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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายด�านการ จัดการศึกษาปฐมวัย โดยให�เด็กปฐมวัยได�เข�ารับ

บริการทางการศึกษาอย างท่ัวถึงมีคุณภาพ ส งเสริมสนับสนุนบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค+กรชุมชน 
เอกชน องค+กรเอกชน องค+กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนใน
ท�องถ่ินมีสิทธิ และมีส วนร วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยมีเป/าหมาย คือ เด็กปฐมวัยได�รับการ
พัฒนาเพ่ือเตรียมความพร�อมก อนเข�ารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีมาตรการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนหรือ ศูนย+การเรียน และให�ดาเนินการหรือส งเสริม สนับสนุนให�
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค+กรชุมชน เอกชน องค+กรเอกชน องค+กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนให�มีความรู� ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูให�การศึกษาแก บุตร 
บุคคลท่ีอยู ในความดูแลรับผิดชอบให�ได�รับการพัฒนาท้ังด�านร างกาย จิตใจ อารมณ+ สังคม สติป5ญญา 
จริยธรรมและสามารถ จัดการศึกษาปฐมวัยตามท่ีต�องการและเหมาะสม องค+กรปกครองส วนท�องถ่ิน
ได�จัดการศึกษาท่ีมุ งพัฒนาความพร�อมแก เด็กต้ังแต แรกเกิดถึงก อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให�เด็ก
ปฐมวัยได�พัฒนาทางร างกาย จิตใจ อารมณ+ สังคม และสติป5ญญาเต็มตามศักยภาพ และมีความพร�อม
ในการเข�ารับการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต อไป โดยมีนโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษา ใน
ระยะ 15 ป9 เพ่ือพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพคนในท�องถ่ิน ให�มีคุณลักษณะท่ีสามารถบูรณาการวิถี
ชีวิตสอดคล�องกับสภาพ และความต�องการของสังคมและประเทศชาติ ตามหลักการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ+ของประชาชนในท�องถ่ิน (กรมส งเสริมการปกครองท�องถ่ิน, 2550, หน�า 86) 

การจัดสภาพแวดล�อมสําหรับเด็กปฐมวัย มีจุดมุ งหมายเพ่ือกระตุ�นให�เกิดการเรียนรู�และได�รับ
ประสบการณ+ตรงจากการอยู ร วมกัน ส งเสริมความเปBนอิสระ การตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสร�างสรรค+ 
รู�จักควบคุมตัวเอง รวมถึงการค�นพบโดยการเล น นอกจากนั้นยังมุ งเน�นให�เด็กมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดีมีความสนุกสนานและปลอดภัย การจัดสภาพแวดล�อมสําหรับเด็กปฐมวัยควรมีพ้ืนท่ี
สําหรับศูนย+การเรียน หรือมุมต างๆ ท้ังนี้เด็กเรียนรู�ได�ดีท่ีสุดผ านการมีปฏิสัมพันธ+กับสิ่งแวดล�อม
รอบตัว ศูนย+การเรียนหรือมุมต างๆ จึงควรเก่ียวพันกับประสบการณ+ตรง และวัสดุอุปกรณ+ ท่ี
หลากหลาย มีความสัมพันธ+กับหน วยการเรียน และเปEดโอกาสให�เด็กทํางานเปBนรายบุคคลและราย
กลุ ม อย างไรก็ตามจากการสังเกตชั้นเรียน พบว า มีป5ญหาบางประการท่ีทําให�การจัดสภาพแวดล�อมไม 
สอดคล�องกับจุดมุ งหมายและหลักการเรียนรู�ของเด็กปฐมวัยท่ีพอสรุปได�ดังนี้  1) ด�านการจัด
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สภาพแวดล�อม อาคารเรียนมีขนาดเล็กไม เพียงพอกับจํานวนนักเรียน สถานท่ีคับแคบไม สามารถจัด
มุมประสบการณ+ในห�องเรียนได� พ้ืนท่ีใช�สอยในห�องเรียนมีน�อย ขาดวัสดุอุปกรณ+ เช น ชั้นวางของ
เครื่องเล นตามมุมต าง ๆ 2) ด�านนักเรียนมีวุฒิภาวะต างกันมีความพร�อมแต ละด�าน ช�า-เร็วต างกัน การ
จัดกิจกรรมจําเปBนต�องจัดให�เหมาะกับเด็กแต ละคน 3) ด�านการจัดการเรียนการสอนของครู ครูบาง
ท านไม ได�จบสาขาการศึกษาปฐมวัยโดยตรง (วีณา นนทพันธาวาทย+, 2550, หน�า 20) 

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร�อยเอ็ด มีจํานวนท้ังสิ้น 37 ศูนย+ มี
จํานวนบุคลากรแบ งเปBน ครูผู�ดูแลเด็ก จํานวน 62 คน คณะกรรมการศูนย+พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 333 คน 
(สํานักงานปลัดอําเภอจตุรพักตรพิมาน, 2560, หน�า 5) และป5ญหาการจัดการศึกษาในศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กนอกจากการเตรียมความพร�อมเพ่ือการพัฒนาการตามวัยแล�ว ส วนหนึ่งท่ีผู�ปกครองให�ความวางใจ
มาก คือ สวัสดิภาพของเด็กปฐมวัย งานความปลอดภัยในสถานศึกษาปฐมวัย เปBนงานท่ีสําคัญอย างยิ่ง
ท่ีผู�บริหารสถานศึกษาไม สามารถท่ีจะละเลยไปได� เนื่องจากในป5จจุบันระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับเรื่อง
ความปลอดภัยภายในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กและการป/องกันมิให�เด็กมีอันตรายจากสิ่งต างๆ ในขณะท่ีเด็ก
อยู ในความรับผิดชอบของสถานศึกษา ระบบครอบครัวเปBนระบบทางสังคมระบบหนึ่งซ่ึงผู�ปกครองมี
หน�าท่ีในการอบรมเลี้ยงดูโดยตรง ถึงแม�ว าเด็กจะมาอยู โรงเรียนแล�วก็ตาม ความต�องการของ
ผู�ปกครองจะเปBนตัวบ งชี้ท่ีสําคัญ ซ่ึงทางหน วยงานซ่ึงจัดบริการสําหรับเด็กวัยระดับปฐมวัยจะต�องให�
ความสนใจ สถานเลี้ยงเด็กกลางวันท่ีดี ต�องจัดสภาพแวดล�อมท้ังภายใน ภายนอกให�สะอาดและ
ปลอดภัย บุคลากรท่ีอบรมและดูแลเด็กต�องมีความเข�าใจพัฒนาการเด็กและมีน�าใจ มีเมตตา และ
สถานรับเลี้ยงเด็กต�องมีความสัมพันธ+อันดีกับผู�ปกครอง  

จากท่ีกล าวมาในข�างต�นผู�วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา การบริหารจัดการสภาพแวดล�อม
ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร�อยเอ็ด จึงได�นําแนวคิดและทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต อการเรียนรู�ของเด็กมาใช�เปBนกรอบในการศึกษาซ่ึงจะทํา
ให�ทราบถึงแนวทางการแก�ป5ญหาสภาพแวดล�อมของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร�อยเอ็ด ว ามีสภาพและป5ญหาอะไรบ�าง เพ่ือจะนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปประกอบการพิจารณา
และเปBนแนวทางในการพัฒนาเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล�อมของศูนย+พัฒนาเด็กเล็กให�มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลให�มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต อการเรียนรู�เพ่ือเปBนข�อมูลในการขอความช วยเหลือและขอการ
สนับสนุนในการดําเนินการเพ่ือพัฒนาศูนย+พัฒนาเด็กเล็กให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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1.2 วัตถุประสงค!ของการวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการสภาพแวดล�อมของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอจตุร

พักตรพิมาน จังหวัดร�อยเอ็ด 
1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต.อการบริหารจัดการสภาพแวดล�อมของศูนย�พัฒนา

เด็กเล็กในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร�อยเอ็ด ของบุคลากรท่ีมี เพศ อายุ และอาชีพ ต.างกัน 
1.2.3 เพ่ือศึกษาข�อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการสภาพแวดล�อมของศูนย�พัฒนาเด็ก

เล็กในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร�อยเอ็ด 
 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 
 1.3.1 บุคลากรท่ีมีเพศต างกันมีความคิดเห็นท่ีมีต.อการบริหารจัดการสภาพแวดล�อมของศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร�อยเอ็ด แตกต างกัน  
 1.3.2 บุคลากรท่ีมีอายุต างกันมีความคิดเห็นท่ีมีต.อการบริหารจัดการสภาพแวดล�อมของศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร�อยเอ็ด แตกต างกัน 
 1.3.3 บุคลากรท่ีมีอาชีพต างกันมีความคิดเห็นท่ีมีต.อการบริหารจัดการสภาพแวดล�อมของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร�อยเอ็ด แตกต างกัน 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
1.4.1 ขอบเขตด*านประชากร และกลุ,มตัวอย,าง 
ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยในครั้งนี้ ได�แก. ครูผู�ดูแลเด็ก จํานวน 62 คน และคณะกรรมการศูนย�

พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 333 คน ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร�อยเอ็ด 
รวมเป8นจํานวนท้ังสิ้น 395 คน 

กลุ.มตัวอย.างท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก. ครูผู�ดูแลเด็ก จํานวน 52  คน  และคณะกรรมการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 179 คน ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร�อยเอ็ด รวมเป8นจํานวน
ท้ังสิ้น 231 คน ซ่ึงกําหนดขนาดกลุ.มตัวอย.างโดยใช�ตารางเครจซ่ีและมอร�แกน  (R.V. Krejcie and 
D.W. Morgan, 1970)  และได�โดยการสุ.มแบบง.าย (Simple Random Sampling) (บุญชม  ศรีสะอาด,  
2545, หน�า 43 – 46)  ได�กลุ.มตัวอย.าง จํานวน 231 คนโดยวิธีการจับสลาก  โดยวิธีการจับสลาก   

1.4.2 ขอบเขตด*านเนื้อหา 
ได�แก  การบริหารจัดการสภาพแวดล�อมของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน 

จังหวัดร�อยเอ็ด จําแนกเปBน 3 ด�าน ดังนี้คือ 
 1) ด�านการจัดสภาพแวดล�อมภายในห�องเรียน  
 2) ด�านการจัดแสดงผลงานและการเก็บของ  
 3) ด�านการจัดมุมเสริมทักษะ และการพัฒนาเด็ก (มุมประสบการณ+) 
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1.4.3 ขอบเขตด*านพ้ืนท่ี 
ได�แก  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร�อยเอ็ด ประกอบด�วย  
 1) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านดงยาง  
 2) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตําบลน้ําใส  
 3) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านปXาแดง  
 4) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านลิ้นฟZา  
 5) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ  
 6) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านหนองคูบอน  
 7) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านเมืองหงส�  
 8) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตําบลดงแดง 
 

1.5 ประโยชน!ที่คาดว,าจะได*รับ 
1.5.1 ทําให�ทราบการบริหารจัดการสภาพแวดล�อมของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอจตุร

พักตรพิมาน จังหวัดร�อยเอ็ด 
1.5.2 ทําให�ทราบผลการความคิดเห็นท่ีมีต.อการบริหารจัดการสภาพแวดล�อมของศูนย�พัฒนา

เด็กเล็กในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร�อยเอ็ด ของบุคลากรท่ีมี เพศ อายุ และอาชีพ ต.างกัน 
1.5.3 ทําให�ทราบข�อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการสภาพแวดล�อมของศูนย�พัฒนาเด็ก

เล็กในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร�อยเอ็ด 
1.5.4 สามารถนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปประกอบการพิจารณาและเปBนแนวทางในการพัฒนา

เก่ียวกับการจัดสภาพแวดล�อมของศูนย+พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร�อยเอ็ด 
ให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให�มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต อการเรียนรู�เพ่ือเปBนข�อมูลในการขอความ
ช วยเหลือและขอการสนับสนุนในการดําเนินการเพ่ือพัฒนาศูนย+พัฒนาเด็กเล็กให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

1.6 คํานิยามศัพท!เฉพาะที่ใช*ในการวิจัย 
การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงานขององค+กรท่ีต�องมีคนต้ังแต  2 คนข้ึนไป ร วมกัน

ปฏิบั ติงานให�บรรลุวัตถุประสงค+ ท่ี ต้ังไว� โดยนําป5จจัยทางการบริหารจัดการ ได�แก  บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ+ และการจัดการ มาใช�อย างเปBนกระบวนการโดยผ านหน�าท่ีหลัก คือ การ
วางแผน การจัดองค+การ การเปBนผู�นําและการควบคุมให�การทํางานบรรลุเป/าหมายร วมกันอย างมี
ประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการศูนย!พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง การบริหารจัดการสภาพแวดล�อมของศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร�อยเอ็ด จําแนกเปBน 3 ด�านดังนี้คือ 
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 1) ด*านการจัดสภาพแวดล*อมภายในห*องเรียน หมายถึง ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขต
อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร�อยเอ็ด มีการจัดวางวัสดุ อุปกรณ� สื่อ เครื่องเล.น ครุภัณฑ� ให�เหมาะ
สอดคล�องกับวัยและพัฒนาการ พร�อมท้ังมีขนาดเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย มีการจัดพ้ืนท่ีในห�องเรียน
เหมาะสม มีความสะอาดและปลอดภัย มีมุมเสริมประสบการณ� ห�องเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงและมี
ความอิสระของการเรียน 

 2) ด*านการจัดแสดงผลงานและการเก็บของ หมายถึง ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร�อยเอ็ด มีการจัดมุมแสดงผลงานท่ีมีความน.าสนใจและสดชื่น เสนอภาพเขียน
หรืองานหัตถกรรมเด็กๆ จัดหาสิ่งของแปลกๆ ใหม.ๆ ท่ีเด็กไม.เคยเห็นมาแสดง ส.งเสริมให�เด็กๆ รู�จัก
เลือกสรรว.าจะทําอะไร จัดแสดงอะไร ฯลฯ กระตุ�นให�เกิดความอยากรู�อยากเห็น และสอนให�รู�จักจัด
ของเป8นกลุ.ม และเลือกของออกมาใช�ตามความต�องการ 

 3) ด*านการจัดมุมเสริมทักษะ และการพัฒนาเด็ก (มุมประสบการณ!) หมายถึง ศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร�อยเอ็ด มีมุมเสริมทักษะและการพัฒนาการเด็ก
หรือมุมประสบการณ� เป8นสถานท่ีจัดไว�ในห�องเรียนเพ่ือให�เด็กได�เล.นสื่อและเครื่องเล.นประเภทต.างๆ 
โดยมุมเสริมทักษะและการพัฒนาการเด็ก (มุมประสบการณ�) จะมีสื่อและเครื่องเล.นจัดไว�ให�เด็กได�เล.น 
ซ่ึงแต.ละมุมประสบการณ�จะมีลักษณะแตกต.างกัน ภายในห�องเรียนควรจัดมุมประสบการณ�ให�เด็กเล.น
อย.างน�อย 5 มุมประสบการณ� ท้ังนี้ ควรจัดมุมสงบกับมุมท่ีส.งเสียงดังไว�ห.างกัน มุมท่ีเด็กต�องใช�สมาธิ
ในการเล.นหรือทํากิจกรรมควรอยู.ใกล�กัน มุมท่ีเล.นแล�วทําให�เกิดเสียงดังก็ควรอยู.ใกล�กัน เช.น มุม
หนังสือกับ มุมเกมการศึกษาอยู.ใกล�กันได� มุมศิลปะกับมุมบล็อกอยู.ใกล�กัน เป8นต�น 

เกณฑ!มาตรฐาน หมายถึง มาตรฐานการดําเนินงานศูนย+พัฒนาเด็กเล็กขององค+กรปกครองส วนท�องถ่ิน 
เด็กเล็ก หมายถึง เด็กอายุระหว าง 2–5 ป9 ท่ีเข�ารับการอบรมเลี้ยงดู และพัฒนาความพร�อม 

ด�านร างกาย อารมณ+-จิตใจ สังคม และสติป5ญญา ในศูนย+พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค+กรปกครองส วนท�องถ่ิน 
บุคลากร หมายถึง ครูผู�ดูแลเด็ก พนักงานจ�าง และคณะกรรมการบริหารศูนย+พัฒนาเด็กเล็ก 

สําหรับสารนิพนธ+ฉบับนี้ คือ ครูผู�ดูแลเด็ก และคณะกรรมการศูนย+พัฒนาเด็กเล็ก 
คณะกรรมการบริหารศูนย!พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง บุคคลท่ีองค+กรปกครองส วนท�องถ่ิน

พิจารณาคัดเลือกและแต งต้ังเพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีในการส งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน ของศูนย+
พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย+พัฒนาเด็กเล็กให�มีประสิทธิภาพ 

