหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่รวมทั้งการอบรมและศึกษาดูงาน การ
นิเทศติดตามการด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมสนับสนุนการให้ทุนการศึกษาแก่หัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลัก 
เกณฑ์และฐานะการ คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องเพ่ือยกระดับ คุณภาพการศึกษา และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

 6. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 2 ประเภท ดังนี้  
    1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง  
    2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนตาม

พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 โดยรับถ่ายโอนจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน ส านักงาน การประถมศึกษา
แห่งชาติ และกรมการศาสนา  

  2. การบริหารจัดการ  
    1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเองและ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชนและส านักงาน
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การ ประถมศึกษาแห่งชาติ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

    2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนจาก
กรมการศาสนา ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถม 
ศึกษาในศาสนสถาน ตามหนังสือคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังนี้ 

  (1) กรณีที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เลือกรูปแบบการบริหารจัดการ
แบบที่ 1 ที่มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์ทั้งหมด ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  (2) กรณีที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลือกรูปแบบการบริหารจัดการแบบ
ที่ 2 และ 3 ให้เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด ทั้งในด้านการ บริหารงาน บุคลากร งบประมาณ 
และวิชาการ 

สรุปได้ว่า มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นส่วนที่ส าคัญใน 
การพัฒนาศูนย์ให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งมีประเด็นความส าคัญในการบริหารจัดการอยู่ 4 ด้านคือ  
1)ด้านการบริหารงาน 2) ด้านการบริหารงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล 4) ด้านการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งงานแต่ละด้านนั้นมีความส าคัญเกี่ยวเนื่องกันต่อการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพราะว่า เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์แล้วก็ต้องมีงบประมาณในการบริหาร มีบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน มีวิธีการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเจริญก้าวหน้า มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ตามที่ส านักมาตรฐานการศึกษาก าหนดและสามารถส่งเสริมให้เด็กที่ เข้ามาเรียนได้รับการ
อบรมเลี้ยงดูอย่างมีความสุข เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2.6.2 มาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู

ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร ภารโรง และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน จะต้องมี
คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้  

1. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  1.1 กรณีมีสถานภาพเป็นข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่น  
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง  
  มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย 

หรือ ทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ และ ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติ 
งานเกี่ยวกับการท างานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่น ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมี
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หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึง ลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้
ปฏิบัติงาน และ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

  1.2 กรณีมีสถานภาพเป็นพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีคุณสมบัติการ
คัดเลือกและแต่งตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนา

เด็ก เล็ก รวมถึงการด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้อย่าง
ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ได้แก่ งานบุคลากรและการบริหารจัดการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
งานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน งานธุรการ 
การเงินและพัสดุ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1) รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึง การด าเนินงานในศูนย์พัฒนา
เด็ก เล็กให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงาน และวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

  2) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น จัดท าแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุก
ด้าน อย่างต่อเนื่อง  

  3) จัดท าและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และการวัดผลประเมินผล  

  4) จัดท าภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตาม มาตรฐานด้านบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้มีการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

  5) ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและพัฒนาศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก  

  6) เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสานเครือข่ายการพัฒนา
เด็ก ปฐมวัย  

  7) นิเทศ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครู 
ผู้ดูแลเด็ก  

  8) จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในและรายงานประเมินตนเอง  
  9) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
2. ครูผู้ดูแลเด็ก  
  2.1 กรณีมีสถานภาพเป็นข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่น  
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  มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนด 
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ และ ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท างานดูแล
พัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่น ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจาก
นายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึง ลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู  

  2.2 กรณีมีสถานภาพเป็นพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีคุณสมบัติ
การคัดเลือกและแต่งตั้งตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามหนังสือราชการก าหนด  

 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน 

ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
  1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 

วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ 

คุณลักษณะตามวัย  
  3) ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
  5) ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
  6) อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรก าหนด  
  7) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  8) จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
  9) จัดท าวิจัยในชั้นเรียน  
  10) จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน  
  11) จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผล  
  12) ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน  
  13) พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
  14) จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน  
  15) จัดระบบธุรการในชั้นเรียน  
  16) รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับ  
  17) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
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3. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน 

ส่วนท้องถิ่นก าหนด และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
สถานภาพ เป็นพนักงานจ้างท่ัวไป/พนักงานจ้างตามภารกิจ  
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  
1) สนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานร่วมกับครูผู้ดูแลเด็ก  
2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
4. พนักงานจ้างท่ีปฏิบัติหน้าที่อ่ืนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย  
  1) ธุรการ/การเงิน/พัสดุ  
  2)  ผู้ประกอบอาหาร  
  3)  ภารโรง  
 4)  ยามรักษาความปลอดภัย  
  5)  พนักงานจ้างต าแหน่งอ่ืน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าจ าเป็น  
มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงาน

ส่วนท้องถิ่นก าหนด และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
สถานภาพ เป็นพนักงานจ้างท่ัวไป/พนักงานจ้างตามภารกิจ  
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  
1. ธุรการ/การเงิน/พัสดุ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้  
  1)  ท าหน้าที่ธุรการ การเงิน และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามระเบียบ หนังสือ สั่ง

การอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
  2)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2. ผู้ประกอบการ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้  
  1)  ประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ถูกอนามัย ตามหลักโภชนาการ ส าหรับเด็ก เล็ก 

แต่งกายสะอาดเรียบร้อย มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อ จัดสถานที่ประกอบอาหารและเครื่องครัวให้ 
สะอาดเป็นระเบียบ มีการจัดเก็บขยะถูกสุขลักษณะ  

  2)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 3. ภารโรง มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้  
  1)  ท าความสะอาด รักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลซ่อมแซม บ ารุงรักษา

อาคารสถานที่ และทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และมีความปลอดภัยส าหรับเด็กเล็ก ใน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

  2)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
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4. ยามรักษาความปลอดภัย มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้  
  1)  ดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน บุคลากร และเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก  
  2)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ถือ ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ดังนั้นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วน
ราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นควรมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้  

1. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรอง
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี ได้รับมอบหมายการก ากับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

  1) ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง ยั่งยืน  
  2) สนับสนุนงบประมาณด้านบุคลากร สื่อ หนังสือ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ การ 

พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งคุณภาพครู  
  3) ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง เยาวชน และภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมสานสายใยรักเพ่ือเสริมสร้างความรักความอบอุ่นใน ครอบครัว  
  4) ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือของบุคลากรในศูนย์และเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
  5) ระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเน้นการมีส่วน 

ร่วมของทุกภาคส่วน  
  6) ก ากับดูแลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ได้ มาตร 

ฐานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  
  2. หัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ปลัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  1) น านโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ  
  2) ส ารวจความต้องการของชุมชน ในการจัดตั้ง ย้าย/รวม ยุบเลิก และด าเนินงาน ตาม

มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  3) ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากร สถานที่ ตาม ฐานะ

การคลังของแต่ละท้องถิ่น  
  4) ควบคุม ก ากับดูแลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ และ มาตร 

ฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  5) จัดท าแผนงานโครงการ และงบประมาณในการจัดตั้ง และสนับสนุนการ ด าเนินงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  6) จัดท าประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นลงนาม  
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  7) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  8) จัดท าระเบียบว่าด้วยการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเสนอผู้บริหาร องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นชอบและลงนาม  
  9) ก าหนดแผนปฏิบัติการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก 

ด้านบุคลากร สื่อ หนังสือ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ และการบริหารจัดการ อย่างต่อเนื่อง  
  10) นิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตาม 

มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายงานผลพร้อมข้อเสนอให้ ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

สรุปได้ว่า มาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากรมี 2 ประเภทคือ 1) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมี
สถานภาพเป็นข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่นและกรณีมีสถานภาพเป็นพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ 2) ครูผู้ดูแลเด็ก กรณีมีสถานภาพเป็นข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่น
และกรณีมีสถานภาพเป็นพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทีถือว่าก าลังส าคัญในการ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย และเป็นการสร้างแรงบวก ขวัญก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์มี
ความตั้งใจในการท างานเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพและสร้างคุณภาพให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป 

2.6.3 ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่อบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการการ

เรียนรู้แก่ เด็กเล็ก ดังนั้น ในการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร สถานที่ และจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ต้องค านึงถึงความม่ันคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสม
และปลอดภัยแก่เด็ก เล็ก ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้ผู้ปกครองมีความ
มั่นใจ ไว้วางใจ การก่อสร้าง และพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจะมีส่วนช่วยในการ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ อัน
จะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงในการ ป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ สามารถลดความเสี่ยงจาก
การเกิดอุบัติเหตุส่งเสริมความปลอดภัย ให้กับเด็กและฝึกสุขนิสัยให้เด็กมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานส าคัญของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี คุณภาพ ดังนี้ (ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2553, หน้า 21-26) 

1. ด้านอาคารสถานที่  
  1.1  ที่ตั้ง  
   1) สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรอยู่ในพ้ืนที่มีขนาดเหมาะสม และไม่อยู่ในพ้ืนที่ 

อาจ เสี่ยงอันตราย เช่น บริเวณขนถ่ายแก๊ส น้ามัน สารเคมีหรือสารพิษ ฌาปนกิจสถาน มลภาวะทาง
อากาศ แสง และเสียงที่มากเกินควร หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องมีมาตรการป้องกันอุบัติภัย ตาม
มาตรฐานความ จ าเป็นและเหมาะสม  
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   2) ไม่ควรอยู่ใกล้ถนน หรือใกล้ทางรถไฟ โดยเฉพาะที่มีการจราจรคับคั่ง หกมีความ
จ าเป็น ต้องสร้างให้ห่างจากแนวถนนไม่น้อยกว่า 20 เมตร และมีรั้วป้องกันอันตราย  

   3) พ้ืนที่ก่อสร้างควรเป็นพ้ืนที่สามารถรับน้าหนักอาคารได้อย่างปลอดภัย และเป็น
พ้ืนที่ที่น้าท่วมไม่ถึง  

  1.2 จ านวนชั้นของอาคาร อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรเป็นอาคารชั้นเดียว หากเป็น
อาคาร 2 ชั้น ต้องมีมาตรการป้องกัน อุบัติเหตุ อุบัติภัย และอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น และความสูงของห้อง
จากพ้ืนถึงเพดาน ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร  

  1.3 ทางเข้า-ออกตัวอาคาร ทางเข้า-ออกจากตัวอาคาร มีความกว้างที่สามารถเคลื่อน 
ย้ายเด็กออกจากตัวอาคารได้สะดวก หากเกิดอุบัติภัย หรือภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ  

  1.4 ประตู-หน้าต่าง ประตู-หน้าต่าง ต้องมีความแข็งแรง อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มี
ขนาด และจ านวนเหมาะสมกับ ขนาดพ้ืนที่ของห้อง ความสูงของขอบหน้าต่าง ควรสูงจากพ้ืนไม่น้อย
กว่า 80.00 เซนติเมตร นับจากพ้ืน และ หน้าต่างมีความกว้างและความสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร เพ่ือให้
เด็กมองเห็นสิ่งแวดล้อมได้กว้างและชัดเจน ไม่ ควรมีสิ่งกีดขวางใด ๆ มาปิดกั้นช่องทางลมและแสง
สว่าง  

  1.5 บันได ไม่ลาดหรือชันเกินไป ควรมีความกว้างแต่ละช่วงไม่น้อยกว่า 1 เมตร ลูกตั้ง
ของบันไดสูงไม่ เกิน 17.5 เซนติเมตร ลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร บันไดทุกขั้นตอนมี
ลูกกรง และราวบันไดมี ขนาดเหมาะสมกับมือเด็ก และระยะห่างของลูกกรงต้องไม่เกิน 17 เซนติเมตร 
ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความ ปลอดภัยของเด็กเป็นส าคัญ เช่น ปิดกั้นช่องบันไดและช่องลูกกรง บันได (ช่อง
ที่เป็นช่วงอันตรายอยู่ระหว่าง 9-23 เซนติเมตร)  

  1.6 พ้ืนที่ใช้สอยภายใน พ้ืนที่ใช้สอย ต้องจัดให้มีบริเวณพ้ืนที่ในอาคารที่สะอาด 
ปลอดภัย และเพียงพอเหมาะสมกับ การท ากิจกรรมของเด็ก เช่น การเล่น การเรียนรู้ การรับประทาน
อาหาร และการนอน โดยแยกเป็นสัดส่วน จากห้องประกอบอาหาร ห้องส้วม และที่พักของเด็กป่วย 
เฉลี่ยพ้ืนทีใ่ช้สอย 2.00 ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คน หากไม่สามารถแยกเป็นแต่ละห้องได้ อาจจัดรวมเป็น
ห้องอเนกประสงค์ โดยใช้พ้ืนที่เดียวกันแต่ต่างเวลา และปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ตามความเหมาะสม 
และข้อจ ากัดของพ้ืนที่ โดยมีแนวทางดังนี้ 

   1) บริเวณพ้ืนที่ส าหรับการนอน ต้องค านึงถึงความสะอาดเป็นหลัก อากาศถ่ายเทได้ 
สะดวก และอุปกรณ์เครื่องใช้เหมาะสมกับจ านวนเด็ก มีพ้ืนที่เฉลี่ยประมาณ 2.00 ตารางเมตร ต่อเด็ก 
1 คน โดยมีแนวทางในการจัดด าเนินการโดยจัดให้มีการระบายอากาศท่ีดี ปลอดโปร่ง ไม่มีเสียงรบกวน 
และแสงสว่างไม่จ้า เกินไป อุปกรณ์เครื่องนอนต่าง ๆ มีความสะอาด น าไปปัดฝุ่น ตากแดดอย่างน้อย
สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม มีสภาพดี และมีเฉพาะเด็กแต่ละคน 
ท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ด้วยการซัก หรือผึ่งแดด เพ่ือลดการแพร่
ของเชื้อ โรค ตรวจตราดูแลไม่ให้มีสัตว์ หรือแมลงต่าง ๆ มารบกวน ในบริเวณพ้ืนที่ส าหรับนอน  
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   2) บริเวณพ้ืนที่ส าหรับการเล่นและพัฒนาเด็ก สภาพพ้ืนที่ทุกห้องต้องไม่ลื่นและไม่
ชื้น ควรเป็นพ้ืนไม้หรือวัสดุที่มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ท าความสะอาดง่าย และอยู่ในสภาพที่
สะอาดอยู่เสมอ จัดวางสิ่งของ เครื่องใช้ เช่น ตู้ โต๊ะ เป็นระเบียบ และมีการยึดติดกับผนังหรือพ้ืนอย่าง
มั่นคง ในกรณีท่ี  

   3) บริเวณพ้ืนที่รับประทานอาหาร ต้องค านึงถึงความสะอาดเป็นหลัก มีอากาศ
ถ่ายเทได้ สะดวก มีแสงสว่างเหมาะสม มีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เพียงพอ และเหมาะสมกับจ านวนเด็ก ทั้งนี้ 
บริเวณ ห้องอาหาร โต๊ะ เก้าอ้ี ที่ใช้ส าหรับรับประทานอาหาร ต้องท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ และ
ควรจัดให้มี วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้มีขนาดเหมาะสมกับเด็ก มีสภาพแข็งแรง และใช้งานได้ดี  

   4) บริเวณสถานที่ประกอบอาหารหรือห้องครัว ต้องแยกห่างจากบริเวณพ้ืนที่ส าหรับ 
เด็กพอสมควร มีเครื่องใช้ที่จ าเป็น รวมทั้งที่ล้าง และเก็บภาชนะเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ถูกสุขลักษณะ โดย
เน้น เรื่องความสะอาดและความปลอดภัยเป็นหลัก ดังนี้ 

  1) สถานที่เตรียม ปรุงอาหาร สะอาด เป็นระเบียบ และการขนส่งอาหารที่พร้อม 
บริโภค ต้องมีการปกปิด  

  2) มีการระบายอากาศดี ไม่มีกลิ่นควันรบกวน  
  3) มีความปลอดภัยส าหรับเด็ก เช่น มีการป้องกันอันตรายที่เกิดกับเด็กได้ จาก

มีด ของมีคม ถังแก๊ส เป็นต้น  
  4) โต๊ะเตรียมปรุงอาหารมีสภาพดี สะอาด สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร  
  5) ภาชนะใส่อาหารท าด้วยวัสดุที่ปลอดภัย เช่น สแตนเลส อลูมิเนียม เมลามีนสี

ขาว หรือสีอ่อน ไม่แตกง่าย หรือมีความคม  
  6) ที่ล้างภาชนะ ควรใช้อ่างที่มีก๊อกน้าหรือ ท่อระบายน้า ถ้าใช้กะละมังต้องมี 3 

ใบ วางสูงจากพ้ืน อย่างน้อย 60 เซนติเมตร และบริเวณที่ล้างจะต้องมีการระบายน้าได้ดี ไม่เฉอะแฉะ  
  7) ล้างภาชนะ อุปกรณ์ด้วยน้ายาล้างภาชนะ และน้าสะอาดอีก 2 ครั้ง หรือล้าง

ด้วย น้ าไหล  
  8) ภาชนะ อุปกรณ์ เมื่อล้างเสร็จแล้วต้องคว่ าให้แห้ง ห้ามเช็ด วางในตะแกรง

โปร่ง สะอาด สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร  
  9) เขียง มีด ต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด แยกใช้ตามประเภทของอาหาร ได้แก่ 

ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบ มีเขียงแยกใช้ตามประเภทอาหาร อย่างน้อย 3 อัน และควรท า
ความสะอาด ทันทีเม่ือใช้เสร็จ  

   5) ห้องปฐมพยาบาล ต้องแยกเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตู้ยา เครื่องภัณฑ์
ที่ จ าเป็น และขณะอยู่ในห้องปฐมพยาบาลเด็กต้องอยู่ในสายตาของครูผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 
ตลอดเวลา กรณีไม่สามารถจัดห้องปฐมพยาบาลเป็นการเฉพาะได้ ต้องจัดให้มีที่ปฐมพยาบาลแยกเป็น 
สัดส่วนตามความเหมาะสม  



51 

   6) บริเวณพ้ืนที่ส าหรับใช้ท าความสะอาดเด็ก ต้องจัดให้มีบริเวณที่ใช้ส าหรับท า
ความ สะอาดเด็ก และมีอุปกรณ์ที่จ าเป็นตามสมควร อย่างน้อยต้องมีที่ล้างมือและแปรงฟัน ในขนาด
ระดับความสูง  

   7) ห้องส้วมส าหรับเด็กต้องจัดให้มีห้องส้วมส าหรับเด็กโดยเฉลี่ย 1 ที่ ต่อเด็ก 12 คน 
โถ ส้วมต้องมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก มีฐานส้วมที่เด็กสามารถก้าวขึ้นลงได้ง่าย ห้องมีแสงสว่าง
เพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก พ้ืนไม่ลื่น หากมีประตูจะต้องไม่ใส่กลอน หรือกุญแจและมีส่วนสูงที่
สามารถเห็น เด็กได้จากภายนอก หากห้องส้วมอยู่ภายนอกอาคาร จะต้องไม่ตั้งอยู่ในที่ลับตาคน กรณี
ไม่สามารถท าห้อง ส้วมส าหรับเด็กเป็นการเฉพาะได้ อาจดัดแปลงห้องส้วมที่มีอยู่แล้ว ให้เหมาะสม 
และปลอดภัยส าหรับเด็ก แยกเป็นสัดส่วนส าหรับเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง  

   8) ห้องอเนกประสงค์ ส าหรับใช้กิจกรรมพัฒนาเด็ก การรับประทานอาหารหรือการ 
นอน ค านึงถึงความสะอาด และการจัดพ้ืนที่ใช้สอยให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมหากเป็นอาคาร
ชั้น เดียวต้องมีฝ้าใต้หลังคา หากเป็นอาคารที่มีมากกว่า 1 ชั้น ควรจัดให้ชั้นบนสุดมีฝ้าใต้หลังคา โดยมี
ความสูง จากพ้ืนถึงเพดานไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร แต่กรณีที่มีความสูงเกินกว่า 2.00 เมตร อาจไม่มีฝ้า
ใต้เพดานก็ได้  

   9) การก าจัดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ จัดเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และน าออกไปทิ้ง 
ภายนอกอาคารทุกวัน  

2. ด้านสิ่งแวดล้อม  
 2.1 ภายในอาคาร  
   1. แสงสว่าง ควรเป็นแสงสว่างจากธรรมชาติ สม่ าเสมอทั่วทั้งห้อง เอ้ือต่อการจัด

กิจกรรมเพ่ือ พัฒนาเด็ก เช่น มีแสงสว่างเพียงพอ ในการอ่านหนังสือได้อย่างสบายตา ไม่ควรให้เด็ก
อยู่ในห้องท่ีใช้แสง สว่างจากไฟฟ้าต่อเนื่องนานกว่า 2-3 ชั่วโมง เพราะจะท าให้เกิดภาวะเครียดและมี
ผลถึงฮอร์โมนการเติบโต ของเด็ก  

    1) เสียง เสียงต้องอยู่ในระดับไม่ดังเกินไป อาคารควรตั้งอยู่ในบริเวณที่ระดับ
เสียง เหมาะสม  

    2) การถ่ายเทอากาศ ควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยมีพ้ืนที่ของหน้าต่าง 
ประตู และช่องลม รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ห้อง กรณีที่เป็นห้องกระจกหรืออยู่ใน
บริเวณโรงงานที่มีมลพิษ ต้องมีเครื่องฟอกอากาศและมีเครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสม บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นเขตห้ามสูบ บุหรี่ตามกฎหมาย  

 2.2 ภายนอกอาคาร  
   1. รั้ว ควรมีรั้วกั้นบริเวณให้เป็นสัดส่วน เพ่ือความปลอดภัยของเด็กและควรมี

ทางเข้า-ออก ไม่น้อยกว่า 2 ทาง กรณีมีทางเดียวต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร  
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   2. สภาพแวดล้อมและมลภาวะ ควรมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และ
ควรตั้งอยู่ห่างจากแหล่ง อบายมุข ฝุ่นละออง หรือเสียงที่รบกวน มีการจัดระบบสุขาภิบาล การระบาย
น้า การระบายอากาศ และ การจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสม ไม่ปล่อยให้เป็นแหล่งเพาะ หรือแพร่เชื้อ
โรค โดยเฉพาะต้องก าจัดสิ่ง ปฏิกูลทุกวัน  

   3. พ้ืนที่เล่นกลางแจ้ง ต้องมีพ้ืนที่เล่นกลางแจ้ง เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ตาราง ต่อ
จ านวนเด็ก 1 คน โดยจัด ให้มีเครื่องเล่นกลางแจ้งที่ปลอดภัย และมีจ านวนเพียงพอกับเด็ก ในกรณีที่ไม่
สามารถจัดให้มีที่เล่นกลางแจ้ง เป็นการเฉพาะ หรือในสถานที่อ่ืน ๆ ได้ ควรปรับใช้ในบริเวณท่ีร่มแทน 
โดยมีพ้ืนที่ตามเกณฑ์ก าหนดหรือ อาจจะจัดกิจกรรมกลางแจ้งส าหรับเด็กในสถานที่อ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 
เช่น ในบริเวณลานวัด หรือใน สวนสาธารณะในกรณีท่ีน าเด็กออกไปเล่นนอกศูนย์ จะต้องค านึงถึงความ
ปลอดภัยและการดูแลอย่างใกล้ชิด เป็นส าคัญ โดยให้เด็กมีกิจกรรมกลางแจ้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ในแต่
ละวัน  

   4. ระเบียง ต้องมีความกว้างของระเบียงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร หากมีที่นั่งตาม
ระเบียงต้องกว้าง ไม่น้อยกว่า 1.75 เมตร ขอบระเบียงต้องสูงจากที่นั่งไม่น้อยกว่า 70.00 เซนติเมตร 
กรณีที่มีอาคารสูง 2 ชั้นขึ้น ไป ควรมีลูกกรงกั้นเพ่ือความปลอดภัยของเด็ก นอกจากนี้ควรตรวจสอบ
สภาพความคงทน แข็งแรง และ สภาพการใช้งานให้ปลอดภัยส าหรับเด็กอยู่เสมอ  

3. ด้านความปลอดภัย  
  3.1 มาตรการป้องกันความปลอดภัย  
   1. ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย หรือเครื่องตัดไฟภายใน

บริเวณ อาคาร  
    2. ติดตั้งเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย 1 เครื่องต่อพ้ืนที่ 150 ตารางเมตร และยัง

ดับเพลิง ติดตั้งสูงจากพ้ืนถึงหัวถัง ไม่เกิน 1.50 เซนติเมตร  
    3. ติดตั้งปลั๊กไฟให้สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถ้าติดตั้งต่ ากว่าที่ก าหนดจะ 

ต้องมี ฝาปิดครอบ เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กเล่นได้ และควรหลีกเลี่ยงการใช้สายไฟต่อพ่วง  
   4. หลีกเลี่ยงเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ท าด้วยวัสดุแตกหักง่ายหรือแหลม

คม หากเป็นไม้ ต้องไม่มีเสี้ยนไม้ หรือเหลี่ยมคม  
   5. จัดให้มีตู้เก็บยา และเครื่องเวชภัณฑ์ส าหรับปฐมพยาบาล วางไว้อยู่ในที่สูงสะดวก 

ต่อการหยิบใช้ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ให้พ้นมือเด็ก  
   6. จัดให้มีวัสดุกันลื่น ในบริเวณห้องน้า-ห้องส้วมที่มีลักษณะลื่น และเก็บสารจ าพวก 

เคมี หรือน้ายาท าความสะอาดไว้ในที่ปลอดภัย ให้พ้นมือเด็ก วัสดุกันลื่นที่ใช้ในห้องน้า-ห้องส้วม ต้อง
ท าความสะอาดสม่ าเสมอ  

   7. ไม่มีหลุม หรือบ่อน้า ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กในบริเวณโดยรอบตัวอาคาร รวม 
ทั้ง ไม่ควรปลูกต้นไม้ที่มีหนามแหลมคม  
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   8. มีระบบการล็อกประตูในการเข้า-ออก นอกบริเวณอาคาร ส าหรับเจ้าหน้าที่ เปิด-
ปิด ได้ ควรมีกริ่งสัญญาณเรียกไว้ที่หน้าประตู ส าหรับห้องครัวและท่ีประกอบอาหาร ควรมีประตูเปิด-
ปิด ที่ ปลอดภัย เด็กเข้าไปไม่ได้  

   9. ติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือป้องกันพาหะน าโรค เช่น มุ้งลวด ฯลฯ และมีมาตรการป้องกัน
ด้าน สุขอนามัย  

   10. มีตู้ หรือชั้นเก็บวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ที่แข็งแรง มั่นคง มีความสูง
ขนาดที่เหมาะสมกับเด็กเล็ก ส าหรับสิ่งของเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กนั้นควร
จัดแยกให้พ้น มือเด็ก  

 3.2 มาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  
   1. มีการฝึกซ้อมส าหรับการป้องกันอุบัติภัย ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง  
   2. บุคลากรได้รับการอบรมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันอุบัติภัยและ

ความ เจ็บป่วยฉุกเฉินของเด็ก  
   3. มีโทรศัพท์และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของส่วนราชการต่าง ๆ เช่น สถานี

ต ารวจ หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล ไว้เพ่ือติดต่อได้อย่างทันท่วงที กรณีเกิด
เหตุการณ์คับขัน หรือจ าเป็นที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก และควรมีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับ
การปฐมพยาบาลประจ า ไว้  

   4. มีสมุดบันทึกข้อมูลสุขภาพ และพัฒนาการของเด็ก  
   5. มีมาตรการในการรับ-ส่งเด็ก อย่างเป็นระบบ  
   6. มีแผนและแนวทางปฏิบัติกรณีเด็กมีเหตุฉุกเฉินที่จะต้องด าเนินการช่วยเหลือ

โดย ด่วน 
สรุปได้ว่า มาตาฐานที่ 3 ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า ถ้าศูนย์ฯ อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยที่ดีแล้ว ย่อมส่งดีต่อการจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ สามารถท าให้เด็กมีพัฒนา 
การที่เหมาะสบกับวัย สร้างความอบอุ่นและความไว้วางใจให้กับผู้ปกครองที่ได้น าบุตรหลานมาเข้าเรียน 

2.6.4 มาตรฐานที่ 4 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
การอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก อายุ 2-5 ป ี

เป็น ภารกิจส าคัญในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เด็ก
เล็กได้รับ การอบรมเลี้ยงดู และได้รับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาตาม วัย และความสามารถของเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้ (ส านักประสานและ
พัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2553, หน้า 27-46) 

1) เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ สังคม และสติปัญญา)  
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2) เพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณลักษณะ และสมรรถนะตามวัย 
โดยองค ์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย  

3) เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างม ีความสุขและมีคุณภาพ  

4) เพ่ือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดู ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กเล็กตาม
บริบท และวัฒนธรรมของชุมชน สังคม ในท้องถิ่น  

5) เพ่ือส่งเสริมความรัก เอ้ืออาทร ของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคมท้องถิ่น  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2546 มาเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตร 
ฐาน เดียวกัน ดังต่อไปนี้  

1) ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย  
การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี (5 ปี หมายถึง อายุ 5 ปี 11 

เดือน 29 วัน) บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและ
พัฒนาการ ของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม-วัฒนธรรม ที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก 
ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคนเพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม  

2. การบูรณาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ให้สอดคล้องกับสังคม 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

หลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น โดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธ 
ศักราช 2546 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดการบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสังคม 
วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น พัฒนาขึ้นมาจากการส ารวจความต้องการของบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
ท้องถิ่น โดยการศึกษา เอกสารท้องถิ่นและงานวิจัย มาประกอบเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรสถาน 
ศึกษา เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน 
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สาระการเรียนรู  ้ 
 
 

แผนภูมิที่ 2.1 การจัดการศึกษาปฐมวัย 
   
จากแผนภูมิที ่2.1 หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดู

และส่งเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ 
เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย 
เพ่ือให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้น ของพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ 
โดยก าหนดหลักการดังนี้ 

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท 
2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความ 

แตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคมและวัฒนธรรม ไทย  

ประสบการณ์ส าคัญ 

- ด้านร่างกาย 

- ด้านอารมณ์ จิตใจ 

- ด้านสังคม 

- ด้านสติปัญญา 

สาระที่ควรรู้ 

- เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก 

- เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ

สิ่งแวดล้อมเด็ก 

- ธรรมชาติรอบตัว 

- สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 

- วัฒนธรรม ภูมิปญัญา ท้องถิ่น 

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 

การจัดการศึกษาปฐมวัย อบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์การเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการด้วย

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับผู้ใกล้ชิด (หัวหน้าศูนย์/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/

ผู้ปกครอง/ชุมชน) 

ครอบคลมุเด็ก 
ปฐมวัยทุกคน 

เน้นเด็กเป็นส าคัญ
โดยค านึง ถึงวิถี 
ชีวิตของเด็ก 

กิจกรรมบรูณา
การ ผ่านการเล่น 

มชีีวิตประจ าวัน 
ที่มีคุณภาพ 

ร่วมมือกันระหว่าง 
ครอบครัว ชุมชน 
และสถานศึกษา 

จุดหมาย 
 

เด็กมีพัฒนาการโดยองค์รวมตามศักยภาพและมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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3. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย  
4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพและมี 