ครูผู�ดูแลเด็ก หมายถึง บุคลากรท่ีองค�การปกครองส.วนท�องถ่ินคัดเลือกและแต.งต้ังจากผู�ท่ีมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ� เพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีหลักในการอบรมเลี้ยงดู  จัดประสบการณ�และส.งเสริม
พัฒนาการเรียนรู�ให�เด็กเล็กมีความพร�อมด�านร.างกาย อารมณ�-จิตใจ สังคมและสติปdญญา 

ศูนย!พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานศึกษาท่ีให�การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ+ และส งเสริม
พัฒนาการการเรียนรู�ให�เด็กเล็กมีความพร�อม ด�านร างกาย อารมณ+-จิตใจ สังคมและสติป5ญญา สังกัด
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร�อยเอ็ด 
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กรมส,งเสริมการปกครองท*องถ่ิน หมายถึง หน วยงานราชการในสังกัด กรมส งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ิน ประกอบด�วย องค+การบริหารส วนตําบล เทศบาลตําบล ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร�อยเอ็ด 

ป�จจัยส,วนบุคคล หมายถึง สถานภาพส วนตัวของผู�ตอบแบบสอบถาม จําแนกเปBน 
 1) เพศ หมายถึง เพศของผู�ตอบแบบสอบถาม สําหรับสารนิพนธ+ฉบับนี้ แบ งเปBน 2 เพศ 

คือ (1) เพศชาย และ (2) เพศหญิง 
 2) อายุ หมายถึง อายุของผู�ตอบแบบสอบถาม สําหรับสารนิพนธ+ฉบับนี้แบ งเปBน 3 ช วง 

คือ (1) อายุไม เกิน 30 ป9 (2) อายุไม เกิน 31-40 ป9 และ (3) อายุ 41 ป9ข้ึนไป 
 3) ประสบการณ!ในการทํางาน หมายถึง ประสบการณ+ในการทํางานของผู�ตอบ

แบบสอบถาม สําหรับสารนิพนธ+ฉบับนี้ แบ งเปBน 3 กลุ ม คือ (1) ตํ่ากว า 5 ป9 (2) 5 - 10 ป9 และ (3) 
สูงกว า 10 ป9 



 

 

 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการสภาพแวดล�อมของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร�อยเอ็ด ผู�วิจัยได�ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง โดยได�สรุปเนื้อหาสาระ
เรียงลําดับหัวข�อดังนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล�อมในสถานศึกษา 
 2.3 การพัฒนาสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต6อการเรียนรู� 

2.4 สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีวิจัย 
 2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 2.6 สรุปกรอบแนวคิดท่ีใช�ในการวิจัย 
  
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับการบริหารจัดการ 

2.1.1 ความหมายของการบริหารจัดการ 
การบริหารหรือการจัดการ เป�นศาสตร�แขนงหนึ่งท่ีมีความสําคัญและจําเป�นต#อการดําเนิน

กิจกรรมของหน#วยงานทุกระดับ โดยการบริหาร (Administration) นิยมใช5ในภาครัฐหรืองานท่ี
เก่ี ยว กับน โยบาย  และการจั ดการ (Management) นิ ยม ใช5 ในภ าคธุ ร กิจ เอกชน ซ่ึ ง  The 
Encyclopedia Americana ได5ขยายความว#า การบริหารและการจัดการใช5ทดแทนกันได5 คําว#า 
“การบริหาร” เป�นการจัดการงานบริหารระดับสูง ส#วน “การจัดการ” เป�นศิลปะของการประสาน
องค�ประกอบหรือปHจจัยการผลิตเพ่ือมุ#งความสําเร็จตามเปLาหมายขององค�การเป�นความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค�โดยอาศัยแรงงาน วัสดุ และเครื่องจักร สําหรับคําว#า การบริหารจัดการ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 
2550, หน5า 69) ได5กล#าวถึงความแตกต#างระหว#างคําดังกล#าวกับการจัดการเชิงวิทยาศาสตร� 
(Scientific Management) ว#า การบริหารจัดการจะให5ความสนใจประเด็นท่ีเก่ียวข5องกับวิธีการจัด
โครงสร5างองค�การ โดยภาพรวม ในขณะท่ีการจัดการเชิงวิทยาศาสตร�จะสนใจการจัดการกับงานและ
คนงาน ซ่ึงอาจสรุปได5ว#าผู5ท่ีใช5ในความหมายแตกต#างกัน ส#วนใหญ#จะเห็นว#า คําว#า การบริหาร 
ครอบคลุมภาพรวมขององค�การในขณะท่ีการจัดการมุ#งไปท่ีการจัดการกับทรัพยากรเพ่ือให5บรรลุ
จุดหมาย และคําว#า “การบริหาร” ในท่ีนี้จะใช5ในความหมายว#า เป�นความพยายามใช5ศาสตร�และศิลปX
จูงใจผู5ท่ีเก่ียวข5องท้ังในและนอกองค�การให5ร#วมมือร#วมใจดําเนินกิจกรรม เพ่ือให5องค�การประสบ
ความสําเร็จท้ังในเชิงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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สําหรับการวิจัยในครั้งนี้จะใช5ท้ังสองคําในลักษณะท่ีแทนกันได5เพ่ือความเหมาะสมซ่ึงมีผู5ให5
ความหมายของคําว#า การบริหารจัดการไว5มากมาย ดังนี้ 

ปZเตอร� เอฟ ดรักเกอร� (Peter F Drucker, 1954, p. 123, อ5างใน อรพรรณ รัตนวงศ�, 2551, 
หน�า 10) ปรมาจารย�ด5านการจัดการได5ให5คําจํากัดความไว5ว#า “การบริหาร คือ การทําให5งานต#าง ๆ 
ขององค�การสํ าเร็จ ได5  โดยอาศัยคน อ่ืน เป� นผู5 ทํ า” (Management is Getting Things done 
Through Other People)  

บาร�นาร�ด เชสเตอร� ไอ (Barnard, Chester I, 1956, p. 26, อ5างใน อรพรรณ รัตนวงศ�, 2551, 
หน�า 10) ให5ความหมายของการบริหารไว5สั้น ๆ ว#าการบริหาร หมายถึงการทํางานให5สําเร็จโดยบุคคลอ่ืน 
ซ่ึงสอดคล5องกับ  

เฟสเลอร�และเคท (Fesler & Kettl, 1991, p. 86, อ5างใน อรพรรณ รัตนวงศ�, 2551, หน�า 10-11) 
ให5ความหมายว#า การบริหารเป�นการจัดการทําให5เกิดความสําเร็จและเห็นว#าการบริหารเป�นการระดม
ให5บุคคลดําเนินการให5ไปสู#เปLาหมาย  

บาร�โทล และมาร�ติน (Bartol & Martin, 1991, p. 88, อ5างใน อรพรรณ รัตนวงศ�, 2551, 
หน�า 11) ให5ได5ความหมายว#าการจัดการเป�นกระบวนการท่ีทําให5เปLาหมายขององค�การประสบ
ความสําเร็จโดยผ#านหน5าท่ีหลัก 4 อย#าง คือ การวางแผน การจัดองค�การ การใช5ภาวะผู5นําและการ
ควบคุม 

พจนานุกรมนานาชาติ กรอลิเออร� (The Grolier International Dictionary, 1992, p. 11,
อ5างใน อรพรรณ รัตนวงศ�, 2551, หน�า 11) ให5ความหมายว#า การบริหารเป�นศิลปะหรือการนํานโยบาย
ของรัฐบาล ธุรกิจ หรืองานราชการของรัฐไปปฏิบัติ  

โบวีและคณะ (Bovee & Others, 1993, p. 19, อ5างใน อรพรรณ รัตนวงศ�, 2551, หน�า 11) 
ให5ความหมายว#าการจัดการเป�นกระบวนการท่ีองค�การสามารถบรรลุเปLาหมายโดยประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการวางแผน การจัดองค�การ ภาวะผู5นําและการควบคุมองค�การในด5านบุคลากร 
กายภาพ งบประมาณและแหล#งข5อมูล  

ฮุลต� (Holt, 1993, อ5างใน อรพรรณ รัตนวงศ�, 2551, หน�า 11) ให5ความหมายว#า การจัดการ
เป�นศาสตร�ของการกระทําสิ่งต#าง ๆ โดยผ#านการกระทําของบุคลากร ดังนั้นการบริหารจัดการ 
(Management) จึงหมายถึง ชุดของหน5าท่ีต#าง ๆ (A Set of Functions) ท่ีกําหนดทิศทางในการใช5
ทรัพยากรท้ังหลายอย#างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให5บรรลุถึงเปLาหมายขององค�กร การใช5
ทรัพยากรอย#างมีประสิทธิภาพ (Efficient) หมายถึง การใช5ทรัพยากรได5อย#างเฉลียวฉลาดและคุ5มค#า
(Cost–effective) การใช5ทรัพยากรอย#างมีประสิทธิผล (Effective) นั้น หมายถึง การตัดสินใจได5
อย#างถูกต5อง (Right Decision) และมีการปฏิบัติการสําเร็จตามแผนท่ีกําหนดไว5 ดังนั้นผลสําเร็จของ
การบริหารจัดการจึงจําเป�นต5องมีท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู#กัน  
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ริกก้ี กริฟฟvน (Ricky W. Griffin, 1999, อ5างใน อรพรรณ รัตนวงศ�, 2551, หน�า 11) หรืออีก
แนวหนึ่งอาจกล#าวได5ว#า การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการของการมุ#งไปสู#เปLาหมายขององค�กร
จากการทํางานร#วมกัน โดยใช5บุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ  

จากแนวคิดเก่ียวกับความหมายของการบริหารจัดการท่ีนักวิชาการให5ไว5ดังกล#าวผู5วิจัยได5
สังเคราะห�และสรุปว#า การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงานขององค�กรท่ีต5องมีคนต้ังแต# 2 คน
ข้ึนไป ร#วมกันปฏิบัติงานให5บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว5 โดยนําปHจจัยทางการบริหารจัดการ ได5แก# 
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ� และการจัดการ มาใช5อย#างเป�นกระบวนการโดยผ#านหน5าท่ีหลัก 
คือ การวางแผน การจัดองค�การ การเป�นผู5นําและการควบคุมให5การทํางานบรรลุเปLาหมายร#วมกัน
อย#างมีประสิทธิภาพ 

2.1.2 ท่ีมาและความหมายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม# (New Public Management) 
เริ่มจากนักวิชาการในการอธิบายถึงคุณลักษณะ ท่ีเก่ียวกับการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐท่ี

เกิดช#วง ค.ศ. 1980 และต5น ค.ศ. 1990 แนวคิด New Public Management นี้มีความเป�นสากล
ของทฤษฎีการบริหารและการจัดการ สามารถนําไปประยุกต�ใช5ได5ในแง#ของการบริหารภาครัฐและการ
บริหารธุรกิจ โดยต5องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานภาครัฐจากเดิมคือ ให5ความสําคัญกับ
ทรัพยากร (Input) อาศัยกฎระเบียบเป�นเครื่องมือดําเนินงานเพ่ือให5เกิดความถูกต5อง ยุติธรรม โดย
หันมาให5ความสําคัญกับวัตถุประสงค�และผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน เช#น ผลผลิต (Output) 
ผลลัพธ� (Outcome) และความคุ5มค#าของเงิน (Value for Money) 

จากแนวคิดข5างต5นสอดคล5องกับพระราชกฤษฎีกาว#าด5วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารบ5านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 ซ่ึงแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการท่ีดีตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับใหม#ได5ขยายกรอบ
ความคิดจากเดิมท่ีมี 6 หลัก โดยเพ่ิม อีก 4 หลัก เพ่ือให5คลอบคลุมในเรื่องการบริหารภาครัฐแนวใหม# ซ่ึง
รวมถึงการเป�นองค�กรแห#งการเรียนรู5 (Learning Organization) และการจัดการความรู5 (Knowledge 
Management) จึงได5มีการทบทวนปรับปรุงโดยสถาบันพระปกเกล5าร#วมกับ สศช. เป�นผู5จัดทําคู#มือ
การจัดทําดัชนีวัดผลการบริหารการจัดการท่ีดีโดยมีกรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาดัชนี ดังนี้ 

การบริหารจัดการท่ีดี หมายถึง “หลักการบริหารงานท่ีมุ#งเน5นหลักการทํางาน ท่ีไม#ใช#ทฤษฎี
การบริหารงาน ซ่ึงนํามาใช5แล5วเกิดความเชื่อม่ันแล5วนําผลลัพธ�ท่ีดีท่ีสุด” ตามระเบียบสํานักนายกว#าด5วย
การสร5างระบบบริหารกิจการบ5านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 และปรับปรุงเพ่ิมเติมตามพระราชกฤษฎีกาว#า
ด5วยหลักเกณฑ�บริหารกิจการบ5านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ประกอบด5วยหลัก 10 หลักการดังนี้ 

 1) หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายท่ีถูกต5องเป�นธรรม กําหนดกฎ กติกาและ
การปฏิบัติตาม กฎ ท่ีตกลงกันไว5อย#างเคร#งครัด โดยคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพความยุติธรรมของสมาชิก 
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 2) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดม่ันในความถูกต5องดีงาม ส#งเสริมสนับสนุนให5ประชาชน
พัฒนาตนเอง เพ่ือให5คนไทยมีความซ่ือสัตย� จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต
จนเป�นนิสัย 

 3) หลักความโปร#งใส หมายถึง ความโปร#งมีความหมายตรงข5ามกับการทุจริตคอรัปชั่น 
โดยการทุจริตคอร�รัปชั่นให5ความหมายเชิงลบ 

 4) หลักความมีส#วนร#วม หมายถึง การกระจายโอกาสให5ประชาชนมีส#วนร#วมทางการเมือง
และการบริหารเก่ียวกับการตัดสินใจ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซ่ึงส#งผลกระทบต#อ
วิถีชีวิตและความเป�นอยู#ของประชาชน โดยแสดงความคิดเห็น ให5คําปรึกษา ร#วมวางแผนร#วมปฏิบัติ 
ตลอดจนการควบคุมจากประชาชนและการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการมีส#วนร#วม 

 5) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน5าท่ี ความสํานึกในความ
รับผิดชอบต#อสังคม การใส#ใจปHญหาสาธารณะของบ5านเมือง และกระตือรือร5นในการแก5ปHญหา 

 6) หลักความคุ5มค#า หมายถึง การบริหารจัดการและการใช5ทรัพยากรท่ีมีจํากัด เพ่ือสร5าง
ให5เกิดประโยชน�สูงสุดแก#ส#วนร#วม โดยรณรงค�ให5คนไทยประหยัด ใช5อย#างคุ5มค#า สร5างสินค5าและ
บริการท่ีมีคุณภาพสามารถแข#งขันได5ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให5สมบูรณ�และ
ใช5อย#างจํากัด 

 7) หลักการเป�นองค�กรแห#งการเรียนรู5 หมายถึง องค�กรท่ีมีการเสริมสร5างจัดหาและ
แลกเปลี่ยนความรู5 ตลอดจนนําความรู5ใหม# ๆ ท่ีมาจากภายนอกองค�กรและภายในองค�กรจากตัวบุคคล
มาปรับปรุงพฤติกรรมการทํางาน 

 8) หลั กการบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการภาครัฐยุ คใหม#  (New Public 
Management) เน5นประชาชนเป�นปHจจัยสําคัญ เป�นหัวใจของการบริหารรัฐกิจแนวใหม#เพราะ
ประชาชนมีฐานะของการเป�นพลเมือง และการเป�นหุ5นส#วนในการดําเนินกิจกรรมเป�นสิ่งสําคัญ 

 9) หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� หมายถึง กระบวนการท่ีสร5างให5บุคลากรในองค�การได5
มีโอกาสเรียนรู5ร#วมกัน โดยการศึกษาอบรมปฏิบัติทดลองและการพัฒนาเป�นการดําเนินการเพ่ิมพูน
ความรู5 ศักยภาพในการปฏิบัติงานตลอดจนปรับปรุงพฤติกรรม ให5มีความพร5อมเกิดประโยชน�สูงสุดต#อ
องค�การ 

 10) หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ท่ีรวมระบบคอมพิวเตอร� และระบบสื่อสารท่ีมีความเร็วสูง โดยนําข5อมูล เสียงและวีดีทัศน�มา
เชื่อมโยง เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู5 มีผลกระทบทางบวก ต#อความสามารถในการบริหารจัดการและ
การเป�นองค�กรเรียนรู5 ช#วยเสริมสร5างความเข5าใจเก่ียวกับความสัมพันธ�ระหว#างเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ความเป�นองค�กรเรียนรู5 (สถาบันพระปกเกล5า, 2550, หน5า 3-4)  
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2.1.3 แนวคิดหลักของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม# (New Public Management) 
แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม# (New Public Management – N P M) “การบริหาร