ความสุข  
5. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 
4. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย  
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กอายุ 2 ปี  
ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี ใช้อวัยวะของร่างกายได้ประสานสัมพันธ์กัน 

มีจิตใจร่าเริงเบิกบาน แสดงออกทางอารมณ์ รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อม
รอบตัว ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย สนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กอายุ 3-5 ปี  
ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง 

ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม ชื่น
ชมและกล้าแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกก าลังกาย ช่วยเหลือตนเองได้
เหมาะสมกับวัย รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย อยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย มี
ความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มี
เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้  

5. คุณลักษณะตามวัย  
 5.1 คุณลักษณะตามวัยเด็กอายุ 2 ปี  
  1) พัฒนาการด้านร่างกาย  
   สามารถวิ่งคล่องขึ้นแต่ไม่สามารถหยุดได้ทันที เดินถอยหลังได้ เดินขึ้นลงบันไดได้เอง

โดยวางเท้าทั้ง 2 ข้างบนบันไดขั้นเดียว สลับเท้าขึ้นบันไดได้เมื่ออายุย่าง 3 ปี หยิบของชิ้นเล็ก ๆ ได้ แต่
หลุดมือง่าย จับดินสอแท่งใหญ่ ๆ ได้ด้วยนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือ  

  2) พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ เช่น แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ด้วยค าพูด มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง เมื่อได้รับการยอมรับหรือชมเชย มีความเป็นตัวของตัวเอง  

  3) พัฒนาการด้านสังคมเช่น เล่นรวมกับคนอ่ืน แต่ต่างคนต่างเล่น เริ่มรู้จักเล่น
เป็นกลุ่มกับเด็กอ่ืนพยายามช่วยตัวเองในเรื่องการแต่งตัว รู้จักขอและเริ่มรู้จักให้ เริ่มรู้จักรอคอย มี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น  

  4) พัฒนาการด้านสติปัญญา เช่น มีช่วงความสนใจกับของบางอย่างได้นาน 3-5 
นาที ชอบดูหนังสือภาพ ชอบฟังบทกลอน นิทาน ค าคล้องจอง สนใจค้นคว้า ส ารวจสิ่งต่าง ๆ เริ่ม
ประโยคค าถาม อะไร สนใจสิ่งรอบตัว วางของซ้อนกันได้ 4-6 ชั้น  
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 5.2 คุณลักษณะตามวัยเด็กอายุ 3 ปี  
  1) พัฒนาการด้านร่างกาย  
   กระโดดขึ้นลงอยู่กับที่ได้ รับลูกบอลด้วยมือและล าตัว เดินขึ้นบันไดสลับเท้าได้ 

เขียนรูปวงกลมตามแบบได้  
  2) พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ  
   แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก ชอบที่จะท าให้ผู้ใหญ่พอใจและได้ค าชม กลัวการพลัด

พรากจากผู้เลี้ยงดูใกล้ชิดน้อยลง  
  3) พัฒนาการด้านสังคม  
  รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง ชอบเล่นแบบคู่ขนาน (เล่นของเล่นชนิดเดียวกัน

แต่ต่างคนต่างเล่น) เล่นสมมติได้ รู้จักรอคอย  
  4) พัฒนาการด้านสติปัญญา  
   ส ารวจสิ่งต่าง ๆ ที่เหมือนกันและต่างกันได้ บอกชื่อของตนเองได้ ขอความช่วยเหลือ

เมื่อมีปัญหา สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ ได้ สนใจนิทานและเรื่องราวต่าง ๆ ร้องเพลง 
ท่องค ากลอน ค าคล้องจองและแสดงท่าทางเลียนแบบได้ รู้จักใช้ค าถาม อะไร สร้างผลงานตามความคิด
ของตนเองอย่างง่าย ๆ อยากรู้อยากเห็นทุกอย่างรอบตัว  

 5.3 คุณลักษณะตามวัยเด็กอาย ุ4 ปี  
  1) พัฒนาการด้านร่างกาย  
   กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้ รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสอง เดินขึ้น ลงบันไดสลับเท้าได้ 

เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้ตัดกระดาษเป็นเส้นตรงได้ กระฉับกระเฉงไม่ชอบอยู่เฉย  
  2) พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ  
   แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์ เริ่มรู้จักชื่นชมความสามารถ 

และผลงานของตนเองและผู้อ่ืน ชอบท้าทายผู้ใหญ่ ต้องการให้มีคนฟัง คนสนใจ  
  3) พัฒนาการด้านสังคม  
   แต่งตัวได้ด้วยตนเอง ไปห้องส้วมได้เอง เล่นร่วมกับคนอ่ืนได้ รอคอยตามล าดับก่อน-

หลัง แบ่งของให้คนอ่ืน เก็บของเล่นเข้าที่ได้ 4) พัฒนาการด้านสติปัญญา จ าแนกสิ่งต่าง ๆ ด้วย
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ บอกชื่อและนามสกุลของตนเองได้ พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองหลังจากได้
รับค าชี้แนะ สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง
อย่างสร้างสรรค ์โดยมีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น รู้จักใช้ค าถาม “ท าไม”  

 5.4 คุณลักษณะตามวัยเด็กอายุ 5 ปี  
  1) พัฒนาการด้านร่างกาย  
  สามารถปฏิบัติกิจกรรมทางด้านร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นคง  
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  2) พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ  
  สามารถแสดงอารมณ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม  ชื่นชม

ความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางน้อยลง  
  3) พัฒนาการด้านสังคม  
  สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง เล่นหรือท างานโดยมีจุดมุ่งหมาย

ร่วมกับผู้อ่ืนได ้มีมารยาทในสังคมท่ีงดงามมีจิตอาสา  
  4) พัฒนาการด้านสติปัญญา  
  สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นและสร้างสรรค์งานตามศักยภาพ  
6. การจัดประสบการณ์  
 6.1 การจัดประสบการณ์เด็กอายุ 2 ปี  
  การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กอายุ 2 ปี เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้จากการเล่นและท า

กิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ได้พัฒนาตนเองทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ-์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

 1) หลักการจัดประสบการณ์ ควรค านึงถึงสิ่งส าคัญต่อไปนี้  
   (1) เลี้ยงดูเด็กให้มีสุขภาพทีด่ีและปลอดภัย  
   (2) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กด้วยวาจาและท่าทีที่อบอุ่นเป็นมิตร  
   (3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ความต้องการและ

พัฒนาการของเด็ก  
   (4) จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามวัยของเด็ก  
   (5) ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
   (6) ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนา

เด็ก 34  
 2) แนวทางการจัดประสบการณ์เด็กอายุ 2 ปี ดังนี้  
   (1) ดูแลสุขภาพอนามัยและตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานทางร่างกายและ

จิตใจของเด็ก  
   (2) สร้างบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่น ความไว้วางใจ และความม่ันคง

ทางอารมณ ์ 
   (3) จัดประสบการณ์ตรง ให้เด็กได้เลือก ลงมือกระท าและเรียนรู้จากประสาท

สัมผัสทั้ง 5 และ การเคลื่อนไหวผ่านการเล่น  
   (4) เปิดโอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่แวดล้อมและสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

อย่าง หลากหลาย  
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   (5) จัดสถานที ่วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้และของเล่นที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะสม
กับเด็ก  

   (6) ใช้การสังเกตและติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
   (7) ให้ครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ให้กับเด็ก  
 6.2 การจัดประสบการณ์เด็กอายุ 3-5 ปี  
  การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี (ไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จัดในรูปของกิจกรรม

บูรณาการผ่า การเล่นท ากิจกรรมการเรียนรู้ 6 กิจกรรม) เพ่ือให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิด
ความรู้ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา  

 1) หลักการจัดประสบการณ์  
   (1) จัดประสบการณ์ผ่านการเล่นและท ากิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาเด็กโดย

องค์รวมและอย่าง ต่อเนื่อง  
   (2) เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่าง

บุคคลและบริบท ของสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่ 
   (3) จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความส าคัญท้ังกับกระบวนการและผลผลิต  
   (4) จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วน

หนึ่งของการจัด ประสบการณ์  
   (5) ให้ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก  
 2) แนวทางการจัดประสบการณ์ ดังนี้  
   (1) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมกับ

วุฒิภาวะ และ ระดับพัฒนาการ เพ่ือให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
   (2) จัดประสบการณ์ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5  
   (3) จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ  
   (4) จัดประสบการณ์ให้เด็กเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
   (5) จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในบรรยากาศที่อบอุ่นมี

ความสุข เอ้ือต่อ การเรียนรู้ 
   (6) จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

และอยู่ใน บริบทของชุมชนนั้น ๆ  
   (7) จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน 

ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
   (8) จัดประสบการณ์ให้เด็กที่มีการวางแผนล่วงหน้า และแผนที่เกิดจากสภาพจริง  
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   (9) น าชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์  
   (10) ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลของเด็กเป็นรายบุคคล ใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาเด็กและการ วิจัยในชั้นเรียน 
7. การบริหารงานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  
แบ่งออกเป็น 10 ด้าน ดังนี้ 
  1.  ด้านหลักสูตร  
  2.  ด้านการจัดประสบการณ์/การจัดกิจกรรมประจ าวัน  
  3.  ด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์  
  4.  ด้านสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้  
  5.  ด้านการวัดผลและประเมินผล  
  6.  ด้านการนิเทศการศึกษา  
  7.  ด้านการวิจัยในชั้นเรียน  
  8.  ด้านโภชนาการ  
  9.  ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมวันส าคัญต่าง/โครงการที่ส่งเสริมผู้เรียน)  
  10.  ด้านการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
สรุปได้ว่า มาตรฐานที่ 4 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรเป็นกระบวนการส่งเสริม

การเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งเน้นในเรื่องหลักของการจัดการศึกษา คุณลักษณะอันถึงประสงค์  คุณลักษณะ
ตามวัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หลักสูตรแลงานวิชาการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย 

2.6.5 มาตรฐานที่ 5 ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 

2545 มาตรา 29 ก าหนดให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริม ความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้
ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มี การแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา
และวิทยากรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาระหว่างชุมชน ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมกัน ทุกภาคส่วนในสังคมเพ่ือให้เป็นไป
ตามกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นการใช้ต้นทุนทางสังคมที่มีอยู่ในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์ สูงสุดต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเป็นการ
สร้างพ้ืนฐานการศึกษาให้แก่เด็กเล็ก ที่จะท าให้มีการสานเสริมการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ต่อไปได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมจนเป็นที่ยอมรับในศักยภาพของ การ
บริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการบริหารแบบการมีส่วนร่วมจึงมีความ 
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพราะจะท าให้สามารถขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ไปสู่ มาตรฐานการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการระดมสรรพก าลังจากทุกภาคส่วนของสังคม 
ภายใต้ทักษะ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องที่จะท าให้เกิดความพร้อมใจที่จะร่วมมือในการจัด
การศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กให้ก้าวหน้าต่อไป ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (2553, หน้า 47-52) ได้ให้แนวทางให้บุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรรัฐ สถาบันการศึกษา และศาสนศาสนา 
สามารถมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ดังนี้ 

1. ด้านวิชาการ  
 1) ให้ค าแนะน าปรึกษาการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาต่าง ๆ ตามแผน 

พัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก  
 2)  ให้ค าแนะน าปรึกษา สนับสนุนทรัพยากรในการท ากิจกรรม เช่น ศึกษาแหล่งเรียนรู้

นอกสถานที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กให้กับ 
ผู้ปกครองและครู  

 3)  ให้ค าแนะน าหรือมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก  

 4)  ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน ท้องถิ่น ทราบอย่าง
ทั่วถึง  

2. ด้านอาคารสถานที่  
 1) ร่วมพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร  
 2) ร่วมให้การเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
3. ด้านงบประมาณ  
ระดมทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ กิจกรรม

ศึกษา เรียนรู้นอกสถานที่ อาหารเสริม อาหารว่าง อุปกรณ์กีฬา และอ่ืน ๆ ในการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

4. ด้านบุคลากร  
 1) ให้ค าปรึกษาแนะน า ส่งเสริม สนับสนุน ในการด าเนินงานและการพัฒนาบุคลากร

ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก  
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 2) ร่วมในการอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ดูแลความปลอดภัยเด็กเล็กภายใน 
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก  

5. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชนได้ ดังนี้ 
 1) จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน  
 2) จัดท าสมุดสื่อสารระหว่างศูนย์กับผู้ปกครอง  
 3) จัดท าป้ายนิเทศให้ความรู้กับผู้ปกครอง  
 4) จัดให้มีมุมเรียนรู้ผู้ปกครอง  
 5) จัดกิจกรรมการแสดงของเด็กเข้าร่วมในโอกาสต่าง ๆ  
 6) จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม สื่อการเรียน และผลงานเด็ก  
 7) ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และประเพณีต่าง ๆ ของท้องถิ่นนั้น ๆ  
 8) เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ที่สาธารณะ เช่น ตลาด วัด สวนสาธารณะ ฯลฯ  
 9) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้บริการชุมชน เกี่ยวกับอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์บุคลากรและ

อ่ืน ๆ การให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่นอกเหนือจากการให้การอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบ 
การณ์ การเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถเป็นแหล่งเรียนรู  ้ และ
ให้บริการด้านอ่ืน ๆ แก่ชุมชนได้ ดังนี้  

1) ด้านอาคารสถานที่  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถให้บริการด้านอาคารสถานที่แก่ชุมชน หรือประชาชนภายใน 

ท้องถิ่น ในวันส าคัญต่าง ๆ หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  
2) ด้านวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถให้บริการด้านวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ของชุมชน 

หรือประชาชน  
3) ด้านวิชาการ สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถให้บริการด้านวิชาการ สารสนเทศหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ 

พ่อแม่ ผู้ปกครอง เยาวชน และชุมชนในการค้นคว้า ศึกษา ต่าง ๆ  
4) ด้านการเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถให้บริการแก่ประชาชน หรือชุมชนในท้องถิ่น โดยให้หัวหน้า 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือครูผู้ดูแลเด็ก เป็นวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูและ
พัฒนาเด็ก ปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย  

5) ด้านการให้บริการสาธารณะ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการให้บริการสาธารณะแก่ชุมชน 

หรือประชาชนได้ ตามบริบทหรือวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
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การส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากชุมชน  
1) การสนับสนุนวัสดุ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ต่าง ๆ  
ชุมชน สามารถให้การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านวัสดุ สื่อการเรียนการสอน และ 

อุปกรณต่์าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น  
2) บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  
ชุมชน สามารถบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ 

รวมทั้งการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
3) ให้ความรู้โดยปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชน หรือจากเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่าง ๆ  
ชุมชน สามารถให้การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยปราชญ์ชาวบ้านถ่ายทอดภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นให้แก่บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือผู้มีความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ มาถ่ายทอดความรู้เพ่ือ 
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

4) ให้การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
ชุมชน สามารถให้การสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย ภายในศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็กได้โดยให้การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนต่าง ๆ โดยให้เด็กปฐมวัยเข้าไปเรียนรู้จาก 
สถานที่จริง 

5) ให้ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ชุมชน สามารถให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

ปฐมวัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
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ตัวอย่างกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถมีส่วนร่วมกับชุมชน ผู้ปกครองและทุก
ภาคส่วน 
วัน เดือน ปี กิจกรรม/งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 
3. แจกอุปกรณ์การเรียน 
4. จัดกิจกรรมมอบตัวเป็นศิษย์ 
5. จัดกิจกรรม Back to School (กิจกรรมรับนักเรียนสู่ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก) 
6. กิจกรรมวันส าคัญของชาติ เช่น วันแม่ วันพ่อ วันเด็ก 
7. จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วัน มาฆบูชา 
8. จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ 
9. จัดกิจกรรมวัดปิดภาคเรียน 
10. จัดนิทรรศการวิชาการ เช่น สัปดาห์วิชาการ การประกวด ผลงาน 
11. จัดกิจกรรมรณรงค์ในโอกาสต่าง ๆ 
12. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
13. จัดตั้งชมรมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
14. จัดกิจกรรมเชิดชู “คนดี คนเก่ง” 
15. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
16. โครงการสานสายใยรัก เช่น เล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก 
17. โครงการรีไซเคิล ครอบครัวหรรษาเพ่ือสื่อสร้างสรรค ์
18. โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
19. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การออมทรัพย์ การปลูกผัก สวน
ครัว 
20. โครงการรักษ์ภาษาไทยกับวัยละอ่อน 
21. กิจกรรมประกวดห้องเรียนดีเด่น 
หมายเหตุ ส าหรับการจัดกิจกรรม/งาน/โครงการต่าง ๆ นั้น ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง สามารถ
จัดได้ตามความเหมาะสมและศักยภาพของตนเองโดย ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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กระบวนการมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วนในสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่2.2 กระบวนการการมีส่วนร่วม 
 
ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ 

ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและศาสนสถาน สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ได้แก่  

1) ร่วมระดมสรรพก าลังและทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2) ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
3) ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมินศูนย์ ร่วมแก้ไข เพ่ือการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สรุปว่า มาตรฐานที่ 5 ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เป็นการส่งเสริมและการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพ่ือกระชับความ 
สัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การระดมทรัพยากรที่มี
อยู่ในชุมชน การสมทบทุน การอุดหนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจากภาครัฐ
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
 

กรมส่งเสรมิ

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 

องค์กร 

เอกชน 

 เครือข่าย 

ศพด. 
 

ผู้ปกครอง 

ปราชญ ์

ชาวบ้าน 

 

ชุมชน 

 

องค์กรรัฐ 

 
ศาสนสถาน 

 

สถาบัน 

การศึกษา 

 

หน่วยงาน
ประชาสมัพันธ์ 

สัมพันธ์ 
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2.6.6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี

คุณภาพ และได้มาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้แก่เด็ก
ปฐมวัยอย่าง ครอบคลุม กว้างขวาง เป็นพ้ืนฐานของการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหารและ ผู้เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
การพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งใน ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค 
โดยมีวัตถุประสงค์และแนว ทางการด าเนินงาน ดังนี้ (ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง, 2553, หน้า 53-58) 

1. วัตถุประสงค์  
  1)  เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
  2)  เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพในการ

พัฒนาเด็ก เล็ก  
  3)  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาเด็กปฐมวัยระหว่างหัวหน้า

ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

  4)  เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
2. แนวทางปฏิบัติงาน  
  1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือก าหนดแผนความร่วมมือ 
ในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

  2)  จัดท าแผนงาน ปฏิทินงาน แนวทางการปฏิบัติงานตามก าหนดการ  
  3)  ส่งแผนงานและปฏิทินงานให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดพิจารณา

เห็นชอบ  
  4)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  5)  ด าเนินการตามแผนงานและปฏิทินงานที่ก าหนดไว้  
  6)  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด  
3. การส่งเสริมสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานผู้จัดการศึกษาปฐมวัยมีบทบาทหน้าที่

ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามศักยภาพ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณและการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
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  2)  ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาเครือข่าย  
  3)  ประเมินผลการพัฒนา  
  4)  สนับสนุนให้บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีขวัญ

ก าลังใจใน การปฏิบัติหน้าที่ 
4. การจัดตั้งเครือข่ายระดับต่าง ๆ  
ขั้นที่ 1 การวางแผน  
1) วางแผนงานในการสร้างเครือข่าย  
2) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรที่  
3) ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่าย  
4) จัดตั้งชมรม คณะกรรมการชมรม คณะท างานหรือคณะกรรมการที่จะเป็นทีมงานพร้อม 

ก าหนดภารกิจหน้าที่ และกลไกในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก และกิจกรรมต่าง ๆ  

5) วางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติงานตามแผน  
ขั้นที่ 3 ประเมินผลการด าเนินงาน  
1) ประเมินผลการด าเนินงานในรอบปี ของแต่ละฝ่ายแต่ละทีมงานที่แบ่งภาระงานไว้  
2) รวบรวมผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข เพ่ือเสนอทีมงาน คณะท างาน 

และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ขั้นที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนา  
น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการสร้างเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2.3 โครงสร้างและเครือข่ายการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สถาบัน 

การศึกษา 

องค์กร
เอกชน 

 

ศาสนา
สถาน 

 

สมาคม/
ชุมชน 

 

ปราชญ์
ชาวบ้าน 

 

ชุมชน 

 

หน่วยงาน

ประชาสมัพันธ์ 

องค์กรรัฐ 

 

ผู้ปกครอง 

 

ส านักประสานและพัฒนาการ 

จัดการศึกษาท้องถิ่น 
 

ส่วนราชการ 

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัด 

ส านักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นจังหวัด 

 

ส่วนราชการ 

อ าเภอ 

ส านักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นอ าเภอ 

 

ส่วนราชการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 

ส่วนราชการ อปท. อปท. อปท. 

ศพด.1 ศพด.2 ศพด.3 ศพด.1 ศพด.2 ศพด.3 ศพด.1 ศพด.2 ศพด.3 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 

ผู้น าเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

ครูผูดู้แลเด็ก/ผู้ช่วยครผูู้ดแูลเด็ก ครูผูดู้แลเด็ก/ผู้ช่วยครผูู้ดแูลเด็ก ครูผูดู้แลเด็ก/ผู้ช่วยครผูู้ดแูลเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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แผนภูมิที ่2.4 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย 
 

สรุปว่า มาตรฐานที่ 6 ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นการสร้างภาคี
เครือข่าย ความสัมพันธ์กันในการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือการสร้างความ
ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กโดยให้ทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน องค์กรต่าง  ๆ 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

2.7 แนวทางการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดการ 

ศึกษาปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้มีนักวิจัยและนักการศึกษาหลายท่านได้เสนอแนวทางการ
จัดการศึกษาปฐมวัย ไว้ดังนี้ 

บัลลังค์ จันทบูรณ์ (2545, หน้า 107) ได้เสนอแนวทางการจัดการศึกษาไว้ว่า ด้าน
เป้าหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดตั้งสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้ครอบคลุมทุก

ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะท างาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

คณะท างาน ระดับอ าเภอ 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

 

ระดับจังหวัด คณะท างาน 

จังหวัด จังหวัด จังหวัด 

ระดับประเทศ คณะท างาน 

ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค 
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หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายในการรับบริการในชุมชนเป็นอันดับแรกและขยายบริการ
โดยไม่จ ากัดเขตบริการส าหรับผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาที่มาขอรับบริหาร ด้านหลักการ รูปแบบจุด 
มุ่งหมาย แนวการจัดประสบการณ์ ควรที่จะมีการจัดท าแผน นโยบายในการจัดการศึกษา โดยมุ่งให้
เด็กได้รับบริการอย่างทั่วถึง มีการจัดรูปแบบโดยการแบ่งกลุ่มอายุของผู้เรียนอย่างชัดเจน ด้าน
บุคลากรควรก าหนดวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติส าหรับผู้ที่ปฏิบัติการสอนที่เหมาะสม ควรให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมในด้านการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายและตรงตามวัตถุประสงค์ความต้องการ
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ด้านการบริหารและประสานงาน 

จรรยา ชินสี (2552, หน้า 2) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ไว้
ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรสร้างแรงจูงใจและจัดสวัสดิการแก่บุคลากรให้มากขึ้น ประสานงาน
ร่วมกันระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการจัดจ้างบุคลากรในต าแหน่งนักการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่หมุน 
เวียนในแต่ละศูนย์ ก าหนดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นแนวเดียวกัน ปรับปรุงอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมให้มี
มาตรฐานด้านความปลอดภัย ควรให้ความรู้เรื่อง การผลิตสื่อ การจัดประสบการณ์ และการประเมิน
พัฒนาการแก่ครูผู้ดูแลเด็ก พัฒนาบุคลากร ให้ทั่วถึงและหลากหลายรูปแบบ ให้ความรู้เรื่องการนิเทศ
แก่บุคลากรที่รับผิดชอบและขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ ด้านสาธารณสุขมาให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องการดูแลและป้องกันสภาพฟันผุ 

สุนัน ขันทะสิทธิ์ (2552, หน้า 85) ได้เสนอแนวทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย ไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรก าหนดนโยบายการพัฒนาสื่อประกอบ 
การจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัยให้ชัดเจน และควรมีการส่งเสริมให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก
ผลิตสื่อเพ่ือใช้ประกอบกิจกรรมปฐมวัยโดยการจัดอบรมให้ครูที่ปฏิบัติการสอนได้รู้จักการจัดท าสื่อและ
พัฒนาสื่อประกอบการสอนให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก ควรจัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อเอกสาร
หลักสูตรและเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์หรือการจัดกิจกรรมปฐมวัยเพ่ือแจกให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดการศึกษาปฐมวัย ควรจัดอาคารสถานที่ส าหรับการจัดการศึกษาปฐมวัยให้
เพียงพอ ควรมีการนิเทศติดตามผลการใช้แนวการจัดประสบการณ์ในการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กควรมีการก าหนดรูปแบบและวิธีติดตามการใช้แผนการจัดประสบการณ์ 

จิราวุฒิ สีมารักษ์ (2553,หน้า 122) ได้เสนอแนวทางการจัดการศึกษา ไว้ดังนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดอบรมให้ครูที่ปฏิบัติการสอนได้รู้จักการจัดท าสื่อ และพัฒนาสื่อ ประกอบ 
การสอนให้เหมาะสมกับวัยของเด็กโดยก าหนดนโยบายการพัฒนาสื่อประกอบการจัดกิจกรรมเด็ก
ปฐมวัยให้ชัดเจน ควรจัดซื้อเอกสารหลักสูตรและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์หรือการ
จัดกิจกรรมปฐมวัย เพ่ือแจกจ่ายให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดการศึกษาปฐมวัย ควรจัดเสริมความรู้ 
ประสบการณ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมสนับสนุนของชุมชน เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
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พัฒนาเด็กปฐมวัยและพัฒนาให้เกิดเครือข่ายมากขึ้น และควรก าหนดแผนปฏิบัติการ และงบประมาณ
ในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร สื่อ หนังสือ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ และ
การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 

ศิริจรรยา เชื้อปิงและสมชาย บุญศิริเภสัช (2558) ได้เสนอแนวทางในการจัดการศึกษาไว้
ว่าปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีนโยบายให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เช่นการประชา 
สัมพันธ์ เพ่ือสร้างความเข้าใจ การรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากชุมชนอย่างแท้จริง เพ่ือก าหนด
ความต้องการ วางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ควรมีการวางแผนการพัฒนาครู 
ผู้ดูแลเด็ก อย่างเป็นรูปธรรมจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ และจัดส่งครู ผู้ดูแลเด็ก
เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการติดตาม ประเมินการฝึกอบรมเพ่ือสามารถให้ครู ผู้ดูแล
เด็กสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ปฏิบัติงานได้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุดที่เด็กจะได้รับควรมีการ
ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ให้ค าแนะน า หรือให้ผู้ที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน และมีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือสร้างความร่วมมือ สร้างขวัญและ
ก าลังใจให้ทุกฝ่ายท างานร่วมกันอย่างราบรื่น 

อุษารัตน์ สาบา (2557, หน้า 50-51) ได้ให้แนวทางในการจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ว่าควรค านึงถึงการพัฒนาเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรเกิด
ถึง 5 ขวบ อย่างเป็นองค์รวมเพ่ือโอกาสในการพัฒนาเด็กทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยเน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาครอบคลุมเด็ก โดย
ค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล และเน้นเด็กเป็นส าคัญ การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิต สังคม วัฒนธรรม ตามความเป็นอยู่จริงของเด็ก โดยมีผู้ใหญ่ในชุมชนเป็นผู้เชื่อมโยงองค์ความรู้
ต่าง ๆ ให้กับเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาอย่างเป็นองค์รวม โดยผ่านการเล่น ซึ่งเป็นพัฒนาการตาม
ธรรมชาติของเด็ก และผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยเด็กเล็กโดยมีผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีของการ
เรียนรู้ การจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ในการเรียนรู้ที่สามารถดารงชีวิตประจา วันได้อย่างมีคุณภาพและ
มีความสุข ซึ่งต้องได้รับการประสานความร่วมมือจากครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา โดยมีแนว
ทางการจัดการศึกษาปฐมวัยดังนี้ 

1. การสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม การพัฒนาหลักสูตรพิจารณาจากวัยและประสบการณ์
ของเด็กโดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจสังคม และสติ  
ปัญญา โดยอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์เดิมที่เด็กมีอยู่ และประสบการณ์ใหม่ที่เด็กจะได้รับ ซึ่ง
ต้องเป็นหลักสูตรที่ให้โอกาสทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส และเด็กพิเศษ 

2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กซึ่งควรอยู่ในสภาพที่แวดล้อมด้วย
ธรรมชาติ ตอบสนองความต้องการ ความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ต้องสะอาด 
ปลอดภัย อากาศสดชื่น ผ่อนคลายมีโอกาสออกกาลังกายและพักผ่อน มีสื่อที่มาจากธรรมชาติและ
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วัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง สภาพแวดล้อมใกล้ตัว
และโลกท่ีเด็กอยู่รวมทั้งการอยูร่วมกันกับผู้อ่ืนในสังคม 

3. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งผู้ดูแลเด็กต้องเปลี่ยน
บทบาทจากผู้บอกความรู้หรือสิ่งให้เด็กท ามาเป็นผู้อ านวยความสะดวกโดยที่ผู้ดูแลเด็กจะต้องยอมรับ 
เห็นคุณค่ารู้จักและเข้าใจเด็กแต่ละคนที่ตนดูแลรับผิดชอบเพ่ือจะได้วางแผนสร้างภาพแวดล้อมและ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้เหมาะสม ผู้ดูแลเด็กจะต้องรู้จักพัฒนาตนเอง ปรับปรุงการใช้เทคนิคการจัดกิจกรรม
ให้เหมาะสมกับเด็ก 

4. การบูรณาการการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยยึดหลักการบูรณา
การที่ว่า หนึ่งแนวคิด เด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลาย
ทักษะและหลายประสบการณ์ส าคัญ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลเด็กควรวางแผนการจัดประสบการณ์ให้
เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลายกิจกรรม หลากหลายทักษะ หลากหลายประสบการณ์ส าคัญ 
อย่างเหมาะสมกับวัย 

5. การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ผู้ดูแลเด็กควรสังเกตและประเมินทั้งการ
สอนของตนเองและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กว่าได้บรรลุตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ 
ผลที่ได้จากการสังเกตสามารถบอกได้ว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด ซึ่งจะช่วย
ผู้ดูแลเด็กในการวางแผนการจัดกิจกรรม ชี้ให้เห็นพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล ความต้องการ
พิเศษของเด็กแต่ละคน และยังใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

6. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลเด็กและครอบครัวเด็ก เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เด็กเติบโตขึ้นมา ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่และผู้ปกครองเด็กต้องมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทา ความเข้าใจพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กต้องยอมรับและร่วมมือกันรับผิดชอบมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาตามหลักการจัดหลักสูตรให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการรวมกัน 

หทัยรัตน์ ขมสวัสดิ (2558,หน้า 87-89) ได้แสนอแนวทางการพัฒนาด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตรทัง 10 ด้านดังนี้ 

1. ด้านหลักสูตรควรด าเนินการพัฒนาครูผู้สอนทุกคนให้มีความรู้ในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา ประสานความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร ครู นักวิชาการศึกษา และผู้ทีมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดท าหลักสูตร ให้เข้ารับการอบรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและศึกษาดูงานอย่างต่อเนือง ชีแจง
ให้ผู้ปกครองและคณะกรรมการบริหารศูนย์เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของหลักสูตร 