จัดการภาครัฐแนวใหม#” เป�นกรอบความคิดท่ีครอบคลุมทฤษฎี แนวคิดและเทคนิควิทยาทางการ
จัดการอย#างกว5างขวางหลากหลายจนยากท่ีจํากัดขอบข#ายและความหมายอย#างไรก็ตาม การจัดการ
ภาครัฐแนวใหม#มีลักษณะร#วมท่ีสําคัญก็คือ การมุ#งเน5นความสําคัญไปท่ีระบบการจัดการมากกว#า
นโยบาย การมุ#งเน5นผลงานและประสิทธิภาพ การมุ#งปรับโครงสร5างในระบบราชการท่ีมีขนาดใหญ#ให5มี
ขนาดเล็ก การปรับระบบบริหารจัดการให5วางอยู#บนกลไกทางการตลาดมากข้ึนเพ่ือกระตุ5นการแข#งขัน การ
ตัดทอนและลดค#าใช5จ#ายของภาครัฐ การปรับรูปแบบการจัดการท่ีเน5นเปLาหมายการใช5ระบบสัญญา
ว#าจ5างระยะสั้น และการให5ให5แรงจูงใจทางการเงินตลอดจนความเป�นอิสระทางการจัดการ 

แนวคิดนี้ต5องการให5มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน�และวิธีการบริหารงานภาครัฐจากเดิมท่ีเน5น
ให5ความสําคัญต#อทรัพยากรหรือปHจจัยนําเข5า (Input) อาศัยกฎระเบียบเป�นเครื่องมือในการดําเนินงาน
เพ่ือให5เกิดความถูกต5อง สุจริต และเป�นธรรม หันมาเน5นวัตถุประสงค�และสัมฤทธิผลของการดําเนินงานท้ัง
ในแง#ของผลผลิต (Output) และผลลัพธ� (Outcome) และความคุ5มค#าของเงิน (Value of Money) 
รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและสร5างความพึงพอใจให5แก#ประชาชนผู5รับบริการโดยนําเอาเทคนิควิธีการ
บริหารจัดการสมัยใหม#เข5ามาใช5โดยมองว#าการบริหารงานมีลักษณะเป�นสากลสภาพ คือ ไม#มีความแตกต#างกัน
อย#างสําคัญระหว#างการบริหารงานภาครัฐกับภาคธุรกิจ และภาครัฐควรเลียนแบบวิธีการบริหารของ
ภาคธุรกิจเอกชน เช#น การวางแผนกลยุทธ�และแผนธุรกิจ การทําข5อตกลงว#าด5วยผลงาน การจ#ายค#าตอบแทน
ตามผลงาน การจัดจ5างบุคลากรภายนอกให5เข5ามาปฏิบัติงานเป�นการชั่วคราว การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงาน การให5ความสําคัญต#อการสร5างภาพลักษณ�ท่ีดีขององค�การ รวมท้ังต5องให5ความสําคัญ
ต#อทักษะการบริหารจัดการและการบริหารงานแบบมืออาชีพซ่ึงจะทําให5ผู5บริหารมีอิสระและความคล#องตัวใน
การบริหารงาน 

ฮุด (Hood, 1991, p. 33, อ5างใน พระปAยวัฒน�ปAยสีโล, 2554, หน5า 10) ได5สรุปสาระสําคัญ
ของการจัดการภาครัฐแนวใหม#สรุปได5เป�นหลักการ 7 ประการ ดังนี้  

 1) มุ#งเน5นการบริหารงานในแบบมืออาชีพ (Hands on Professional Management) 
โดยอาศัยนักบริหารท่ีมีทักษะสูงรับผิดชอบการบริหารขององค�กรโดยส#วนรวมอย#างคล#องตัวและเป�นอิสระ 

 2) กําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานอย#างชัดเจนเป�นรูปธรรม (Explicit 
Standards and Measures of Performance) โดยกําหนดวัตถุประสงค� เปLาหมาย และตัวชี้วัด
ความสําเร็จท่ีชัดเจนเพ่ือให5เกิดความรับผิดชอบต#อผลงานมากกว#ากระบวนการ 

 3) บริหารโดยมุ#งเน5นการควบคุมผลสัมฤทธิ์ (Output Control) คือการปรับกระบวนทัศน�
การบริหารจากเดิมท่ีเน5นการควบคุมปHจจัยนําเข5าและความถูกต5องของกฎระเบียบไปสู#การมุ#งเน5นท่ี
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ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานโดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณท่ีชัดเจนและมีการเชื่อมโยงเข5ากับการจัดสรร
ทรัพยากรและการให5รางวัล 

 4) ปรับโครงสร5างให5เกิดการกระจายหรือลดความเป�นเอกภาพลง (Disaggregation) คือ 
ปรับจากโครงสร5างท่ีเน5นความเป�นเอกภาพภายในไปสู#โครงสร5างท่ีเน5นการกระจายงานออกไปยัง
หน#วยงานท่ีมีขนาดเล็ก 

 5) มุ#งเน5นให5เกิดการแข#งขันในระบบบริหารงานภาครัฐมากข้ึน (Competition) เพ่ือท่ีจะ
กระตุ5นให5เกิดกรลดค#าใช5จ#ายในการดําเนินงานและการบรรลุมาตรฐานการจัดทําบริการท่ีสูงข้ึน 

 6 ) มุ# ง เน5 น แนวทางการจั ดการในแบบ เอกชนมาก ข้ึ น  (Private-Sector-Style 
Management Practices/Business-like Approach) โดยอาศัยแนวทางการจัดการของภาคเอกชน
มาปรับใช5กับภาครัฐ เช#น ระบบการจ5างงานแบบสัญญาระยะสั้น การบริหารงานโดยอาศัยข5อตกลงว#าด5วย
ผลงาน การกําหนดพันธกิจหลักของหน#วยงาน 

 7) บริหารงานโดยมุ#งเน5นความประหยัด (Parsimony) เน5นการลดค#าใช5จ#ายและทําให5
เกิดประสิทธิภาพในการใช5ทรัพยากร  

เฟอร9รี่ และคณะ (Ferlie et, 1996, p. 98, อ5างใน พระปAยวัฒน�ปAยสีโล, 2554, หน5า 11-13) 
ได5สํารวจแนวความคิดและแบ#งประเภทออกเป�น 4 แนวทาง คือ 

 1) การปรับปรุงประสิทธิภาพ (Efficiency Drive) เป�นแนวคิดเริ่มแรกของ NPM ท่ีปรับเปลี่ยน
ให5การบริหารงานมีความทันสมัยหรือเลียนแบบการบริหารงานในเชิงธุรกิจ มุ#งเน5นผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินงาน 

 2) การลดขนาดและกระจายอํานาจ (Downsizing and Decentralization) ได5รับ
อิทธิพลจากเศรษฐศาสตร�นีโอคาสสิค เปvดให5มีการแข#งขันทางการตลาด 

 3) การมุ#งสู#ความเป�นเลิศ (In Search of Excellence) ขยายแนวคิดสู# เรื่องวัฒนธรรม
องค�การ ค#านิยมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนการบริหารความเปลี่ยนแปลง 

 4 ) ให5 ค วามสํ า คัญ ต# อการบ ริก ารป ระชาชน  (public service orientation) ให5
ความสําคัญต#อความพึงพอใจของลูกค5าผู5รับบริการเป�นอันดับแรก  

2.1.4 เครื่องมือในการบริหารจัดการ 
การบริหารเชิงกลยุทธ� คือดําเนินตามวิธีการท่ีจะทําให5เกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค� 
 1) เน5นผลสัมฤทธิ์ คือ การดําเนินงานต5องหวังท่ีจะสําเร็จในงานแต#ละส#วน เช#น กองการผลิต 

สามารถผลิตสินค5าตามท่ีลูกค5าต5องการได5ตามคําสั่งลูกค5า 
 2) การปรับปรุงการบริหารงบประมาณ คือ การดูความเหมาะสมแต#ละหน#วยงานย#อยใน

องค�กรว#าควรต้ังงบดําเนินการเท#าไหร# 
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 3) ความยืดหยุ#นของการจ5างงาน คือ สภาวะการทํางานขณะนั้นหากมีอัตราการว#างงาน
ในส#วนการจ5างงานอาจมีการจ5างงานเพ่ิม หรือช#วงไหนท่ีอัตราจ5างงานมีมากก็ลดจํานวนการจ5างงาน 

 4) ความยืดหยุ#นในการจัดองค�กร ดูความเหมาะสมในด5านความจําเป�นว#าแผนกไหนควร
จะตัดออก หรือควรจะมีเพ่ิม 

 5) การใช5สัญญาจ5าง คือหน5าท่ีบางประเภทต5องใช5การจ5างอย#างเช#นการก#อสร5างอาคาร
หรือลูกจ5างในบางแผนก 

 6) การใช5วิธีแบบธุรกิจ คือ การนําเอาวิธีการท่ีทันสมัยมาใช5 ตลอดจนเทคโนโลยีต#างๆ 
(Hood, 1991 อ5างใน สุพจน� ทรายแก5ว, 2553, หน5า 11) 

2.1.5 ป?จจัยท่ีเก่ียวข@องกับการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการสมัยใหม#นั้น ไม#ว#าจะเป�นองค�การทางราชการ หรือองค�การทางธุรกิจก็ตาม 

ย#อมมีความจําเป�นใช5ทรัพยากรหรือปHจจัยในการจัดการประสมประสานการใช5ทรัพยากร เพ่ือให5การ
ดําเนินงานให5บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว5 ปHจจัยท่ีกําหนดไว5 ปHจจัย หรือทรัพยากร คือ 4 M's คือ 
(Man) = การบริหารกําลังคน จะใช5คนอย#างไรให5เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให5มากท่ีสุด 
(Money) = การบริหารเงิน จะจัดสรรเงินอย#างไรให5ใช5จ#ายต5นทุนน5อยท่ีสุดและให5เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล (Materials) = การบริหารวัสดุในการดําเนินงาน ว#าจะทําอย#างไร5ให5สิ้นเปลืองน5อยท่ีสุด 
หรือเกิดประโยชน�สูงสุด (Management) = การบริหารจัดการ คือ กระบวนการจัดการบริหารควบคุม
เพ่ือให5งานท้ังหมดเป�นไปอย#างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย#างเต็มท่ี (สมพงษ� เกษมสิน, 2550, 
หน5า 5) หรือนักวิชาการมีการแบ#งย#อยอีกคือ วิธีการตลาด (Market) และเครื่องจักร (Machine) และ
นักวิชาการบางคนเพ่ิมอีก 1 M เข5าไปคือขวัญ (Morale) เป�นหลัก 7 M's 

สําหรับ พิทยา บวรวัฒนา (2553, หน5า 42) ได5เสนอแนวความคิดการบริหารจัดการของ 
Gulick และ Urwich กล#าวถึงปHจจัยท่ีเก่ียวข5องกับการบริหารจัดการ เรียกว#า POSDCORB ว#ามีดังนี้ 

 1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดเปLาหมายขององค�การว#า ควรทําเพ่ือ
วัตถุประสงค�อะไร และจะดําเนินการอย#างไร 

 2) การจัดองค�การ (Organizing) หมายถึง การจัดต้ังโครงสร5างอํานาจอย#างเป�นทางการ
ภายในองค�การเพ่ือประสานงานหน#วยทํางานย#อยต#าง ๆ ให5สามารถบรรลุเปLาหมายองค�การได5 

 3) การสั่งการ (Directing) หมายถึง การท่ีหัวหน5าฝ�ายบริหารมีหน5าท่ีต5องตัดสอนใจอยู#
ตลอดเวลา โดยพยายามนําเอาการตัดสินใจดังกล#าวมาเปลี่ยนเป�นคําสั่งและคําแนะนํา นอกจากนี้ยัง
หมายถึงการท่ีหัวหน5าฝ�ายบริหารต5องทําหน5าท่ีเป�นผู5นําองค�กร 

 4) การบรรจุ (Staffing) หมายถึง หน5าท่ีด5านบริหารงานบุคคล เพ่ือฝ�กอบรมเจ5าหน5าท่ี และ
จัดเตรียมบรรยากาศในการทํางานท่ีดีไว5 
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 5) การประสานงาน (co-ordinating) หมายถึง หน5าท่ีสําคัญต#างๆ ในการประสานส#วน
ต#างๆ ของงานให5เข5าด5วยกันอย#างดี 

 6) การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานความเคลื่อนไหวต#างๆ ในองค�กรให5ทุก
ฝ�ายทราบ ท้ังนี้อาจใช5วิธีการต#างๆ เช#น การวิจัยและการตรวจสอบ 

 7) การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง หน5าท่ีในส#วนท่ีเก่ียวกับงบประมาณในรูปของ
การวางแผนและการควบคุมด5านการเงินและบัญชี  

ท้ังนี้การใช5ทฤษฎีบริหารการจัดการแนวใหม#นี้ยังเก่ียวข5องกับการบริหารแบบมุ#งผลสัมฤทธิ์
ต5องอาศัยระบบขีดความสามารถเชิงสมรรถนะ (การพัฒนาบุคคล) หมายถึงทักษะ (Skill) และ
ความสามารถ (Abilities) ของมนุษย�ท่ีแสดงผ#านพฤติกรรม ซ่ึงสอดคล5องกับทฤษฎีภูเขาน้ําแข็ง
(Iceberg) ประกอบด5วย 2 ส#วน คือ ส#วนท่ีอยู#ผิวน้ําจะเป�นส#วนท่ีง#ายต#อการบริหารและจัดการ เช#น ทักษะ 
และความรู5 ส#วนท่ีอยู#ใต5น้ําเป�นส#วนท่ีซ#อนเร5นยากต#อการบริหารและจัดการ เช#น ลักษณะนิสัย และทัศนคติ 

 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล�อมในสถานศึกษา 
 สิ่งแวดล�อมของสถานศึกษามีความสําคัญอย6างยิ่งท่ีสถานศึกษาควรตระหนักและเสริมสร�าง
ให�เกิดข้ึน เพราะสถานศึกษาท่ีมีบรรยากาศและสภาพแวดล�อมท่ีดีจะทําให�บุคลากรในสถานศึกษาเกิด
ความรู�สึกพอใจ ภูมิใจ อบอุ6น สบายใจ รู�สึกในความเปCนเจ�าของ เรียนและทํางานร6วมกันอย6างเต็มท่ีและมีความสุข 
 2.2.1 ความหมายของส่ิงแวดล�อมในสถานศึกษา 

บุญกล�า ปล้ืมอารมณ, (2551, หน�า 13) กล6าวว6า สภาพแวดล�อมทางการเรียนทางกายภาพ
หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย6างในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา ท้ังท่ีเปCนรูปธรรมและนามธรรมท่ีเกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติและท่ีมนุษย�สร�างข้ึนมีอิทธิพลต6อผลการเรียนรู�ท้ังทางตรงและทางอ�อม 

อภิญญา ทับทอง (2555, หน�า 13) กล6าวว6า สภาพแวดล�อมทางการเรียนทางกายภาพ 
หมายถึง สภาวะใดๆ ท่ีมีผลต6อการเรียนรู�ของมนุษย� ท้ังโดยทางตรงและทางอ�อม ท้ังท่ีเปCนรูปธรรมและ
นามธรรม สภาพแวดล�อมท่ีเปCนรูปธรรมหรือสภาพแวดล�อมทางกายภาพ ได�แก6 สภาพต6าง ๆ ท่ีมนุษย�ทํา
ข้ึน เช6น อาคารสถานท่ี โตHะ เก�าอ้ี วัสดุ อุปกรณ� หรือสิ่งต6าง ๆ รวมท้ังสิ่งต6าง ๆ ท่ีอยู6ตามธรรมชาติ อัน
ได�แก6 ต�นไม� พืช ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ส6วนสภาพแวดล�อมท่ีเปCนนามธรรมหรือสภาพแวดล�อมทางด�าน
จิตวิทยา ได�แก6 ระบบคุณค6าท่ียึดถือซ่ึงเปCนส6วนสําคัญของวัฒนธรรมของกลุ6มสังคมข6าวสาร ความรู� 
ความคิด ตลอดจนความรู�สึกนึกคิดและเจตคติต6าง ๆ ไม6ว6าจะเปCนของตัวเองหรือคนอ่ืนก็ตาม 
สภาพแวดล�อมท่ีเปCนนามธรรมนี้อาจกล6าวโดยสรุป ได�แก6 สภาพทางด�านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรมนั่นเองสิ่งต6าง ๆ เหล6านี้ เปCนปKจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลต6อการเรียนการสอนอย6างยิ่ง โดยเฉพาะ
อย6างยิ่ง สภาพทางด�านสังคมท่ีเก่ียวข�องกับพฤติกรรมของมนุษย� โดยเหตุท่ีการเรียนการสอนในชั้นเรียน
นั้นจะเปCนในรูปแบบกลุ6ม มีปฏิสัมพันธ�ระหว6างผู�สอนกับผู� เรียนและผู� เรียนกับผู� เรียนด�วยกัน 
สภาพแวดล�อมทางกายภาพก็เปCนสิ่งสําคัญอีกส6วนหนึ่งท่ีจะช6วยเอ้ือความสะดวกนานาประการให�ผู�เรียน
และผู�สอนบรรลุผลสัมฤทธิ์ได�รวดเร็วยิ่งข้ึน 
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 สรุปได�ว6า สภาพแวดล�อมท่ีสะอาด และปลอดภัย หมายถึงการสร�างสภาพแวดล�อมเพ่ือ
สนับสนุนให�เด็กเกิดการเรียนรู� โดยบริเวณศูนย�เด็กเล็กทีสภาพแวดล�อมภายใน ภายนอกอาคาร
สะอาด และปลอดภัย ห�องน้ํา ห�องส�วม สะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้มีการระบาย
อากาศดี แสงสว6างเพียงพอ เครื่องเล6นเครื่องใช�สําหรับเด็ก สะอาดเพียงพอ รวมถึงมาตรการรักษา
ความปลอดภัยและการปOองกันแมลงและพานะนําโรค 
 2.2.2 มาตรฐานการดําเนินงานศูนย,พัฒนาเด็กเล็กขององค,กรปกครองส3วนท�องถ่ิน ด�าน
อาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดล�อมและความปลอดภัยของศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเปCนสถานศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยในการจัดประสบการณ�และส6งเสริม
พัฒนาการการเรียนรู� ดังนั้น ในการก6อสร�างหรือปรับปรุงอาคาร สถานท่ี และจัดภูมิทัศน�สภาพแวดล�อม 
ท้ังภายในอาคารและภายนอกอาคาร ต�องคํานึงถึงความม่ันคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสม
และปลอดภัยแก6เด็กเล็ก เพ่ือส6งเสริมพัฒนาการและสุขภาพของเด็ก ให�ผู�ปกครองมีความม่ันใจ ไว�วางใจ 
การก6อสร�างและพัฒนาอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล�อม และความปลอดภัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กจะมีส6วน
ช6วยในการส6งเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก การจัดสภาพแวดล�อมท่ีถูกสุขลักษณะ จะส6งผลต6อสุขภาพโดยตรง
ในการปOองกัน การแพร6กระจายของโรคติดต6อ สามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ ส6งเสริมความ
ปลอดภัยให�กับเด็กและฝQกสุขนิสัยให�เด็กมีพฤติกรรม ท่ีถูกต�อง ซ่ึงเปCนพ้ืนฐานสําคัญของการเติบโตเปCน
ผู�ใหญ6ท่ีมีคุณภาพ โดยองค�กรปกครองส6วนท�องถ่ิน จะต�องให�ความสําคัญในการก6อสร�างอาคาร หรือการ
ปรับปรุงอาคาร สถานท่ี เพ่ือจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก (กรมส6งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ิน, 2553, หน�า 27-35) ดังนี้ 

ด�านอาคารสถานท่ี 
 1) ท่ีตั้ง 
  1.1 สถานท่ีต้ังศูนย�พัฒนาเด็กเล็กควรอยู6ในพ้ืนท่ีมีขนาดเหมาะสม และไม6อยู6ในพ้ืนท่ี

เสี่ยงอันตราย เช6น บริเวณขนถ6ายแกHส น้ํามัน สารเคมีหรือสารพิษ ฌาปนกิจสถาน มลภาวะทางอากาศ 
แสงและเสียงท่ีมากเกินควรหากไม6สามารถหลีกเลี่ยงได� ต�องมีมาตรการปOองกันอุบัติภัยตามมาตรฐาน
ความจําเปCน และเหมาะสม 

  1.2 ไม6ควรอยู6ใกล�ถนน หรือใกล�ทางรถไฟ โดยเฉพาะท่ีมีการจราจรคับค่ัง หากมีความ
จําเปCนต�องสร�างอาคารให�ห6างจากแนวถนนไม6น�อยกว6า 20 เมตร และมีรั้วเพ่ือปOองกันอันตราย 

  1.3 พ้ืนท่ีก6อสร�างควรเปCนพ้ืนท่ีสามารถรับน้ําหนักอาคารได�อย6างปลอดภัย และเปCน
พ้ืนท่ีท่ีน้ําท6วมไม6ถึงกรณีท่ีมีอาคารเดิมอยู6แล�ว แต6มีสภาพเสี่ยงไม6เหมาะสมองค�กรปกครองส6วนท�องถ่ิน
ควรพิจารณาต้ังงบประมาณเพ่ือปรับปรุง พัฒนาให�เหมาะสม 

 2) จํานวนชั้นของอาคาร 
 อาคารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ควรเปCนอาคารชั้นเดียว หากเปCนอาคาร 2 ชั้นข้ึนไป ต�องมี

มาตรการปOองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และอัคคีภัยท่ีอาจเกิดข้ึน และความสูง ของห�องจากพ้ืนถึงเพดานไม6
น�อยกว6า 2.00 เมตร 

 3) ทางเข�า – ออกตัวอาคาร 
 ประตูทางเข�า-ออกจากตัวอาคารควรมีอย6างน�อย 2 ทาง มีความกว�างท่ีสามารถเคลื่อนย�าย

เด็กออกจากตัวอาคารได�สะดวกหากเกิดอุบัติภัย หรือภาวะฉุกเฉินต6างๆ 
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 4) ประตู- หน�าต6าง 
 ประตู – หน�าต6าง ต�องมีความแข็งแรง อยู6 ในสภาพใช�งานได�ดี มีขนาด และจํานวน

เหมาะสมกับขนาดพ้ืนท่ีของห�อง ความสูงของขอบหน�าต6าง ควรสูงจากพ้ืนไม6น�อยกว6า 80.00 เซนติเมตร 
นับจากพ้ืน และหน�าต6างมีความกว�างและความสูงไม6น�อยกว6า 1 เมตร เพ่ือให�เด็กมองเห็นสิ่งแวดล�อมได�
กว�างและชัดเจน ไม6ควรมีสิ่งกีดขวางใดๆ มาปAดก้ันช6องทางลมและแสงสว6าง 

 5) บันได 
 ไม6ลาดหรือชันเกินไป ควรมีความกว�างแต6ละช6วงไม6น�อยกว6า 1 เมตร ลูกต้ังของบันไดสูง

ไม6เกิน 17.5 เซนติเมตร ลูกนอนกว�างไม6น�อยกว6า 20 เซนติเมตร บันไดทุกข้ันต�องมีลูกกรง และราว
บันได มีขนาดเหมาะสมกับมือเด็ก และระยะห6างของลูกกรง ต�องไม6เกิน 17 เซนติเมตร ท้ังนี้ ให�
คํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กเปCนสําคัญ เช6น ปAดก้ันช6องบันได และช6องลูกกรง บันได (ช6องท่ีเปCน
ช6วงอันตรายอยู6ระหว6าง 9-23 เซนติเมตร) 

 6) พ้ืนท่ีใช�สอยภายใน 
 พ้ืนท่ีใช�สอย ต�องจัดให�มีบริเวณพ้ืนท่ีในอาคารท่ีสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ

เหมาะสมกับการจัดประสบการณ�การเรียนรู�และจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ของเด็ก เช6น การเล6น การเรียนรู� 
การรับประทานอาหาร และการนอน โดยแยกเปCนสัดส6วนจากห�องประกอบอาหาร ห�องส�วม และท่ี
พักของเด็กปWวย เฉลี่ยพ้ืนท่ีใช�สอย 2.00 ตารางเมตร ต6อเด็ก 1 คน หากไม6สามารถแยกเปCนแต6ละห�อง
ได� อาจจัดรวมเปCนห�องอเนกประสงค� โดยใช�พ้ืนท่ีเดียวกันแต6ต6างเวลา และปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ�
ตามความเหมาะสม และข�อจํากัดของพ้ืนท่ี โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

  6.1 บริเวณพ้ืนท่ีสําหรับการนอน ต�องคํานึงถึงความสะอาดเปCนหลัก อากาศถ6ายเท
ได�สะดวกและอุปกรณ�เครื่องใช�เหมาะสมกับจํานวนเด็ก มีพ้ืนท่ีเฉลี่ยประมาณ 2.00 ตารางเมตร ต6อ
เด็ก 1 คน โดยมีแนวทางในการจัดดําเนินการ ดังนี้ 

  - จัดให�มีการระบายอากาศท่ีดี ปลอดโปร6ง ไม6มีเสียงรบกวน และแสงสว6างไม6จ�าเกินไป 
  - อุปกรณ�เครื่องนอนต6างๆ มีความสะอาด นําไปปKดฝุWน ตากแดดอย6างน�อยสัปดาห�

ละ 1 ครั้ง 
  - ท่ีนอน ผ�าปูท่ีนอน หมอน ปลอกหมอน ผ�าห6ม มีสภาพดี และมีเฉพาะเด็กแต6ละคน

ทําความสะอาดอย6างสมํ่าเสมอ อย6างน�อยสัปดาห�ละ 1 ครั้ง ด�วยการซัก หรือผึ่งแดด เพ่ือลดการแพร6
ของเชื้อโรค 

  - ตรวจตราดูแลไม6ให�มีสัตว� หรือแมลงต6างๆ มารบกวนในบริเวณพ้ืนท่ีสําหรับนอน 
   6.1.1 บริเวณพ้ืนท่ีสําหรับการนอน ต�องคํานึงถึงความสะอาดเปCนหลัก อากาศ

ถ6ายเทได�สะดวกและอุปกรณ�เครื่องใช�เหมาะสมกับจํานวนเด็ก มีพ้ืนท่ีเฉลี่ยประมาณ 2.00 ตารางเมตร 
ต6อเด็ก 1 คน โดยมีแนวทางในการจัดดําเนินการ ดังนี้ 

   - จัดให�มีการระบายอากาศท่ีดี ปลอดโปร6ง ไม6มีเสียงรบกวน และแสงสว6างไม6จ�าเกินไป 
   - อุปกรณ�เครื่องนอนต6างๆ มีความสะอาด นําไปปKดฝุWน ตากแดดอย6างน�อย

สัปดาห�ละ 1 ครั้ง 
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   - ท่ีนอน ผ�าปูท่ีนอน หมอน ปลอกหมอน ผ�าห6ม มีสภาพดี และมีเฉพาะเด็กแต6ละ
คนทําความสะอาดอย6างสมํ่าเสมอ อย6างน�อยสัปดาห�ละ 1 ครั้ง ด�วยการซัก หรือผึ่งแดด เพ่ือลดการ
แพร6ของเชื้อโรค 

   - ตรวจตราดูแลไม6ให�มีสัตว� หรือแมลงต6างๆ มารบกวนในบริเวณพ้ืนท่ีสําหรับนอน 
   6.1.2 บริเวณพ้ืนท่ีสําหรับการเล6นและพัฒนาเด็ก สภาพพ้ืนท่ี ห�องส6งเสริม

พัฒนาการเรียนรู� เพ่ือส6งเสริมพัฒนาการเด็ก เช6นห�องศูนย�สื่อ ห�องนิทาน ห�องสมุด ฯลฯ ทุกห�องต�อง
ไม6ลื่น และไม6ชื้น ควรเปCนพ้ืนไม�หรือวัสดุท่ีมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ทําความสะอาดง6าย และอยู6
ในสภาพท่ีสะอาดอยู6เสมอ จัดวางสิ่งของเครื่องใช� เช6น ตู� โตHะ เปCนระเบียบ และมีการยึดติดกับผนัง 
หรือพ้ืน อย6างม่ันคง ในกรณีท่ีเครื่องใช�นั้นล�มได�ง6าย เหลี่ยม มุม ท่ีแหลมคมของเครื่องใช�ต6างๆ ต�องหุ�ม
ด�วยวัสดุท่ีนุ6ม เพ่ือปOองกันการกระแทกของเด็ก 

   6.1.3 บริเวณพ้ืนท่ีรับประทานอาหาร ต�องคํานึงถึงความสะอาดเปCนหลัก มี
อากาศถ6ายเทได�สะดวก มีแสงสว6างเหมาะสม มีอุปกรณ�เครื่องใช�ท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกับจํานวน
เด็ก ท้ังนี้ บริเวณห�องอาหาร โตHะ เก�าอ้ี ท่ีใช�สําหรับรับประทานอาหาร ต�องทําความสะอาดอย6าง
สมํ่าเสมอ และควรจัดให�มีวัสดุอุปกรณ�ต6างๆ ท่ีใช�มีขนาดเหมาะสมกับเด็ก มีสภาพแข็งแรง ปลอดภัย 
และใช�งานได�ดี 

   6.1.4 บริเวณสถานท่ีประกอบอาหารหรือห�องครัว ต�องแยกห6างจากบริเวณพ้ืนท่ี
สําหรับเด็กพอสมควร มีเครื่องใช� ท่ีจําเปCน รวมท้ังท่ีล�าง และเก็บภาชนะเครื่องใช�ต6างๆ ท่ีถูก
สุขลักษณะ โดยเน�นเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยเปCนหลัก ดังนี้ 

    (1) สถานท่ีเตรียม ปรุงอาหาร สะอาด เปCนระเบียบ และการขนส6งอาหารท่ี
พร�อมบริโภคต�องมีการปกปAด 

    (2) มีการระบายอากาศดี ไม6มีกลิ่นควันรบกวน 
    (3) มีความปลอดภัยสําหรับเด็ก เช6น มีการปOองกันอันตรายท่ีเกิดกับเด็กได� 

จากมีด ของมีคม ถังแกHส เปCนต�น 
    (4) โตHะเตรียมปรุงอาหารมีสภาพดี สะอาด สูงจากพ้ืนอย6างน�อย 60 

เซนติเมตร 
    (5) ภาชนะใส6อาหารทําด�วยวัสดุท่ีปลอดภัย เช6น สแตนเลส อลูมิเนียม เมลา

มีนสีขาวหรือสีอ6อน ไม6แตกง6าย หรือมีความคม 
    (6) ท่ีล�างภาชนะ ควรใช�อ6างท่ีมีกHอกน้ําหรือ ท6อระบายน้ํา ถ�าใช�กะละมัง ต�อง

มี 3 ใบ วางสูงจากพ้ืน อย6างน�อย 60 เซนติเมตร และบริเวณท่ีล�างจะต�องมีการระบายน้ําได�ดี ไม6
เฉอะแฉะ 

    (7) ล�างภาชนะ อุปกรณ�ด�วยน้ํายาล�างภาชนะ และน้ําสะอาดอีก 2 ครั้ง หรือ
ล�างด�วยน้ําไหล 

    (8) ภาชนะ อุปกรณ� เม่ือล�างเสร็จแล�วต�องคว่ําให�แห�ง ห�ามเช็ด วางใน
ตะแกรงโปร6ง สะอาด สูงจากพ้ืนอย6างน�อย 60 เซนติเมตร 
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    (9) เขียง มีด ต�องอยู6ในสภาพดี สะอาด แยกใช�ตามประเภทของอาหาร ได�แก6 
ผัก ผลไม� เนื้อสัตว�สุก เนื้อสัตว�ดิบ มีเขียงแยกใช�ตามประเภทอาหาร อย6างน�อย 3 อัน และควรทํา
ความสะอาดทันทีเม่ือใช�เสร็จ 

   6.1.5 ห�องปฐมพยาบาล ต�องแยกเปCนสัดส6วน มีอุปกรณ�ปฐมพยาบาล ตู�ยา 
เครื่องเวชภัณฑ�ท่ีจําเปCน มีผู�รับผิดชอบตรวจสอบยาหากหมดอายุต�องเปลี่ยนใหม6ทันที และขณะอยู6ใน
ห�องปฐมพยาบาลเด็กต�องอยู6ในการดูแลของครูผู�ดูแลเด็ก ครู ผู�ช6วยครูผู�ดูแลเด็ก หรือผู�ดูแลเด็ก
ตลอดเวลา กรณีไม6สามารถจัดห�องปฐมพยาบาลเปCนการเฉพาะได� ต�องจัดให�มีท่ีปฐมพยาบาลแยกเปCน
สัดส6วนตามความเหมาะสม 

   6.1.6 บริเวณพ้ืนท่ีสําหรับใช�ทําความสะอาดร6างกายเด็ก ต�องจัดให�มีบริเวณท่ีใช�
สําหรับทําความสะอาดร6างกายเด็ก และมีอุปกรณ�ท่ีจําเปCนตามสมควร อย6างน�อยต�องมีท่ีล�างมือและ
แปรงฟKน ในขนาดและระดับความสูงท่ีเหมาะสมกับเด็ก ในกรณีท่ีมีห�องอาบน้ํา จะต�องมีแสงสว6าง
เพียงพอ มีอากาศถ6ายเทโดยสะดวกพ้ืนไม6ลื่น แยกเปCนสัดส6วนสําหรับเด็กผู�ชายและเด็กผู�หญิง 