2. ด้านการจัดประสบการณ์/การจัดกิจกรรมประจ าวัน ควรน ากิจกรรมและโครงการที
สามารถน ามารวมกันได้มาจัดรวมกัน หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีไม่สามารถจัดกิจกรรมประจ าวันได้ครบ
ตามทีก าหนดไว้ในแต่ละวัน ควรจัดกิจกรรมให้ครบภายใน 1 สัปดาห์1 หน่วยการเรียนรู้ครูควรจัด
ประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์ทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดโดยจัดการเรียนรู้
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แบบบูรณาการผ่านการเล่น จัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และชีแจง ท าความเข้าใจให้ผู้ปกครองทราบ
ถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างห้องใหม่หรือกันห้องให้
เป็นสัดส่วน จัดให้มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านธุรการ จัดท าเอกสารโดยตรง 

3. ด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ ควรให้ครูทุกคนเข้ารับการฝึกอบรมการเขียน
แผนการจัดประสบการณ์ ศึกษาดูงานอย่างต่อเนือง ครูควรใช้แผนการจัดประสบการณ์ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ศึกษาวิธีการ หลักในการเขียนแผนให้เข้าใจ และกระท าได้ถูกต้องสามารถน ามาใช้
จัดประสบการณ์ได้จริง 

4. ด้านสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ควรให้ครูได้เลือกซื้อสื่อการสอน
และวัสดุการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ ให้ครูเข้ารับการฝึกอบรมเรือง
การจัดท าสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีหลากหลายและศึกษาดูงานอย่างต่อเนือง 

5. ด้านการวัดผลและประเมินผล ควรมีการจัดท าเอกสารหรือเครื่องมือในการวัดผลและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ครูควรท าการวัดผลและประเมินผลก่อนและหลังจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ ค าแนะน าในการจัดท าการวัดผลและ
ประเมินผล และชีแจงให้ผู้ปกครองทราบและตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการวัดผลแล
ประเมินผลงานของเด็ก 

6. ด้านการนิเทศการศึกษา ควรให้ผู้ทีท าหน้าทีนิเทศและครูทุกคนได้รับการฝึกอบรมเรื่อง
หลักการนิเทศ เชิญหัวหน้าและรองหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้านิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนละ 
1-2 ครั้ง 

7. ด้านการวิจัยในชันเรียน ควรให้ครูได้รับการฝึกอบรมให้เข้าใจวัตถุประสงค์ทีแท้จริงของ
การท าวิจัยในชันเรียน และชีแจงให้ผู้ปกครองเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญในการแก้ปัญหาพฤติ  
กรรมเด็ก 

8. ด้านโภชนาการ ควรจัดให้มีการประมูลผู้ประกอบการอาหารกลางวันและอาหารเสริม
นม แนะน าผู้ประกอบการให้จัดอาหารให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยโดยใช้แนวทางของกรมอนามัย 

9. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ/โครงการทีส่งเสริมผู้เรียน)ควรลด
จ านวนโครงการและกิจกรรมให้น้อยลงหรือน ามารวมกัน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับ
การจัดโครงการและกิจกรรม 

10. ด้านการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรจัดประชุม เชิญวิทยากรมาให้
ความรู้และชีแจงให้คณะกรรมการและผู้ทีมีส่วนเกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการด าเนินงาน และมาตรฐาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ครูเข้ารับการฝึกอบรมทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดขึ้น 

อุษารัตน์ สาบา (2557,หน้า 164) ได้ให้แนวทางในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไว้ 3 ด้านดังนี้  
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1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลต้องให้ความส าคัญต่อการ
จัดสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพราะนอกจากมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการเรียนรู้ของ
เด็กแล้ว ยังต้องมีสภาพที่มั่นคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยอีกด้วย โดยจัดให้มีพ้ืนที่เพียงพอ
กับจ านวนเด็ก และจัดหาครุภัณฑ์ อาทิ เครื่องเล่นสนามที่ได้มาตรฐาน ให้เพียงพอเพ่ือส่งเสริมพัฒนา 
การและการเรียนรู้ของเด็ก นอกจากนี้ควรมีการจัดอัตราบุคลากรดูแลรับผิดชอบเด็กในอัตราที่
เหมาะสมกับจ านวนเด็กเพราะเด็กเล็กวัย 2- 6 เป็นวัยที่ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งจัดหาบุคลากร 
ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาอย่างเพียงพอ เช่น ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน เพ่ือช่วยดูแลการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และควรจัดให้มีบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการศึกษาที่มีความรู้ เข้าด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็กอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง อีกท้ังส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กได้รับ
การอบรมเกี่ยวกับการดูแล ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมทักษะและเทคนิควิธีการใน
การจัดการเรียนการสอน 

2. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กครูผู้ดูแลเด็กให้ความส าคัญต่อ
การศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ควร
จัดหา ผลิตและใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านอย่าง
เหมาะสมและองค์การบริหารส่วนต าบลควรจัดหาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ไว้ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัยอย่างเพียงพอ และมีการตรวจสอบคุณภาพของสื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะการเรียนรู้ และพัฒนาได้อย่างเต็มตามศักยภาพ และ
เน้นให้มีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการพัฒนาเด็ก 

3. ผู้ดูแลเด็กควรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน โดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรม
ผู้ดูแลเด็ก ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านอารมณ์ จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์และจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านจิตใจ สังคมอย่างต่อเนื่อง 

สรุปได้ว่า แนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งในด้านบุคลากรและ
การบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านกิจกรรมและการพัฒนา
หลักสูตรและด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน ที่กล่าวมาข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่ ยังไม่มีการก ากับดูแล ควบคุม ก าหนดนโยบายด้านการศึกษาระดับ
ปฐมวัยที่ชัดเจน ซึ่งควรให้การสนับสนุนส่งเสริมให้หัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็ก เข้ารับฝึกอบรมในด้าน
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ให้เพียงพอในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ซึ่งต้องจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้กับเด็ก
สูงสุด 
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2.8 ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้มีนักวิจัยและนักการศึกษาหลายท่านได้ค้นพบปัญหาไว้
หลายประเด็นดังนี้ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้สรุปปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กที่มีอายุ 0-5 
ปี (อ้างใน ปณิตา โสภาชัย, 2556, หน้า 59-62) ไว้ดังนี้  

ปัญหาจากการเลี้ยงดูโดยศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
1. เด็กอายุ 0-3 ปี ที่รับบริการจากสถานรับเลี้ยงเด็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า สถาน

รับเลี้ยงเด็กส่วนใหญ่ยังด้อยคุณภาพทั้งในด้านการบริหารและการจัดการ โดยเฉพาะมาตรฐาน
คุณภาพที่เหมาะสม อาทิ มาตรฐานการเลี้ยงดูเด็ก มาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็ก มาตรฐานครูพ่ีเลี้ยง 
ผู้ดูแลเด็กรวมทั้งยังไม่มีการก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

2. เด็กอายุ 3-5 ปี ที่รับบริการจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบศูนย์เด็กเล็ก พบว่ายัง
ขาดคุณภาพในเรื่องวิธีการเรียนรู้ของเด็ก จิตวิทยาและพัฒนาการของเด็ก เช่น ให้เด็กเรียนโดย
ท่องจ าอย่างเดียว ไม่ส่งเสริมให้เด็กใช้ความคิดตั้งแต่เล็ก ๆ การให้เด็กนั่งอยู่กับที่ทั้งวัน การเร่งสอน 
อ่าน เขียนคิดเลข การเรียนการสอน ด าเนินการโดยขาดความรู้ความเข้าใจปรัชญาพ้ืนฐานที่มีการ
เรียนรู้ของเด็กกระบวนการผลิตครู พี่เลี้ยง และการเตรียมบุคลากรต้องเน้นการเสริมสร้างให้บุคลากร
มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะด้านจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็ก ปัจจุบัน
ยังขาดการฝึกอบรมทั้งก่อนประจ าการและระหว่างประจ าการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและมีประสิทธิ  
ภาพน้อยรวมทั้งขาดการก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานศูนย์เด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 

3. เด็กอายุ 3-5 ปี ที่รับบริการจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบโรงเรียนอนุบาลยัง
ด้อยคุณภาพในเรื่องการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ได้แก่ การเร่งสอนอ่าน เขียน คิดเลข เพ่ือให้
สามารถสอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไม่ให้อิสระแก่เด็กในการแสดงออก ห้ามเด็กพูด การบังคับให้
นั่งเงียบ ๆ ให้ท าการบ้านทุกวัน รวมทั้งขาดความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
นอกจากนี้ นโยบายการผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งการจัดหาบุคลากรที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเด็ก ได้แก่
บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะด้านจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็กยังขาดกุมารแพทย์
จิตแพทย์เด็ก นักจิตวิทยาเด็ก ครูด้านการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ เรื่อง
เด็กปฐมวัย ที่จะช่วยให้บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถศึกษาพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลายังมีอยู่น้อย 

ปัญหาการพัฒนาเด็ก 
1. ขาดความเข้าใจเรื่องปรัชญาการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปัจจุบันการเรียนการสอนเด็กปฐม 

วัยด าเนินการโดยปราศจากความเข้าใจในปรัชญาพ้ืนฐานที่มีต่อมนุษย์ โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยรวม 
ทั้งขาดความรู้ ความเข้าใจถึงความส าคัญของการคุ้มครองป้องกันให้เด็กทุกคนอยู่รอดปลอดภัยมี
พัฒนาการและเจริญเติบโตตามวัยทุกด้าน 
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2. ขาดการวิจัย/ความรู้เชิงสังเคราะห์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กมีการ
ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทั้งองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาเด็ก องค์ความรู้เรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
อย่างเหมาะสม และทฤษฎีการเรียนรู้ เพ่ือการดูแลเด็กปฐมวัยในต่างประเทศมากมาย แต่การน าองค์
ความรู้เหล่านี้มาศึกษาและน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริการและการศึกษาปฐมวัยในบริบท
ของประเทศไทยมีน้อย ขาดการกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการเผยแพร่ที่จะน าสู่การ
ส่งเสริมให้เกิดความเชี่ยวชาญแก่ผู้สอน และผู้วิจัยระดับอุดมศึกษา ในอันที่จะน ามาใช้ฝึกอบรมให้เกิด
ประโยชน์แก่เด็กปฐมวัยในระยะยาว 

3. ขาดวิธีบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพผู้บริหารจัดการด้านการบริการและการ 
ศึกษาปฐมวัยส่วนใหญ่ไม่ได้รับความรู้เฉพาะทางที่จะช่วยให้การบริการแก่เด็กปฐมวัยเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ รวมทั้งการจัดหาและการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมแก่เด็กตามวัย การจัดท าฐานข้อมูลที่เป็น
ภาพรวมของการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกด้านตลอดจนการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในการบริหารจัดการ 

4. ขาดการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวมต้องมี
บูรณาการของงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ สุขภาพ การศึกษา การป้องกันคุ้มครอง ความมั่นคงทางสังคม 
สวัสดิการโดยมีการประสานกับครอบครัว ชุมชน สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ และจ าเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนให้ทันเหตุการณ์ มีบุคลากรพอเพียงกับการประสานความรู้และทักษะในทุกระดับ ทั้งใน
ระดับท้องถิ่นระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

5. ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานจัดบริการ/พัฒนา หน่วยงานที่ด าเนินการจัด 
บริการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) และการให้ความรู้พ่อแม่ ผู้ปกครอง เกี่ยวกับการอบรม
เลี้ยงดูลูกทั้งภาครัฐและเอกชนมีไม่น้อยกว่า 8 กระทรวง 35 หน่วยงาน แต่ก็ยังไม่สามารถจัดบริการ
เสริมก าลังครอบครัว เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ครอบคลุม ทั่วถึง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ขาด
การประสานงาน และไม่มีเอกภาพของนโยบาย ตลอดจนทิศทางในการจัดการศึกษา 

6. ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน ประชาชนและชุมชนต้องมีส่วนร่วมและใส่ใจใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มากขึ้น เพ่ือให้พลังชุมชนและท้องถิ่นเป็นขุมก าลังที่ช่วยดูแลเด็กได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีคุณภาพ 

7. ขาดการน าแผนระยะสั้นและระยะยาวไปสู่การปฏิบัติ ประเทศไทยมีนโยบายและ
แผนพัฒนาเด็กมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี แต่ไม่ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบโดยตรงของการน าแผนไปสู่
การปฏิบัติ ขาดกลไกการด าเนินงานทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น นอกจากนี้ยังไม่มีการติดตาม
และประเมินผล ให้สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนต่าง ๆ  

8. ขาดการระดมทรัพยากร ทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะภาครัฐยังไม่ได้ “ลงทุน”เพ่ือ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ชัดเจนเหมาะสมและต่อเนื่อง 
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ปัญหาในการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ ได้สรุปปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กที่มีอายุ 0 -5 ปีดังนี้ (ส านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2544 ก,หน้า 8-11) 

1. ไม่สามารถบริการได้ครอบคลุมทั่วถึง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพขาด การประสาน 
งานตลอดจนทิศทางในการจัดการศึกษา 

2. ขาดการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวมต้องมี
บูรณาการของงานต่าง ๆ ได้แก่ สภาพการศึกษา การปกป้องคุ้มครองความมั่นคงทางสังคมสวัสดิการ
มีบุคลากรที่ต้องประสานงานด้านความรู้และทักษะระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับสากล 

3. ขาดคุณภาพผลการส ารวจการจัดบริการพัฒนาเด็กวัย 3-5 ปี พบว่า ด้อยคุณภาพทั้งใน
ด้านการบริหารและการจัดการ ขาดคุณภาพในวิธีการเลี้ยงดู เช่น เข้าใจผิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ยึด
เด็กเป็นส าคัญ การเรียนรู้ให้เด็กท่องจ าอย่างเดียวไม่ส่งเสริมให้เด็กใช้ความคิดตั้งแต่เล็ก ๆ ให้เด็กนั่ง
อยู่กับที่ท้ังวัน การจัดหลักสูตรที่ตายตัวการเร่งการสอน อ่าน เขียน คิดเลขบังคับให้เด็กท าการบ้านทุก
วัน 

4. ขาดการให้ความรู้แก่ พ่อแม่ผู้ปกครองในการเป็นพ่อแม่ท่ีดีและวิธีรักลูกในทางท่ีถูกต้อง 
5. ขาดบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก ขาดกระบวนการผลิตบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง เช่น ขาดกุมารแพทย์ จิตแพทย์เด็ก นักจิตวิทยาเด็ก ครูด้าน
การศึกษาปฐมวัย 

6. ขาดการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกระบวนการในการผลิตครูและเตรียมบุคลากรที่
จะมาท างานเก่ียวกับเด็กปฐมวัย จะต้องเน้นการเสริมสร้างให้บุคลากรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความรู้
ความเข้าใจ โดยเฉพาะด้านจิตวิทยาเด็ก ปัจจุบันยังขาดการอบรมทั้งก่อนประจ าการและระหว่าง
ประจ าการอย่างเป็นระบบ 

7. ขาดความเข้าใจเรื่องปรัชญาทางการพัฒนาการเด็กปฐมวัยและขาดความรู้ความเข้าใจ
เรื่องสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน จึงท าให้ไม่เข้าใจสาเหตุที่ต้องจัดสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ที่ดี
ที่สุดส าหรับเด็กปฐมวัย 

8. ขาดวิธีบริหารจัดการที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ ไม่ 
ได้รับความรู้เฉพาะทางที่จะช่วยบริการแก่เด็กปฐมวัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งจัดหาและการใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมแก่เด็กตามวัย 

9. ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน 
10. ขาดการกรองแผนไปสู่การปฏิบัติ ประเทศไทยมีนโยบายและแผนพัฒนาเด็กมาเป็น

เวลากว่า 20 ปี แต่ไม่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบโดยตรงในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติและไม่มีการติด  
ตามและประเมินผลให้มีการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนต่าง ๆ  
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11. ขาดการวิจัยความรู้เชิงสังเคราะห์ที่จะเอ้ือต่อการเรียนรู้และการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ศิริจรรยา เชื้อปิงและสมชาย บุญศิริเภสัช (2558) ได้ศึกษาการจัดการศึกษาในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลเมืองยาวอ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง พบปัญหาในด้านต่าง  ๆ 
ดังนี้ 

1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปัญหาที่พบ คือ หน่วยงานต้นสังกัดจัดสรรงบ 
ประมาณส าหรับการบริหารจัดการศูนย์ไม่เพียงพอ จึงท าให้ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. ด้านบุคลากร ปัญหาที่พบ คือ ครูและผู้ดูแลเด็กบางส่วนไม่ได้รับการส่งเสริมให้การ
อบรมและพัฒนาในหลักสูตรที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง ท าให้ครูและผู้ดูแลเด็กมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
การจัดท าแผนการสอนค่อนข้างน้อย  

3. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปัญหาที่พบ 
คือ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีขนาดเล็ก ทรุดโทรม บางแห่งไม่มีรั้วที่มั่งคงแข็งแรง ท าให้เกิดความ
เสี่ยงในการดูแลเด็กเล็ก 

4. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ปัญหาที่พบ คือ สื่อการเรียนการสอน ส าหรับ
เด็กไม่เพียงพอช ารุดเสียหาย  

5. ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ปัญหาที่พบ คือ ผู้ปกครองคาด 
หวังให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพ่ิมมากข้ึน  

6. ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปัญหาที่พบ คือ ครูและผู้ดูแลเด็ก
บางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายการพัฒนาเด็ก 

แอน สุขะจิระ (2558) การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารวิชาการ 
ระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสภาพการบริหารงานวิชาการระดับ
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมพบว่า มีระดับสภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจัยของอรุณี เขตนิมิตได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและ
ปัญหา การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาศรีสระเกษ เขต 3 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย มีสภาพและปัญหาในการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย ทั้ง 12 ด้าน คือ 1) ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) ด้านการวัด และประเมินผลระดับ
ปฐมวัย 4) ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 5) ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาปฐมวัย 6) ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ปฐมวัย 7) ด้านการนิเทศการศึกษา
ระดับปฐมวัย 8) ด้านการแนะแนวการศึกษาปฐมวัย 9) ด้านการประกันคุณภาพปฐมวัย 10) ด้านการ
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ส่งเสริมความรู้ปฐมวัยแก่ชุมชน 11) ด้านการประสานความร่วมมือ การพัฒนาวิชาการปฐมวัย 12) 
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการปฐมวัย โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสถานศึกษา มี
สภาพการบริหารงานวิชาการทั้ง 12 ด้าน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสถานศึกษา มีปัญหา
การบริหารงานวิชาการทั้ง 12 ด้าน โดยรวม พบว่าแตกต่าง เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาปฐมวัย ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ปฐมวัย ด้านการ
นิเทศการศึกษาระดับปฐมวัย มีระดับปัญหาแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สภาพการบริหาร งาน
วิชาการระดับระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ผู้บริหารและครู
ปฐมวัยไม่ร่วมกันวิเคราะห์และจัดท าโครงสร้างหลักสูตรผู้บริหารและครูปฐมวัยขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและผู้บริหารมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรแต่ขาดความต่อเนื่อง 

หทัยรัตน์ ขมสวัสดิ (2558, หน้า 82-87) ได้ระบุถึงปัญหาที่พบในการวิจัยที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดังนี้ 

1. ด้านหลักสูตร พบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบ่งหน้าทีการท างานให้ครูแบ่งเป็นแต่ละฝ่าย ท า
ให้ครูทีไม่ได้ท าหน้าทีทางด้านวิชาการไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร ผู้บริหาร ครู 
นักวิชาการศึกษา และผู้ทีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท า หลักสูตรบางคนยังไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ทีแท้ 
จริงของการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือน าไปใช้สนองต่อความต้องการ ความถนัด ความสนใจ หรือ
ความสามารถของผู้เรียนและชุมชน เช่น การก าหนดสาระการเรียนรู้ไม่เหมาะสมกับความสามารถของ
เด็กปฐมวัย ขาดความร่วมมือจากผู้ปกครองและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการจัดท า
หลักสูตร 

2. ด้านการจัดประสบการณ์/ การจัดกิจกรรมประจ าวัน ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมไม่ครบ
ตรงตามกิจกรรมประจ าวัน เนืองจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีโครงการและกิจกรรมจ านวนมากทีบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นจ านวนมาก ท าให้มีช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมตามตาราง
กิจกรรมประจ าวันลดน้อยลงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ครบตามทีก าหนด ปัญหาครูจัดกิจกรรมเน้นการ
อ่านออก เขียนได้ ไม่เน้นให้เด็กท ากิจกรรมทีได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เนืองจากความ
คาดหวังของผู้ปกครองทีต้องการให้บุตรหลานอ่านออก เขียนได้เป็นหลัก ท าให้ประสบปัญหาเด็กเกิด
ความเบือหน่ายในการเรียนเพราะถูกบังคับให้อ่านและเขียนในขณะทียังไม่มีความพร้อม ซึงเป็นการ
จัดประสบการณ์ทีไม่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ปัญหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบาง
ศูนย์อาคารสถานทีคับแคบ ห้องเรียน ไม่แยกเป็นสัดส่วน ไม่เอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรม มีเสียง
รบกวนจากการจัดกิจกรรมอ่ืน เด็กขาดสมาธิ ท าให้การจัดกิจกรรมไม่ประสบผลส าเร็จตามวัตถุ  
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ประสงค์ทีก าหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียน ปัญหาครูมีภาระงานหลายหน้าที โดยเฉพาะด้านเอกสาร
ท าให้บางครั้งครูต้องทิ้งห้องเรียนไปท าเอกสาร เป็นผลให้เด็กไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าทีควร เด็ก
จึงมีพัฒนาการล่าช้า ไม่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมตาม 

3. ด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ ครูบางคนไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ในการจัด
ประสบการณ์ของสาระการเรียนรู้บางเรือง ซึงท าให้เกิดความแตกต่างในการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับชันเดียวกันครูเขียนแผนการจัดประสบการณ์ไม่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยทีให้เด็ก เรียนรู้ผ่านการ
เล่น ท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้รับประสบการณ์ตรง โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า แต่จัดประสบการณ์ให้เด็ก
เน้นด้านการเขียน การท่องจ า ตามความคาดหวังของผู้ปกครองเป็นหลัก  

4. ด้านสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ปัญหาเรื่องสื่อ อุปกรณ์ส าหรับ
เด็กมีไม่เพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็ก สื่อและนวัตกรรมทีเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อทีตรง
กับหน่วยการเรียนรู้สื่อทีเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กเนืองจากได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ 
ในการจัดซื้อสื่อ ครูไม่ได้เลือกซื้อสื่อด้วยตนเองท าให้ไม่ตรงกับความต้องการของครู ครูขาดความรู้ใน
เรืองการประดิษฐ์สื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยเฉพาะสื่อทีเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

5. ด้านการวัดผลและประเมินผล เอกสารการประเมินมีความซ้ าซ้อนกัน เรืองเดียวกันมี
เอกสารการประเมินหลายชุด หลายหน่วยงาน ท าให้ครูมีภาระงานเพ่ิมข้ึน เป็นผลให้ไม่ได้ประเมินจาก
สภาพทีเป็นจริงของเด็ก ครูขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการวัดผลและประเมินผล ผู้ปกครองไม่ให้
ความร่วมมือในการประเมินผลงานของเด็ก 

6. ด้านการนิเทศการศึกษา ผู้ทีท าหน้าทีนิเทศขาดความรู้  ความเข้าใจหลักนิเทศการเรียน
การสอนการนิเทศการเรียนการสอนปฏิบัติไม่สม่ าเสมอหรือต่อเนือง เพราะนักวิชาการศึกษามีภาระ
งานมาก ท าให้ไม่ได้ประเมินจากสภาพทีเป็นจริง  

7. ด้านการวิจัยในชันเรียนปัญหาในการท าวิจัยในชันเรียน ครูทีสอนระดับชันเดียวกันมัก 
จะท าวิจัยเรืองคล้าย ๆ กัน และครูบางคนขาดความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในชันเรียน ปัญหา
พฤติกรรมเด็กบางปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้เนืองจากไม่ได้รับ ความร่วมมือจากผู้ปกครอง เพราะไม่
สนใจทีแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กอย่างจริงจัง และปัญหา พฤติกรรมเด็กบางคนต้องใช้เวลาในการ
แก้ปัญหานาน แต่เด็กมาอยู่กับครูระยะเวลาไม่นานจึงไม่สามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมได้  

8. ด้านโภชนาการ ศูนย์บางแห่งไม่มีครัวส าหรับประกอบอาหารเอง ใช้วิธีการประมูลท าให้
เกิดปัญหา ผู้ประกอบการจัดท าอาหารไม่ตรงตามเมนูทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก าหนดให้ การดูแลเรือง
ความสะอาดไม่ทั่วถึง เด็กไม่ได้สารอาหารครบตามหลัก 5 หมู่ ท าให้เด็กบางคนมีปัญหาภาวะโภชนา 
การผิดปกติ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทีก าหนดไว้ของกรมอนามัย เด็กไม่ยอมรับประทานอาหารโดยเฉพาะ
อาหารประเภทผักชอบดื่มนม 
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9. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ/โครงการทีส่งเสริมผู้เรียน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ทีบรรจุไว้ในแผนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นจ านวนมาก 
ท าให้บางกิจกรรมไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง เนืองจากผู้ปกครองติดภารกิจการท างาน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบางแห่งไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับการจัดโครงการและกิจกรรม  

10. ด้านการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและผู้ทีมีส่วนเกี่ยวข้องบางคน ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและไม่เข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการท างานประเมิน
คุณภาพภายในและการท ามาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท าให้การประเมินคุณภาพภายในไม่เสร็จตาม
ทีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน  

ชยานนท์ มนเพียรจันทร์และคณะ (2556) ได้ศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลด้วยหลักองค์รวม : กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงพอง องค์การบริหารส่วนต าบลศิลา 
จังหวัดขอนแก่นพบปัญหาว่าครูขาดจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
เพียง ซึ่งสาเหตุเกิดจากความไม่พร้อมด้านครู อาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียน ศูนย์การศึกษามีไม่พอ 
รวมทั้งการประสานงานระหว่างรัฐและเอกชนขาดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูยัง
ไม่เข้าใจถึงความส าคัญของการศึกษาปฐมวัย และยังมีปัญหาด้านครอบครัวยากจนอีกด้วย การน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัตินั้นได้เกิดความสับสนอยู่หลายประการ เช่น 1) เกิดความแตกต่างในด้าน
คุณภาพและมาตรฐานระหว่างศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขนาดใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก 2) ครูพ่ี
เลี้ยงเด็กยังไม่ได้รับการพัฒนาในเรื่องการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเท่าที่ควร 3) งบประมาณด้าน
การจัดการศึกษายังจัดสรรได้ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และ 4) การขาดแคลนครูพ่ีเลี้ยงเด็ก
และบุคลากรทางการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

สรุปได้ว่า การพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนของสังคม ควรตระหนักถึง
สถานการณ์ ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ก าลังเกิดขึ้นในขณะนี้ รวมทั้งเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้แทนวิชาชีพองค์กรต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเด็ก ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงต้องร่วมระดมสมอง เพื่อก าหนดนโยบายในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(0-5 ปี) ขึ้นเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 

 
2.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.9.1 งานวิจัยในต่างประเทศ 
Liang (2001) ได้ศึกษาการรับรู้และความพอใจของผู้ปกครองเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการ 

ศึกษาระดับอนุบาล : กรณีศึกษา ผู้ปกครองเด็กอนุบาลไต้หวันในโรงเรียนอนุบาล พบว่าการศึกษา
ของผู้ปกครอง รายได้ของครอบครัว มีอิทธิพลต่อการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
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อนุบาลของผู้ปกครอง ผู้ปกครองที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีความพอใจในการจัดการศึกษาระดับ
อนุบาลแตกต่างกัน การรับรู้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับอนุบาลของผู้ปกครอง และความพอใจใน
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับอนุบาลของผู้ปกครองเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวก และพบว่าสิ่ง
อ านวยความสะดวกและพ้ืนที่ว่าง สถานที่ตั้ง และความสะดวก หลักสูตรและปรัชญาการศึกษา
คุณสมบัติของครูและค่าใช้จ่าย เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ปกครองใช้ในการเลือกโรงเรียนอนุบาล 

บูฟอร์ด (Buford) (2000) ได้ท าการวิจัยเมื่อ ค.ศ. 1975 เรื่องทัศนะของผู้ปกครองที่มีต่อ
การเรียนการสอนระดับอนุบาลได้ข้อเสนอจากผลการวิจัย พบว่า การสอนชั้นอนุบาลควรเน้นพัฒนา 
การอารมณ์เป็นล าดับแรก การพัฒนาการทางร่างกายเป็นล าดับถัดมา และควรมีกิจกรรมที่จะช่วยให้
เด็กมีกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองให้มากที่สุดจากผลการศึกษางานวิจัยและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาปฐมวัยนอกจากจะมุ่งให้เด็กมีความพร้อมใน
อันที่จะเรียนในระดับประถมศึกษาได้ดี ยังเป็นการศึกษาพ้ืนฐานที่ส าคัญที่จะท าให้เด็กมีชีวิตใน
อนาคตสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยจะมีผลไปตลอดชีวิต หากเด็กได้รับการดูแลที่ดี
ได้รับความรักความอบอุ่นจะท าให้เด็กเป็นคนสดชื่นแจ่มใส มองโลกในแง่ดีการพัฒนาเด็กปฐมวัย จึง
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและสถาบันหลายฝ่าย ตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สิ่งแวดล้อม
ตลอดจนองค์กรที่มีหน้าที่จัดการศึกษาและจัดบริการพ้ืนฐานให้แก่เด็ก และองค์การบริหารส่วนต าบล
ยังเข้าใจในสภาพและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาน้อย และยังเห็นว่าการจัดการศึกษามิใช่ปัญหา
เร่งด่วนเมื่อจัดสรรงบประมาณก็จัดให้โดยอ้อมไม่จัดให้โดยตรง และที่ส าคัญบุคลากรมีไม่เพียงพอและ
ขาดประสบการณ์ในการจัดการศึกษา 

เฟนทุสโซ (Fantuzzo) (2000) วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการศึกษาระดับ
ปฐมวัยปรากฏว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการศึกษาระดับปฐมวัยมีอยู่3ลักษณะดังนี้คือการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่บ้าน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียน และการเข้าร่วมประชุมของโรงเรียน 
ส าหรับผู้ปกครองที่เข้าไปมีส่วนร่วม พบว่า เป็นผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีส่วนร่วมมากกว่า
ผู้ปกครองที่มีการศึกษาน้อยในการศึกษาปฐมวัย และผู้ปกครองที่ติดต่อ กับโรงเรียนในระดับสูงที่มี
ความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการศึกษาของเด็ก 

สามารถสรุปเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยว่าเป็นสิ่งยืนยันปรัชญาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยได้เป็นอย่างดีว่าการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ควรเน้นการเตรียมความพร้อม
พัฒนาเด็กทุกด้านตามศักยภาพและสมดุล ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จาก
สื่อและมีโอกาสท ากิจกรรมอย่างอิสระ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามควรแก่วัยเพ่ือให้เกิดผลดีแก่
ตัวเด็กอย่างแท้จริง 
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2.9.2 งานวิจัยในประเทศ 
อุษารัตน์ สาบา (2557) ผลการวิจัยพบว่าจากการศึกษาเรื่องสภาพการจัดการศึกษา

ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดยะลาสรุปได้ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาระดับสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบล จังหวัดยะลา ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ภาพรวมมีสภาพการจัดการศึกษา
อยู่ในระดับ ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ด้านได้แก ่ด้านการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และด้านคุณภาพเด็ก มีสภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลางทั้งสิ้น ซึ่ง
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์เด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

2. ผลการศึกษาระดับสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในจังหวัดยะลา ตามมาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก ภาพรวมมีสภาพ
การจัดการศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านย่อยทั้ง 5 ข้อได้แก่ 
การบริหารงานอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการบุคลากร การจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก
มาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก และการสร้างเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม มีสภาพการจัด
การศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลาง ทั้งสิ้น ซึ่งด้านการบริหารจัดการบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา 
คือ ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก และด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก
ตามลาดับ ส่วนด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ และด้านการสร้างเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากัน และเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้านปรากฎผล ดังนี้ 

  1) ด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ พบว่า ภาพรวมมีสภาพการจัดการศึกษาอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีสภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลาง 
โดยมีการจัดทา หลักสูตรรวมทั้งมีการนิเทศกา กับติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กโดยหน่วยงานที่กา กับดูแล
ศูนย์เด็กเล็กอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้งส่วนมีแผนพัฒนาตามกรอบนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
นโยบายของรัฐ ที่ร่วมกันชี้แนะและป้องกันปัญหาของสังคมตามกาลเวลาเช่น มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง 
การยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน โดยมีการดาเนินการอย่างเป็นระบบ ตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

 2) ด้านการบริหารจัดการบุคลากร พบว่า ภาพรวมมีสภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ 
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีสภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 
ยกเว้นหัวหน้าศูนย์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี สาขาวิชาเอก
อนุบาลศึกษา หรือปฐมวัย หรือวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการทา งานเกี่ยวกับ
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การพัฒนาเด็กปฐมวัย มีสภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ มาก และมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา คือ ครู
ผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงของศูนย์ทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดีได้รับสวัสดิภาพด้านการรักษาพยาบาลการตรวจ
สุขภาพ ส่วนครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงของศูนย์ ต่อจ านวนเด็กปฐมวัยที่เหมาะสม ดังนี้ เด็กอายุ 2-3 ป ี
มีครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยง 1 คนต่อเด็ก7-10 คน ส่วนเด็กอายุ 3 ปี ขึ้นไปมีครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยง 1 
คนต่อเด็ก10-15 คน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

 3) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก พบว่า ภาพรวมมีสภาพการจัดการศึกษา
อยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีสภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดมุมการเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครองหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
สาหรับผู้ปกครองเกี่ยวกับการดาเนินงานศูนย์เด็กเล็กและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก ยกเว้น 
พ้ืนที่สาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กมีอัตราส่วน 2 ตารางเมตรต่อเด็ก 1คน และครุภัณฑ์สา
หรับเด็กและครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพี่เลี้ยงจัดวางในต าแหน่งที่เหมาะสมและมีจ านวนเพียงพอ มีสภาพการจัด
การศึกษาอยู่ในระดับ น้อย ซึ่งพ้ืนที่ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กมีอัตราส่วน 2 ตารางเมตร
ต่อเด็ก 1 คนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

 4) ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก พบว่า ภาพรวมมีสภาพการจัด
การศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีสภาพการจัดการศึกษาอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง โดยมีมาตรการในการรับ/ส่งเด็ก เช่น ผู้ปกครองลงลายมือชื่อไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ทุกครั้ง เพ่ือป้องกันการลักพาตัวเด็ก ที่จอดรถรับ/ส่งเด็กหรือผู้มาติดต่ออยู่ห่างจากตัวอาคาร พ้ืนที่
กิจกรรมของเด็กในระยะที่ปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การก าหนดนโยบายด้านความ
ปลอดภัยในการดูแลเด็ก ส่วนมีการส ารวจและค้นหาจุดที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารศูนย์เด็กเล็กเป็นระยะเพ่ือป้องกันและแก้ไขมิให้เกิดอันตรายแก่เด็ก มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

 5) ด้านการสร้างเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม พบว่า ภาพรวมมีสภาพการจัดการศึกษาอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน 
ระหว่างพ่อแม่ หัวหน้าศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ มีการจัดกิจกรรม หรือมีส่วนร่วมกับชุมชนในโอกาส
ส าคัญตามเทศกาลต่าง ๆ สอดคล้องกับประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ และมีการ
สร้างเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนและสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ/ความรู้ของครู
ผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยง พ่อแม่ และเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก มีสภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ น้อย 
และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

3. ผลการศึกษาระดับสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในจังหวัดยะลา ตามมาตรฐานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ 
เด็ก ภาพรวมมีสภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
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การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนา 
การด้านสังคม และด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา มีสภาพการจัด
การศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลาง ส่วนด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
และด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจอารมณ์ มีสภาพการจัดการศึกษา
อยู่ในระดับ มาก โดยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจ-อารมณ์ ส่วนด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อในแต่
ละด้านย่อยปรากฏผล ดังนี้ 

 1) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก พบว่า ภาพรวมมีสภาพการ
จัดการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงมีปฏิสัมพันธ์ 
ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีจิตใจที่มั่นคงควบคุมอารมณ์ได้มีความเป็นมิตรกับเด็กและผู้ปกครองและครู
ผู้ดูแลเด็ก/ครูพี่เลี้ยงสามารถให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กมีสภาพการจัดการศึกษา
อยู่ในระดับ มาก และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพี่เลี้ยงจัดท าผลพัฒนาการเด็กและ
ข้อมูลส าหรับการส่งต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงสามารถให้ค าปรึกษาแก่
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ส่วนครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงสามารถให้การช่วย 
เหลือเด็กที่มีปัญหาและ/หรือส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญกรณีที่มีปัญหามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

 2) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย พบว่าภาพรวมมี
สภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีสภาพการจัดการ 
ศึกษาอยู่ในระดับ มาก ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เด็กได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการโดยชั่งน้า 
หนักและวัดส่วนสูงทุก 3 เดือนและประเมินโดยใช้กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตรองลงมา 
คือ ฝึกสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อตนเองและผู้อ่ืนยกเว้นการจัด
กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อ แขน ขา และล าตัว ด้วยการออกก าลังกาย และการเล่นกลางแจ้ง การพัฒนา
กล้ามเนื้อตา กล้ามเนื้อมือ ประสาทสัมผัสระหว่างมือและตา ด้วยกิจกรรมศิลปะ กิจกรรมการ
เคลื่อนไหว เกมการศึกษา การเล่นตามมุม กิจกรรมในวงกลม กิจกรรมเสรี ตรวจสุขภาพอนามัยประจา 
วันของเด็กทุกคน และตรวจสุขภาพของเด็กทุกปี โดยครอบคลุมถึงสุขภาพฟัน สายตา หู วัดอีคิว อย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือบุคลากรทางการแพทย์มีสภาพการจัดการศึกษาอยู่ใน
ระดับปานกลางซึ่งการตรวจสุขภาพของเด็กทุกปี โดยครอบคลุมถึงสุขภาพฟัน สายตาหู วัดอีคิว อย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

 3) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจ อารมณ์ พบว่า ภาพ 
รวมมีสภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีสภาพการจัด
การศึกษาอยู่ในระดับ มาก ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ส่งเสริมให้เด็กทา กิจกรรมตามความสนใจและ
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ความถนัดรองลงมา คือ ส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ร่าเริง แจ่มใสส่วนการส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็กรู้จักอดทนรอคอยและมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีสภาพการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับ ปานกลางและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

 4) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม พบว่าภาพรวมมี
สภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีสภาพการจัด 
การศึกษาอยู่ในระดับ มาก ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมีเท่ากันสองข้อ คือ ส่งเสริมให้เด็กมีคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์คือขยันประหยัดความซื่อสัตย์มีวินัยสุภาพสะอาดสามัคคีมีน้ าใจส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบกติกาของห้องเรียนและศูนย์เด็กเล็กรองลงมา คือ การปลูกฝังให้เด็กรักชาติศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ส่วนส่งเสริมให้เด็กได้ทากิจกรรมเพ่ือเรียนรู้การเป็นผู้น าผู้ตามและการท ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อ่ืนตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้
และร่วมกิจกรรมตามบริบทวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีภูมิปัญญาไทยและหลักศาสนามีสภาพการจัด
การศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลางซึ่งส่วนส่งเสริมให้เด็กได้ทา กิจกรรมเพ่ือเรียนรู้การเป็นผู้น าผู้ตาม และ
การท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

 5) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาพบว่า ภาพรวมมี
สภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีสภาพการจัดการ 
ศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลางยกเว้น จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กมีทักษะด้านการใช้ภาษาใน
การสื่อความหมาย ฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างเหมาะสมตามวัย มีสภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ
มาก และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา มีค่าเฉลี่ยเท่ากันสามข้อ คือ การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้
เด็กมีทักษะด้านการสังเกต การจ าแนก และการเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์(พ้ืนที่/ระยะเวลา) 
ผ่านประสาทสัมผัสได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กมีทักษะด้านการคิด
และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามวัยและจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส่วนจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ให้เด็กมีความรู้ในเรื่องตนเองบุคคลที่เกี่ยวข้องธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว  มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

4. ผลการศึกษาระดับสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในจังหวัดยะลา ตามมาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก ภาพรวมมีสภาพการจัดการศึกษาอยู่
ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายและสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพของตน ด้านเด็กมีพัฒนาการด้านจิตใจ-อารมณ์สังคม และด้านเด็กได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค ์มีสภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลางส่วนด้านเด็กมี
พัฒนาการด้านสติปัญญามีสภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ มาก และมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา คือ 
ด้านเด็กได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่วนด้านเด็กมีพัฒนาการด้านจิตใจ 
อารมณ์สังคมมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดและเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้านย่อยปรากฏผลดังนี้ 
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 1) ด้านเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายและสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน พบว่า 
ภาพรวมมีสภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีสภาพ
การจัดการศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลาง ยกเว้น เด็กมีร่างกายแข็งแรงสามารถทรงตัวได้ดีและสามารถ
ประสานสัมพันธ์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น การหยิบจับสิ่งของการเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีสภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ มาก และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ เด็กมีร่างกายเจริญเติบโต 
สมวัย เช่น เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ส่วนเด็กรู้จักระวัง
อุบัติเหตุต่อตนเองและผู้อ่ืน เช่น ไม่คุยหรือเล่นระหว่างรับประทานอาหาร ไม่เอามือไปแหย่ปลั๊กไฟ มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

 2) ด้านเด็กมีพัฒนาการด้านจิตใจ อารมณ์สังคม พบว่า ภาพรวมมีสภาพการจัดการ 
ศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีสภาพการจัดการศึกษาอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมีสองข้อเท่ากัน คือ เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม
รู้จักอดทน รอคอย และเด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ส่วน
เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

 3) ด้านเด็กได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์พบว่า ภาพรวมมี
สภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีสภาพการจัด
การศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เด็กกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตามวิถีของประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รองลงมา 
คือ เด็กได้รับการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม 9 ประการของกระทรวงศึกษาธิการในด้านขยัน ประหยัด 
ความซื่อสัตย์ มีวินัยสุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้า ใจ เด็กสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกาของห้อง 
เรียนและศูนย์เด็กเล็ก และเด็กมีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นความเป็นไทย และหลัก
ศาสนาที่นับถือ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดและเท่ากัน 

 4) ด้านเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา พบว่า ภาพรวมมีสภาพการจัดการศึกษาอยู่ใน
ระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีสภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก ซึ่งข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เด็กมีความสามารถในการอ่านได้เหมาะสมตามวัยรองลงมา คือ เด็กมีความรู้ในเรื่อง
ตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง ธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ยกเว้นเด็กมีทักษะด้านการคิด การใช้ภาษา 
การสังเกต การจ าแนก และการเปรียบเทียบ จ านวน เวลา มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) มีสภาพการจัด
การศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลาง และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

5. ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดยะลา ตามความเห็นของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ าแนก
ตามเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสรุปได้
ดังนี้ 
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 1. ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดยะลา จ าแนกตามเพศ พบว่า ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 2. ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดยะลา จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ภาพรวมและรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน 

 3. ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดยะลา จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่าภาพรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 4. ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดยะลา จ าแนกตามขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่าภาพรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

  5. ผลการประมวลข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
องค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดยะลา 

   1) ด้านการบริหารศูนย์เด็กเล็ก 
    (1) ด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อมกับผู้ดูแลเด็ก 
    (2) ด้านการบริหารจัดการบุคลากร ควรจัดบุคลากรดูแลรับผิดชอบเด็กในอัตรา 

ที่เหมาะสมกับจ านวนเด็ก 
    (3) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก ควรจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ของเด็กทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกให้มีบรรยากาศท่ีน่าอยู่ปลอดภัยมีอาคารเป็น
สัดส่วนทุกคนที่เกี่ยวข้องเห็นแล้วสบายตาและสบายใจ 

    (4) ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก ควรจัดสภาพแวดล้อม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นสัดส่วนทั้งภายนอกและภายในให้มีความสะอาดอยู่เสมอเพ่ือความ
ปลอดภัยปลอดโรคติดต่อ 

    (5) ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ควรส่งเสริมให้เครือข่ายชุมชนและ
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

   2) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
    (1) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ควรจัดการเรียน

การสอนอย่างบูรณาการให้ครบทุกด้านในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ 
    (2) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายควรส่งเสริม 

ให้เด็กเล่นในสนามเด็กเล่นเพ่ือให้ร่างกายมีความพร้อมและทรงตัวได้ 
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    (3) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจ อารมณ์ควร
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจ-อารมณ์ ให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเช่น 
ร้องเพลง เต้นร า แสดงท่าทางประกอบเพลง เคลื่อนไหวตามจังหวะโดยเสรี 

    (4) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ควรจัดกิจ 
กรรมส่งเสริมให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รู้จักปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาของห้องเรียนและ
ของศูนย์ฯ ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนตามวิถีประชาธิปไตย 

    (5) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ควรจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด การสังเกต การจ าแนก เปรียบเทียบ การเลียนแบบ 

   3) ด้านคุณภาพเด็ก 
    (1) ด้านเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายและสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนควร

ส่งเสริมให้เด็กแปรงฟันหลังรับประทานอาหารเที่ยงทุกครั้ง 
    (2) ด้านเด็กมีพัฒนาการด้านจิตใจ-อารมณ์สังคม ควรจัดกิจกรรมเสริมประสบ 

การณ์ท่ีเน้นปลูกฝังด้านจิตใจ อารมณ์เพ่ือให้เด็กเป็นคนดี โดยอาจใช้นิทานเป็นสื่อ 
    (3) ด้านเด็กได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ควรจัดกิจ 

กรรมที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ อย่างสม่ าเสมอ เช่น พูดจาสุภาพ 
เรียบร้อย ไม่โกหก ไม่รักแกเพ่ือน รู้จักทักทาย รู้จักการให้อภัยและขอโทษ 

    (4) ด้านเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ควรจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนา
สติปัญญา มีการประเมิน สังเกต ปรับปรุง และแก้ไขอย่างต่อเนื่อง  

ธันย์ธิชา ใต้อุดม (2556) (1) ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่าในภาพ 
รวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีด้านที่มีปัญหาระดับสูงสุด 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านบุคลากร รองลงมา ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามล าดับ และด้านที่ปัญหาต่ าสุด คือด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(2) แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลกมีดังนี้ 

1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดอบรมพัฒนาและสร้างองค์ให้ความรู้ให้กับ
ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. ด้านบุคลากร จัดหาบุคลากรเพ่ิมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการแบ่งหน้าที่ให้รับผิด 
ชอบในส่วนต าแหน่งที่ขาดตามความถนัดของแต่ละบุคคลที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีการพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณภาพด้านการดูแลนักเรียน 

3. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ จัด 
สร้างห้องส้วมและเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ให้เหมาะสม 
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4. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พัฒนาด้านการเรียนการสอนและหลักการจัดท า
หลักสูตรแบบองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้ดูแลเด็กและครูผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

5. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน จัดประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกับ
ชุมชนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กนักเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการน ามาพัฒนาเด็ก
เล็กให้มีประสิทธิภาพ 

6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรจัดอบรมและพัฒนาให้ความรู้เกี่ยวกับ 
เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ครูผู้ดูแลเด็ก พ่ือน าข้อมูลและแนวทางมาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สุนัน ขันทะสิทธิ์ (2552) การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเลย ผลวิจัยพบว่าจากการศึกษาสภาพ และปัญหาการด าเนินการจัด
การศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย  ผู้วิจัยเสนอ
สรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเลยสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากใน3 
อันดับแรก พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การจัดประสบการณ์ รองลงมาได้แก่การประเมินพัฒนา 
การ และสื่อการเรียนรู้ ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การจัดสภาพแวดล้อมเม่ือพิจารณา
ในแต่ละด้านพบว่า 

 1.1 ด้านการจัดประสบการณ์สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
ที่มีค่ามากใน 3 อันดับแรก พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์หรือกิจกรรมหลาย ๆ วิธี เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาการครบทุกด้านตามจุดมุ่งหมายของหลัก 
สูตร รองลงมาได้แก่มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและชุมชนเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการจัดประสบการณ์หรือกิจกรรม เน้นเด็กเป็นส าคัญ
สนองความต้องการความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ตามล าดับส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
มีการวางแผนร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องในการก าหนดรูปแบบและวิธีการติดตามการใช้แผนการจัด
ประสบการณ ์

  1.2 ด้านสื่อการเรียนรู้สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ และเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยที่
มีค่ามากใน 3 อันดับแรก พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการใช้สื่อประกอบ การ 
จัดกิจกรรมที่เหมาะสมและส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยครบทุกด้าน รองลงมาได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
การจัดท า/จัดหาสื่อประกอบการจัดกิจกรรมได้เหมาะสมกับแผนการจัดประสบการณ์ และศูนย์พัฒนา
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เด็กเล็กมีการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมส าหรับปฐมวัย 
ให้แก่ครูผู้สอน ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ ารุงรักษาสื่อประกอบการ
จัดกิจกรรมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เสมอ 

 1.3 ด้านการจัดสภาพแวดล้อม สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ และเม่ือพิจารณาค่า 
เฉลี่ยที่มีค่ามากใน 3 อันดับแรก พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยมีส่วน
ร่วมในการจัดมุมประสบการณ์ รองลงมาได้แก่ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่มีความสะอาดและปลอดภัย
ส าหรับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียนเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ส าหรับ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

 1.4 ด้านการประเมินพัฒนาการ สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ และเม่ือพิจารณาค่า 
เฉลี่ยที่มีค่ามากใน 3 อันดับแรก พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน าผลการ
ประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาเด็ก รองลงมาได้แก่ มีการประเมินพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยครบทุกด้าน และบุคลากรมีส่วนร่วมก าหนดวิธีการประเมินพัฒนาการ ตามล าดับ ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือมีการวางแผนการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 

2. ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดเลย ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน และเมื่อพิจารณาค่า 
เฉลี่ยที่มีค่ามากใน 3 อันดับแรก พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การจัดประสบการณ์รองลงมา
ได้แก่ การจัดปัญหาแวดล้อม และสื่อการเรียนรู้ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การ
ประเมินพัฒนาการเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 

 2.1 ด้านการจัดประสบการณ์ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ และเม่ือจารณา
ค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากใน 3 อันดับแรก พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการปรับแผนการจัดประสบ 
การณ์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น รองลงมาได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีกาจัดเตรียมเอกสาร
หลักสูตรและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ตาม 
ล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ มีการจัดกิจกรรมการนิเทศ ติดตามผลการใช้แผนการจัดประสบ 
การณ์ในเด็กปฐมวัย 
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 2.2 ด้านสื่อการเรียนรู้ ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีปัญหาอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ และเมื่อพิจารณาค่า 
เฉลี่ย 80 ที่มีค่ามากใน 3 อันดับแรก พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมส าหรับปฐมวัยให้แก่ครูผู้สอน  
รองลงมาได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท า/จัดหาสื่อประกอบการจัดกิจกรรมได้เหมาะสมกับแผน 
การจัดประสบการณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและ
ส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยครบทุกด้าน ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาสื่อประกอบการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 2.3 ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด้านการจัดปัญหาแวดล้อม มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลางทุกข้อ และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากใน 3 อันดับแรก พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ มีการจัดพ้ืนที่อ านวยความสะดวกแก่เด็ก ได้แก่ ที่แสดงผลงาน ที่เก็บแฟ้มผลงาน ที่เก็บเครื่องใช้
ส่วนตัวของเด็กได้เหมาะสม รองลงมาได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่
ส าหรับ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และมีการก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหวของ
เด็กปฐมวัยไว้ชัดเจนและมีสัดส่วนพ้ืนที่ต่อจ านวนเด็กที่เหมาะสม ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด คือ มีการเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยมีส่วนร่วมในการจัดมุมประสบการณ์ 

 2.4 ด้านการประเมินพัฒนาการ ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด้านการประเมินพัฒนาการ มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลางทุกข้อ และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากใน 3 อันดับแรก พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน าผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาเด็กรองลง 
มาได้แก่บุคลากรมีส่วนร่วมก าหนดวิธีการประเมินพัฒนาการ และมีการประเมินพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ มีการประเมินพัฒนาการ
ตามปัญหาจริงด้วยวิธีการหลากหลาย เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

3. เปรียบเทียบสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย 

 3.1 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเลย มีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมและ
รายด้าน ได้แก่ ด้านการจัดประสบการณ์และด้านการจัดสภาพแวดล้อมไม่แตกต่างกันส่วนด้านสื่อการ
เรียนรู้และด้านการประเมินพัฒนาการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.2 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเลย ที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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4. เปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย 

 4.1 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเลย มีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่แตกต่างกัน 

 4.2 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเลย ที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่แตกต่างกันได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่าสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือการจัด
ประสบการณ์ รองลงมาได้แก่ การประเมินพัฒนาการและสื่อการเรียนรู้ ตามล าดับส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุด คือ การจัดสภาพแวดล้อม ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวมมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การจัดประสบการณ์ รองลงมา ได้แก่ การ
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือการประเมินพัฒนาการ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย มีความคิด 
เห็นต่อสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการ
จัดประสบการณ์และด้านการจัดสภาพแวดล้อมไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านสื่อการเรียนรู้และด้านการ
ประเมินพัฒนาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย ที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย  
มีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่แตก ต่างกันหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลยที่มีประสบการณ์การ
ท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เบญจวรรณ ศรศรี (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตร ผลวิจัยพบว่าการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ใน
ระดับมาก 1 ด้าน ได้แก่ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และระดับปานกลาง 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านบุคลากร ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยของศูนย์ ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน และด้านบริหารจัดการโดยแต่ละด้าน
มีรายละเอียดดังนี้ 
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การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอวังทราย
พูน จังหวัดพิจิตร ด้านการบริหารจัดการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อ 4 ศูนย์ฯ มีการก าหนดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนที่หลากหลาย ล าดับถัดมาได้แก่ข้อ 15 การจัดหาสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนและอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง มีคุณภาพเกิดประโยชน์สูงสุด ปลอดภัยและเหมาะสมต่อเด็กแต่ละวัย และข้อ 6 ศูนย์ฯมีการ
ก าหนดระยะเวลาการเรียนรู้ การเปิด-ปิดภาคเรียน โดยจัดท าประกาศแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบชัดเจน
ตามล าดับ ส่วนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านบริหารจัดการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ข้อ 
20 ศูนย์ฯมีการจัดชั้นเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด(ส าหรับเด็กไม่เกินห้องละ 20 คน) ล าดับถัดมาได้แก่ข้อ 
3 ศูนย์ฯมีการจัดท าแผนพัฒนาระยะ 3 ปีที่สอดคล้องกับนโยบายหรือวัตถุประสงค์ และมีการ
ปฏิบัติงานตามแผนก าหนด 

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอวังทราย
พูน จังหวัดพิจิตร ด้านบุคลากรพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ข้อ 11 ครูผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรม จริยธรรมสุขภาพจิตที่ดีสามารถปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ล าดับถัดมาได้แก่ข้อ 12 ครูผู้ดูแลเด็กมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
กับเด็ก หัวหน้าศูนย์ ผู้ปกครอง ชุมชนและข้อ10 ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความสามรถมุ่งมั่นในการพัฒนา
เด็กให้มีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการุกด้านตามวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพตามล าดับ ส่วนการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านบุคลากรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ข้อ8 หัวหน้าศูนย์ฯมีการจัดท า
ระบบประกันคุณภาพภายในน าผลที่ได้ปรับปรุงการบริหารงานของศูนย์ฯให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตาม 
ล าดับถัดมาได้แก่ข้อ 7 หัวหน้าศูนย์ฯมีการจัดท าใบพรรณนางานของบุคลากรในศูนย์ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามล าดับ 

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอทรายพูน 
จังหวัดพิจิตร ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ข้อ 5 เครื่องใช้ส่วนตัวส าหรับเด็กเช่นหวี แก้วน้ า แปรงสีฟัน
ผ้าเช็ดตัวประจ าเด็กสะอาดและมีครบส าหรับเด็กทุกคน มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ล าดับถัดมาได้แก่ข้อ 11 
การจัดพ้ืนที่ภายในอาคารสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวกเหมาะสมกับการท า
กิจกรรมและข้อ 3 ศูนย์ฯมีพ้ืนที่ส าหรับให้เด็กนอนพักผ่อนอย่างเหมาะสม เครื่องนอนระจ าตัวเด็ก
สะอาดและเพียงพอส าหรับเด็กทุกคน ตามล าดับ ส่วนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ2 พ้ืนที่ห้องส าหรับ
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อจ านวนเด็กโดยมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 2 ตารางเมตรต่อเด็ก 1 คนล าดับถัดมาแก่ข้อ 7 ศูนย์ฯมีการจัดห้องพยาบาลหรือที่พักส าหรับเด็ก
ป่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กได้รับการอบรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นประจ าทุกปี
ตามล าดับ 
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การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอวังทราย
พูน จังหวัดพิจิตรด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อแล้วพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ข้อ 21 เด็กซึ่งแสดงถึงความสนใจชอบอยากรู้
อยากเห็นมีอารมณ์ร่วมไปกับสีสันรูปทรงของงานศิลปะเสียงดนตรีท่าทางและจังหวะของการเคลื่อน 
ไหวและสนใจใคร่รู้ธรรมชาติรอบตัวและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ล าดับถัดมา
ได้แก่ข้อ 28 ครูผู้ดูแลเด็กจัดกิจกรรมส่งเสริมลักษณะนิสัยให้เด็กได้แสดงพฤติกรรมอารมณ์และความ 
รู้สึกด้านศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวและได้สัมผัสกับธรรมชาติและข้อ22 เด็กมีลักษณะพฤติกรรมที่
สามารถแสดงออกตามขั้นพัฒนาการด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัยสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
กติกาของสถานศึกษาและสังคมในสิ่งทีดีงามตามล าดับ ส่วนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ข้อ 15 ศูนย์ฯ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการวางแผนน าผลประเมินไปพัฒนาเด็ก ล าดับถัดมาได้ข้อ 9 ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการนิเทศ
ก ากับติดตามประเมินผลตามแผนจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ   

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอวังทราย
พูน จังหวัดพิจิตร ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วนพบว่าในภาพรวมอายู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ข้อ5 ศูนย์ฯ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปกครอง
และชุมชนเกี่ยวกับการจัดการด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการให้บริหารด้าน
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ วิชาการและอ่ืน ๆ ของสถานศึกษาแก่ชุมชนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ล าดับถัดมา
ได้แก่ข้อ 4 ศูนย์ฯสร้างความพึงพอใจกับผู้ปกครองและชุมชนผู้ปกครองและชุมชนเกี่ยวกับคุณภาพของ
ผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูและการให้บริการค าแนะน าในการเลี้ยงดูเด็กตลอดจนกว่าช่วย 
เหลือด้านอื่น ๆ แก่ชุมชนและส่วนรวมและข้อ 1 ศูนย์ฯ มีการร่วมมือกันระหว่างบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ 
อาทิคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ฯผู้แทนชุมชน ผู้ปกครองในการจัดการเรียนรู้ในชุมชนและการประเมินคุณภาพกาจัดประสบการณ์
การเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามล าดับ ส่วนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ 8 ศูนย์ฯ ควรจัดให้มีกองทุนส่งเสริม
การด าเนินงานของศูนย์เพ่ือขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ล าดับถัดมาได้แก่ข้อ 3 
ศูนย์ฯ เป็นแหล่งวิทยาการในการให้ความรู้และให้บริการชุมชนด้านสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือ
ประโยชน์ของชุมชน 

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอวังทราย
พูน จังหวัดพิจิตร ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ข้อ 1 ศูนย์ฯ ส่งเสริมการเข้าร่วมเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ฯ ให้มีศักยภาพมีค่าเฉลี่ยที่สุด ล าดับถัดมา ข้อ 5 ศูนย์ฯ ยินดีปฏิบัติ
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ตามค าแนะน าของคณะปฏิบัติงานเครือข่ายเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเด็กในศูนย์ฯ และข้อ 2 
หัวหน้าศูนย์ ครูผู้ดูแลและคณะกรรมการศูนย์ฯมีความเข้าใจหลักการและแนวทางในการปฏิบัติงาน
พัฒนาเครือข่ายแต่ละระดับตามล าดับ ส่วนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ข้อ 4 ศูนย์ฯมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
งานเครือข่ายให้ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบ ล าดับถัดมาได้แก่ข้อ 6 งานพัฒนาเครือข่าย สนับสนุน
ให้งานบริหารของศูนย์ฯ มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน 

กิตติศัพท์ ใจทน (2555) มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่าผลการศึกษาการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พบว่า มาตร 
ฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย โดยภาพรวมสามารถปฏิบัติได้ในระดับ ปานกลาง ( =3.04) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
แล้ว พบว่า มาตรฐานที่ 6 ด้านส่งเสริมเครือข่าย การพัฒนาเด็กปฐมวัย (  =3.39) สามารถปฏิบัติได้
มากกว่าด้านอ่ืน รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 4 ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร (  =3.10) มาตร 
ฐานที่ 2 ด้านบุคลากร ( =3.0) มาตรฐานที่ 3 ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
(=3.05) มาตรฐานที่ 5 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน (  =2.9) และ 
มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( =2.68) ตามล าดับ ซึ่งรายละเอียดของแต่ 
ละมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละด้าน ผลปรากฏดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อศึกษาในรายละเอียด ผลการ
ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแม่
สรวย จังหวัดเชียงราย สามารถปฏิบัติได้ในระดับ ปานกลาง (  =2.68) พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ 
รับการอุดหนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น อาหารกลางวัน อาหารเสริม 
(นม) ค่าตอบแทนและค่าครองชีพของบุคลากร ค่าวัสดุการศึกษา ให้บริการส่งเสริมสนับสนุนแก่เด็ก
ในด้านต่าง ๆ เช่น อาหารกลางวัน อาหารว่าง อาหารเสริม (นม) เครื่องนอน วัสดุ สื่อ อุปกรณ์การ  
ศึกษา อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังได้ก าหนดค่าตอบแทน สิทธิ สวัสดิการของผู้ดูแลเด็กตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน ท้องถิ่นก าหนด ส่วนข้อที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สามารถปฏิบัติได้น้อยและควรที่จะน ามาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในด้านการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีดังนี้  

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวิธีการจัดหางบประมาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดท าแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระยะ 3 ปี การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ การจัดท าแผนจัดหาพัสดุ ( =2.8)  
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2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 ( =2.43)  

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทาง
การศึกษา ผู้น าศาสนา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทน ครู
ผู้ดูแลเด็ก (=2.37)  

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดอัตราบุคลากรเป็นไปตามสัดส่วน (ครู: 
นักเรียน) 1 : 20 หากมีเศษตั้งแต่ 10 คนข้ึนไปให้เพิ่มบุคลากรได้อีก 1 คน ( =2.3)  

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ด าเนินการจัดหาสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนและอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามวิธีการด าเนินการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด ( =2.28)  

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ก าหนดจัดชั้นเรียนออกเป็นห้องและแต่ละห้องมีนักเรียนห้องละ 
20 คน (=2.2)  

7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการสรรหา/คัดเลือกและการปรับสถานภาพบุคคล
เพ่ือเป็นพนักงานจ้างตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน ท้องถิ่น
ก าหนด โดยยึดหลักสมรรถนะความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ (  =
2.27)  

8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น การเลื่อนค่าตอบแทน การต่อสัญญาจ้าง ( =2.0)  

9. ในกรณีที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความจ าเป็นต้องเปิดเรียนในวันท าการปกติ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจะก าหนดการเรียนชดเชยให้ครบตามจ านวนวันที่ปิดเรียนท าการ (  = 2.1) ซึ่งปัญหาและ
อุปสรรคในด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแม่
สรวย จังหวัดเชียงราย พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่งไม่มีการ แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ไม่มีการเปิดเรียนชดเชยตามจ านวนวันที่ปิดท าการ และมี การจัดการเรียนสอนโดยไม่มีการ
แบ่งก าหนดห้องเรียน เนื่องจากมีอัตราผู้ดูแลเด็กน้อย เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเด็กนักเรียน จ านวน 
23 คน แต่มีผู้ดูแลเด็กเพียงคนเดียว จึงไม่สามารถก าหนด ห้องเรียนและให้นักเรียนเรียนรวมกัน ในการ
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผู้ดูแลเด็กจ านวนน้อยและผู้ดูแล เด็กไม่มีความรู้ความเข้าใจในงานที่เกี่ยวกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ จึงไม่สามารถที่จะด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดท าแผนพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ การด าเนินการที่เกี่ยวกับการเงิน พัสดุของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น ซึ่งเมื่อผู้ดูแลเด็กไม่สามารถที่ จะปฏิบัติงานในด้านนี้ได้ก็ส่งผลต่อการประเมิน
สมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็น ข้อมูลในการพิจารณาในด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
เลื่อนค่าตอบแทน การต่อสัญญาจ้าง จึงท าให้ ผู้ดูแลเด็กขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
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มาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร  
เมื่อศึกษาในรายละเอียด ผลการด าเนินงานด้านบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สามารถปฏิบัติได้ในระดับปานกลาง (  = 
3.07) พบว่า ผู้ดูแลเด็กมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง เช่น มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี
ทางการศึกษา สาขาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลเด็กขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันไม้น้อยกว่า 3 ปี และในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หัวหน้า ส่วน
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้ากองการ 
ศึกษา/หัวหน้าส่วนการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น ไดส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อีกทั้งได้ก าหนด บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไว้อย่างชัดเจน ส่วนข้อที่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สามารถปฏิบัติได้ น้อยและควรที่
จะน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน/
พัสดุ/ภารโรง/ยามรักษาความปลอดภัย ( =2.19)  

ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในด้านบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่งมีผู้ดูแลเด็กเพียง คนเดียว
ปฏิบัติงานทุกอย่างภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งงานที่ตนเองปฏิบัติ คือ การจัดกิจกรรม สร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก และยังต้องมาปฏิบัติงานด้านธุรการ การเงิน การจัดซื้อจัด จ้างตาม
ระเบียบพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานดูแลอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงท าให้การปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็กมีความไม่เท่าเทียม และหนักกว้างาน
อ่ืน เมื่อเทียบกับต าแหน่งพนักงานจ้างต าแหน่งอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

มาตรฐานที่ 3 ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
เมื่อศึกษาในรายละเอียด ผลการด าเนินงานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
สามารถปฏิบัติได้ในระดับปานกลาง ( =3.05) พบว่า ด้านสิ่งแวดล้อม สามารถปฏิบัติได้มากกว่าข้อ
อ่ืน รองลงมา คือ ด้านอาคารสถานที่และด้านความปลอดภัย ตามล าดับ ซึ่งรายละเอียดของแต่ละด้าน
ปรากฏผลดังนี้  

1. ด้านอาคารสถานที่ พบว่า สามารถปฏิบัติได้ในระดับปานกลาง ( =3.09) พบว่า ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีบริเวณพ้ืนที่ส าหรับการนอนและมีอุปกรณ์เครื่องนอน เช่น ที่นอน หมอน ผ้าห่ม อยู่ใน
สภาพดีและมีเฉพาะเด็กแต่ละคนท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมออย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ด้วยการ
ซักหรือผึ่งแดด เพ่ือลดการแพร่เชื้อโรค โดยมีการตรวจตราดูแลไม่ให้มี สัตว์หรือแมลงต่าง ๆ มารบกวน
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ในบริเวณพ้ืนที่การนอน อีกทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมีการก าจัดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ จัดเก็บในภาชนะท่ีมีฝา
ปิดมิดชิดและน าออกไปทิ้งภายนอกอาคารทุกวัน ส่วนข้อที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สามารถ ปฏิบัติได้น้อยและควรที่จะน ามาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก มีดังนี้  

 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบริเวณพ้ืนที่ส าหรับการเล่นและพัฒนาเด็กมีสภาพพ้ืนที่ทุกห้อง
ต้องไม่ลื่นและไม่ชื้นมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ท าความสะอาดง่าย ในกรณีที่เครื่องใช้ นั้นล้มได้
ง่าย เหลี่ยม มุม ที่แหลมคมของเครื่องใช้ต่าง ๆ ต้องหุ้มวัสดุที่นุ่ม เพ่ือป้องกันการกระแทกของเด็ก (
=2.18) ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในด้านอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่ง หลังจากได้รับการถ่าย
โอนภารกิจด้านการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยจากกรมพัฒนาชุมชน และ หน่วยงานอื่น ๆ ก็ยังไม่ได้
รับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ เช่น อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ า ซึ่งยังไม่มีความปลอดภัย
ส าหรับเด็กนักเรียน อีกทั้งบริเวณที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี บริเวณที่คับแคบ ไม่สามารถขยาย
พ้ืนที่ได้ เนื่องจากสถานที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนมากเป็น พ้ืนที่สาธารณะของหมู่บ้าน ของวัด
และของโรงเรียน  

 2) ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า สามารถปฏิบัติได้ในระดับปานกลาง (  =3.25) พบว่า ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีแสงสว่างจากธรรมชาติสม่ าเสมอทั่วทั้งห้อง เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมเพ่ือ พัฒนาเด็ก 
เช่น มีแสงสว่างเพียงพอในการอ่านหนังสือได้อย่างสบายตา อีกทั้งยังมีสภาพแวดล้อมที่ สะอาด ถูก
สุขลักษณะและตั้งห่างจากแหล่งอบายมุข ฝุ่นละออง กลิ่น มีการจัดระบบสุขาภิบาลการ ระบายน้ า 
การระบายอากาศ และการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสม ไม่เป็นแหล่งเพาะหรือแพร่เชื้อ โรคและมีที่
ตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่มีการใช้เสียงอยู่ในระดับไม่ดังเกินไป ส่วนข้อที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สามารถปฏิบัติได้น้อยและควรที่จะน ามาเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีดังนี้  

  ก. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยมีพ้ืนที่ของหน้าต่าง ประตูและ
ช่องลม รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ห้อง ( =2.45)  

  ข. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพ้ืนที่เล่นกลางแจ้งเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ตาราง เมตรต่อเด็ก 
1 คน โดยจัดให้มีเครื่องเล่นกลางแจ้งที่ปลอดภัยและมีจ านวนเพียงพอกับเด็ก ( =2.31) ซึ่งปัญหาและ
อุปสรรคในด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห้งไม่ได้รับ การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ เช่น 
อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ า ไม่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และไม่มีสถานที่
เล่นกลางแจ้งให้กับเด็ก เนื่องจากมีบริเวณที่คับแคบ ไม่สามารถขยายพ้ืนที่ได้  
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 3) ด้านความปลอดภัย พบว่า สามารถปฏิบัติได้ในระดับปานกลาง (  =2.82) พบว่า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือป้องกันพาหะน าโรค เช่น มุ้งลวด และมีมาตรการ ป้องกัน
ด้านสุขอนามัย โดยมีตู้หรือชั้นเก็บวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ที่แข็งแรง มั่นคง ส าหรับอุปกรณ์ที่
อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก จัดแยกให้พ้นมือเด็ก ส่วนข้อที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สามารถปฏิบัติได้น้อยและควรที่จะน ามาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีดังนี้  

  ก. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการฝึกอบรมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกัน
อุบัติภัยและความเจ็บป่วยฉุกเฉินของเด็ก (=2.43)  

  ข. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย 1 เครื่อง ต่อ พ้ืนที่ 150 
ตารางเมตร และถังดับเพลิงติดตั้งสูงจากพ้ืนถึงหัวถังไม่เกิน 1.50 เมตร (  =2.30) ซึ่งปัญหาและ
อุปสรรคในด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในอ าเภอแม่
สรวย จังหวัดเชียงราย พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่งไม่มีการ ฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านการปฐม
พยาบาล การป้องกันเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งไม่มีการติดตั้งถัง
ดับเพลิง เพ่ือป้องกันอัคคีภัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

มาตรฐานที่ 4 ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร  
เมื่อศึกษาในรายละเอียด ผลการด าเนินงานด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตรศูนย์ พัฒนา

เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สามารถปฏิบัติ ได้ในระดับ
ปานกลาง (= 3.10) พบว่า เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณลักษณะตามวัยที่เหมาะสมกับช่วงอายุ 
เช่น พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านสติ 
ปัญญา โดยที่ผู้ดูแลเด็กได้จัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก และยืดหยุ่นได้ตาม
ความต้องการและความสนใจของเด็ก มีทั้งการจัดกิจกรรมในห้องและนอกห้องเรียน ส่วนข้อที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สามารถปฏิบัติได้
น้อยและควรที่จะน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับการประเมินการจัดการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน (=2.14) ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในด้านวิชาการและ
กิจกรรมหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย พบว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แม่สรวยทุกแห่ง ยังไม่ได้รับการประเมินการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จะ
เข้าประเมินผลการจัดการศึกษาก็ยังมิได้เข้า ตรวจประเมินผล ซึ่งท าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่มีการ
รับรองมาตรฐานและการันตีคุณภาพการจัด การศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ปกครองและชุมชน  
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มาตรฐานที่ 5 ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  
เมื่อศึกษาในรายละเอียด ผลการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาค

ส่วน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สามารถ
ปฏิบัติได้ในระดับปานกลาง (=2.98) พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุน งบประมาณเพ่ือ
การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากประชาชน ชุมชน ในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดจัด
ประชุมผู้ปกครองและจัดแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ปกครอง ชุมชน เช่น ป้ายนิเทศ มุมการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้ปกครอง ส่วนข้อที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย สามารถปฏิบัติได้น้อยและควรที่จะน ามาเป็นแนวทางในการ ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีดังนี้  

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดท าสมุดสื่อสารระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครองและ
ชุมชน (=2.44)  

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการด้านอ่ืน ๆ แก่ชุมชน เช่น ด้านอาคาร
สถานที่ ด้านวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ด้านวิชาการ สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ด้านการเผยแพร่ความรู้
ให้กับชุมชน (=2.43)  

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (  =2.14) ซึ่ง
ปัญหาและอุปสรรคในด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่งไม่มี
การจัดตั้งชมรมผู้ปกครอง และไม่ได้จัดท าสมุดสื่อสาร เอกสาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือติดต่อ 
สื่อสาร ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับ ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน และการให้ความร่วมมือช่วยเหลือกิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

มาตรฐานที่ 6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
เมื่อศึกษาในรายละเอียด ผลการด าเนินงานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สามารถปฏิบัติ 
ได้ในระดับปานกลาง ( =3.39) พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางด้านการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยของผู้ดูแลเด็กด้วยกัน โดยที่ผู้ดูแลเล็กได้มีการสร้างเครือข่ายโดยการ จัดตั้งชมรม
ผู้ดูแลเด็กเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส่งเสริม 
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ โดยมีการคัด 
เลือกผู้ดูแลเด็กดีเด่นระดับอ าเภอ เพ่ือเป็นตัวแทนผู้ดูแลเด็กของแต่ละอ าเภอของแต่ละจังหวัด เพื่อเป็น
เครือข่ายผู้ดูแลเด็ก และท่ีสามารถปฏิบัติได้น้อยกว่าเรื่องอ่ืน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แม่สรวยได้มีการจัดประชุมผู้ดูแลเด็กระดับอ าเภออย่าง ต่อเนื่อง เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่ง มีนโยบายในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่แตกต่างกัน  
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สรุปได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษา
ปฐมวัยพบว่า ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการด าเนินงาน เช่น เดียวกัน อาทิผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กและมีจ านวนไม่เพียงพอ มีปัญหาด้านอาคารสถานที่ที่ยังไม่เป็น
เอกเทศสภาพอาคารคับแคบไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมให้เด็ก ขาดสื่อและวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน ในด้านความสัมพันธ์กับชุมชนพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ปกครองและชุมชนไม่ค่อยมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานยังน้อย
เกินไป ซึ่งไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ 



 

บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey research) ที่เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Method Research : MMR) ระหว่างวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative research) กับวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมาย 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงและกลุ่มเป้ำหมำย 
3.1.1 ประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภูประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการหัวหน้าศูนย์  
ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,052 คน จ านวน 236 ศูนย์ 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการหัวหน้าศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็กและ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของเครจซี่ และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan อ้างใน บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หน้า 40) จ านวน 280 คน แยก
เป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการหัวหน้าศูนย์ จ านวน 63 คน ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 120 คน 
และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 97 คน 

1. ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซีและ
มอร์แกน (Krejcie& Morgan, 1970 อ้างใน พิมพ์อร สดเอี่ยม, 2557, หน้า 35) ได้กลุ่มตัวย่างจ านวน 
280 คน 



104 
 

2. ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Sample) โดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random 
sampling) ตามต าแหน่งคือหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการหัวหน้าศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก 

3. ผู้วิจัยเลือกหน่วยตัวอย่าง (Unit of sampling) ด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย(Simple random 
sampling)โดยวิธีจับสลาก จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 3.1 

 
ตำรำงที่ 3.1 จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 

อ ำเภอ 
จ ำนวนประชำกร จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 

หัวหน้ำ
ศูนย์ 

ครูผู้ดูแล
เด็ก 

ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก 

รวม 
หัวหน้ำ
ศูนย ์

ครูผู้ดูแล
เด็ก 

ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก 

รวม 

นากลาง 35 76 56 167 9 20 15 44 
นาวัง 18 40 14 72 5 11 4 20 
โนนสัง 47 73 67 187 13 19 17 49 
เมือง 50 86 65 201 13 23 17 53 
ศรีบุญเรือง 52 103 96 251 14 27 26 67 
สุวรรณคูหา 34 74 66 174 9 20 18 47 

รวม 236 452 364 1,052 63 120 97 280 
 

ที่มำ : กลุ่มนโยบายและแผนงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวล าภู(ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวล าภูปี 2559)  

 
3.1.3 กลุ่มเป้ำหมำย 
กลุ่มเป้าหมายการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
หนองบัวล าภู ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วยบุคคล 8 กลุ่ม
ดังนี้ 1. ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น 2. ปลัดส่วนท้องถิ่น 3. ผู้อ านวยการ/หัวหน้ากองการศึกษา 4. หัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5. ครูผู้ดูแลเด็ก 6. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 7. ผู้ทรงคุณวุฒิ 8. ผู้แทนผู้ปกครอง ซึ่งได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 
3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมำณ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 

จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

ตรวจรายการ (Checklist) สอบถามเกี่ยวกับ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการ
ท างานและหน่วยงานที่สังกัด 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภูตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้าน
บุคลากร ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีความหมายดังนี้ 

ค่าคะแนน  5  หมายถึง  มีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าคะแนน  4  หมายถึง  มีปัญหาอยู่ในระดับมาก 
ค่าคะแนน  3  หมายถึง  มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าคะแนน  2  หมายถึง  มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
ค่าคะแนน  1  หมายถึง  มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended form) ถามถึงปัญหาและแนวทางการจัด
การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู 

3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส ำหรับวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 

มีจ านวน 6 ด้านได้แก่ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน และด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (แบบสัมภาษณ์ปรากฏใน
ภาคผนวก) 
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3.3 กำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยกระบวนการวิจัยแบบผสานวิธี ผู้วิจัยจึง

เสนอการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
3.3.1 กำรสร้ำงแบบสอบถำม ด าเนินการเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างแบบสอบถาม 
1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะ 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและขอบข่ายงานทั้ง 6 ด้านเพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างเครื่องมือ 
2. ก าหนดขอบเขตเนื้อหาในการสร้างเครื่องมือตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
3. สร้างแบบสอบถามฉบับร่างตามกรอบแนวคิดของการวิจัยตามนิยามศัพท์ เกี่ยวกับ

ปัญหาทาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดหนองบัวล าภู ครอบคลุม 6 ด้านให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดและตรงตามนิยามศัพท์ 

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 คน ท าการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ ( Index of Con- 
gruence : IC) ของแบบสอบถาม จากนั้นน ามาหาค่าความเที่ยงตรงและความเหมาะสมของเนื้อหา
ค าถาม (Content Validity) โดยเลือกค าถามที่มีค่า IC ที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2540, หน้า 117) พบว่ามีค่าระหว่าง 0.60-1.00 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบค่าความเที่ยง (Reliability) น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจ 
สอบความตรงเชิงเนื้อหาไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มีลักษณะคล้าย
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient Method) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach อ้างถึงใน 
พิมพ์อร สดเอ่ียม, 2557, หน้า 90) ซึ่งแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .985 สรุปได้ว่าแบบสอบถามมีค่าความเที่ยงอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ผู้วิจัยจึงปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ น าไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการวิจัยต่อไป 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถน ามาเขียนแสดงเป็นแผนภูมิ
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ดังแผนภูมิที่ 3.1 
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ขั้นตอนที่ 1 การสร้าง 
แบบสอบถาม 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2. ก าหนดกรอบประเด็นค าถาม 
3. สร้างข้อค าถาม 

  
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจ 
สอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) 

1. ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คนประเมินความตรงเชิงเนื้อหา 
2. ค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ 

(IOC) 
3. คัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 

  
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจ 
สอบค่าความเท่ียง 
(Reliability) 

1. ทดลองใช้แบบสอบถาม (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน 

2. ค านวณหาค่าความเที่ยง ตรวจสอบค่าความเที่ยงกับเกณฑ์และ
ปรับปรุง 

 

แผนภูมิที่ 3.1 แสดงข้ันตอนกำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
3.3.2 แบบสัมภำษณ์ 
แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. สร้างแนวค าถามในการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structure Interview) 

ประกอบด้วยค าถามตามประเด็นที่ก าหนด (Structure) 6 ด้าน และประเด็นที่ไม่ได้ก าหนดหรือ
ประเด็นที่สร้างขึ้นเพ่ือซักต่อ (Probe) ที่มีความยืดหยุ่นให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ใน
การสัมภาษณ์ 

3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาความถูกต้องเหมาะสม 
4. น าแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหารวมทั้ง

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของข้อค าถามหลักและค าถามขยาย โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อ 
เสนอแนะเพ่ิมเติมในการปรับเปลี่ยนค าถามในการสัมภาษณ์ ปรับภาษาที่ใช้ในค าถามบางส่วนและตัด
ค าถามบางข้อ 

5. ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนค าถาม
ในการสัมภาษณ์ ปรับภาษาท่ีใช้ในค าถามบางส่วนและตัดค าถามบางข้อจนมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะ
น าไปใช้จริง 

6. น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจอีกครั้งจากนั้นน าไปใช้เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ขั้นตอนและกระบวนการการสร้างและพัฒนาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ที่กล่าวมาข้างต้น 
สามารถน ามาเขียนเป็นแผนภูมิที่ใช้ในการวิจัย ดังแผนภูมิที่ 3.2 

 
1. สร้ำงแบบสัมภำษณ์ 1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการศึกษา 
2. สร้างแนวค าถามในแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง  
3. น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา

ความถูกต้องเหมาะสม 
 
2. กำรตรวจสอบควำมตรงเชิง
เนื้อหำ (Content validity) 

เสนอเครื่องมือต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) และปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ 

 
3. กำรตรวจสอบค่ำควำมเที่ยง 
(Reliability) 

น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจอีกครั้ง น าไปใช้เก็บข้อมูล 

 

แผนภูมิที่ 3.2 แสดงข้ันตอนกำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์ที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยไดด้ าเนินการ ดังนี้ 
3.4.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ขอหนังสือจากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรี

ล้านช้าง เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู 

  2. ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือไปยังบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความอนุเคราะห์
ในการตอบแบบสอบถาม 

  3. ผู้วิจัยไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง และบางส่วนให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่ง
ทางไปรษณีย์ โดยผู้วิจัยได้อ านวยความสะดวกในการจัดส่งคืน 

  4. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุดภายหลังจากเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

  5. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติตามจุดประสงค์ของการวิจัยต่อไป 
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  6. แบบสอบถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และน าเสนอ 
ในรูปตารางความถี่ประกอบการบรรยาย 

3.4.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภำษณ์ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ขอหนังสือแนะน าตัว และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
  2. ติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือนัดหมายวัน เวลา และสถานที่การสัมภาษณ์ 
  3. ด าเนินการสัมภาษณ์โดยยึดหลักการสัมภาษณ์ที่ดี 
  4. เมื่อสัมภาษณ์ครบและครอบคลุมทุกประเด็น ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสัมภาษณ์ทุกชุด ขณะเดียวกันระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยท าการตรวจสอบสามเส้า (Triangu-
lation) 

  5. ปิดการสัมภาษณ์ด้วยการกล่าวที่แสดงว่า ข้อมูลที่ได้รับมีคุณค่าต่อการวิจัยครั้งนี้
อย่างยิ่งและกล่าวขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ 

  6. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา 
 

3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
3.5.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ ผู้วิจัยได้ด าเนินการการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านการ

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ น ามาจัดเรียงล าดับแบบสอบถามและลงรหัส แล้วประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  

ตอนที่ 2 ข้อมูลปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) รายข้อ รายด้านและโดยรวม ผู้วิจัยก าหนด
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนค่าเฉลี่ย ดังนี้ (ภัทราพร เกษสังข์, 2549, หน้า 119) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  มีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  มีปัญหาอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50  หมายถึง  มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50  หมายถึง  มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 



110 
 

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู จ าแนกตามจ าแนกตามระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ 
ประสบการณ์ในการท างานและหน่วยงานที่สังกัด โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยใช้การทดสอบค่าเอฟ (F-test) หากพบความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ (Multiple 
comparison) ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé)  

ตอนที่ 4 วิเคราะห์ค่าความถ่ีของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู  ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) และน าเสนอในรูปตารางความถี่ประกอบการบรรยาย 

3.5.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และน าเสนอ

ในรูปของการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis) 
 

3.6 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
3.6.1 กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าสถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี ้
1. สถิติเชิงพรรณนาบรรยาย (Descriptive Statistics)  
 1.1 การแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)  
 1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)  
 1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
2. สถิติอ้างอิง (Inferential statistics)  
 1.1 สถิติที ใช้ทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม  
 1.2 สถิติเอฟ (F–test) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 3 

กลุ่มขึ้นไป โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และเมื่อพบความแตก 
ต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

3.6.2 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และน าเสนอในรูป

ของการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis)  



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู  เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาในการจัด
การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู 
ตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ าแนกตามระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ 
ประสบการณ์ในการท างานและหน่วยงานที่สังกัดและเพ่ือหาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภูและน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
n แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
  แทน  ค่าเฉลี่ย (Mean)  
S.D.  แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
t แทน  ค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบตัวแปรที่มี 2 กลุ่ม คือ ค่าสถิติที  
   (t-distribution)  
F  แทน  ค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบตัวแปรที่มากกว่า 2 กลุ่ม คือ ค่าสถิติเอฟ 
   (F-distribution)  
df แทน  ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom)  
SS แทน  ผลรวมก าลังสอง (Sum of Square)  
MS แทน  ค่าเฉลี่ยผลรวมก าลังสอง (Mean Square)  
Sig. แทน  ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ(Significance)  
Scheffé แทน  ค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ 
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LSD แทน  ค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ 
   (Least Significant Difference)  
*  แทน  ความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
** แทน ความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู ตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู ตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ าแนกตามระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการท างานและหน่วยงานที่สังกัด 

ตอนที่ 4 ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู จากการสัมภาษณ์ 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ 

จ านวน 280 คน ได้รับแบบสอบถามคืนมาจ านวน 280 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถาม
จากจ านวนที่ส่งไป ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถี่  
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน ามาเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฎผล
การวิเคราะห์ในตารางทีท่ี่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ของข้อมูลแสดง 

สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

รายการ ความถี่ ร้อยละ 
ระดับการศึกษา 
1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรีขึ้นไป 

 
45 
235 

 
16.1 
83.9 

รวม 280 100.0 
ต าแหน่งหน้าที่ 
1. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทน 
2. ครผูู้ดูแลเด็ก 
3. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

 
64 
119 
97 

 
22.9 
42.5 
34.6 

รวม 280 100.0 
ประสบการณ์ในการท างาน 
1. ต่ ากว่า 5 ปี 
2. 5 - 10 ปี 
3. มากกว่า 10 ปี 

 
25 
141 
114 

 
8.9 
50.4 
40.7 

รวม 280 100.0 
หน่วยงานที่สังกัด 
1. เทศบาล 
2. องค์การบริหารส่วนต าบล 

 
95 
185 

 
33.90 
66.10 

รวม 280 100.0 
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 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 235 คน มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 83.9ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 45 คนคิดเป็นร้อยละ 16.1 ส่วนใหญ่
เป็นครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจ านวน 97 คนคิดเป็น 
ร้อยละ 34.6 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนจ านวน 64 คนคิดเป็นร้อยละ 22.9มีประสบ 
การณ์ในการท างานอยู่ระหว่าง 5-10 ปีจ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 รองลงมามากกว่า 10 ปี 
จ านวน 114 คนคิดเป็นร้อยละ 40.7และน้อยที่สุดต่ ากว่า 5 ปีจ านวน 25 คนคิดเป็นร้อยละ 8.9 และ
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 185 คนคิดเป็นร้อยละ 66.1 รองลงมาสังกัดเทศบาลจ านวน 
95 คนคิดเป็นร้อยละ 33.90 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมและรายด้าน ดังแสดงในตารางที่ 4.2-ตารางที่ 
4.24 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการ

จัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวมและรายด้าน 

 

ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ระดับปัญหา 

  S.D. แปลผล 
1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2.89 0.86 ปานกลาง 
2. ด้านบุคลากร  2.58 0.91 ปานกลาง 
3. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  2.50 0.86 น้อย 
4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 2.55 0.81 ปานกลาง 
5. ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 2.38 0.83 น้อย 
6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2.52 0.81 ปานกลาง 

รวม 2.57 0.72 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกี่ยวกับปัญหาการจัด
การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=2.57, S.D.=0.72) โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านที่1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีค่าเฉลี่ย ( =2.89, S.D.=0.86) ด้านที่ 2 
ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ย ( =2.58, S.D.=0.91) ด้านที่3 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตรมี
ค่าเฉลี่ย (=2.55, S.D.=0.81) ด้านที่ 4 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ย (
=2.52, S.D.=0.81) ด้านที่ 5 ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ย ( =2.50, 
S.D.=0.86) ด้านที่ 6 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน มีค่าเฉลี่ย ( =2.38, 
S.D.=0.83)  
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ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ระดับปัญหา 

  S.D. แปลผล 
1. ผู้บริหารมีนโยบายแผนและจัดตั้งงบประมาณเพ่ือการด าเนิน 
งานที่ชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
ให้มีคุณภาพ 2.98 0.95 ปานกลาง 
2. ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระเบียบหรือข้อบังคับในการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.80 0.99 ปานกลาง 
3. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.91 0.97 ปานกลาง 
4. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสบการณ์ในการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.88 1.04 ปานกลาง 

รวม 2.89 0.86 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกี่ยวกับปัญหาการจัด
การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.89, S.D.=0.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือข้อที่ 1 ผู้บริหารมีนโยบายแผนและจัดตั้งงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานที่ชัดเจน
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพ ( =2.98, S.D.=0.95) รองลงมาคือ
ข้อ 3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( =2.91, S.D.=0.97) และรายข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุดคือ ข้อ 2ผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีระเบียบหรือข้อบังคับในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( =2.80, S.D.=0.99)  
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ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านบุคลากร 

 

ด้านบุคลากร 
ระดับปัญหา 

  S.D. แปลผล 
1. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ ครูและ
ผู้ดูแลเด็กได้มีการอบรมเพ่ือพัฒนาให้ความรู้ทักษะการดูแลเด็ก
ปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง 2.71 1.07 ปานกลาง 
2. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ ครูและ
ผู้ดูแลเด็กมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งเช่นถูกต้องตาม
มาตรฐานต าแหน่งหน้าที่ของตน 2.60 1.06 ปานกลาง 
3. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดีและ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 2.61 1.08 ปานกลาง 
4. ครูและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านจัดประสบการณ์
ให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา
เหมาะสมตามวัย 2.55 1.12 ปานกลาง 
5. ครูและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านมีจ านวนเพียงพอ 
และสอดคล้องกับจ านวนเด็ก 2.56 1.10 ปานกลาง 
6. ครูและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านมีความรู้ความ 
สามารถและมีวุฒิการศึกษาด้านปฐมวัย 2.46 1.10 น้อย 

รวม 2.58 0.91 ปานกลาง 
 

จากตารางที ่4.4 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกี่ยวกับปัญหาการจัด
การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู
ด้านบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย ( =2.58, S.D.=0.91) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือข้อ 1 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ 
ครูและผู้ดูแลเด็กได้มีการอบรมเพ่ือพัฒนาให้ความรู้ทักษะการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ย 
(=2.71, S.D.=1.07) รองลงมาคือ ข้อ 3 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดี
และสุขภาพร่างกายแข็งแรง (=2.61, S.D.=1.08) และรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 6 ครูและ
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านมีความรู้ความสามารถและมีวุฒิการศึกษาด้านปฐมวัย  ( = 
2.46.S.D.=1.10)  
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ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

 

ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
ระดับปัญหา 

  S.D. แปลผล 
1. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัยจากมลพิษ 2.38 1.13 น้อย 
2. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพ้ืนที่ใช้สอยเพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 2.39 1.11 น้อย 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทางเข้า-ออกจากตัวอาคารมีความกว้างที่
สามารถเคลื่อนย้ายเด็กออกจากตัวอาคาร ได้สะดวกหากเกิด
อุบัติภัยหรือภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ  2.51 1.04 ปานกลาง 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการก าจัดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ จัดเก็บในภาชนะ 
ที่มีฝาปิดมิดชิดและน าออกไปทิ้งภายนอกอาคารทุกวัน 2.51 1.02 ปานกลาง 
5. ห้องส้วมมีจ านวนเพียงพอต่อนักเรียนและอยู่ในอาคารเรียน
สะดวกสบายแก่เด็กนักเรียน 2.53 1.01 ปานกลาง 
6. อ่างล้างหน้าเพียงพอต่อเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.64 1.11 ปานกลาง 
7. โถสุขภัณฑ์ เพียงพอและมีขนาดเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 2.60 1.10 ปานกลาง 
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแสงสว่างจากธรรมชาติสม่ าเสมอทั่วห้อง 
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม 2.46 1.09 น้อย 
9. สถานที่รับประทานอาหารแยกออกจากพ้ืนที่ห้องนอนเด็ก
นักเรียน 2.36 1.18 น้อย 
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในการรักษา
ความปลอดภัยหรือเครื่องตัดไฟภายในอาคาร 2.61 1.16 ปานกลาง 
11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย 1 
เครื่อง ต่อพ้ืนที่ 1.50 ตารางเมตรและถังดับเพลิงติดตั้งสูงจากพ้ืน
ถึงหัวถังไม่เกิน 1.50 เมตร 2.60 1.08 ปานกลาง 
12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบการล๊อคประตูในการเข้า-ออก นอก
บริเวณอาคารส าหรับเจ้าหน้าที่เปิด-ปิด มีกริ่งสัญญาณเรียกไว้ที่หน้า
ประตูส าหรับห้องครัวหรือประกอบอาหารมีประตูปิด-ปิดที่ปลอดภัย 
เด็กเข้าไปไม่ได ้ 2.64 1.00 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
ระดับปัญหา 

  S.D. แปลผล 
13. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับการปฐม
พยาบาลติดประจ าไว้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.46 1.07 น้อย 
14. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรการในการรับ-ส่งเด็กอย่างเป็นระบบ 
สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง 2.49 1.13 น้อย 
15. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านมีห้องส้วมจ านวนเพียงพอกับ
จ านวนเด็กสะอาดถูกสุขลักษณะ 2.49 1.00 น้อย 
16. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านมีเครื่องเล่นกลางแจ้งที่ปลอดภัย
และเพียงพอกับจ านวนเด็ก 2.46 1.11 น้อย 
17. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านมีอุปกรณ์เครื่องใช้ส าหรับเด็ก
เหมาะสมกับจ านวนเด็ก 2.55 1.11 ปานกลาง 
18. ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของท่านพ้ืนที่ เล่นกลางแจ้งมีความ
เหมาะสมต่อจ านวนเด็ก 2.50 1.14 ปานกลาง 
19. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านมีห้องครัวแยกห่างจากพ้ืนที่ส าหรับ
เด็ก 2.47 1.10 น้อย 
20. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านมีเครื่องใช้งานครัวเพียงพอที่ล้าง
และเก็บภาชนะที่ถูกสุขลักษณะสะอาดและปลอดภัย 2.46 1.12 น้อย 
21. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอและ
อากาศถ่ายเทได้สะดวก 2.34 1.18 น้อย 

รวม 2.50 0.86 น้อย 
 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับปัญหาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู
ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  ( =2.50, S.D.= 
0.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบ
การล๊อคประตูในการเข้า-ออก นอกบริเวณอาคารส าหรับเจ้าหน้าที่เปิด-ปิด มีกริ่งสัญญาณเรียกไว้ที่
หน้าประตู ส าหรับห้องครัวหรือประกอบอาหารมีประตูปิด-ปิดที่ปลอดภัย เด็กเข้าไปไม่ได้ ( =2.64, 
S.D.=1.00) รองลงมาคือ ข้อ 6อ่างล้างหน้าเพียงพอต่อเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยมี
ค่าเฉลี่ยคือ (=2.64, S.D.=1.11) และรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 21 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของท่านห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทได้สะดวก ( =2.34, S.D.=1.18)  
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ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 

 

ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
ระดับปัญหา 

  S.D. แปลผล 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท าแผนประสบการณ์ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรและท้องถิ่น 2.66 1.00 ปานกลาง 
2. ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการเด็ก
นักเรียน 2.50 0.98 น้อย 
3. การจัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 2.52 0.97 ปานกลาง 
4. ผู้ปกครองเห็นความส าคัญในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.52 1.03 ปานกลาง 
5. ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการ
สอนของครูและผู้ดูแลเด็ก 2.63 1.06 ปานกลาง 
6. เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามช่วงอายุของเด็ก เช่น ร่างกาย
เจริญเติบโตและมีสุขนิสัยที่ดี รู้จักใช้ร่างกายได้ประสานสัมพันธ์ มี
สุขภาพจิตดีสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  2.56 1.01 ปานกลาง 
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกิจกรรมมีความสมดุลระหว่างกิจกรรม
ในห้องและนอกห้องเรียน 2.49 0.97 น้อย 
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ 2.47 1.02 น้อย 
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี
และทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 2.55 0.95 ปานกลาง 
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการประเมินการจัดการศึกษาจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐาน และมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน 2.57 1.04 ปานกลาง 
11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่เพียงพอและหลากหลาย 2.56 1.00 ปานกลาง 
12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านมีการจัดท าหลักสูตรการจัดการ 
ศึกษาปฐมวัยและแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับสภาพ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและท้องถิ่น 2.58 1.00 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
ระดับปัญหา 

  S.D. แปลผล 
13. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านมีการจัดประสบการณ์แบบบูรณา
การผ่านการเล่นเพ่ือให้เด็กเกิดทักษะและเกิดการพัฒนาครบทุก
ด้าน 2.54 0.99 ปานกลาง 
14. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านจัดประสบการณ์สอดคล้องกับจิต 
วิทยาพัฒนาการเหมาะสมกับอายุวุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ
เพ่ือให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 2.62 0.96 ปานกลาง 
15. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านจัดกิจกรรมประจ าวันทั้งในห้อง 
เรียนและนอกห้องเรียนให้เด็กได้รับการพัฒนาครบทุกด้านศูนย์
พัฒนา 2.48 1.08 น้อย 
16. เด็กเล็กของท่านจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและ
ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวันตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2.52 0.93 ปานกลาง 
17. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ทั้งการวางแผนการสนับสนุนสื่อ
การสอนการเข้าร่วมกิจกรรมและการประเมินพัฒนาการ 2.54 0.99 ปานกลาง 

รวม 2.55 0.81 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกี่ยวกับปัญหาการจัด
การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภูโดย
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.55, S.D.=0.81) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือข้อ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท าแผน
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและท้องถิ่นมีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด ( =2.66, S.D.=1.00) 
รองลงมาคือ ข้อ 5 ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้ดูแล
เด็กมีค่าเฉลี่ย (=2.63, S.D.=1.06) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือข้อ 8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ให้
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ ( =2.47, S.D.=1.02)  
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ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

 

ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
ระดับปัญหา 

  S.D. แปลผล 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการพัฒนา
อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร 2.43 1.03 น้อย 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้น าเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
ท้องถิ่น เนื่องในโอกาสและเทศกาลต่าง ๆ  2.39 1.00 น้อย 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการด้านอื่น ๆ แก่
ชุมชน เช่น ด้านอาคารสถานที่ ด้านวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ด้านวิชา 
การ สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ด้านการเผยแพร่ความรู้ให้กับ
ชุมชน 2.47 0.95 น้อย 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านเป็นประจ าทุกภาค
เรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 2.41 1.12 น้อย 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการร่วมคิด
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ เพื่อการพ ร่วมปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 2.50 1.60 น้อย 
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากประชาชน ชุมชน 2.40 0.99 น้อย 
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดท าสมุดสื่อสารระหว่างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กกับผู้ปกครองและชุมชน 2.39 0.97 น้อย 
8. ชุมชน และผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.24 1.06 น้อย 
9. ชุมชน และผู้ปกครองให้ความร่วมมือให้การพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 2.26 1.05 น้อย 
10. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.45 1.01 น้อย 
11. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 2.32 1.00 น้อย 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
 

ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
ระดับปัญหา 

  S.D. แปลผล 
12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านได้รับความร่วมมือสนับสนุนจาก
ผู้ปกครองและชุมชนในการบริจาคทรัพย์วัสดุอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ของเด็ก 2.37 0.97 น้อย 
13. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านได้ร่วมกับผู้ปกครองในการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้พฤติกรรมลูกร่วมกัน 2.36 1.01 น้อย 

รวม 2.39 0.82 น้อย 
 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับปัญหาการจัด
การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู  
ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  ( =2.39, 
S.D.=0.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือข้อ 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
ความร่วมมือจากชุมชนในการร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ เพ่ือการร่วมปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (=2.50, S.D.=1.60) รองลงมาคือ ข้อ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ให้บริการด้านอ่ืน ๆ แก่ชุมชน เช่น ด้านอาคารสถานที่ ด้านวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ด้านวิชาการ สารสน 
เทศและแหล่งเรียนรู้ด้านการเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชน ( =2.47, S.D.=0.95) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือข้อ 8 ชุมชน และผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (
=2.24, S.D.=1.06)  
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ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ระดับปัญหา 

  S.D. แปลผล 
1. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กได้มีการสร้างเครือข่ายโดยการ
จัดตั้งชมรมผู้ดูแลเด็กเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน 2.49 1.00 น้อย 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรมส่งเสริมปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมผู้ดูแลเด็ก เพ่ือก าหนด
แผนความร่วมมือในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.54 0.96 ปานกลาง 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
จากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการจัดการศึกษา 2.55 0.99 ปานกลาง 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนา
เครือข่ายระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง 2.54 0.97 ปานกลาง 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประสานงานระหว่างเครือข่ายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระดับจังหวัด 2.59 0.96 ปานกลาง 
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ในการจัดการสนับสนุนเครือข่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
มีประสิทธิภาพ 2.46 0.97 น้อย 
7. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ ครูและ
ผู้ดูแลเด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในระดับต าบล  2.43 0.93 น้อย 
8. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ ครูและ
ผู้ดูแลเด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในระดับอ าเภอ 2.55 1.03 ปานกลาง 
9. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหนศูนย์ ครูและ
ผู้ดูแลเด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในระดับจังหวัด 2.58 1.00 ปานกลาง 

รวม 2.52 0.80 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.8 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับปัญหาการจัด
การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภูด้าน
ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.52, S.D.=0.80) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือข้อ 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประสานงาน
ระหว่างเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระดับจังหวัด ( =2.59, S.D.=0.96) รอง 
ลงมาคือข้อ 9 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหนศูนย์ ครูและผู้ดูแลเด็กมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด ( =2.58, S.D.=1.00) และข้อที่มีค่า 
เฉลี่ยน้อยที่สุดคือข้อ 7 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ ครูและผู้ดูแลเด็กมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับต าบล ( =2.43, S.D.=0.93)  
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ตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกตามระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ ประสบ 
การณ์ในการท างานและหน่วยงานที่สังกัด 
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษา

ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
หนองบัวล าภู ตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกตามระดับ
การศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน 

 

ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

n = 45 

ปริญญาตรี 
ขึ้นไป 

n = 235 
t 

p-
value 

  S.D.   S.D. 
1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.72 .79 2.92 .87 -1.448 .149 
2. ด้านบุคลากร 2.62 .89 2.58 .92 .317 .751 
3. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย 2.62 .79 2.47 .87 1.021 .308 
4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 2.53 .69 2.55 .83 -.181 .857 
5. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจาก
ทุกภาคส่วน 2.40 .70 2.38 .85 .118 .906 
6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 2.53 .75 2.52 .82 .083 .934 

รวมเฉลี่ย 2.57 .66 2.57 .74 .002 .998 
 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผลการเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภูจ าแนกตามระดับการศึกษา โดย
ภาพรวมและรายด้านพบว่าไมม่ีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
หนองบัวล าภู ตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกตาม
ต าแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมและรายด้าน 

 

ปัญหาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

หัวหน้าศูนย์ 
ครู 

ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก 

รวม 

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. แปลผล 
1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3.02 .78 2.75 .89 2.98 .85 2.89 .86 ปานกลาง 
2. ด้านบุคลากร 2.35 .94 2.55 .88 2.78 .88 2.58 .91 ปานกลาง 
3. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวด- 
ล้อมและความปลอดภัย 2.13 .79 2.50 .85 2.74 .83 2.50 .86 น้อย 
4. ด้านวิชาการ และกิจกรรม
ตามหลักสูตร 2.42 .80 2.54 .85 2.65 .75 2.55 .81 ปานกลาง 
5. ด้านการมีส่วนร่วม และการ 
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน 2.22 .76 2.34 .85 2.54 .81 2.38 .83 น้อย 
6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 2.86 .73 2.33 .82 2.53 .76 2.52 .81 ปานกลาง 

รวม 2.50 .62 2.50 .77 2.71 .71 2.57 .72 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู จ าแนกตามต าแหน่ง
หน้าที่คือ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก โดยภาพรวมและรายข้อ
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05อยู่ในระดับปานกลาง ( =2.57, S.D.=.72) 
โดยผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (=2.71, S.D.=.71) มีปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยมากกว่าหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (=2.50, S.D.=.62) และครูผู้ดูแลเด็ก ( =2.50, S.D.=.77)  
 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( =2.50, S.D.= 
.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน อยู่ในระดับน้อย 4 ด้านโดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( =3.02, S.D.=.78) รองลง 
มาคือ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( =2.86, S.D.=.73) และด้านวิชาการ และ
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กิจกรรมตามหลักสูตร ( =2.42, S.D.=.80) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ( =2.131, S.D.=.79)  
 ครูผู้ดูแลเด็กมีปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( =2.50, S.D.=.77) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน อยู่ในระดับน้อย 3 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับ ได้แกด่้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( =2.75, S.D.=.89) รองลงมาคือด้านบุคลากร 
(=2.55, S.D.=.88) และด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ( =2.54, S.D.=.85) ตามล าดับ 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( =2.33, S.D.=.82)  
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กมีปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.71, S.D.=.71) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ 
ได้แก่ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( =2.98, S.D.=.85) รองลงมาคือ ด้านบุคลากร (
=2.78, S.D.=.88) และด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ( =2.74, S.D.=.83) 
ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( =2.53, 
S.D.=.76)  
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ตารางท่ี 4.11 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู จ าแนก
ตามต าแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมและรายด้าน 

 

ปัญหาการจัดการศึกษา 
ปฐมวัย 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F 
p – 

value 
1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ระหว่างกลุ่ม 4.048 2 2.024 2.799 .063 
ภายในกลุ่ม 200.255 277 .723   

รวม 204.303 279    
2. ด้านบุคลากร 
 

ระหว่างกลุ่ม 7.489 2 3.744 4.646** .010 
ภายในกลุ่ม 223.234 277 .806   

รวม 230.722 279    
3. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย 

ระหว่างกลุ่ม 14.029 2 7.014 10.159** .000 
ภายในกลุ่ม 191.262 277 .690   

รวม 205.290 279    
4. ด้านวิชาการ และกิจกรรม
ตามหลักสูตร 
 

ระหว่างกลุ่ม 2.056 2 1.028 1.583 .207 
ภายในกลุ่ม 179.310 276 .650   

รวม 181.367 278    
5. ด้านการมีส่วนร่วม และการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

ระหว่างกลุ่ม 4.405 2 2.202 3.283* .039 
ภายในกลุ่ม 185.825 277 .671   

รวม 190.230 279    
6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ระหว่างกลุ่ม 11.641 2 5.821 9.523** .000 
ภายในกลุ่ม 169.306 277 .611   

รวม 180.947 279    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 2.621 2 1.311 2.539 .081 
ภายในกลุ่ม 142.490 276 .516   

รวม 145.112 278    
 

** ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
* ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.11 พบว่า การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ โดย
ภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 จ านวน 3 ด้าน และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จ านวน 1 ด้าน ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 
 เพ่ือให้ทราบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค้าเฉลี่ยปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู จึงท าการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคูต่ามวิธีการของเซฟเฟ่ ปรากฏดังตารางที่ 4.12-4.16 
 
  



131 
 

ตารางท่ี 4.12 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายคู่ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวม 
จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ 

 

ปัญหาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย/ต าแหน่งหน้าที่ 

  S.D. 
หัวหน้าศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู 

ผู้ดูแลเด็ก 
2.50 2.50 2.71 

หัวหน้าศูนย์ 2.50 .62 - -.00352 -.20630 
ครูผู้ดูแลเด็ก 2.50 .77 - - -.20278 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2.71 .71 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวมไมแ่ตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.13 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายคู่ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู ด้านบุคลากร 
จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ 

 

ต าแหน่งหน้าที่   S.D. 
หัวหน้าศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู 

ผู้ดูแลเด็ก 
2.35 2.55 2.78 

หัวหน้าศูนย์ 2.35 .94 - -.20267 -.43371* 
ครูผู้ดูแลเด็ก 2.55 .88 - - -.23105 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2.78 .88 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า หัวหน้าศูนย์กับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก มีความคิดเห็นต่อปัญหาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู 
ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่ 
อ่ืน ๆ นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายคู่ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู ด้านอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ 

 

ต าแหน่งหน้าที่   S.D. 
หัวหน้าศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู 

ผู้ดูแลเด็ก 
2.13 2.50 2.74 

หัวหน้าศูนย์ 2.13 .79 - -.36153* -.60318* 
ครูผู้ดูแลเด็ก 2.50 .85 - - -.24165 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2.74 .83 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก มีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตารางท่ี 4.15 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายคู่ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู ด้านการมีส่วน
ร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ 

 

ปัญหาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย/ต าแหน่งหน้าที่ 

  S.D. 
หัวหน้าศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู 

ผู้ดูแลเด็ก 
2.22 2.34 2.54 

หัวหน้าศูนย์ 2.22 .76 - -.12071 -.32327 
ครูผู้ดูแลเด็ก 2.34 .85 - - -.20256 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2.54 .81 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่า หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
มีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.16 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายคู่ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู ด้านส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ 

 

ต าแหน่งหน้าที่   S.D. 
หัวหน้าศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู 

ผู้ดูแลเด็ก 
2.86 2.33 2.53 

หัวหน้าศูนย์ 2.86 .73 - .52858* .32906* 
ครูผู้ดูแลเด็ก 2.33 .82 - - -.19952 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2.53 .76 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.16 พบว่า หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็กมีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย แตกต่างกันอย่างมีนัย 
ส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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ตารางท่ี 4.17 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
หนองบัวล าภู ตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน โดยภาพรวมและรายด้าน 

 

ปัญหาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

ต่ ากว่า  
5 ปี 

5 - 10 ปี 
มากกว่า  
10 ปี 

รวม 

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. แปลผล 
1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3.01 .99 2.83 .82 2.94 .86 2.89 .86 ปานกลาง 
2. ด้านบุคลากร 2.96 1.11 2.58 .73 2.51 1.04 2.58 .91 ปานกลาง 
3. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวด- 
ล้อมและความปลอดภัย 3.12 .92 2.46 .79 2.41 .87 2.50 .86 น้อย 
4. ด้านวิชาการ และกิจกรรม
ตามหลักสูตร 2.66 .89 2.55 .74 2.52 .87 2.55 .81 ปานกลาง 
5. ด้านการมีส่วนร่วม และการ 
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน 2.52 .94 2.42 .77 2.31 .87 2.38 .83 น้อย 
6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 2.53 .93 2.43 .73 2.64 .86 2.52 .81 ปานกลาง 

รวม 2.80 .86 2.54 .64 2.55 .78 2.57 .72 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 4.17 พบว่า ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานคือ ต่ ากว่า 
5 ปี, 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.57, S.D.=.72) โดยผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 5 ปี (=2.80, S.D.=.86) มีปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย
มากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างาน มากกว่า 10 ปี ( =2.55, S.D.=.78) และ 5-10 ปี ( = 
2.54, S.D.=.64)  
 ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 5 ปี มีปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวมอยู่ในระดับ  
ปานกลาง (=2.80, S.D.=.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ( =4.00, 
S.D.=.57) รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( =3.01, S.D.=.99) และด้าน
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บุคลากร (=2.96, S.D.=1.11) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านการมีส่วนร่วม และ
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน (=2.52, S.D.=.94)  
 ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี มีปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
(=2.54, S.D.=.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน อยู่ในระดับน้อย 
3 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( =2.83, 
S.D.=.82) รองลงมาคือ ด้านบุคลากร (=2.58, S.D.=.73) และด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร (=2.55, S.D.=.74) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านการมีส่วนร่วม และการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน ( =2.42, S.D.=.77)  
 ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างาน มากกว่า 10 ปี มีปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวมอยู่ในระดับ  
ปานกลาง (=2.55, S.D.=.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน อยู่ใน
ระดับน้อย 2 ด้านโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(=2.94, S.D.=.86) รองลงมาคือ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( =2.64, S.D.=.86) 
และด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ( =2.52, S.D.=.87) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ( =2.31, S.D.=.87)  
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ตารางท่ี 4.18 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการท างาน โดยภาพรวมและรายด้าน 

 

ปัญหาการจัดการศึกษา 
ปฐมวัย 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F 
p – 

value 
1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ระหว่างกลุ่ม 1.165 2 .582 .794 .453 
ภายในกลุ่ม 203.138 277 .733   

รวม 204.303 279    
2. ด้านบุคลากร 
 

ระหว่างกลุ่ม 4.189 2 2.094 2.561 .079 
ภายในกลุ่ม 226.533 277 .818   

รวม 230.722 279    
3. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย 

ระหว่างกลุ่ม 10.755 2 5.378 7.657** .001 
ภายในกลุ่ม 194.535 277 .702   

รวม 205.290 279    
4. ด้านวิชาการ และกิจกรรม
ตามหลักสูตร 
 

ระหว่างกลุ่ม .438 2 .219 .334 .716 
ภายในกลุ่ม 180.929 276 .656   

รวม 181.367 278    
5. ด้านการมีส่วนร่วม และการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

ระหว่างกลุ่ม 1.347 2 .674 .988 .374 
ภายในกลุ่ม 188.883 277 .682   

รวม 190.230 279    
6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ระหว่างกลุ่ม 2.780 2 1.390 2.161 .117 
ภายในกลุ่ม 178.167 277 .643   

รวม 180.947 279    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 1.446 2 .723 1.389 .251 
ภายในกลุ่ม 143.666 276 .521   

รวม 145.112 278    
 

** ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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 จากตารางที่ 4.18 พบว่า การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน โดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มี 1 ด้านคือ ด้านอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกนั้นไม่
แตกต่างกัน  
 เพ่ือให้ทราบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภูจึงท าการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของเซฟเฟ่ ปรากฏดังตารางที่ 4.19-4.20 
 
  



138 
 

ตารางท่ี 4.19 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายคู่ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวม 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

ประสบการณ์ในการท างาน   S.D. 
ต่ ากว่า 5 ปี 5 - 10 ปี มากกว่า 10 ปี 

2.80 2.54 2.55 
ต่ ากว่า 5 ปี 2.80 .86 - .25584 .24625 
5 - 10 ปี 2.54 .64 - - -.00960 
มากกว่า 10 ปี 2.55 .78 - - - 

 

 จากตารางที่ 4.19 พบว่า ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างาน ต่ ากว่า 5 ปี , 5-10 ปีและมาก 
กว่า 10 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
 
ตารางท่ี 4.20 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายคู่ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู ด้านอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

ประสบการณ์ในการท างาน   S.D. 
ต่ ากว่า 5 ปี 5 - 10 ปี มากกว่า 10 ปี 

3.12 2.45 2.41 
ต่ ากว่า 5 ปี 3.12 .92 - .66509* .70688* 
5 - 10 ปี 2.45 .79 - - .04180 
มากกว่า 10 ปี 2.41 .87 - - - 

 

* ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.20 พบว่า ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 5 ปีกับผู้ที่มีประสบการณ์
ในการท างาน 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู แตกต่างกันอย่างมีนัย 
ส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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ตารางท่ี 4.21 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
หนองบัวล าภู ตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกตาม
หน่วยงานที่สังกัด โดยภาพรวมและรายด้าน 

 

ปัญหาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

เทศบาลเมือง เทศบาล
ต าบล 

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบล 
รวม 

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. แปลผล 
1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3.25 .46 2.91 .91 2.87 .83 2.89 .86 ปานกลาง 
2. ด้านบุคลากร 2.58 .22 2.63 .97 2.56 .89 2.58 .91 ปานกลาง 
3. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวด- 
ล้อมและความปลอดภัย 2.68 .18 2.70 .89 2.39 .83 2.50 .86 น้อย 
4. ด้านวิชาการ และกิจกรรม
ตามหลักสูตร 2.79 .08 2.57 .94 2.53 .75 2.55 .81 ปานกลาง 
5. ด้านการมีส่วนร่วม และการ 
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน 2.67 .32 2.39 .93 2.37 .78 2.38 .83 น้อย 
6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 2.75 .48 2.39 .82 2.58 .80 2.52 .81 ปานกลาง 

รวม 2.79 .17 2.60 .79 2.55 .70 2.57 .72 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 4.21 พบว่า ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัดคือ เทศบาลเมือง , 
เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.57, S.D.=.72) 
โดยผู้ที่สังกัดเทศบาลเมือง ( =2.79, S.D.=.17) มีปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยมากกว่าผู้ที่สังกัด
เทศบาลต าบล (=2.60, S.D.=.79) และสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ( =2.55, S.D.=.70)  
 ผู้ที่สังกัดเทศบาลเมือง มีปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.79, 
S.D.=.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับ ได้แก่ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( =3.25, S.D.=.46) รองลงมาคือ ด้านวิชา 
การ และกิจกรรมตามหลักสูตร (=2.79, S.D.=.08) และด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(=2.75, S.D.=.48) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านบุคลากร ( =2.58, S.D.=.22)  
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 ผู้ที่สังกัดเทศบาลต าบล มีปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.60, 
S.D.=.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน อยู่ในระดับน้อย 2 ด้านโดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( =2.91, S.D.=.91) 
รองลงมาคือด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ( =2.70, S.D.=.89) และด้าน
บุคลากร (=2.63, S.D.=.97) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านการมีส่วนร่วม และการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน ( =2.39, S.D.=.93)  
 ผู้ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.55, 
S.D.=.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางกลาง 4 ด้าน อยู่ในระดับน้อย 2 ด้าน 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( =2.87, 
S.D.=.83) รองลงมาคือ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( =2.58, S.D.=.80) และด้าน
บุคลากร (=2.56, S.D.=.89) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านการมีส่วนร่วม และการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน ( =2.37, S.D.=.78)  
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ตารางท่ี 4.22 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู จ าแนก
ตามหน่วยงานที่สังกัด โดยภาพรวมและรายด้าน 

 

ปัญหาการจัดการศึกษา 
ปฐมวัย 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F 
p – 

value 
1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ระหว่างกลุ่ม .616 2 .308 .419 .658 
ภายในกลุ่ม 203.687 277 .735   

รวม 204.303 279    
2. ด้านบุคลากร 
 

ระหว่างกลุ่ม .328 2 .164 .197 .821 
ภายในกลุ่ม 230.394 277 .832   

รวม 230.722 279    
3. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย 

ระหว่างกลุ่ม 6.103 2 3.051 4.244* .015 
ภายในกลุ่ม 199.188 277 .719   

รวม 205.290 279    
4. ด้านวิชาการ และกิจกรรม
ตามหลักสูตร 
 

ระหว่างกลุ่ม .341 2 .170 .260 .771 
ภายในกลุ่ม 181.026 276 .656   

รวม 181.367 278    
5. ด้านการมีส่วนร่วม และการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

ระหว่างกลุ่ม .359 2 .179 .262 .770 
ภายในกลุ่ม 189.871 277 .685   

รวม 190.230 279    
6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ระหว่างกลุ่ม 2.466 2 1.233 1.913 .150 
ภายในกลุ่ม 178.481 277 .644   

รวม 180.947 279    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม .339 2 .169 .323 .724 
ภายในกลุ่ม 144.773 276 .525   

รวม 145.112 278    
 

* ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.22 พบว่า การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัดโดย
ภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มี 1 
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย นอกนั้นไม่แตกต่างกัน  
 เพ่ือให้ทราบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภูจึงท าการทดสอบความแตก 
ต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของเซฟเฟ่ ปรากฏดังตารางที่ 4.22-4.24 
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ตารางท่ี 4.23 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายคู่ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวม 
จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 

 

จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด   S.D. 
เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
2.79 2.60 2.55 

เทศบาลเมือง 2.79 .17 - .18641 .23590 
เทศบาลต าบล 2.60 .79 - - .04949 
องค์การบริหารส่วนต าบล 2.55 .70 - - - 

 

 จากตารางที่ 4.23 พบว่า ผู้ที่สังกัดเทศบาลเมือง, เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
 
ตารางท่ี 4.24 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายคู่ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู ด้านอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 

 

จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด   S.D. 
เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
4.13 3.97 3.72 

เทศบาลเมือง 2.68 .18 - -.02577 .28707 
เทศบาลต าบล 2.70 .89 - - .31284* 
องค์การบริหารส่วนต าบล 2.39 .83 - - - 

 

 จากตารางที่ 4.24 พบว่า ผู้ที่สังกัดเทศบาลต าบลกับองค์การบริหารส่วนต าบล มีความคิด 
เห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดหนองบัวล าภู แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน  
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ตอนที่ 4 ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู  

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม ผู้วิจัยพบปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู ตามความคิดเห็นของบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้วิจัยได้น าปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พบในแต่ละ
ด้านไปสัมภาษณเ์ชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 8 คน 
ประกอบด้วยบุคคล 8 กลุ่มดังนี้ 1) ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น 2) ปลัดส่วนท้องถิ่น 3) ผู้อ านวยการ/หัวหน้า
กองการศึกษา 4) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5) ครูผู้ดูแลเด็ก 6) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 7) ผู้ทรงคุณวุฒิ  
8) ผู้แทนผู้ปกครอง สรุปได้แนวทางการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู ดังนี้ 

1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 1. ควรจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการศึกษาให้ถูกต้อง และศึกษาดูงานจากหน่วยงาน

ต้นสังกัดที่ประสบความส าเร็จด้านการจัดการศึกษา 
 2. ควรส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กได้รับทุนการศึกษาปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัยทุกคน 
 3. ควรส่งเสริมให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องการบริหารงาน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการจัดการศึกษาตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2. ด้านบุคลากร   
 1. ผู้บริหารควรมีความเข้าใจและมีความตระหนักในความส าคัญของการด าเนินงานด้าน

การจัดการศึกษาปฐมวัยและการพัฒนาเด็กเล็กอย่างมีคุณภาพ 
 2. ผู้บริหารควรเข้ามาก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานในการจัดการศึกษาของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและถูกต้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 3. ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ดูแลเด็กได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นเพ่ือ

พัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 4. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไปสาขา

วิชาเอกอนุบาลหรือปฐมวัย 
 5. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้น า 
 6. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีความรู้เรื่องโภชนาการและอาหารเป็นอย่างดี 
 7. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดีและสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 8. ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 
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 9. ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการจัดท าแผนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและบรรจุลงในแผนพัฒนาของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล 