   6.1.7 ห�องส�วมสําหรับเด็กต�องจัดให�มีห�องส�วมสําหรับเด็กแยกเปCนสัดส6วนสําหรับ
เด็กชายและเด็กหญิง โดยเฉลี่ย 1 ท่ี ต6อเด็ก 10-12 คน โถส�วมต�องมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก หรือมีฐาน
ส�วมท่ีเด็กสามารถก�าวข้ึนลงได�ง6าย ห�องมีแสงสว6างเพียงพอ อากาศถ6ายเทได�สะดวก พ้ืนไม6ลื่น หากมี
ประตูจะต�องไม6ใส6กลอน หรือกุญแจ และมีส6วนสูงท่ีสามารถมองเห็นเด็กได�จากภายนอก หากห�องส�วม
อยู6ภายนอกอาคาร จะต�องไม6ต้ังอยู6ในท่ีลับตาคน กรณีไม6สามารถ ทําห�องส�วมสําหรับเด็กเปCนการ
เฉพาะได� อาจดัดแปลงห�องส�วมท่ีมีอยู6แล�วให�เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับเด็กแยกเปCนสัดส6วน
สําหรับเด็กผู�ชายและเด็กผู�หญิง 

   6.1.8 ห�องอเนกประสงค� สําหรับใช�จัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก กรณีท่ีไม6มีห�องท่ีเปCน
สัดส6วนการรับประทานอาหาร หรือการนอนต�องคํานึงถึงความสะอาด และการจัดพ้ืนท่ีใช�สอยให�
เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมหากเปCนอาคารชั้นเดียวต�องมีฝOาใต�หลังคา หากเปCนอาคารท่ีมี
มากกว6า 1 ชั้น ควรจัดให�ชั้นบนสุดมีฝOาใต�หลังคา โดยมีความสูงจากพ้ืนถึงเพดานไม6น�อยกว6า 2.00 
เมตร แต6กรณีท่ีมีความสูงเกินกว6า 2.00 เมตร อาจไม6มีฝOาใต�เพดานก็ได� 

   6.1.9 การกําจัดสิ่งปฏิ กูลต6างๆ ให�จัดเก็บในภาชนะท่ีมีฝาปAดมิดชิด และ
นําออกไปท้ิงภายนอกอาคารทุกวัน 

ด�านส่ิงแวดล�อม 
 1) ภายในอาคาร 
 แสงสว3าง 
 ควรเปCนแสงสว6างจากธรรมชาติ สมํ่าเสมอท่ัวท้ังห�อง เอ้ือต6อการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

เด็ก เช6น มีแสงสว6างเพียงพอ เหมาะสม (ไม6น�อยกว6า 200 ลักซ�) ในการอ6านหนังสือได�อย6างสบายตา 
ไม6ควรให�เด็กอยู6ในห�องท่ีใช�แสงสว6างจากไฟฟOาต6อเนื่องนานกว6า 2-3 ชั่วโมง เพราะจะทําให�เกิดภาวะ
เครียดและมีผลถึงฮอร�โมนการเติบโตของเด็ก 

  1.1 เสียงต�องอยู6ในระดับไม6ดังเกินไป อาคารควรต้ังอยู6ในบริเวณท่ีระดับเสียง
เหมาะสม 
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  1.2 การถ6ายเทอากาศ ควรมีอากาศถ6ายเทได�สะดวก โดยมีพ้ืนท่ีของหน�าต6าง ประตู 
และช6องลม รวมกันแล�วไม6น�อยกว6า ร�อยละ 20 ของพ้ืนท่ีห�อง กรณีท่ีเปCนห�องกระจกหรืออยู6ในบริเวณ
โรงงานท่ีมีมลพิษ ต�องมีเครื่องฟอกอากาศ และมีเครื่องปรับอากาศอย6างเหมาะสม บริเวณศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กเปCนเขตห�ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย 

 2) ภายนอกอาคาร 
 รั้ว 
 ควรมีรั้วก้ันบริเวณให�เปCนสัดส6วน เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก และควรมีทางเข�า – ออก 

ไม6น�อยกว6า 2 ทาง กรณีมีทางเดียวต�องมีความกว�างไม6น�อยกว6า 2.00 เมตร 
 สภาพแวดล�อมและมลภาวะ 
 ควรมีสภาพแวดล�อมท่ีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และควรต้ังอยู6ห6างจากแหล6งอบายมุข

ฝุWนละออง กลิ่น หรือเสียงท่ีรบกวน มีการจัดระบบสุขาภิบาล การระบายน้ํา การระบายอากาศ และ
การจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให�เหมาะสม ไม6ปล6อยให�เปCนแหล6งเพาะ หรือแพร6เชื้อโรคโดยเฉพาะต�องกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลทุกวัน 

 พ้ืนท่ีเล3นกลางแจ�ง 
 ต�องมีพ้ืนท่ีเล6นกลางแจ�ง เฉลี่ยไม6น�อยกว6า 2.00 ตารางเมตร ต6อจํานวนเด็ก 1 คน โดย

จัดให�มีเครื่องเล6นกลางแจ�งท่ีปลอดภัย และมีจํานวนเพียงพอกับเด็ก ควรเปCนพ้ืนสนามหญ�า ดิน ทราย 
หรือวัสดุท่ีอ6อนนุ6ม ในกรณีท่ีไม6สามารถจัดให�มี ท่ีเล6นกลางแจ�ง เปCนการเฉพาะ หรือในสถานท่ีอ่ืนๆ ได� 
ควรปรับใช�ในบริเวณท่ีร6มแทน โดยมีพ้ืนท่ีตามเกณฑ�กําหนดหรืออาจจะจัดกิจกรรมกลางแจ�งสําหรับ
เด็กในสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม เช6น ในบริเวณลานวัด หรือในสวนสาธารณะในกรณีท่ีนําเด็กออกไป
เล6นนอกศูนย� จะต�องคํานึงถึงความปลอดภัยและการดูแลอย6างใกล�ชิดเปCนสําคัญ โดยให�เด็กมีกิจกรรม
กลางแจ�งอย6างน�อย 1 ชั่วโมง ในแต6ละวัน 

 ระเบียง 
 ต�องมีความกว�างของระเบียงไม6น�อยกว6า 1.50 เมตร หากมีท่ีนั่งตามระเบียงต�องกว�างไม6

น�อยกว6า 1.75 เมตร ขอบระเบียงต�องสูงจากท่ีนั่งไม6น�อยกว6า 70.00 เซนติเมตร กรณีท่ีมีอาคารสูง 2 
ชั้นข้ึนไป ควรมีลูกกรงก้ันเพ่ือความปลอดภัยของเด็ก นอกจากนี้ควรตรวจสอบสภาพความคงทน 
แข็งแรง และสภาพการใช�งานให�ปลอดภัยสําหรับเด็กอยู6เสมอ 

ด�านความปลอดภัย 
 1) มาตรการป5องกันความปลอดภัย 
  1.1 ติดต้ังระบบและอุปกรณ�ในการรักษาความปลอดภัย หรือเครื่องตัดไฟภายใน

บริเวณอาคาร 
  1.2 มีการติดต้ังอุปกรณ� เครื่องดับเพลิงอย6างน�อย 1 เครื่อง ต6อพ้ืนท่ี 150 ตาราง

เมตร และถังดับเพลิงติดต้ังสูงจากพ้ืนถึงหัวถัง ไม6เกิน 1.50 เซนติเมตร ต�องมีการตรวจสอบอย6าง
สมํ่าเสมอ เพ่ือให�สามารถใช�งานได�ตามปกติ 

  1.3 ติดต้ังปลั๊กไฟให�สูงจากพ้ืนไม6น�อยกว6า 1.50 เมตร ถ�าติดต้ังตํ่ากว6าท่ีกําหนด 
จะต�องมีฝาปAดครอบ เพ่ือปOองกันไม6ให�เด็กเล6นได� และควรหลีกเลี่ยงการใช�สายไฟต6อพ6วง 
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  1.4 หลีกเลี่ยงเครื่องใช�ไฟฟOา และอุปกรณ�ต6างๆ ท่ีทําด�วยวัสดุแตกหักง6ายหรือแหลมคม 
หากเปCนไม� ต�องไม6มีเสี้ยนไม� หรือเหลี่ยมคม 

  1.5 จัดให�มีตู�เก็บยา และเครื่องเวชภัณฑ�สําหรับปฐมพยาบาลวางไว�อยู6ในท่ีสูง 
สะดวกต6อการหยิบใช� และเก็บไว�ในท่ีปลอดภัย ให�พ�นมือเด็ก 

  1.6 จัดให�มีวัสดุกันลื่น ในบริเวณห�องน้ํา ห�องส�วมท่ีมีลักษณะลื่น และเก็บสาร
จําพวกเคมีหรือน้ํายาทําความสะอาดไว�ในท่ีปลอดภัย ให�พ�นมือเด็ก วัสดุกันลื่นท่ีใช�ในห�องน้ํา-ห�องส�วม 
ต�องทําความสะอาดสมํ่าเสมอ 

  1.7 ไม6มีหลุม บ6อน้ํา หรือเศษวัสดุอ่ืนๆ ท่ีอาจเปCนอันตราย ต6อเด็กในบริเวณโดยรอบ
ตัวอาคาร รวมท้ังไม6ควรปลูกต�นไม�ท่ีมีหนามแหลมคม 

  1.8 มีระบบการลHอกประตูในการเข�า-ออก นอกบริเวณอาคาร สําหรับเจ�าหน�าท่ีเปAด-
ปAดได�ควรมีกริ่งสัญญาณเรียกไว�ท่ีหน�าประตู สําหรับห�องครัว และท่ีประกอบอาหาร ควรมีประตูเปAด-
ปAด ท่ีปลอดภัยเด็กเข�าไปไม6ได� 

  1.9 ติดต้ังอุปกรณ�เพ่ือปOองกันพาหะนําโรค เช6น มุ�งลวด ฯลฯ และมีมาตรการในการ
ดูแลรักษาความสะอาดและปOองกันด�านสุขอนามัย 

  1.10 มีตู� หรือชั้นเก็บวัสดุอุปกรณ� และสื่อการเรียนรู�ท่ีแข็งแรง ม่ันคง มีความสูง 
ขนาดท่ีเหมาะสมกับเด็กเล็ก สําหรับสิ่งของเครื่องใช� วัสดุอุปกรณ� ท่ีอาจเปCนอันตรายต6อเด็กนั้น ควร
จัดแยกให�พ�นมือเด็ก 

  1.11 กรณีท่ีองค�กรปกครองส6วนท�องถ่ินหรือศูนย�พัฒนาเด็กเล็กจัดให�มีบริการรถ
รับส6งเด็กนักเรียนในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ต�องกําหนดมาตรการด�านความปลอดภัยของรถรับส6ง
นักเรียนในเรื่องต6างๆ เช6น สภาพรถรับส6งท่ีต�องมีสภาพรถสมบูรณ� ปลอดภัย และมีการตรวจสภาพรถ
อยู6เปCนประจํา ด�านการตรวจสอบทะเบียนและบัญชีรายชื่อเด็กนักเรียนท่ีใช�บริการรถรับส6งประจําวัน 
ความปลอดภัยในการขับข่ี และความประพฤติของพนักงานขับรถ ข�อปฏิบัติของครูผู�ควบคุมเด็ก
นักเรียนประจํารถ เปCนต�น 

 2) มาตรการเตรียมความพร�อมรับสถานการณ,ฉุกเฉิน และอันตรายต3างๆ 
  2.1 มีการฝQกซ�อมสําหรับการปOองกันอุบัติภัย ไม6น�อยกว6าป\ละ 1 ครั้ง 
  2.2 บุคลากรในศูนย�ควรได�รับการอบรมด�านการปฐมพยาบาลเบ้ืองต�น การปOองกัน

อุบัติภัยและความเจ็บปWวยฉุกเฉินของเด็ก 
  2.3 มีโทรศัพท�และหมายเลขโทรศัพท�ฉุกเฉินของส6วนราชการต6างๆ เช6น สถานี

ตํารวจหน6วยปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล ไว�เพ่ือติดต6อได�อย6างทันท6วงที กรณีเกิด
เหตุการณ�คับขัน หรือจําเปCนท่ีอาจเปCนอันตรายต6อเด็ก และควรมีอุปกรณ� เครื่องมือเครื่องใช�สําหรับ
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต�นประจําไว� 

  2.4 มีสมุดบันทึกข�อมูลสุขภาพ และพัฒนาการของเด็ก 
  2.5 มีมาตรการในการรับ-ส6งเด็ก กรณีเกิดสถานการณ�ฉุกเฉินและอันตรายต6างๆ 

อย6างเปCนระบบ 
  2.6 มีแผนและแนวทางปฏิบัติกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึนกับเด็กท่ีจะต�องดําเนินการ

ช6วยเหลือโดยด6วน 
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  2.7 มีการสํารวจ ประเมิน และจัดการจุดเสี่ยงอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อม (กรม
ส6งเสริมการปกครองท�องถ่ิน, 2553, หน�า 27-35) 

สภาพแวดล�อมโดยรอบมีอิทธิพลต6อการเรียนรู�ของบุคคล บุคคลท่ีอยู6ในสภาพแวดล�อมท่ีดี
ย6อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ตามสภาพแวดล�อมไปในแนวทางท่ีดี ในทางการศึกษาหรือ การ
เรียนการสอนจึงได�เน�นให�มีการจัดสภาพแวดล�อมทางการเรียนรู�โดยรอบตัวผู�เรียน โดยเฉพาะการจัด
สภาพแวดล�อมในห�องเรียน ซ่ึงจะมีอิทธิพลต6อผู�เรียนเปCนอย6างยิ่งเนื่องจากผู�เรียนต�องใช�เวลาส6วนใหญ6
อยู6ในห�องเรียน และครูก็ได�ใช�ห�องเรียนเปCนแหล6งกลางในการจัดประสบการณ�ให�กับผู�เรียน ดังนั้นการ
จัดห�องเรียนให�เอ้ือต6อการเรียนรู�ของผู�เรียน จึงเปCนเรื่องสําคัญในการสร�างประสิทธิภาพทางการเรียนรู�
สําหรับผู�เรียน (เท้ือน ทองแก�ว, 2550, หน�า 74-81)  

ห�องเรียนเปCนสภาพท่ีท่ีผู�เรียนใช�เรียนรู�สิ่งต6าง ๆ ท้ังวิชาความรู� การฝQกความคิด การปฏิบัติ
และการคบหาสมาคมกับบุคคลอ่ืน เปCนสถานท่ีปฏิบัติกิจกรรมส6วนตัว กิจกรรมท่ีผู�เรียนสนใจความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและใช�เปCนท่ีพักผ6อนยามว6าง ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงห�องเรียนอยู6เสมอ เพ่ือ
เปCนการสร�างบรรยากาศใหม6 ๆ ให�กับผู�เรียนอันจะทําให�ผู�สอนและผู�เรียนเกิดความสบายใจและควรมี
ความเปCนระเบียบ สะอาด และสวยงามเพราะจะทําให�ห�องเรียนน6าอยู6 เพ่ือเรียกความสนใจของผู�เรียน 
ห�องเรียนควรมีการเสริมสร�างลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค� ซ่ึงอาจจัดในรูปของปOายนิเทศ 
คําขวัญ และมุมต6าง ๆ เพ่ือกระตุ�นให�ผู� เรียนเกิดความรู� และเปCนการโน�มน�าวจิตใจให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ควรจัดบรรยากาศให�เหมาะสมกับวัยและสอดคล�องกับการดําเนินชีวิตของ
ผู�เรียน เช6น การจัดการบริการแนะแนวสนองความต�องการของผู�เรียน การกําหนดให�ผู�เรียนได�
รับผิดชอบงานเพ่ือสังคมส6วนรวมท้ังในห�องเรียนแบะนอกห�องเรียนด�วยการให�มีกิจกรรมการทํางาน
กลุ6มงานและงานบริการ โดยจัดให�มีการสรุปและเน�นความรู�ความเข�าใจเนื้อหาของบทเรียนเพ่ิมเติมใน
เวลาพักหรือนอกเวลาเรียน การจัดและตกแต6งห�องเรียนเพ่ือให�เกิดประโยชน�ต6อการเรียนรู�ของผู�เรียน
จะต�องยึดหลักการจัดท่ีเปลี่ยนแปลงได�อยู6 เสมอตามความจําเปCนของการเรียนรู� ซ่ึงเปCนการ
เปลี่ยนแปลงสภาพของสิ่งเร�าเพ่ือกระตุ�นให�เกิดการเรียนรู�ในสิ่งใหม6 ๆ การจัดสภาพแวดล�อมทางด�าน
กายภาพภายในห�องเรียนควรจัด ดังนี้ 

 1) การจัดท่ีนั่งของผู�เรียน ควรคํานึงทางท่ีผู�เรียนจะต�องใช�เดินไปมาหากัน และความ
คล6องตัวในการเคลื่อนย�ายในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู� การจัดท่ีนั่งอาจจัดเปCนท่ีสั่งรายบุคคลหรือ
เปCนรายกลุ6มก็ได� ซ่ึงมีลักษณะแตกต6างกันออกไป ตามกิจกรรมการเรียนการสอนมีท่ีว6างพอท่ีจะให�เด็ก
ร6วมกิจกรรม 

 2) การจัดห�องเรียนและวัสดุอุปกรณ� ห�องเรียนท่ีดีเปรียบเสมือนบ�านท่ีดี ผู�อยู6อาศัยจะ
อยู6อย6างมีความสุข การจัดห�องเรียนได�อย6างถูกต�องเหมาะสมเปCนการปลูกฝKงนิสัยท่ีดีให�แก6ผู�เรียนการ
จัดห�องเรียนควรคํานึงถึง 