 10. ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 

 11. ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีจ านวนเพียงพอและสอดคล้องกับจ านวนเด็ก 
 12. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดท าแผนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และบรรจุลงในแผนพัฒนาของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล 
 13. ผู้ดูแลเด็กควรจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์สังคม

และสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
 14. ผู้ดูแลเด็กควรมีจ านวนเพียงพอและสอดคล้องกับจ านวนเด็กท่ีเข้ารับการศึกษา 
 15. ผู้ดูแลเด็กควรมีความรู้ความสามารถและมีวุฒิการศึกษาด้านปฐมวัย 
 16. ผู้ประกอบอาหารควรมีความรู้เรื่องโภชนาการและอาหารเป็นอย่างดี 
3. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
 1. ควรก าหนดที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้อยู่ในพ้ืนที่ซึ่งมีขนาดเหมาะสมและ

ปลอดภัยกับเด็กเล็ก 
 2. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีจ านวนชั้นไม่เกิน 2 ชั้นนับจากพ้ืนดิน 
 3. อาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีมาตรการป้องกันอัคคีภัยอุบัติภัยต่าง ๆ อย่าง

รัดกุม 
 4. ห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและมีอากาศถ่ายเทได้

สะดวก 
 5. ศูนย์พัฒนาเล็กควรมีน้ าสะอาดส าหรับการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอกับจ านวน

เด็ก 
 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีจ านวนห้องส้วมเพียงพอกับจ านวนเด็กสะอาดและถูก

สุขลักษณะ 
 7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดที่แปรงฟันส าหรับเด็กให้มีจ านวนเพียงพอและไม่ลื่น 
 8. พ้ืนที่ห้องส้วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส าหรับเด็กควรมีพ้ืนที่เหมาะสมกับตัวเด็กและ

พ้ืนไม่ลื่น 
 9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องใช้ส าหรับเด็กอย่างเพียงพอและ

เหมาะสมกับจ านวนเด็ก 
 10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดให้มีการฝึกซ้อมส าหรับการป้องกันอุบัติภัยอย่าง

สม่ าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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 11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดพ้ืนที่เล่นกลางแจ้งที่เหมาะสมกับจ านวนเด็ก 
 12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีเครื่องเล่นกลางแจ้งที่ปลอดภัยและเพียงพอกับจ านวนเด็ก 
4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
 1. ผู้ดูแลเด็กควรมีการวิเคราะห์หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยและแผนการจัด

ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับสภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและท้องถิ่น 
 2. ผู้ดูแลเด็กควรจัดประสบการณ์แบบบูรณาการผ่านการเล่นเพ่ือให้เด็กเกิดทักษะและ

เกิดการพัฒนาครบทุกด้าน 
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนาเด็กตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4. ผู้ดูแลเด็กควรจัดประสบการณ์สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการเหมาะสมกับอายุวุฒิ

ภาวะและระดับพัฒนาการเพ่ือให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 5. ผู้ดูแลเด็กควรจัดกิจกรรมประจ าวันทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้เด็กได้รับ

การพัฒนาครบทุกด้าน 
 6. ผู้ดูแลเด็กควรจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิต 

ประจ าวันตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

 7. ผู้ดูแลเด็กควรจัดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นราย 
บุคคลและน าผลมาใช้ในการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน 

 8. ผู้ดูแลเด็กควรประเมินเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดปี 
 9. ผู้ดูแลเด็กควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ทั้ง

การวางแผนการสนับสนุนสื่อการสอนการเข้าร่วมกิจกรรมและการประเมินพัฒนาการ 
5. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
 1. ผู้ดูแลเด็กควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบถึงการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ 

ในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 2. ควรส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยเฉพาะผู้ปกครองเด็กเล็ก 
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดกิจกรรมเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมท าประชาคมในการ

จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น 
 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในท้องถิ่นและชุมชนเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดให้มีการติดตามและประเมินพัฒนาการเด็กจากภาคส่วน
ต่าง ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 

 7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรให้โอกาสผู้ปกครองและชุมชนในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการบริจาคทรัพย์วัสดุอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็ก 

 8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดให้มีกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือระดมทรัพยากรในชุมชนและหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ  

6. ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการวางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการวางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการศึกษา

ดูงาน 
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการชมรมที่เป็นทีมงานที่

พร้อมก าหนดภารกิจหน้าที่ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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ตารางที่ ……….การสังเคราะห์ข้อมูลการศึกษาจากการตอบแบบสอบถามประมาณค่า (Rating 
Scale) และจากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure interview)  
 จากการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2แบบ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูล
ทั้งหมดในด้านต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ …………….ถึง……….. 
ตารางที่ ……….การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาจากการตอบแบบสอบถามประมาณค่า (Rating 
Scale) และจากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure interview) ด้านการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

สรุปข้อมูล 
จากแบบสอบถาม 

สรุปข้อมูลจาก 
การสัมภาษณ์ 

ปัญหาที่อยู่ ในระดับมากที่สุดคือผู้บริหารมี
นโยบายแผนและจัดตั้งงบประมาณเพ่ือการ
ด า เนิ นงานที่ ชั ด เจนในการส่ ง เสริ มและ
สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพ 
มีปัญหาอยู่ ในระดับมากที่ สุ ด  รองลงมา 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท
ในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุด
คือผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระเบียบหรือ
ข้อบังคับในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ควรจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการศึกษาให้
ถูกต้อง และศึกษาดูงานจากหน่วยงานต้นสังกัดที่
ประสบความส าเร็จด้านการจัดการศึกษา ควร
ส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กได้รับทุนการศึกษาปริญญา
ตรี สาขาการศึกษาปฐมวัยทุกคน ควรส่งเสริมให้
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้ารับการฝึกอบรม
ในเรื่องการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และการจัดการศึกษาตามหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

 จากตารางที่…….พบว่าการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาจากการตอบแบบสอบถามประมาณค่า (Rating 
Scale) และจากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure interview) ด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถสรุปได้ดังนี้ 
แบบสอบถามที่สอดคล้องกันคือ 
ส่วนในความเห็นที่แตกต่างกันคือ 
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ตารางที่ ……….การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาจากการตอบแบบสอบถามประมาณค่า (Rating  
 Scale) และจากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure interview) ด้าน 
 บุคลากร 

สรุปข้อมูล 
จากแบบสอบถาม 

สรุปข้อมูลจาก 
การสัมภาษณ์ 

ปัญหาที่มีอยู่ในระดับมากที่สุดคือหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ ครู
และผู้ดูแลเด็กได้มีการอบรมเพ่ือพัฒนาให้
ความรู้ทักษะการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง 
รองลงมาคือหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
ท่านเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดีและสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและปัญหาที่มีอยู่น้อยที่สุดคือ ข้อ 6 
ครูและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
ท่านมีความรู้ความสามารถและมีวุฒิการศึกษา
ด้านปฐมวัย 
 

ผู้บริหารควรมีความเข้าใจและมีความตระหนักใน
ความส าคัญของการด าเนินงานด้านการจัด
การศึกษาปฐมวัยและการพัฒนาเด็กเล็กอย่างมี
คุณภาพ ผู้บริหารควรเข้ามาก ากับ ดูแลและ
ควบคุมการด าเนินงานในการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและถูกต้องตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผู้บริหารควรมีการ
ส่ ง เ สริ มและสนับสนุ น ให้ ผู้ ดู แล เด็ ก ได้ รั บ
การศึกษาที่สูงขึ้นเพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไป สาขาวิชาเอก
อนุบาลหรือปฐมวัย หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ควรเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้น า หัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีความรู้เรื่องโภชนาการ
และอาหารเป็นอย่างดี หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กควรเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดีและสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมี
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ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการ
จัดท าแผนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และบรรจุลงในแผนพัฒนาของเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนต าบล ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กควรจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
เหมาะสมตามวัย ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ควรมีจ านวนเพียงพอและสอดคล้องกับจ านวน
เด็ก 

จากตารางที่…….พบว่าการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาจากการตอบแบบสอบถามประมาณค่า  (Rating 
Scale) และจากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure interview) ด้านบุคลากรสามารถสรุป
ได้ดังนี ้
แบบสอบถามที่สอดคล้องกันคือ 
ส่วนในความเห็นที่แตกต่างกันคือ 
 
 
 
ตารางที่ ……….การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาจากการตอบแบบสอบถามประมาณค่า (Rating 
Scale) และจากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure interview) ด้านอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
 

สรุปข้อมูล 
จากแบบสอบถาม 

สรุปข้อมูลจาก 
การสัมภาษณ์ 

ปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุดคืออ่างล้างหน้า
เพียงพอต่อเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รองลงมาคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบการ 
ล๊อคประตูในการเข้า-ออก นอกบริเวณอาคาร
ส าหรับเจ้าหน้าที่เปิด-ปิด มีกริ่งสัญญาณเรียก
ไว้ที่หน้าประตู ส าหรับห้องครัวหรือประกอบ
อาหารมีประตูเปิด-ปิดที่ปลอดภัย เด็กเข้าไป

ควรก าหนดที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้อยู่ใน
พ้ืนที่ซึ่งมีขนาดเหมาะสม และปลอดภัยกับเด็ก
เล็ก มีจ านวนชั้นไม่เกิน 2 ชั้นนับจากพ้ืนดิน มี
มาตรการป้องกันอัคคีภัย อุบัติภัยต่าง ๆ อย่าง
รัดกุม ห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีแสง
สว่างอย่างเพียงพอและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
มีน้ าสะอาดส าหรับการอุปโภคและบริโภคอย่าง
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ไม่ได้ และข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุดคือศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของท่านห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ
และอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
 

เ พียงพอกับจ านวนเด็ก มีจ านวนห้องส้ วม
เ พี ย งพอกั บจ าน วน เ ด็ ก  สะอาด  และถู ก
สุขลักษณะ จัดที่แปรงฟันส าหรับเด็กให้มีจ านวน
เพียงพอและไม่ลื่น พ้ืนที่ห้องส้วมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ส าหรับเด็กควรมีพ้ืนที่เหมาะสมกับตัว
เด็กและพ้ืนไม่ลื่น จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องใช้ส าหรับ
เด็กอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนเด็ก 
จัดให้มีการฝึกซ้อมส าหรับการป้องกันอุบัติภัย
อย่างสม่ าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จัดพ้ืนที่
เล่นกลางแจ้ง ที่เหมาะสมกับจ านวนเด็ก และมี
เครื่องเล่นกลางแจ้งที่ปลอดภัยและเพียงพอกับ
จ านวนเด็ก 

 จากตารางที่……. จากตารางที่…….พบว่าการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาจากการตอบแบบสอบถาม
ประมาณค่า (Rating Scale) และจากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure interview) 
ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
แบบสอบถามที่สอดคล้องกันคือ 
ส่วนในความเห็นที่แตกต่างกันคือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ ……….การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาจากการตอบแบบสอบถามประมาณค่า (Rating 
Scale) และจากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure interview) ด้านวิชาการและ
กิจกรรมหลักสูตร 
 

สรุปข้อมูล สรุปข้อมูลจาก 
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จากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ 
ปัญหาที่พบมากที่สุดคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
จัดท าแผนประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
และท้องถิ่นรองลงมาคือ ผู้ปกครองนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนของ
ครูและผู้ดูแลเด็ก และรายข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุดคือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้  
 

ควรจัดบริการให้ความรู้ ความเข้าใจกับพ่อแม่ 
ผู้ปกครองในเรื่องจิตวิทยาเด็กปฐมวัยและ
วิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กทุกคนในสภาวะต่าง ๆ 
กันอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย ควรให้ชุมชน
มีส่ วนร่ วมในการจั ดท าหลั กสู ตรการจั ด
การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
สอดคล้องกับชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง และ
ควรจัดให้มีวิธีการประเมินผลการพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยและคู่มือในการสังเกตพัฒนาการ
ของเด็กแบบง่าย ที่พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดู
เด็ก สามารถใช้สังเกตพัฒนาการของเด็กได้ 

 จากตารางที่……. จากตารางที่…….พบว่าการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาจากการตอบแบบสอบถาม
ประมาณค่า (Rating Scale) และจากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure interview) 
ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตรสามารถสรุปได้ดังนี้ 
แบบสอบถามที่สอดคล้องกันคือ 
ส่วนในความเห็นที่แตกต่างกันคือ 
 
 
 
ตารางที่ ……….การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาจากการตอบแบบสอบถามประมาณค่า (Rating 
Scale) และจากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure interview) ด้านการมีส่วนร่วม
และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
 

สรุปข้อมูล 
จากแบบสอบถาม 

สรุปข้อมูลจาก 
การสัมภาษณ์ 

ปัญหาที่อยู่ในระดับมากที่สุดคือศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการร่วมคิด
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ เพ่ือการร่วมปฏิบัติ 
เพ่ือการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) รองลงมา
คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้และ

ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบถึงการ
ด าเนินงานและกิจกรรม ต่าง ๆ ในการจัด
การศึกษาปฐมวัยควรส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยเฉพาะผู้ปกครอง
เ ด็ ก เ ล็ ก ค ว ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ ก ร ะ ชั บ
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ให้บริการด้านอ่ืน ๆ แก่ชุมชน เช่น ด้านอาคาร
สถานที่ ด้านวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ด้านวิชาการ 
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ด้านการเผยแพร่
ความรู้ให้กับชุมชนและปัญหาพบน้อยที่สุดคือ 
ชุมชน และผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

ความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ชุมชนอย่างต่อเนื่องควรส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
และชุมชนมีส่วนร่วมท าประชาคมในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นควรจัดอบรม
ให้ความรู้ประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน
เกี่ยวกับการด า เนินงานและแนวทางการ
ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดให้มี
การติดตามและประเมินพัฒนาการเด็กจากภาค
ส่วนต่าง ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็กควรให้โอกาสผู้ปกครองและชุมชนใน
การมีส่วนร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัด
การศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กโดยการ
บริจาคทรัพย์วัสดุอุปกรณ์เ พ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กและควรจัดให้มีกองทุนส่งเสริม
และสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเ พ่ือระดมทรัพยากรในชุมชนและ
หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ  
 

 จากตารางที่……. จากตารางที่…….พบว่าการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาจากการตอบแบบสอบถาม
ประมาณค่า (Rating Scale) และจากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure interview) 
ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนสามารถสรุปได้ดังนี้ 
แบบสอบถามที่สอดคล้องกันคือ 
ส่วนในความเห็นที่แตกต่างกันคือ 
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ตารางที่ ……….การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาจากการตอบแบบสอบถามประมาณค่า (Rating 
Scale) และจากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure interview) ด้านการส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

สรุปข้อมูล 
จากแบบสอบถาม 

สรุปข้อมูลจาก 
การสัมภาษณ์ 

ปัญหาที่พบมากที่สุดคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
ประสานงานระหว่างเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระดับจังหวัด มีปัญหาอยู่
ในระดับมากที่สุดรองลงมาคือข้อหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหนศูนย์ ครูและ
ผู้ดูแลเด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับการส่ง เสริม
เครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด และข้อ
ที่มีปัญหาน้อยที่สุดคือข้อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ ครูและผู้ดูแลเด็กมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในระดับต าบล  
 

ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
พบว่า ควรมีการวางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรมีการวาง
แผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการศึกษาดูงาน 
และควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการชมรมที่เป็น
ทีมงานที่พร้อมก าหนดภารกิจหน้าที่ในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 จากตารางที่……. จากตารางที่…….พบว่าการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาจากการตอบแบบสอบถาม
ประมาณค่า (Rating Scale) และจากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure interview) 
ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
แบบสอบถามที่สอดคล้องกันคือ 
ส่วนในความเห็นที่แตกต่างกันคือ 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา 1) ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู  2) เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู  จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการท างานและหน่วยงานที่สังกัด และ3) ศึกษาแนว 
ทางการจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภูใน 6 ด้านคือ ด้าน
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้าน
ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ จ านวน 63 คน ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 120 คน และผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็กจ านวน 97 คน ที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดหนองบัวล าภูโดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional stratified random 
sampling) จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบล เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จ านวน 1 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป ด้วยการหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D..) การทดสอบค่าที(t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
Way Analysis of Variance : One-Way ANOVA) โดยใช้การทดสอบ ค่าเอฟ (F-test) หากพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะท าการทดสอบด้วยการวิเคราะห์เปรียบเทียบพหุคูณ 
(Multiple comparison) ด้วยวิธีของ Scheffé โดยผู้วิจัยได้น าเสนอตามล าดับดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
5.3 ข้อเสนอแนะการวิจัย  
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่อง ปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้วิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 
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5.1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ 
ประสบการณ์ในการท างานและหน่วยงานที่สังกัด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้น  
ไป เป็นครูผู้ดูแลเด็ก มีประสบการณ์ในการท างาน อยู่ระหว่าง 5-10 ปี และส่วนใหญ่อยู่ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล  

5.1.2 ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=2.57, S.D.=.86) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับได้แก่ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(=2.89, S.D.=.86) รองลงมาคือด้านบุคลากร (=2.58, S.D.=.91) และด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร (=2.55, S.D.=.81) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการมีส่วนร่วมและการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน (=2.38, S.D.=.83) 

5.1.3 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู เป็นรายด้านดังนี้ 

   5.1.3.1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (=2.89, S.D.=.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับได้แก่ 
ผู้บริหารมีนโยบายแผนและจัดตั้งงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานที่ชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพ (=2.98, S.D.=.95) รองลงมา คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีบทบาทในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (=2.91, S.D.= 
.97)และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระเบียบหรือข้อบังคับในการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (=2.80, S.D.=.99) 

   5.1.3.2 ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=2.58, S.D.=.91) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับได้แก่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษา 
การแทนหัวหน้าศูนย์ ครูและผู้ดูแลเด็กได้มีการอบรมเพ่ือพัฒนาให้ความรู้ทักษะการดูแลเด็กปฐมวัย
อย่างต่อเนื่อง (=2.71, S.D.=1.08) รองลงมาคือหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านเป็นผู้ที่มี
สุขภาพจิตดีและสุขภาพร่างกายแข็งแรง (=2.61, S.D.=1.08) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ครู
และผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านมีความรู้ความสามารถและมีวุฒิการศึกษาด้านปฐมวัย   
(=2.46, S.D.=1.09) 

  5.1.3.3 ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย (=2.50, S.D.=.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับได้แก่ อ่าง
ล้างหน้าไม่เพียงพอต่อเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( =2.64, S.D.=1.00) รองลงมาคือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยหรือเครื่องตัดไฟภายใน
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อาคาร (=2.64, S.D.=1.12) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือโถสุขภัณฑ์ เพียงพอและมีขนาด
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย (=2.34, S.D.=1.18) 

  5.1.3.4 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (=2.55, S.D.=.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับได้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท าแผนประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและท้องถิ่น (=2.66, S.D.= 
1.00) รองลงมาคือผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้ดูแล 
เด็ก (=2.63, S.D.=1.06) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ (=2.47, S.D.=1.03) 

  5.1.3.5 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนโดยภาพรวมพบว่า 
อยู่ในระดับน้อย (=2.38, S.D.=.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับ
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ เพ่ือการ
ร่วมปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (=2.50, S.D.=1.60) รองลงมาคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการด้านอ่ืน ๆ แก่ชุมชน เช่น ด้านอาคารสถานที่ ด้านวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ด้านวิชาการ สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ด้านการเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชน  (=2.47, S.D.=.96) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยคือชุมชนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (=2.24, S.D.=1.06)  

  5.1.3.6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลาง (=2.52, S.D.=.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับได้แก่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประสานงานระหว่างเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ระดับจังหวัด (=2.59, S.D.=.96) รองลงมาคือหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหนศูนย์ 
ครูและผู้ดูแลเด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด ( 
=2.58, S.D.=1.00) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหน้า
ศูนย์ ครูและผู้ดูแลเด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับต าบล (
=2.43, S.D.=.94) 

5.1.4 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู จ าแนกตามระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ 
ประสบการณ์ในการท างานและหน่วยงานที่สังกัด ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน ดังนี้ 

 5.1.4.1 ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตก 
ต่างกัน 
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 5.1.4.2 ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ านวน 3 ด้าน 
และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จ านวน 1 ด้าน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 

 5.1.4.3 ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยภาพรวมพบว่า
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มี 1 ด้านคือ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 

 5.1.4.4 ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด โดยภาพรวมพบว่าไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มี 1 ด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คือ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นอกนั้นไม่
แตกต่างกัน 

5.1.5 แนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู 

 5.1.5.1 ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศึกษา พบว่า ควรจัดอบรมให้ความรู้
เรื่องการจัดการศึกษาให้ถูกต้อง และศึกษาดูงานจากหน่วยงานต้นสังกัดที่ประสบความส าเร็จด้านการ
จัดการศึกษา ควรส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กได้รับทุนการศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัยทุกคน
และควรส่งเสริมให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องการบริหารงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและการจัดการ ศึกษาตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 5.1.5.2 ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พบว่า ผู้บริหารควร
จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างห้องเรียนและห้องกิจกรรมให้เพียงพอต่อจ านวนเด็กที่เพ่ิมขึ้น ควร
ให้ความส าคัญกับสนามเด็กเล่น และจัดหาเครื่องเล่นสนามให้เพียงพอหลากหลายได้มาตรฐานและ
ปลอดภัยให้กับเด็ก และควรมีเกณฑ์ การจัดอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ชัดเจนและเป็นต้นแบบ 

 5.1.5.3 ด้านกิจกรรมและการพัฒนาหลักสูตร พบว่า ควรจัดบริการให้ความรู้ ความ
เข้าใจกับพ่อแม่ ผู้ปกครองในเรื่องจิตวิทยาเด็กปฐมวัยและวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กทุกคนในสภาวะ  
ต่าง ๆ กันอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรการจัดการ 
ศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สอดคล้องกับชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง และควรจัดให้มีวิธี 
การประเมินผลการพัฒนาการเด็กปฐมวัยและคู่มือในการสังเกตพัฒนาการของเด็กแบบง่าย  ที่พ่อแม่
ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็ก สามารถใช้สังเกตพัฒนาการของเด็กได้ 
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 5.1.5.4 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน พบว่า ควรส่งเสริมสนับสนุน 
ให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนในเรื่องความรู้ที่ถูกต้องของการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
รูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ ต่าง ๆ ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการจัดการศึกษาปฐมวัย และจัด 
สรรงบประมาณ เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ชัดเจนเหมาะสมและต่อเนื่อง และควรส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มากขึ้นเพ่ือให้ชุมชนและท้องถิ่นเป็นขุมก าลังที่ช่วยดูแลเด็กได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีคุณภาพ 

 5.1.5.5 ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน พบว่า ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบถึงการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาปฐมวัย ควร
ส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยเฉพาะผู้ปกครองเด็กเล็ก ควรจัดกิจกรรมเพ่ือ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วมท าประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น ควรจัดอบรมให้ความรู้
ประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน เกี่ยวกับการด าเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ควรจัดให้มีการติดตามและประเมินพัฒนาการเด็กจากภาคส่วนต่าง ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ควรให้โอกาสผู้ปกครองและชุมชนในการมี
ส่วนร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการบริจาคทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก และควรจัดให้มีกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือระดมทรัพยากรในชุมชนและหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ  

 5.1.5.6 ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบว่า ควรมีการวางแผน 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรมีการวางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย
การศึกษาดูงาน และควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการชมรมที่เป็นทีมงานที่พร้อมก าหนดภารกิจหน้าที่ใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู ทั้ง 6 ด้าน ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของบุคลากร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในด้านต่าง ๆ และมีประเด็นที่ค้นพบน่าสนใจ อันจะ
เป็นข้อมูลในการน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภูในอนาคต ซึ่งผู้วิจัยเสนอการอภิปรายผลเฉพาะประเด็น
ส าคัญ ดังนี้ 

5.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู ตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า
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โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
ก าหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและการจัดการศึกษามาตรา 80 รัฐต้องด าเนินการตามแนว 
นโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดัง (3) ส่งเสริมสนับสนุนการกระจาย
อ านาจเพ่ือให้องค์กรปกส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนาและเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุนัน ขันทะสิทธิ์ ได้ท าการศึกษาการจัดการ 
ศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเลย พบว่า ปัญหาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ 
ศรศรี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
อ าเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตร พบว่า ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้าน
อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วน
ร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนี ธาดา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในจังหวัด 
อุบลราชธานี พบว่าหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็กมีความเห็นต่อการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็ก เล็กตามมาตรฐานการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในภาพรวมอยู่ในระดับ  
ปานกลาง และสอดคล้องกับการศึกษาของ วาสินี สารบรรณ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพ 
และปัญหาของการด าเนินการดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า สภาพการปฏิบัติงานการด าเนินการดูแลเด็กเล็ก ในภาพรวม มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับปานกลางสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุษารัตน์ สาบา ผลการศึกษาระดับสภาพการจัดการ 
ศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดยะลา ตามมาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ภาพรวมมีสภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ด้านได้แก่ ด้านการ
บริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และด้าน
คุณภาพเด็ก มีสภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับปานกลางทั้งสิ้น ซึ่งด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันย์ธิชา ใต้อุดม ที่ได้ท าการศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ตามมาตรฐานการด าเนินงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
พิษณุโลก พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีด้านที่มีปัญหาสูงสุด 
3 ด้านได้แก่ด้านบุคลากร รองลงมาคือด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  และด้าน 
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและด้านที่มีปัญหาต่ าสุดคือ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา  
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เด็กปฐมวัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดารัตน์ สอดเสน ศึกษาการศึกษาปัญหาในการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีปัญหาสูงสุด 3 ด้านได้แก่ ด้านบุคลากร มีปัญหาอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดารัตน์ อ้ึงสกุล สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่
ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย 3 ล าดับแรกคือ ด้านการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ในการพัฒนาเด็กเล็กและศูนย์เด็กเล็ก ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
และความปลอดภัยและด้านสาระการเรียนรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  กิตติศัพท์ ใจทน ได้
ศึกษาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู เป็นรายด้านดังนี้ 

5.2.1.1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าสถานที่ตั้งของศนูย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ตั้งอยู่ร่วมกับโรงเรียนท าให้การบริหารจัดการด้าน
งบประมาณล่าช้า ส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายของ กระทวง
ศึกษาธิการ (2554) ที่ให้สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกหน่วยงาน ทุกสังกัด ได้ใช้เป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สร้างเสริมให้เด็กปฐมวัย  
ได้เติบโตและมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเหมาะสมกับวัย เป็นคนดี  คนเก่ง มีความสุขและเติบโต
เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ นางเบญจวรรณ ศรศรี การบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร  อุษารัตน์ 
สาบา ผลการศึกษาระดับสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จังหวัดยะลา ธันย์ธิชา ใต้อุดม ที่ได้ท าการศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตาม
มาตรฐานการด าเนินงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก 
กิตติศัพท์ ใจทน ได้ศึกษาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

แนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดหนองบัวล าภู ได้แก่ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการศึกษาให้ถูกต้อง และศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานต้นสังกัดที่ประสบความส าเร็จด้านการจัดการศึกษา ควรส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กได้รับทุน การ 
ศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัยทุกคน ควรส่งเสริมให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้ารับการ
ฝึกอบรมในเรื่องการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการจัดการศึกษาตามหลักการจัดการ 
ศึกษาปฐมวัย 
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5.2.1.2 ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากร
ดังกล่าวมีส่วนส าคัญในการบริหารจัดการ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาหรือ
จัดจ้างบุคลากรทางการศึกษาเป็นหัวหน้าศูนย์และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท าหน้าที่
บริหารจัดการ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ด้านและด้านธุรการ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการด าเนิน 
งานเพ่ือให้ศูนย์ฯมีระบบ ได้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนด (2553) สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ ศรศรี การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร งานวิจัยของ สุนัน ขันทะสิทธิ์ 
การศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
เลย งานวิจัยของ รัชนี ธาดา การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี กิตติศัพท์ ใจทน ได้ศึกษาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

แนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดหนองบัวล าภู ได้แก่ ผู้บริหารควรมีความเข้าใจและมีความตระหนักในความส าคัญของการ
ด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยและการพัฒนาเด็กเล็กอย่างมีคุณภาพ เข้ามาก ากับ ดูแลและ
ควบคุมการด าเนินงานในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและถูกต้องตามหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ดูแลเด็กได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ  

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไป  สาขา
วิชาเอกอนุบาลหรือปฐมวัย เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้น า มีความรู้เรื่องโภชนาการและอาหาร
เป็นอย่างด ีเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดีและสุขภาพร่างกายแข็งแรง  

ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการจัดการศึกษา
ปฐมวัย มีการจัดท าแผนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบรรจุลงในแผนพัฒนาของ
เทศบาล/ องค์การบริหารส่วนต าบล จัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญาเหมาะสมตามวัย และมีจ านวนเพียงพอและสอดคล้องกับจ านวนเด็ก  

5.2.1.3 ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหน่วยงานได้ค านึงถึง/เอาใจใส่ จัดอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามเกณฑ์ของ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ก าหนดให้ส่วนงานที่จัดการศึกษาด าเนินการสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วาสินี สารบรรณ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาของการด าเนินการดูแล
เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ธันย์ธิชา ใต้อุดม 
ที่ได้ท าการศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานการด าเนินงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก และ สุดารัตน์ อ้ึงสกุล สภาพและปัญหาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสกลนคร 
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แนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดหนองบัวล าภู ได้แก่ ก าหนดที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้อยู่ในพ้ืนที่ซึ่งมีขนาดเหมาะสม 
และปลอดภัยกับเด็กเล็ก มีจ านวนชั้นไม่เกิน 2 ชั้นนับจากพ้ืนดิน มีมาตรการป้องกันอัคคีภัย อุบัติภัย
ต่าง ๆ อย่างรัดกุม ห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและมีอากาศถ่ายเท
ได้สะดวก มีน้ าสะอาดส าหรับการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอกับจ านวนเด็ก มีจ านวนห้องส้วม
เพียงพอกับจ านวนเด็ก สะอาด และถูกสุขลักษณะ จัดที่แปรงฟันส าหรับเด็กให้มีจ านวนเพียงพอและ
ไม่ลื่น พ้ืนที่ห้องส้วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส าหรับเด็กควรมีพ้ืนที่เหมาะสมกับตัวเด็กและพ้ืนไม่ลื่น 
จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องใช้ส าหรับเด็กอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนเด็ก  จัดให้มีการฝึกซ้อม
ส าหรับการป้องกันอุบัติภัยอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จัดพ้ืนที่เล่นกลางแจ้ง ที่เหมาะสมกับ
จ านวนเด็ก และมีเครื่องเล่นกลางแจ้งที่ปลอดภัยและเพียงพอกับจ านวนเด็ก 

5.2.1.4 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่มีขนาดเล็ก ท าให้มีบุคลากรในการปฏิบัติงานและงบประมาณมีจ ากัด จึงเป็นสาเหตุท าให้การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนี ธาดา การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
มาตรฐานการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี  กิตติศัพท์ ใจทน ได้
ศึกษาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย  

แนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดหนองบัวล าภู ได้แก่ จัดบริการให้ความรู้ ความเข้าใจกับพ่อแม่ ผู้ปกครองในเรื่องจิตวิทยา
เด็กปฐมวัยและวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กทุกคนในสภาวะต่าง ๆ กันอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย ให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สอดคล้องกับ
ชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง และจัดให้มีวิธีการประเมินผลการพัฒนาการเด็กปฐมวัยและคู่มือในการ
สังเกตพัฒนาการของเด็กแบบง่าย ที่พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็ก สามารถใช้สังเกตพัฒนาการของ
เด็กได้ 

5.2.1.5 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนโดยภาพรวมพบว่า อยู่ใน
ระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการด้านการศึกษาในระดับ
ปฐมวัยในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการประชุมชี้แจงให้ประชาชน ชุมชน ให้
เห็นความส าคัญของการศึกษาและประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ โดยมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือ 
ที่จะได้รับความร่วมมือจากชุมชนในด้านงบประมาณและเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วาสินี สารบรรณ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาของการด าเนินการดูแลเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
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แนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดหนองบัวล าภู ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบถึงการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยเฉพาะผู้ปกครอง
เด็กเล็ก จัดกิจกรรมเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมท าประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น 
จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน เกี่ยวกับการด าเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดให้มีการติดตามและประเมินพัฒนาการเด็กจากภาคส่วนต่าง ๆ ผู้ทรง 
คุณวุฒิด้านวิชาการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก  ให้โอกาสผู้ปกครอง
และชุมชนในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการ
บริจาคทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก และจัดให้มีกองทุนส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือระดมทรัพยากรในชุมชนและหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ  

5.2.1.6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปาน
กลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีการจัดประชุมทางวิชาการและปฏิบัติการร่วมกันในระดับต าบล  อ าเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในระดับต าบล  และอ าเภอ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนี ธาดา การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี กิตติศัพท์ ใจทน ได้ศึกษาการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

แนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดหนองบัวล าภู ได้แก่ วางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
วางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการศึกษาดูงาน และการจัดตั้งคณะกรรมการชมรมที่เป็นทีมงานที่
พร้อมก าหนดภารกิจหน้าที่ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู ได้แนวทางปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประโยชน์ใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เกิดประสิทธิภาพดังนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
จากการวิจัยเรื่อง ปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 1.1 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภูตามความคิดเห็นของบุคลากรที่
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เกี่ยวข้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นควรจะน าผลการ 
วิจัยไปพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในด้านการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชา 
การและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านส่งเสริม 
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือให้ปัญหาในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นน้อยลงและ
มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 1.2 ผลการวิจัยครั้งนี้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรให้ความส าคัญใน
การปฏิบัติตามล าดับมาตรฐานการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

  1.2.1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการจัด
อบรม/ศึกษาดูงานให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กเก่ียวกับการประเมินภายนอกและการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ของการประเมินภายนอก มีความพร้อมรองรับการ
ประเมิน และควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

  1.2.2 ด้านบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดบุคลากรที่รับผิดชอบต าแหน่งภารโรง
และยามรักษาความปลอดภัยโดยตรงควรจัดสรรงบประมาณในการจัดจ้าง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ควรมีการนิเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็ก ส่งเสริมบุคลากรให้
ร่วมมือกันพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมบุคลากรให้ร่วมมือกันจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบและเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง ส่งเสริมให้ธุรการ/การเงิน/พัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของทาง
ราชการและหนังสือสั่งการ ส่งเสริมบุคลากรให้ทุ่มเทและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมบุคลากร
ให้มีการประชุมร่วมกัน เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  1.2.3 ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือกันจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จัดให้มีมาตรการเพ่ือความปลอดภัยโดยการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย  
มีมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน จัดให้มีห้องน้ าห้องสุขาเพียงพอ สะอาดถูกสุข 
อนามัยและปลอดภัย จัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคาร มีรั้วกั้นเป็นสัดส่วน สนามเด็กเล่นพ้ืนที่
กลางแจ้งมีความปลอดภัย จัดให้มีที่เก็บสิ่งปฏิกูลทั้งภายในและภายนอกอาคารเพียงพอและถูก
สุขลักษณะ จัดให้มีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสม จัดให้มีสถานที่ประกอบ
อาหารและสถานที่รับประทานอาหารที่สะอาดเป็นระเบียบถูกสุขอนามัย  ดูแลให้อาคารเรียนอยู่ใน
สภาพแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย 

  1.2.4 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดแคลนสื่อที่
ทันสมัยควรจัดตั้งงบประมาณในการจัดหาสื่ออย่างหลากหลายทันสมัยและเหมาะสม  หัวหน้าศูนย์
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พัฒนาเด็กเล็กควรสนับสนุนด้านงานวิจัยและการผลิตสื่อนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศการศึกษาช่วยเหลือแนะน าอย่างสม่ าเสมอเป็นระบบ มีการศึกษา 
วิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัยเพ่ือจัดท าหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการประเมินคุณภาพภายใน 

  1.2.5 ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควร
เชิญวิทยากรภายนอกในชุมชนมาให้ความรู้เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นทุกภาค
ส่วนควรให้การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ การเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สิน การระดมทรัพยากร
สนับสนุนการพัฒนา งานวิชาการ งานอาคารสถานที่ งบประมาณ งานบุคลากร และความ สัมพันธ์กับ
ชุมชน การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การพบปะเพ่ือรับฟังและแลก เปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การให้ค าแนะน าปรึกษาในการจัดท าหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาก
กว่าเดิม 

  1.2.6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรมีการจัดประชุมทางวิชาการ
และปฏิบัติการร่วมกันในระดับต าบล อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายในระดับต าบล และอ าเภออย่างต่อเนื่อง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมินผล
การด าเนินงานของเครือข่ายและน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาเครือข่าย มีการแต่งตั้งคณะ 
กรรมการด าเนินงานเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการส่งเสริมสนับสนุนจัดประชุมเพ่ือสร้างเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดท าแผนความร่วมมือ เพ่ือสร้างเครือข่ายการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กร่วมกัน มีการประสานความร่วมมือกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องในการสร้างเครือข่ายมีการจัดตั้ง
ชมรม และคณะกรรมการในการปฏิบัติงานของเครือข่าย ใช้กิจกรรมเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กร่วมกัน มีการด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาเครือข่าย 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กที่เหมาะสมกับชุมชน ภายใต้การก ากับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ควรมีการวิจัยการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 4) เอกสารอ่ืน ๆ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2559). พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 จนถึงวัน ที่ 
30 กันยายน 2559 (ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา หน้า 1 เล่ม 128 ... 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 / 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน, [2546?]. 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560, ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 134, (ตอนที่ 40 ก) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20  
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญช่วย ศิริเกษ 
 การศึกษา ศน.ด. (การบริหารการศึกษา) ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ 
 ต าแหน่งปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์อร สดเอ่ียม  
 การศึกษา  กศ.ด(การบริหารการศึกษา) 
 ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุม พรมเมืองคุณ 
 การศึกษา ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) 
 ต าแหน่งปัจจุบัน  ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
4. ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์  
 การศึกษา  กศ.ด (การบริหารการศึกษา) 
 ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 
5.ดร.สุภชัย จันปุ่ม 
 การศึกษา  ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) 
 ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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ที่ ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๒๐๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต.กุดป่อง 
 อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 

 
             ๒๒พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

 

เรื่อง    ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

เจริญพรรองศาสตราจารย์ ดร.บุญช่วย ศิริเกษ 

 

  ด้วยนางนิจรา  สารีอาจ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับ
อนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ
บริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในการท า
วิทยานิพนธ์ครั้งนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกล่าว 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว  จึงขอเจริญพรเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยดังกล่าว และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
   

  จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี 
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ที่ ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๒๐๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต.กุดป่อง 
 อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 

 

             ๒๒พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง    ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

เจริญพร   รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์อร  สดเอ่ียม 

 

    ด้วย นางนิจรา  สารีอาจ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับ
อนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ
บริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในการท า
วิทยานิพนธ์ครั้งนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกล่าว 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว  จึงขอเจริญพรเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยดังกล่าว และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
   

    จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี 
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ที่ ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๒๐๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต.กุดป่อง 
 อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 

 
             ๒๒พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

 

เรื่อง    ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

เจริญพรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  พรมเมืองคุณ 

 

    ด้วย นางนิจรา  สารีอาจ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับ
อนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ
บริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในการท า
วิทยานิพนธ์ครั้งนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกล่าว 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว  จึงขอเจริญพรเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยดังกล่าว และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
   

    จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี 
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ที่ ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๒๐๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต.กุดป่อง 
 อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 

 
             ๒๒พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

 

เรื่อง    ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

เจริญพร   ดร.ดุษฎีวัฒน์  แก้วอินทร์ 
 

    ด้วย นางนิจรา  สารีอาจ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับ
อนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ
บริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในการท า
วิทยานิพนธ์ครั้งนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกล่าว 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว  จึงขอเจริญพรเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยดังกล่าว และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
   

    จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี 
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ที่ ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๒๐๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต.กุดป่อง 
 อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 

 
             ๒๒พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

 

เรื่อง    ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

เจริญพร   ดร.สุภชัย  จันปุ่ม 

 

    ด้วย นางนิจรา  สารีอาจ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับ
อนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ
บริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในการท า
วิทยานิพนธ์ครั้งนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกล่าว 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว  จึงขอเจริญพรเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยดังกล่าว และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
   

    จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
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ที่ ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๐๐๔ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต.กุดป่อง 
 อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 

 

             ๙  มกราคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 

 

เจริญพร 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย  จ านวน       ชุด    

 

   ด้วย นางนิจรา  สารีอาจ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับ
อนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ
บริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในการท า
วิทยานิพนธ์ครั้งนี้ นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย โดยขอให้บุคลากรใน
หน่วยงานของท่านเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องดังกล่าว 
    ดังนั้น สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง จึงขอความอนุเคราะห์ให้นางดรัลรัตน์ ฮามพิทักษ์ ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจัยต่อไป 
   

    จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและพิจารณาอนุเคราะห์ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 
แบบสอบถาม 
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 ล าดับที่ของแบบสอบถาม 

    
 

แบบสอบถาม 
เรื่อง 

ปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู 

* * * * * * * * * * * * * * * *  
 

ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1. เพ่ือศึกษาปัญหาในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สั งกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู ตามความคิดเห็นของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
รักษาการแทน ครู และผู้ดูแลเด็ก จ าแนกตามระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ประสบการณ์ในการ
ท างานและหน่วยงานที่สังกัด 

 3. เพ่ือหาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สั งกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู 

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตามกรอบการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ด้านได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4) ด้านวิชาการ และ
กิจกรรมตามหลักสูตร 5) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 6) ด้านส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

3. ผู้ตอบแบบสอบถามคือหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ ,ครูผู้ดูแล
เด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดหนองบัวล าภู 

4. ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ตอบแบบสอบถามเป็นจริงมากที่สุด 
ข้อมูลที่ได้ถือว่าเป็นความลับ เนื่องจากจะน าไปเพ่ือการศึกษาเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อการ
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ปฏิบัติงานในหน้าที่และสถานภาพทางราชการของท่านแต่อย่างใด ขอความกรุณาท่านตอบให้ครบทุก
ข้อและตรงกับความจริงมากที่สุด ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ผลการศึกษามีความเชื่อถือได้ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง และผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้การบริหารจัดการ
เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อไป 

ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในครั้ง
นี้ 

นางนิจรา สารีอาจ 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง  โปรกรอกข้อมูลด้านสถานภาพของท่านและท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความ

ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง 
  
1. ระดับการศึกษา 
  ต่ ากว่าปริญญาตรี 
  ปริญญาตรีขึ้นไป 
  
2. ต าแหน่งหน้าที่  
  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ 
  คร ู
  ผู้ดูแลเด็ก 
  
3. ประสบการณ์ในการท างาน  
  ต่ ากว่า 5 ปี 
  5 - 10 ปี 
  มากกว่า 10 ปี 
  
4. หน่วยงานที่สังกัด  
  เทศบาลเมือง 
  เทศบาลต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบล 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาว่าปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามรายการต่อไปนี้

ท่านพบปัญหาอยู่ในระดับใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของปัญหาที่ตรงกับ
ความจริง ซึ่งแต่ละข้อความ มีระดับความหมาย 5 ระดับในแต่ละด้านดังนี้ 

5 หมายถึง  มีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง  มีปัญหาอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง  มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง  มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง  มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อ
ที ่

ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู 

ระดับของปัญหา 
5 4 3 2 1 

ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
1. ผู้บริหารมีนโยบายแผนและจัดตั้งงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานที่

ชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มี
คุณภาพ 

     

2. ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระเบียบหรือข้อบังคับในการด าเนิน 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     

3. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     

4. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสบการณ์ในการด าเนิน 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     

ด้านบุคลากร      
1. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ ครูและผู้ 

ดูแลเด็กได้มีการอบรมเพ่ือพัฒนาให้ความรู้ทักษะการดูแลเด็ก
ปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง 

     

2. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ ครูและ
ผู้ดูแลเด็กมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งเช่นถูกต้องตาม
มาตรฐานต าแหน่งหน้าที่ของตน 

     



180 
 

ข้อ
ที ่

ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู 

ระดับของปัญหา 
5 4 3 2 1 

3. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดีและ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

     

4. ครูและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านจัดประสบการณ์ 
ให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์สังคม และสติปัญญา
เหมาะสมตามวัย 

     

5. ครูและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านมีจ านวนเพียงพอ
และสอดคล้องกับจ านวนเด็ก 

     

6. ครูและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านมีความรู้ความ 
สามารถและมีวุฒิการศึกษาด้านปฐมวัย 

     

ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย      
1. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัยจากมลพิษ      
2. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพ้ืนที่ใช้สอยเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 
     

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทางเข้า-ออกจากตัวอาคารมีความกว้างที่
สามารถเคลื่อนย้ายเด็กออกจากตัวอาคาร ได้สะดวกหากเกิด
อุบัติภัยหรือภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ  

     

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการก าจัดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ จัดเก็บในภาชนะที่มี
ฝาปิดมิดชิดและน าออกไปทิ้งภายนอกอาคารทุกวัน 

     

5. ห้องส้วมมีจ านวนเพียงพอต่อนักเรียนและอยู่ในอาคารเรียนสะดวก 
สบายแก่เด็กนักเรียน 

     

6. อ่างล้างหน้าเพียงพอต่อเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
7. โถสุขภัณฑ์ เพียงพอและมีขนาดเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย      
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแสงสว่างจากธรรมชาติสม่ าเสมอทั่วห้อง เอ้ือ

ต่อการจัดกิจกรรม 
     

9. สถานที่รับประทานอาหารแยกออกจากพ้ืนที่ห้องนอนเด็กนักเรียน      
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความ

ปลอดภัยหรือเครื่องตัดไฟภายในอาคาร 
     

11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย 1 เครื่อง 
ต่อพ้ืนที่ 1.50 ตารางเมตรและถังดับเพลิงติดตั้งสูงจากพ้ืนถึงหัวถัง
ไม่เกิน 1.50 เมตร 
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ข้อ
ที ่

ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู 

ระดับของปัญหา 
5 4 3 2 1 

12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบการล็อคประตูในการเข้า-ออก นอก
บริเวณอาคารส าหรับเจ้าหน้าที่เปิด-ปิด มีกริ่งสัญญาณเรียกไว้ที่
หน้าประตู ส าหรับห้องครัวหรือประกอบอาหารมีประตูปิด-ปิดที่
ปลอดภัย เด็กเข้าไปไม่ได้ 

     

13. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับการปฐม
พยาบาลติดประจ าไว้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     

14. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรการในการรับ-ส่งเด็กอย่างเป็นระบบ 
สร้างความม่ันใจให้กับผู้ปกครอง 

     

15. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านมีห้องส้วมจ านวนเพียงพอกับจ านวน
เด็กสะอาดถูกสุขลักษณะ 

     

16. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านมีเครื่องเล่นกลางแจ้งที่ปลอดภัยและ
เพียงพอกับจ านวนเด็ก 

     

17. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านมีอุปกรณ์เครื่องใช้ส าหรับเด็กเหมาะสม 
กับจ านวนเด็ก 

     

18. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านพ้ืนที่เล่นกลางแจ้งมีความเหมาะสมต่อ
จ านวนเด็ก 

     

19. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านมีห้องครัวแยกห่างจากพ้ืนที่ส าหรับเด็ก      
20. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านมีเครื่องใช้งานครัวเพียงพอที่ล้างและ

เก็บภาชนะท่ีถูกสุขลักษณะสะอาดและปลอดภัย 
     

21. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอและ
อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

     

ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร      
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท าแผนประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ

หลักสูตรและท้องถิ่น 
     

2. ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการเด็กนักเรียน      
3. การจัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรู้

ที่หลากหลาย 
     

4. ผู้ปกครองเห็นความส าคัญในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
5. ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน

ของครแูละผู้ดูแลเด็ก 
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ข้อ
ที ่

ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู 

ระดับของปัญหา 
5 4 3 2 1 

6. เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามช่วงอายุของเด็ก เช่น ร่างกาย
เจริญเติบโตและมีสุขนิสัยที่ดี รู้จักใช้ร่างกายได้ประสานสัมพันธ์ มี
สุขภาพจิตดีสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  

     

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกิจกรรมมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมใน
ห้องและนอกห้องเรียน 

     

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ 

     

9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและ
ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวันตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

     

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการประเมินการจัดการศึกษาจากหน่วย 
งานที่เกี่ยวข้องเพ่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของชุมชน 

     

11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เพียงพอและหลากหลาย 

     

12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านมีการจัดท าหลักสูตรการจัดการศึก
ปฐมวัยและแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับสภาพของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและท้องถิ่น 

     

13. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านมีการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ
ผ่านการเล่นเพื่อให้เด็กเกิดทักษะและเกิดการพัฒนาครบทุกด้าน 

     

14. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านจัดประสบการณ์สอดคล้องกับจิตวิทยา
พัฒนาการเหมาะสมกับอายุวุฒิภาวะและระดับพัฒนาการเพ่ือให้
เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

     

15. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านจัดกิจกรรมประจ าวันทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียนให้เด็กได้รับการพัฒนาครบทุกด้านศูนย์พัฒนา 

     

16. เด็กเล็กของท่านจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและ
ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวันตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

     

17. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ทั้งการวางแผนการสนับสนุนสื่อ
การสอนการเข้าร่วมกิจกรรมและการประเมินพัฒนาการ 
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ข้อ
ที ่

ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู 

ระดับของปัญหา 
5 4 3 2 1 

ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน      
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการพัฒนา

อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร 
     

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้น าเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
ท้องถิ่น เนื่องในโอกาสและเทศกาลต่าง ๆ  

     

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการด้านอ่ืน ๆ แก่
ชุมชน เช่น ด้านอาคารสถานที่ ด้านวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ด้านวิชา 
การ สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ด้านการเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชน 

     

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านเป็นประจ าทุกภาค
เรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

     

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการร่วมคิดร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติ เพ่ือการพ ร่วมปฏิบัติ เพ่ือการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

     

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากประชาชน ชุมชน 

     

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดท าสมุดสื่อสารระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กับผู้ปกครองและชุมชน 

     

8. ชุมชน และผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

     

9. ชุมชน และผู้ปกครองให้ความร่วมมือให้การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

     

10. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     

11. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

     

12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านได้รับความร่วมมือสนับสนุนจาก
ผู้ปกครองและชุมชนในการบริจาคทรัพย์วัสดุอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ของเด็ก 
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ข้อ
ที ่

ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู 

ระดับของปัญหา 
5 4 3 2 1 

13. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านได้ร่วมกับผู้ปกครองในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้พฤติกรรมลูกร่วมกัน 

     

ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย      
1. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กได้มีการสร้างเครือข่ายโดยการ
จัดตั้งชมรมผู้ดูแลเด็กเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน 

     

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมผู้ดูแลเด็ก เพ่ือก าหนดแผนความ 
ร่วมมือในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการจัดการศึกษา 

     

4. ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนา
เครือข่ายระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง 

     

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประสานงานระหว่างเครือข่ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระดับจังหวัด 

     

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ในการจัดการสนับสนุนเครือข่ายของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ประสิทธิภาพ 

     

7. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ ครูและ
ผู้ดูแลเด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในระดับต าบล  

     

8. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ ครูและ
ผู้ดูแลเด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในระดับอ าเภอ 

     

9. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหนศูนย์ ครูและ
ผู้ดูแลเด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในระดับจังหวัด 

     

 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
นางนิจรา สารีอาจ ผู้วิจัย 
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ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน จังหวัดหนองบัวล าภู 
 

ค าชี้แจง 1. แบบสัมภาษณ์นี้ใช้ส าหรับผู้วิจัยบันทึกผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับแนว
ทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดหนองบัวล าภู 
2. แบบสัมภาษณ์มี 2 ตอน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์................................................................................................. ................... 
ต าแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์........................................................................................... ................ 
วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์.......................................................................................... .............. 
สถานที่สัมภาษณ์........................................................................................ ........................... 
ชื่อผู้สัมภาษณ์.............................................................................................. .......................... 
ตอนที่ 2 ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
ข้อที 1 ท่านมีวิธีการหรือแนวทางอย่างไรในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ด้านการบริหารจัดการศนูย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะท าให้ประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 ...........................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
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ข้อที่ 2 ท่านมีวิธีการหรือแนวทางอย่างไรในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ด้านบุคลากรที่จะท าให้ประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 ...........................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  

ข้อที่ 3 ท่านมีวิธีการหรือแนวทางอย่างไรในจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ที่จะท าให้ประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 ...........................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
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ข้อที่ 4 ท่านมีวิธีการหรือแนวทางอย่างไรในจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ที่จะท าให้ประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 ...........................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  

ข้อที่ 5 ท่านมีวิธีการหรือแนวทางอย่างไรในจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด้านการมีส่วนร่วมการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่จะท าให้ประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 ...........................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
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ข้อที่ 6 ท่านมีวิธีการหรือแนวทางอย่างไรในจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่จะท าให้ประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 ...........................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  

  
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

นางนิจรา สารีอาจ ผู้วิจัย 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม (IOC) 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
 

ข้อค าถาม 

ดับความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         
1. ผู้บริหารมีนโยบายแผนและจัดตั้งงบประมาณ
เพ่ือการด าเนินงานที่ชัดเจนในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
2. ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระเบียบหรือข้อ 
บังคับในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
3. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท
ในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
4. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสบ 
การณ์ในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ด้านบุคลากร         
5. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัว 
หน้าศูนย์ ครูและผู้ดูแลเด็กได้มีการอบรมเพ่ือ
พัฒนา ให้ความรู้ทักษะการดูแลเด็กปฐมวัยอย่าง
ต่อเนื่อง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
6. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัว 
หน้าศูนย์ ครูและผู้ดูแลเด็กมีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งเช่นถูกต้องตามมาตรฐาน
ต าแหน่งหน้าที่ของตน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
7. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านเป็นผู้ที่มี
สุขภาพจิตดีและสุขภาพร่างกายแข็งแรง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
8. ครูและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
ท่านจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาเหมาะสมตาม
วัย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อค าถาม 

ดับความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

9. ครูและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่าน
มีจ านวนเพียงพอและสอดคล้องกับจ านวนเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
10. ครูและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
ท่านมีความรู้ความสามารถและมีวุฒิการศึกษาด้าน
ปฐมวัย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย        
11. อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตั้ งอยู่ ใน พ้ืนที่
ปลอดภัยจากมลพิษ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
12. อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมี พ้ืนที่ ใช้สอย
เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
13. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทางเข้า -ออกจากตัว
อาคารมีความกว้างที่สามารถเคลื่อนย้ายเด็กออก
จากตัวอาคาร ได้สะดวกหากเกิดอุบัติภัยหรือภาวะ
ฉุกเฉินต่าง ๆ  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
14. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการก าจัดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ 
จัดเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดและน าออกไปทิ้ง
ภายนอกอาคารทุกวัน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
15. ห้องส้วมมีจ านวนเพียงพอต่อนักเรียนและอยู่
ในอาคารเรียนสะดวกสบายแก่เด็กนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
16. อ่างล้างหน้าเพียงพอต่อเด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
17. โถสุขภัณฑ์ เพียงพอและมีขนาดเหมาะสมกับ
เด็กปฐมวัย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
18. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแสงสว่างจากธรรมชาติ
สม่ าเสมอทั่วห้อง เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
19. สถานที่รับประทานอาหารแยกออกจากพ้ืนที่
ห้องนอนเด็กนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อค าถาม 

ดับความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

20. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการติดตั้งระบบและ
อุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยหรือเครื่องตัด
ไฟภายในอาคาร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
21. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการติดตั้งเครื่องดับเพลิง
อย่างน้อย 1 เครื่อง ต่อพ้ืนที่ 1.50 ตารางเมตรและ 
ถังดับเพลิงติดตั้งสูงจากพ้ืนถึงหัวถังไม่เกิน 1.50 
เมตร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
22. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบการล็อคประตูใน
การเข้า-ออก นอกบริเวณอาคารส าหรับเจ้าหน้าที่
เปิด-ปิด มีกริ่งสัญญาณเรียกไว้ที่หน้าประตู ส าหรับ
ห้องครัวหรือประกอบอาหารมีประตูปิด -ปิดที่
ปลอดภัย เด็กเข้าไปไม่ได้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
23. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่อง 
ใช้ส าหรับการปฐมพยาบาลติดประจ าไว้ที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
24. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรการในการรับ-ส่งเด็ก
อย่างเป็นระบบ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
25. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านมีห้องส้วมจ านวน
เพียงพอกับจ านวนเด็กสะอาดถูกสุขลักษณะ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
26. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านมีเครื่องเล่นกลาง 
แจ้งที่ปลอดภัยและเพียงพอกับจ านวนเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
27. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านมีอุปกรณ์เครื่อง 
ใช้ส าหรับเด็กเหมาะสมกับจ านวนเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
28. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านพ้ืนที่เล่นกลาง 
แจ้งมีความเหมาะสมต่อจ านวนเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
29. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านมีห้องครัวแยก
ห่างจากพ้ืนที่ส าหรับเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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30. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านมีเครื่องใช้งาน
ครัวเพียงพอที่ล้างและเก็บภาชนะที่ถูกสุขลักษณะ
สะอาดและปลอดภัย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
31. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านห้องเรียนมีแสง
สว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทได้สะดวก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร         
32. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท าแผนประสบ 
การณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรและท้องถิ่น +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
33. ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน
พัฒนาการเด็กนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
34. การจัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับ
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
35. ผู้ปกครองเห็นความส าคัญในการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
36. ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนการสอนของครูและผู้ดูแลเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
37. เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามช่วงอายุ
ของเด็ก เช่น ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขนิสัยที่ดี 
รู้จักใช้ร่างกายได้ประสานสัมพันธ์ มีสุขภาพจิตดี
สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
38. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกิจกรรมมีความสมดุล 
ระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้องเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
39. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ให้ผู้ปกครองและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
40. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม
ลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน 
ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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41. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการประเมินการจัด
การศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
42. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อและนวัตกรรมการ 
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เพียงพอและหลาก 
หลาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
43. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านมีการจัดท าหลัก 
สูตรการจัดการศึกปฐมวัยและแผนการจัดประสบ 
การณ์ที่สอดคล้องกับสภาพของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและท้องถิ่น +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
44. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านมีการจัดประสบ 
การณ์แบบบูรณาการผ่านการเล่นเพ่ือให้เด็กเกิด
ทักษะและเกิดการพัฒนาครบทุกด้าน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
45. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านจัดประสบการณ์
สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการเหมาะสมกับอายุ
วุฒิภาวะและระดับพัฒนาการเพ่ือให้เด็กทุกคนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
46. ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของท่านจัดกิจกรรม
ประจ าวันทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้เด็ก
ได้รับการพัฒนาครบทุกด้านศูนย์พัฒนา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
47. เด็กเล็กของท่านจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม
ลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน
ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นส่วน
หนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อ 
เนื่อง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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48. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบ 
การณ์ทั้งการวางแผนการสนับสนุนสื่อการสอน
การเข้าร่วมกิจกรรมและการประเมินพัฒนาการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน        
49. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความร่วมมือจาก
ชุมชนในการพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมภาย 
ในและภายนอกอาคาร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
50. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้น าเด็กนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมกับชุมชนท้องถิ่น เนื่องในโอกาสและ
เทศกาลต่าง ๆ  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
51. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้และให้ 
บริการด้านอื่น ๆ แก่ชุมชน เช่น ด้านอาคารสถาน 
ที่ ด้านวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ด้านวิชาการ สารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ด้านการเผยแพร่ความรู้ให้กับ
ชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
52. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
เป็นประจ าทุกภาคเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
53. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความร่วมมือจาก
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ เพ่ือ
การร่วมปฏิบัติ เพ่ือการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
54. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนงบ 
ประมาณเพ่ือการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจาก
ประชาชน ชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
55. ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กได้จัดท าสมุดสื่อสาร
ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครองและ
ชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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56. ชุมชน และผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
57. ชุมชน และผู้ปกครองให้ความร่วมมือให้การ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
58. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการติด 
ตามประเมินผลการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
59. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความ 
ส าคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสนับ 
สนุนในการจัดกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
60. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านได้รับความร่วม มือ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชนในการบริจาค
ทรัพย์วัสดุอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
61. ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของท่านได้ร่วมกับผู้ 
ปกครองในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พฤติกรรมลูก
ร่วมกัน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย         
62. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัว 
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล
เด็กได้มีการสร้างเครือข่ายโดยการจัดตั้งชมรม
ผู้ดูแลเด็กเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
63. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรมส่งเสริม
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
ประชุมผู้ดูแลเด็ก เพ่ือก าหนดแผนความร่วมมือใน
การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
64. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการติดตามและประเมิน 
ผลการด าเนินงานจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการ
จัดการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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65. ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีการเผยแพร่ประชา 
สัมพันธ์งานพัฒนาเครือข่ายระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กกับผู้ปกครอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
66. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประสานงานระหว่าง
เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในระดับจังหวัด +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
67. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประสานความร่วม 
มือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดการสนับสนุน
เครือข่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิ 
ภาพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
68. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทน
หัวหน้าศูนย์ ครูและผู้ดูแลเด็กมีความเข้าใจเกี่ยว 
กับการส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
ระดับต าบล  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
69. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัว 
หน้าศูนย์ ครูและผู้ดูแลเด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับ
อ าเภอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
70. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัว
หนศูนย์ ครูและผู้ดูแลเด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับ
จังหวัด +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฉ 

ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
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ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients 

N of Case =   30        N of Items = 70 
Alpha = .992 

 
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู 
ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients 

N of Case = 30  N of Items = 4 
Alpha = .955 

 
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู 
ด้านบุคลากร 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients 

N of Case = 30  N of Items = 6 
Alpha = .954 

 
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู 
ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients 

N of Case = 30  N of Items = 21 
Alpha = .977 
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ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู 

ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients 

N of Case = 30  N of Items = 17 
Alpha = .993 

 
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู 
ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 
N of Case = 30  N of Items = 13 

Alpha = .978 
 

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู 

ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients 

N of Case = 30  N of Items = 9 
Alpha = .979 
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