   2.1 สภาพห�องเรียน ต�องอยู6ในสภาพท่ีดีและใช�การได�เปCนสัดส6วนมีความเหมาะสม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

   2.2 ขนาดห�องเรียนต�องกว�างพอเหมาะกับจํานวนผู�เรียน และมีเนื้อท่ีเพียงพอใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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   2.3 สุขลักษณะของห�องเรียน ห�องเรียนควรเปCนห�องท่ีมีอากาศถ6ายเทได�ดี มีแสง
สว6างพอเหมาะ ปราศจากสิ่งรบกวนต6าง ๆ เช6น เสียง กลิ่น ควัน เปCนต�น และมีความสะอาด 

   2.4 การจัดตกแต6งห�องเรียน เม่ือมีห�องเรียนท่ีมีขนาดและลักษณะเหมาะสมแล�ว 
ห�องเรียนควรจะได�รับการตกแต6ง  

การจัดห�องเรียนให� มีความปลอดภัย และเอ้ือต6อการเรียนรู�เปCนสิ่งสําคัญในการสร�าง
ประสิทธิภาพทางการเรียนรู�สําหรับผู�เรียน ซ่ึงควรมีแนวทางดังต6อไปนี้  

 1) การควบคุมแสง ห�องเรียนควรจะออกแบบให�สามารถควบคุมแสงได� ระบายลมได�ดี 
ห�องเรียนท่ีมีหน�าต6างไม�จะควบคุมแสงได�ง6ายกว6าหน�าต6างกระจก ถ�าหากว6าเปCนหน�าต6างกระจกก็ต�อง
มีผ�าม6านสีเข�ม ส6วนจะให�เข�มมากน�อยแค6ไหน จะต�องทดลองหรือพิจารณาดูว6า ถ�าต�องการฉายสไลด�ก็
อาจต�องใช�ห�องท่ีมืดมากกว6าห�องท่ีใช�ฉายภาพโปร6งใส 

 2) แสงสว6าง การดูโทรทัศน� ภาพยนตร� และฟAล�มสตริป ไม6ควรท่ีจะดูในท่ีมืดสนิทควรจัด
ให�มีแสงสว6างเพียงพอท่ีสามารถจดโน�ตได� ตามหลักการแล�วความมืดไม6ได�ช6วยเกิดบรรยากาศการ
เรียนการสอน 

 3) ปลั๊กไฟ ในแต6ละห�องควรมีปลั๊กไฟประมาณ 4-5 แห6ง หรือมากกว6า ติดไว�ในท่ีต6าง ๆ 
กันตามผนังห�องง ท่ีจะต้ังเครื่องฉายภาพโปร6งใส หรืออุปกรณ�โสตทัศนศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีจะนําไปใช�ได�ตรง
จุดท่ีต�องการใช� อาจจัดไว�มุมห�อง กลางห�อง และด�านหน�าห�อง 

 4) การปOองกันแสงสะท�อน ในห�องเรียนขนาดใหญ6อาจจะมีปKญหาในการใช�เสียงผู�เรียน
คนท่ีนั่งข�างหลังอาจไม6ได�ยินเสียงครูผู�สอน จึงจําเปCนต�องใช�เครื่องขยายเสียง ซ่ึงจะต�องทดสอบให�ได�
ยินท่ัวห�องไม6เกิดเสียงสะท�อนหรือเสียงก�อง 

 5) การกําหนดสถานท่ีของครู ครูอาจยืนหน�าชั้นเรียนท่ีผู�เรียนสามารถมองเห็นได�ท่ัวชั้น 
ถ�าหากมีการยายห�องเรียนออกไป อาจทําให�ผู�เรียนบางคนอยู6ห6างไกลจนเห็นครูไม6ชัด เม่ือจําเปCนต�อง
ขยายห�องเรียนออกไป ควรได�ยกพ้ืนหน�าห�องให�สูงข้ึน สามารถเลื่อนออกได�เม่ือไม6ต�องการใช� 

 6) เพดาน สถานศึกษาสมัยใหม6บางแห6งต�องการประหยัดค6าก6อสร�าง และต�องการพ้ืนท่ี
ในห�องเรียนจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช6น ในห�องเรียนจัดกิจกรรท่ีหลากหลาย เช6น ใช�ฉายเครื่องฉาย
ภาพโปร6งใส เปCนต�น ดังนั้นเพดานของห�องไม6ควรตํ่ากว6า 10 ฟุต และมีพ้ืนท่ีกว�างท่ีสามารถเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมได�ง6าย สามารถจัดสอนได�เปCนทีม กลุ6มกิจกรรม และการศึกษาเปCนรายบุคคล (เท้ือน ทองแก�ว, 
2550, หน�า 74-81) 
 ตามท่ีกล6าวมาข�างต�นพร�อมตัวอย6างการวางแผนจัดสภาพแวดล�อมในห�องเรียนรูปแบบต6างๆ 
กัน ซ่ึงสามารถนํามาดัดแปลงให�เหมาะสมกับสภาพของห�องเรียนเดิมท่ีมีอยู6 หรือถ�าจะสร�างห�องเรียน
ข้ึนใหม6จะได�มีตัวอย6าง ซ่ึงก6อให�เกิดแนวคิด ท้ังนี้จะต�องคํานึงถึงปKจจัยประกอบท่ีสําคัญหลาย
อย6างเช6นวัตถุประสงค�ของการวางแผนจัดห�องเรียน เพ่ือประโยชน�อะไร มุ6งจัดสภาพแวดล�อมการ
เรียนรู�ท่ีจะเน�นอะไร ต�องการให�ผู�เรียน เรียนรู�ด�วยตนเอง หรือเรียนเปCนลักษณะใด และท่ีสําคัญอย6าง
ยิ่งคืองบประมาณ ถ�ามีงบประมาณมากพอท่ีจะสร�างแบบใดก็ได�ไม6ยุ6งยาก แต6ถ�าขาดงบประมาณก็ต�อง
คํานึงถึงหลักประหยัด แต6ให�ผู�เรียนได�ประสบการณ� จากการทํากิจกรรมต6าง ๆ .ในห�องเรียนให�เกิด
ประโยชน�สูงสุด และต�องคํานึงถึงว6าการวางแผนจัดสภาพแวดล�อมทางการเรียนรู�นี้จัดเพ่ือผู�เรียน ให�
ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�สูงสุด มิได�เน�นความสวยงามเพียงอย6างเดียว การวางแผนมีสภาพแวดล�อม
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ทางการเรียนรู�ในห�องเรียนยุคใหม6จึงควรได�รับความสนใจเพ่ือให�ก�าวทันต6อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ยุคใหม6ยุคโลกาภิวัฒน� ท่ีนําเอาเทคโนโลยีมาสู6ห�องเรียน สู6ผู�เรียนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพทรัพยากร
มนุษย�ท่ีนําไปสู6การพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต 
 สรุปได�ว6า การจัดห�องเรียนให�สะอาดและมีความเปCนระเบียบเรียบร�อย มีแสงสว6างเพียงพอมี
การถ6านเทอากาศ มีเนื้อท่ีสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได�เหมาะสม กับกิจกรรม ภายใน
ห�องเรียนได�รับการตกแต6งให�อยู6ในสภาพท่ีสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให�เหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน ปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอกท่ีเปCนอุปสรรคต6อการเรียนในชั้น มีวัสดุและ
อุปกรณ�การสอนอย6างเพียงพอและอยู6ในสภาพท่ีใช�การได� มีปOายนิเทศเพ่ือติดตามข6าวสาร และผลงาน
ของผู�เรียน การแสดงผลงานดีเด6นของผู�เรียน มีมุมเสริมสร�างความรู�ตามกลุ6มประสบการณ�ต6างๆ และ
มุมหนังสือให�ผู�เรียนได�อ6านอย6างหลากหลาย 
 
2.3 การพัฒนาสภาพแวดล@อมที่เอ้ือต#อการเรียนรู@ 
 2.3.1 สภาพแวดล@อมภายในและการจัดมุมเสริมทักษะและการพัฒนาการเด็ก 

การจัดสภาพแวดล5อมให5กับเด็กปฐมวัยมีความสําคัญอย#างยิ่ง เพราะช#วยส#งเสริมพัฒนาการ  
ท้ังด5านร#างกาย อารมณ� จิตใจ สังคม และสติปHญญา หากจัดสภาพแวดล5อมท่ีเหมาะสมจะเอ้ือต#อการ
เรียนรู5ของเด็กปฐมวัย ซ่ึงการจัดสภาพแวดล5อมให5กับเด็กปฐมวัยจําเป�นอย#างยิ่งท่ีจะต5องจัดให5
เหมาะสม สอดคล5องกับวัยและธรรมชาติของเด็กปฐมวัย (พรรัก อินทามระ, 2550, หน5า 47-49) 

การจัดสภาพแวดล@อมภายในห@องเรียน 
การจัดสภาพแวดล5อมจะต5องคํานึงถึงสิ่งต#อไปนี้ 
 1) ความสะอาด ความปลอดภัย 
 2) ความมีอิสระอย#างมีขอบเขตในการเล#น 
 3) ความสะดวกในการทํากิจกรรม 
 4) ความพร5อมของอาคารสถานท่ี เช#น ห5องเรียน ห5องน้ําห5องส5วม สนามเด็กเล#น ฯลฯ 
 5) ความเพียงพอ เหมาะสมในเรื่องขนาด น้ําหนัก จํานวน สีของสื่อและเครื่องเล#น 
 6) บรรยากาศในการเรียนรู5 การจัดท่ีเล#นและมุมประสบการณ�ต#างๆ 
สภาพแวดล@อมภายในห@องเรียน 
หลักสําคัญในการจัดต5องคํานึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด เปLาหมายการพัฒนาเด็ก 

ความเป�นระเบียบ ความเป�นตัวของเด็กเอง ให5เด็กเกิดความรู5สึกอบอุ#น ม่ันใจ และมีความสุข ซ่ึงอาจ
จัดแบ#งพ้ืนท่ีให5เหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมตามหลักสูตร ดังนี้ 

 1) พ้ืนท่ีอํานวยความสะดวกเพ่ือเด็กและผู5สอน 
  1.1 ท่ีแสดงผลงานของเด็ก อาจจัดเป�นแผ#นปLาย หรือท่ีแขวนผลงาน 
  1.2 ท่ีเก็บแฟLมผลงานของเด็ก อาจจัดทําเป�นกล#องหรือจัดใส#แฟLมรายบุคคล 
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  1.3 ท่ีเก็บเครื่องใช5ส#วนตัวของเด็ก อาจทําเป�นช#องตามจํานวนเด็ก 
  1.4 ท่ีเก็บเครื่องใช5ของผู5สอน เช#น อุปกรณ�การสอน ของส#วนตัวผู5สอน ฯลฯ 
  1.5 ปLายนิเทศตามหน#วยการสอนหรือสิ่งท่ีเด็กสนใจ 
 2) พ้ืนท่ีปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหว ต5องกําหนดให5ชัดเจน ควรมีพ้ืนท่ีท่ีเด็ก

สามารถจะทํางานได5ด5วยตนเอง และทํากิจกรรมร#วมกันในกลุ#มเล็ก หรือกลุ#มใหญ# เด็กสามารถ
เคลื่อนไหวได5อย#างอิสระจากกิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่งโดยไม# รบกวนผู5อ่ืน 

 3) พ้ืนท่ีจัดมุมเล#นหรือมุมประสบการณ� สามารถจัดได5ตามความเหมาะสมข้ึนอยู#กับ
สภาพของห5องเรียน จัดแยกส#วนท่ีใช5เสียงดังและเงียบออกจากกัน เช#น มุมบล็อกอยู#ห#างจากมุม
หนังสือ มุมบทบาทสมมติอยู#ติดกับมุมบล็อก มุมวิทยาศาสตร�อยู#ใกล5มุมศิลปะ ฯลฯ ท่ีสําคัญจะต5องมี
ของเล#น วัสดุอุปกรณ�ในมุมอย#างเพียงพอต#อการเรียนรู5ของเด็ก การเล#นในมุมเล#นอย#างเสรี มักถูก
กําหนดไว5ในตารางกิจกรรมประจําวัน เพ่ือให5โอกาสเด็กได5เล#นอย#างเสรีประมาณวันละ 60 นาที การ
จัดมุมเล#นต#างๆ ผู5สอนควรคํานึงถึงสิ่งต#อไปนี้ 

  3.1 ในห5องเรียนควรมีมุมเล#นอย#างน5อย 3-5 มุม ท้ังนี้ข้ึนอยู#กับพ้ืนท่ีของห5อง 
  3.2 ควรมีการผลัดเปลี่ยนสื่อของเล#นตามมุมบ5าง ตามความสนใจของเด็ก 
  3.3 ควรจัดให5มีประสบการณ�ท่ีเด็กได5เรียนรู5ไปแล5วปรากฏอยู#ในมุมเล#น เช#น เด็ก

เรียนรู5เรื่องผีเสื้อ ผู5สอนอาจจัดให5มีการเลี้ยงหนอน หรือมีผีเสื้อสต�าฟใส#กล#องไว5ให5เด็กดูในมุม
ธรรมชาติศึกษาหรือมุมวิทยา ศาสตร� ฯลฯ 

  3.4 ควรเปvดโอกาสให5เด็กมีส#วนร#วมในการจัดมุมเล#น ท้ังนี้เพ่ือจูงใจให5เด็กรู5สึกเป�น
เจ5าของ อยากเรียนรู5 อยากเข5าเล#น 

  3.5 ควรเสริมสร5างวินัยให5กับเด็ก โดยมีข5อตกลงร#วมกันว#าเม่ือเล#นเสร็จแล5วจะต5อง
จัดเก็บอุปกรณ�ทุกอย#างเข5าท่ีให5เรียบร5อย 

การจัดแสดงผลงานและการเก็บของ ควรคํานึงถึงเรื่องต#อไปนี้ 
 - จัดให5มีท่ีแสดงผลงานเสนอภาพเขียน หรืองานหัตถกรรมเด็กๆ 
 - จัดท่ีแสดงให5น#าสนใจและสดชื่น 
 - ให5เด็กเห็นของแปลกๆ ใหม#ๆ ท่ีเด็กไม#เคยเห็น 
 - ส#งเสริมให5เด็กๆ รู5จักเลือกสรรว#าจะทําอะไร จัดแสดงอะไร ฯลฯ 
 - กระตุ5นให5เกิดความอยากรู5อยากเห็น 
 - สอนให5รู5จักจัดของเป�นกลุ#ม และเลือกของออกมาใช5ตามความต5องการ 
 - สร5างนิสัยในการเก็บของให5เป�นท่ีเป�นทาง 
 
 



 

 

25 

การจัดมุมเสริมทักษะและการพัฒนาเด็ก (มุมประสบการณ9) 
มุมเสริมทักษะและการพัฒนาการเด็กหรือมุมประสบการณ� เป�นสถานท่ีจัดไว5ในห5องเรียน

เพ่ือให5เด็กได5เล#นสื่อและเครื่องเล#นประเภทต#างๆ โดยมุมเสริมทักษะและการพัฒนาการเด็ก (มุม
ประสบการณ�) จะมีสื่อและเครื่องเล#นจัดไว5ให5เด็กได5เล#น ซ่ึงแต#ละมุมประสบการณ�จะมีลักษณะ
แตกต#างกัน ภายในห5องเรียนควรจัดมุมประสบการณ�ให5เด็กเล#นอย#างน5อย 5 มุมประสบการณ� ท้ังนี้ 
ควรจัดมุมสงบกับมุมท่ีส#งเสียงดัง ไว5ห#างกัน มุมท่ีเด็กต5องใช5สมาธิในการเล#นหรือทํากิจกรรมควรอยู#
ใกล5กัน มุมท่ีเล#นแล5วทําให5เกิดเสียงดังก็ควรอยู#ใกล5กัน เช#น มุมหนังสือกับ มุมเกมการศึกษาอยู#ใกล5กัน
ได5 มุมศิลปะกับมุมบล็อกอยู#ใกล5กัน เป�นต5น 

 มุมท่ีจัดให5เด็กได5เล#นมีดังต#อไปนี้ 
 1) มุมบ5าน มุมร5านค5า มุมวัด มุมหมอ มุมเกษตรกร ฯลฯ 
  จัดเพ่ือให5เด็กได5เล#นในสิ่งท่ีตนชอบ เรียนรู5บทบาทหน5าท่ีของบุคคลต#างๆ ในครอบครัว 

สังคม สิ่งท่ี จะได5ควบคู#กันมา คือ การใช5ภาษา การปรับตัวให5เข5ากับเพ่ือน การพัฒนาทางอารมณ� 
สังคม และสติปHญญา 

 สื่ออุปกรณ�ท่ีจัดในมุมนี้ ได5แก# เครื่องครัว เครื่องใช5ในบ5าน เช#น เสื่อ หมอน กระจก 
ตุ�กตา เสื้อผ5าตุ�กตา เครื่องแบบของคนอาชีพต#างๆ เช#น หมอ ตํารวจ ทหาร เครื่องใช5ในการประกอบ
อาชีพ เช#น กระบุง ตะกร5า ไม5คาน เครื่องมือจับปลา รองเท5า และเสื้อผ5าท่ีไม#ใช5แล5ว สําหรับเด็กแสดง
บทบาทสมมติ อุปกรณ�เหล#านี้ควรทําชั้นวางหรือจัดวางไว5ในลังไม5 ลังกระดาษ แยกเป�นหมวดหมู# ไม#
ควรใช5ของท่ีทําด5วยแก5ว กระเบ้ืองหรือพลาสติกท่ีใช5เป�นอันตรายกับเด็ก 

 2) มุมหนังสือ 
 แม5จะไม#มีการสอนอ#านเขียน สําหรับเด็กระดับปฐมวัยแต#การหาภาพสวยๆ นิทานภาพ

มาจัดวางไว5ย#อมเป�นสิ่งจูงใจให5แก#เด็กได5มาจับต5องเปvดดู เป�นการปลูกฝHงนิสัยรักการอ#านไปโดยไม#รู5ตัว 
สิ่งประกอบสําหรับมุมนี้คือ เสื่อ หมอน รูปทรงต#างๆ จะช#วยจูงใจให5เด็กอยากนั่งนอนอ#านในท#วงท#า
สบายๆ ก#อให5เกิดความเพลิดเพลิน ท้ังท่ีอ#านไม#ได5แต#ก็จะสนุกสนานเพลิดเพลินกับรูปสวยๆ เหล#านั้น 

 3) มุมธรรมชาติศึกษาหรือมุมวิทยาศาสตร� 
 เป�นมุมท่ีเด็กจะศึกษาหาความรู5ด5วยการสังเกตทดลองด5วยตนเอง จึงต5องจัดหาอุปกรณ� 

เช#น เครื่องชั่ง ตัวอย#างพืช เปลือกหอย สําลี กระดาษ หินชนิดต#างๆ ฯลฯ นํามาจัดวางไว5เป�น
หมวดหมู# เพ่ือให5เด็กค5นคว5าหาความรู5ด5วยตนเอง 

 4) มุมบล็อก 
 บล็อก หมายถึง แท#งไม5หรือวัสดุทดแทนอย#างอ่ืน เช#น กล#องชนิดต#างๆ บล็อกแต#ละชุด

อาจมีแบบและจํานวนแตกต#างกัน บางชุดมีขนาดเล็ก มีจํานวนเพียง 20 ชิ้นบางชุดก็มีขนาดใหญ# 
จํานวนอาจมากถึงกว#า ร5อยชิ้น บล็อกเหล#านี้อาจทําข้ึนเองได5จากเศษไม5นํามาตกแต#งให5เป�นรูปทรง 
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ข5อควรระวังคือต5องขัดให5เรียบร5อย ไม#มีเสี้ยนแยกเก็บใส#กล#องหรือลังไว5 ถ5าไม#ต5องการเกิดเสียงรบกวน
เวลาเล#นก็หาเสื่อปูรองรับมุมนี้ไว5 พอท่ีเด็กจะนั่งเล#นได5คราวละ 3-4 คน และควรให5ห#างจากมุม
หนังสือท่ีต5องการความสงบเงียบ 

 5) มุมเกมการศึกษา 
 พลาสติกสร5างสรรค� เครื่องเล#นสัมผัส ในมุมนี้เป�นมุมท่ีฝ�กเด็กในเรื่องการรับรู5ทางสายตา 

การคิดหาเหตุผล และการทํางานสัมพันธ�ระหว#างตาและมือ ประกอบไปด5วยเกมการศึกษา พลาสติก
สร5างสรรค� กล#องหยอดบล็อก ลูกปHด สําหรับร5อยอาจมีแบบร5อยไว5ให5เด็กด5วย 

 6) มุมเครื่องเล#นสัมผัส 
 มุมนี้เป�นมุมท่ีฝ�กเด็กในเรื่องการรับรู5ทางสายตา การสังเกต การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู# 

ภาษา การคิดหาเหตุผล ความคิดสร5างสรรค� และการทํางานสัมพันธ�ระหว#างตาและมือ ประกอบไป
ด5วยสื่อ เครื่องเล#นต#างๆ เช#น พลาสติกสร5างสรรค� กล#องหยอดบล็อก ลูกปHดสําหรับร5อย ฯลฯ  

 7) กระบะทราย 
 กระบะทรายในมุมห5องเรียน จัดไว5เพ่ือให5เด็กมีโอกาสตกแต#งกระบะทรายเก่ียวกับเรื่องท่ี

ใกล5ตัวเด็ก เช#น เรื่องบ5านจัดแบ#งเป�นส#วน ส#วนท่ีเป�นบ5าน ต5นไม5 รั้ว คน สัตว�เลี้ยง จึงต5องจัดหาอุปกรณ�ท่ี
เก่ียวข5องไว5 ควรวางกระบะให5อยู#ในระดับท่ีเด็กจะยืนเล#นได5 และเตรียมอุปกรณ�ไว5ให5 เช#น ถ5วยตวง 
ขวด ช5อน ตัวสัตว�พลาสติก ต5นไม5จําลอง ฯลฯ เพ่ือให5เด็กนํามาจัดตามความคิดสร5างสรรค�ของตนเอง 

กล#าวโดยสรุป การพัฒนาสภาพแวดล5อมและสร5างบรรยากาศในการเรียนการสอน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู5ของผู5เรียนนั้น นอกจากจะข้ึนอยู#กับปHจจัยท่ีสําคัญคือการ
สอนของครูหรือรูปแบบการเรียนการสอน ท่ีครูนํามาใช5ในห5องเรียนแล5ว ยังมีปHจจัยหรือองค�ประกอบ
ท่ีมีผลต#อการเรียนรู5อย#างแท5จริง อีกอย#างหนึ่งคือ สภาพแวดล5อมทางการเรียนการสอนโดยเฉพาะ
อย#างยิ่งสภาพแวดล5อมภายในโรงเรียน สภาพแวดล5อมภายในโรงเรียน สามารถจําแนกได5เป�น 2 
ประเภท คือ สภาพแวดล5อมทางกายภาพ และสภาพแวดล5อมทางจิตภาพ ซ่ึงเป�นสภาพแวดล5อมท่ีเกิด
จากปฏิสัมพันธ�ระหว#างบุคคล กล#าวคือเป�นปฏิสัมพันธ�ท่ีเกิดข้ึนระหว#างครูกับนักเรียนและระหว#าง
นักเรียนกับนักเรียน สภาพแวดล5อมด5านกายภาพ และสภาพแวดล5อมด5านปฏิสัมพันธ� เป�น
สภาพแวดล5อมท่ีเก่ียวข5องกันและมีส#วนสําคัญในการสนับสนุนส#งเสริมการเรียนรู5ของผู5เรียนใน
ห5องเรียน เม่ือสภาพแวดล5อมของห5องเรียนมีผลโดยตรงต#อประสิทธิภาพของการเรียนการสอนเช#นนี้แล5ว 
ครูในฐานะท่ีรับผิดชอบท้ังการสอนและการจัดสภาพแวดล5อม จึงควรจัดสภาพแวดล5อมให5มีประสิทธิภาพ  
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2.4 สภาพพ้ืนที่ที่ใช@ในการวิจัย 
2.4.1 การแบ#งเขตการปกครอง 
การปกครองส#วนภูมิภาค 
การปกครอง แบ#งออกเป�น 12 ตําบล 150 หมู#บ5าน ดังนี้ 
 1) ตําบลหัวช5าง (Hua Chang)  ประกอบด5วย 15 หมู#บ5าน  
 2) ตําบลหนองผือ (Nong Phue)  ประกอบด5วย 11 หมู#บ5าน  
 3) ตําบลเมืองหงส� (Mueang Hong)  ประกอบด5วย 17 หมู#บ5าน  
 4) ตําบลโคกล#าม (Khok Lam)  ประกอบด5วย 16 หมู#บ5าน  
 5) ตําบลน้ําใส (Nam Sai)   ประกอบด5วย 10 หมู#บ5าน  
 6) ตําบลดงแดง (Dong Daeng)  ประกอบด5วย 16 หมู#บ5าน  
 7) ตําบลดงกลาง (Dong Klang)  ประกอบด5วย 10 หมู#บ5าน  
 8) ตําบลป�าสังข� (Pa Sang)  ประกอบด5วย 14 หมู#บ5าน  
 9) ตําบลอีง#อง (I Ngong)   ประกอบด5วย 9 หมู#บ5าน  
 10) ตําบลลิ้นฟLา (Lin Fa)   ประกอบด5วย 9 หมู#บ5าน  
 11) ตําบลดู#น5อย (Du Noi)  ประกอบด5วย 14 หมู#บ5าน  
 12) ตําบลศรีโคตร (Si Khot)  ประกอบด5วย 9 หมู#บ5าน  
การปกครองส#วนท@องถ่ิน 
ท5องท่ีอําเภอจตุรพักตรพิมานประกอบด5วยองค�กรปกครองส#วนท5องถ่ิน 13 แห#ง ได5แก# 
 เทศบาลตําบลจตุรพักตรพิมาน ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางส#วนของตําบลหัวช5าง (หมู#ท่ี 1-3 บางส#วน) 
 เทศบาลตําบลหนองผือ ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลหนองผือท้ังตําบล 
 เทศบาลตําบลหัวช5าง ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลหัวช5าง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตําบลจตุรพักตรพิมาน) 
 เทศบาลตําบลดงแดง ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลดงแดงท้ังตําบล 
 เทศบาลตําบลโคกล#าม ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลโคกล#ามท้ังตําบล 
 เทศบาลตําบลเมืองหงส� ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลเมืองหงส�ท้ังตําบล 
 เทศบาลตําบลลิ้นฟLา ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลลิ้นฟLาท้ังตําบล 
 องค�การบริหารส#วนตําบลน้ําใส ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลน้ําใสท้ังตําบล 
 องค�การบริหารส#วนตําบลดงกลาง ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลดงกลางท้ังตําบล 
 องค�การบริหารส#วนตําบลป�าสังข� ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลป�าสังข�ท้ังตําบล 
 องค�การบริหารส#วนตําบลอีง#อง ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลอีง#องท้ังตําบล 
 องค�การบริหารส#วนตําบลดู#น5อย ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลดู#น5อยท้ังตําบล 
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 องค�การบริหารส#วนตําบลศรีโคตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลศรีโคตรท้ังตําบล  
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร5อยเอ็ด 8 ศูนย� ประกอบด5วย  
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ5านดงยาง ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร5อยเอ็ด 
 หัวหน5าศูนย�ฯ คือ นางไกรศรี  พรหทสิงห� 
 ครูผู5ดูแลเด็ก จํานวน 8 คน 
 คณะกรรมการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 46 คน  
 นักเรียน จํานวน 125 คน 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตําบลน้ําใส ต.น้ําใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร5อยเอ็ด  
 หัวหน5าศูนย�ฯ คือ นางจิราภรณ�  ใจงาม 
 ครูผู5ดูแลเด็ก จํานวน 8 คน 
 คณะกรรมการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 41 คน  
 นักเรียน จํานวน 87 คน 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ5านป�าแดง ต.ดู#น5อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร5อยเอ็ด  
 หัวหน5าศูนย�ฯ คือ นางทองใส  สุริยา 
 ครูผู5ดูแลเด็ก จํานวน 8 คน 
 คณะกรรมการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 41 คน  
 นักเรียน จํานวน 82 คน 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ5านลิ้นฟLา ต.ลิ้นฟLา อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร5อยเอ็ด  
 หัวหน5าศูนย�ฯ คือ ลําพอง  วรรณสิงห� 
 ครูผู5ดูแลเด็ก จํานวน 7 คน 
 คณะกรรมการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 41 คน  
 นักเรียน จํานวน 65 คน 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ ต.หัวช5าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร5อยเอ็ด 
 หัวหน5าศูนย�ฯ คือ นางเทพสุดา  เอกรัมย� 
 ครูผู5ดูแลเด็ก จํานวน 8 คน 
 คณะกรรมการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 41 คน  
 นักเรียน จํานวน 120 คน 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ5านหนองคูบอน ต.โคกล#าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร5อยเอ็ด 
 หัวหน5าศูนย�ฯ คือ นางบุญน5อม  นุริต  
 ครูผู5ดูแลเด็ก จํานวน 8 คน 
 คณะกรรมการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 41 คน  
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 นักเรียน จํานวน 115 คน 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ5านเมืองหงส� ต.เมืองหงส� อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร5อยเอ็ด 
 หัวหน5าศูนย�ฯ คือ นางสาวสุกัญญา  ขันคํา 
 ครูผู5ดูแลเด็ก จํานวน 7 คน 
 คณะกรรมการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 41 คน  
 นักเรียน จํานวน 75 คน 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตําบลดงแดง ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร5อยเอ็ด 
 หัวหน5าศูนย�ฯ คือ นางกฤตพร  ตรีสอน 
 ครูผู5ดูแลเด็ก จํานวน 8 คน 
 คณะกรรมการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 41 คน  
 นักเรียน จํานวน 83 คน 
2.4.2 ประชากร 
ประชากร มีจํานวน 81,441 คน เป�นชาย 40,325 คน เป�นหญิง 41,116 คน (พ.ศ. 2553) 
ครัวเรือน มีจํานวน 19,198 หลังคาเรือน 
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง   
2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
อรพรรณ รัตนวงศ, (2551, หน�า ก) ได�ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดสภาพแวดล�อมการ

เรียนรู�ในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�การบริหารส6วนตําบล จังหวัดนครนายก 
ผลการศึกษาพบว6า 
 1) ผู�ดูแลเด็กมีการจัดสภาพแวดล�อมการเรียนรู�ในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมอยู6ใน

ระดับปฏิบัติมาก และเม่ือพิจารณาเปCนรายด�านพบว6า ผู�ดูแลเด็กจัดสภาพแวดล�อมการเรียนรู� ด�าน
โภชนาการ ด�านการประเมินผล ด�านการจัดประสบการณ� ด�านการจัดสิ่งแวดล�อม และด�านการ
เลือกใช�สื่อการเรียนรู�อยู6ในระดับมาก 

 2) ผู�ดูแลเด็กท่ีมีสถานภาพแตกต6างกันจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได� 
ภูมิลําเนา มีการจัดสภาพแวดล�อมการเรียนรู�ในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโดยรวมไม6แตกต6างกัน ยกเว�น
ผู�ดูแลเด็กท่ีมีสถานภาพแตกต6างกันตามประสบการณ�ทํางาน และประสบการณ�ฝQกอบรม มีการจัด
สภาพแวดล�อมการเรียนรู�แตกต6างกัน อย6างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

กินรี นวลเป9ยน (2552, หน�า ก) ได�ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการสภาพแวดล�อมของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�การบริหารส6วนตําบลตันหยงดาลอ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปKตตานี 

ผลการศึกษา พบว6า  
 1) สภาพแวดล�อมภายในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก พ้ืนท่ีใช�สอยส6วนใหญ6ไม6ได�มาตรฐานควรมี

การปรับปรุงพ้ืนท่ีใช�สอยให�เพียงพอกับจํานวนเด็ก ห�องนอนควรจัดให�มีมุ�งลวด ห�องสําหรับทํา
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กิจกรรมควรจัดให�มีมุมสําหรับส6งเสริมการเรียนรู� ให�ทําความสะอาดของเล6นเด็กลัดให�เปCนระเบียบ
เรียบร�อย ให�จัดหาของเล6นเด็กท่ีเปCนภูมิปKญญาของท�องถ่ิน ให�เพ่ิมจํานวนห�องน้ําให�เพียงพอและได�
มาตรฐานสําหรับเด็ก 

 2) สภาพแวดล�อมภายนอกศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อาคารและสถานท่ีตั้งส6วนใหญ6ไม6ได�มาตรฐาน 
ควรมีการปรับปรุงอาคารหรือจัดหาสถานท่ีก6อสร�างอาคารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให�ได�มาตรฐาน และ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กทุกแห6งมีพ้ืนท่ีเล6นกลางแจ�งให�ได�มาตรฐานและเพียงพอ ให�มีการจัดสวนปลูกไม�ดอก 
ไม�ประดับ เพ่ือความร6มรื่นและสวยงาม ให�ผู�บริหารท�องถ่ิน คณะกรรมการบริหารศูนย� เจ�าหน�าท่ี 
ผู�ดูแลเด็ก ผู�ปกครอง มีส6วนร6วมในการบริหารจัดการสภาพแวดล�อมของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

เอกชัย อ3อนกล่ัน (2553, หน�า ก) ได�ทําการวิจัยเรื่อง ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กต�นแบบ ท่ีมีการจัด
สภาพแวดล�อมและการบริการท่ีส6งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู�เรียน ตามมาตรฐาน
การศึกษาขององค�กรปกครองส6วนท�องถ่ิน ในเขตอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ� 

ผลการวิจัยพบว6า ศ.อบต.วังแดง ท่ีได�รับรางวัลชนะเลิศ มีการดําเนินงานครบทุกด�านและ
ครบตามเกณฑ�การพิจารณา ต้ังแต6มีแผน มีการดําเนินงาน มีการประเมินและรายงานผลจนถึงการนํา
ผลการดําเนินงานไปปรับปรุงแผนต6อไป ขณะท่ีอีกสองศูนย� ได�แก6 ศ.ทต.ตรอน และ ศ.อบต.บ�านแก6ง 
ท่ีได�รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ขาดการดําเนินงานเพียงข้ันตอนนําข�อเสนอแนะและแนว
ทางแก�ไขไปปรับปรุงแผนการดําเนินงานในครั้งต6อไป 

นอกจากนี้ยังพบว6า คณะกรรมการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย� มีการสร�างการมีส6วนร6วม
ของผู�ปกครองในการกําหนดข�อปฏิบัติในการดูและเด็กร6วมกัน มีการประสานกับสถานีอนามัยในการ
สนับสนุนการเยี่ยมบ�านยามเย็นและมีการจัดกิจกรรมเสริม โดยการให�เด็กและผู�ปกครองมาทํา
กิจกรรมร6วมกันท่ีโรงเรียน 

นุชตรี พูลเพ่ิม (2554, หน�า ก) ได5ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดสภาพแวดล�อมการ
เรียนรู�ในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค�การบริหารส6วนตําบลในจังหวัดอํานาจเจริญ  

ผลการศึกษา พบว6า  
 1) การจัดสภาพแวดล�อมการเรียนรู�ในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค�การบริหารส6วน

ตําบลในจังหวัดอํานาจเจริญ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด�าน พบว6า 
ด�านท่ีมีค6าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด�านการเลือกใช�สื่อการเรียนรู� รองลงมา ได�แก6 ด�านการจัดประสบการณ� 
และด�านการจัดสิ่งแวดล�อม ตามลําดับ  

 2) ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู�ดูแลเด็กท่ีมีต6อการจัดสภาพแวดล�อม 
การเรียนรู�ในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�การบริหารส6วนตําบลในจังหวัดอํานาจเจริญ พบว6า โดยภาพรวม
แตกต6างกันอย6างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณาตามรายด�าน พบว6า ด�านการ
ประเมินผลแตกต6างกันอย6างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และพบว6า ด�านท่ีแตกต6างกันอย6างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 3 ด�าน คือด�านการจัดประสบการณ� ด�านการจัดสิ่งแวดล�อม 
และด�านการเลือกใช�สื่อการเรียนรู� ส6วนด�านโภชนาการไม6แตกต6างกัน 

ประวัตร, จันเทพา (2554, หน�า ก) ได5ทําการวิจัยเรื่อง สภาพแวดล�อมและความปลอดภัย
ของสนามเด็กเล6น ในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค�กรปกครองส6วนท�องถ่ิน และโรงเรียนประถมศึกษา 
อําเภอท6าบ6อ จังหวัดหนองคาย 
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ผลการศึกษา พบว6า  
การจัดสภาพแวดล�อมในสนามเด็กเล6นของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษามี

การจัดวางอุปกรณ�เครื่องเล6นสนามใกล�กัน มีพ้ืนท่ีการตกรอบเครื่องเล6นสนามไม6ปลอดภัยร�อยละ 
95.5 สนามเด็กเล6นของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก มีเครื่องเล6นสนามท่ีไม6เหมาะสมกับพัฒนาการของร6างกาย
ของเด็กร�อยละ 22.2 ได�แก6ราวโค�ง ราวโหน หรือห6วงโหน เนื่องจากร6างกายช6วงบนของเด็กยังไม6
แข็งแรงอาจตกลงมาได� สนามเด็กเล6นมีพ้ืนผิวรองรับการตก ไม6ปลอดภัย ร�อยละ 95.5 ได�แก6 พ้ืนหิน
ลูกรัง คอนกรีต ทรายท่ีมีความหนาไม6ถึงเกณฑ�ท่ีกําหนด สนามเด็กเล6นมีการติดต้ังเครื่องเล6นสนามท่ี
ไม6ปลอดภัย ร�อยละ 13.6 ได�แก6 เครื่องเล6นประเภท ชิงช�า ราวโหน และโดมป\นปWาย ความสูงไม6
ปลอดภัย ร�อยละ 9.1 พบท่ีเครื่องเล6นสนามประเภท กระดานลื่น และโดมป\นปWาย มีช6องว6างท่ีอาจทํา
ให�เท�าติด ร�อยละ 4.5 มีช6องว6างท่ีอาจทําให�ศีรษะติดค�าง ร�อยละ 22.7 มีบันไดระยะก�าวของข้ันบ้ันได
มากกว6าเกณฑ�ท่ีกําหนด ร�อยละ 18.2 พฤติกรรมการเล6นของเด็กท่ีไม6ปลอดภัย ได�แก6 การแย6งกันป\น
ข้ึนไปบนเครื่องเล6นสนาม การแกว6งไกวเครื่องเล6นอย6างแรง การเล6นเครื่องเล6นสนามท่ีไม6ถูกวิธี สนาม
เด็กเล6นของโรงเรียนประถมศึกษาบางแห6งไม6มีครูดูแลใกล�ชิดขณะท่ีเด็กเล6นในสนามช6วงเวลาเช�าหรือ
พักกลางวัน ส6วนสนามเด็กเล6นของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีครูพ่ีเลี้ยงเฝOาดูแลอย6างใกล�ชิดตลอดเวลา 

นันท,นภัส หัตถะปะนิตย,  (2558, หน�า ก) ได5ทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู�ปกครอง
ต6อการบริหารจัดการสภาพแวดล�อมของโรงเรียนเทศบาลอินทปKญญาวัดใหญ6อินทาราม สังกัด
เทศบาลเมืองชลบุรี 

ผลการวิจัยพบว6า  
 1) ความพึงพอใจของผู�ปกครองต6อการบริหารจัดการสภาพแวดล�อมของโรงเรียน

เทศบาล อินทปKญญา วัดใหญ6อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี โดยรวมและรายด�านอยู6ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณารายด�านแล�วเรียงลําดับจากมากไปน�อย 3 อันดับแรก ได�แก6 ด�านสังคมกลุ6มเพ่ือน 
ด�านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด�านการจัดกิจกรรมผู�เรียน  

 2) ความพึงพอใจของผู�ปกครองต6อการบริหารจัดการสภาพแวดล�อมของโรงเรียน
เทศบาล อินทปKญญา วัดใหญ6อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จําแนกตามเพศ โดยรวมและด�าน
อาคาร สถานท่ี ด�านสังคมกลุ6มเพ่ือน แตกต6างกันอย6างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส6วนด�านการ
จัด กิจกรรมการเรียนการสอน ด�านการให�บริการผู�เรียน ด�านการจัดการศึกษาเพ่ือสนองความมุ6งหวัง 
ของผู�เรียน ด�านการจัดกิจกรรมผู�เรียนแตกต6างกันอย6างไม6มีนัยสําคัญทางสถิติ  

 3) ความพึงพอใจของผู�ปกครองต6อการบริหารจัดการสภาพแวดล�อมของโรงเรียน 
เทศบาลอินทปKญญา วัดใหญ6อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จําแนกตามอายุของผู�ปกครอง 
โดยรวมและรายด�านทุกด�านแตกต6างกันอย6างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 4) ความพึงพอใจของผู�ปกครองต6อการบริหารจัดการสภาพแวดล�อมของโรงเรียน 
เทศบาลอินทปKญญา วัดใหญ6อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จําแนกตามระดับการศึกษา ของ
ผู�ปกครอง โดยรวมและด�านอาคารสถานท่ี ด�านการให�บริการผู�เรียน ด�านการจัดการศึกษา เพ่ือสนอง
ความมุ6งหวังของผู�เรียนและด�านการจัดกิจกรรมผู�เรียน แตกต6างกันอย6างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ท่ี 
ระดับ .05 ส6วนด�านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด�านสังคมกลุ6มเพ่ือน แตกต6างกันอย6างไม6มี
นัยสําคัญทางสถิติ  
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 5) ความพึงพอใจของผู�ปกครองต6อการบริหารจัดการสภาพแวดล�อมของโรงเรียน 
เทศบาลอินทปKญญา วัดใหญ6อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จําแนกตามอาชีพของผู�ปกครอง 
โดยรวมและด�านสังคมกลุ6มเพ่ือน แตกต6างกันอย6างไม6มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส6วนด�าน 
อาคารสถานท่ี ด�านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด�านการให�บริการผู�เรียน ด�านการจัด การศึกษา
เพ่ือสนองความมุ6งหวังของผู�เรียนและด�านการจัดกิจกรรมผู�เรียนแตกต6างกันอย6างมี นัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 

อรัญญา สนนุกิจ (2559, หน�า ก) ได5ทําการวิจัยเรื่อง การจัดสภาพแวดล5อมการเรียนรู5ใน
ศูนย�พัฒนาเด็กก#อนวัยเรียน สํานักงานเขตหนอจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัย พบว#า 
 1) การจัดสภาพแวดล5อมการเรียนรู5ในศูนย�พัฒนาเด็กก#อนวัยเรียน สานักงานเขตหนอง

จอก สังกัด กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู#ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป�นรายด5าน พบว#าอยู#ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับค#าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยดังนี้ ด5านการโภชนาการ ด5านการจัด
สิ่งแวดล5อม ด5านการเลือกใช5สื่อการเรียนรู5 ด5านการจัดประสบการณ� ด5านการประเมินผล 

 2) การเปรียบเทียบ การจัดสภาพแวดล5อมการเรียนรู5ในศูนย�พัฒนาเด็กก#อนวัยเรียน 
สํานักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานครจําแนกตาม ระดับการศึกษา และประสบการณ�การ
ทํางาน พบว#า 

  2.1) ครูผู5ดูแลเด็กท่ีมีระดับการศึกษาต#างกัน มีความคิดเห็นต#อการจัดสภาพแวดล5อม
การเรียนรู5ในศูนย�พัฒนาเด็กก#อนวัยเรียนสํานักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวม
และรายด5านไม#แตกต#างกัน 

  2.2) ครูผู5ดูแลเด็กท่ีมีประสบการณ�การทางานต#างกัน มีความคิดเห็นต#อ การจัด
สภาพแวดล5อมการเรียนรู5 ในศูนย� พัฒนาเด็กก#อนวัยเรียน สํานักงานเขตหนองจอก สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต#างกันอย#างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป�นรายด5าน 
พบว#า ด5านการจัดประสบการณ� และด5านการโภชนาการ แตกต#างกันอย#างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ส#วนด5านการจัดสิ่งแวดล5อมด5านการเลือกใช5สื่อการเรียนรู5ด5านการประเมินผลไม#แตกต#างกัน 

วนิดา รุ#งโรจน9สันติสุข (2559, หน�า ก) ได5ทําการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
สภาพแวดล5อมเพ่ือส#งเสริมพัฒนาการเด็กของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว#า 
ระดับการบริหารจัดการสภาพแวดล5อมของผู5บริหารและครูท่ีมีต#อการจัดสภาพแวดล5อมโดยภาพ
รวมอยู#ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป�นรายด5าน พบว#า ด5านการบริหารจริยธรรมมีค#าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ส#วน
ด5านท่ีมีค#าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด5านการบริหารวิธีการ และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
สภาพแวดล5อม สรุปได5ว#า ด5านการบริหารต5องมีการกําหนดนโยบายอย#างชัดเจน มีการดําเนินงานตาม
กําหนดระยะเวลาติดตามผลอย#างเป�นระบบ ประเมินผลการดําเนินงาน ด5านการบริหารบุคลากร
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มอบหมายงานให5ตรงกับความสามารถ ส#งเสริมและสนับสนุนให5บุคลากรเพ่ิมพูนความรู5โดยการเข5ารับ
การอบรม ศึกษาดูงาน ประเมินการปฏิบัติงานและให5ความสําคัญในการสร5างขวัญกําลังใจ ด5านการ
บริหารงบประมาณจัดสรรงบประมาณให5เพียงพอใช5งบประมาณอย#างคุ5มค#าประหยัดและเกิด
ประโยชน� โปร#งใส สามารถตรวจสอบได5 

รัตติยา พงษ9ปลัด (2559, หน�า ก) ได5ทําการวิจัยเรื่อง การจัดสภาพแวดล5อมสถานศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัย ตามความคิดเห็นของผู5บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

ผลการวิจัยพบว#า 
 1) ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล5อมสถานศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย ตามความ

คิดเห็นของผู5บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 ภาพรวมอยู#ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด5าน เรียงลําดับจากมากไปน5อยได5แก# (1) 
ด5านการปLองกันอัคคีภัย (2) ด5านการปฐมพยาบาลเบ้ืองต5น และ (3) ด5านการปLองกันโรคติดต#อ 

 2) ผลการเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล5อมสถานศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย ตามความ
คิดเห็นของผู5บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 เม่ือจําแนกตามขนาดของโรงเรียนท่ีปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นแตกต#างกันอย#างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส#วนเม่ือจําแนกตาม ตําแหน#ง เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ�ใน
การทํางาน มีความคิดเห็นไม#แตกต#างกัน 

2.5.2 งานวิจัยต#างประเทศ 
บูร9เซียม (Bursheim, 1993, p. 95, อ5างใน นันท�นภัส หัตถะปะนิตย�, 2558, หน5า 50)     

ได5ศึกษาถึงความสัมพันธ�ระหว#างการจัดสภาพแวดล5อมทางการเรียนแบบรวมกลุ#ม (สหกรณ�) กับ
วัฒนธรรมการทํางานท่ีได5ผลในโรงเรียนท่ีมหาวิทยาลัยมินิโซดา โดยวัตถุประสงค�เพ่ือการศึกษา
ความสัมพันธ�ระหว#างการจัดสภาพแวดล5อมทางการเรียนแบบรวมกลุ#มกับวัฒนธรรมการทํางานใน
โรงเรียน และหมวดวิชาแบบใดท่ีมีผลต#อวัฒนธรรมการทํางาน กลุ#มตัวอย#างเป�นครูอนุบาล ครูชั้น
ประถมศึกษาปZท่ี 6 และครูใหญ#ใน 18 โรงเรียน พบว#า มีความสัมพันธ�ทางบวกอย#างมีนัยสําคัญทาง
สถิติระหว#างการเรียนแบบกลุ#มกับวัฒนธรรมการทํางานแบบให5ผลผลิต มีนัยความสําคัญต#างกัน
ระหว#างความคิดเห็นของครูใหญ#ท่ีเข5าร#วมโครงการจัดสภาพแวดล5อมแบบเรียนรวมเพศ ประสบการณ�
ทํางานให5ความคิดเห็นท่ีแตกต#างกันในคําว#า ค#านิยมของจัดสภาพแวดล5อม ไม#มีความแตกต#างกันอย#าง
มีนัยสําคัญในเรื่องขนาดและประเภทโรงเรียน 

แอนแลน และเฟรสเซอร9 (Allen & Fraser, 2002, p. 256, อ5างใน นันท�นภัส หัตถะปะนิตย�, 
2558, หน5า 50) ได5ศึกษาการพัฒนาการสอบความเท่ียงตรงและการวิเคราะห� แบบสอบถาม
สภาพแวดล5อมทางการเรียนรู5ท่ีใช5ในการรับรู5ของนักเรียน ผู5ปกครองร#วมกับการรับรู5ของนักเรียนใน
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สถานศึกษาสภาพแวดล5อมทางการเรียนรู5ในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปZ�ท่ี 5-6 ของรงเรียนแห#งหนึ่งใน
รัฐฟลอริดา โดยใช5แบบสอบถามกับผู5ปกครองและอีก 2 ฉบับกับนักเรียน การรวบรวมข5อมูลใช5การ
สอบถามและสังเกต กลุ#มตัวอย#างประกอบด5วย นักเรียน 520 คน อายุ 9-11 ปZ จาก 22 ชั้นเรียนใน 3โรงเรียน 
และผู5ปกครองนักเรียน จํานวน 120 คน และกลุ#มตัวอย#างซ่ึงเป�นบุตรหลานของผู5ปกครองนักเรียนท่ี
ร#วมวิจัย จํานวน 161 คน เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ��ทางการเรียนการสัมภาษณ�ติดตามผลใช5ผู5ปกครองและเด็ก
จํานวน 10 คน 

กรีนวูOด (Greenwood, 2011, p. 2110-A อ5างใน ชาญณรงค� ช#างสลัก, 2552, หน5า 60) ได5
ศึกษาเก่ียวกับสิ่งแวดล5อมในห5องเรียนท่ีเก่ียวข5องกับการเรียนรู5ของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี ระดับ 6 
ผลการศึกษาพบว#านักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีนั้นมีความเก่ียวข5องกับสิ่งแวดล5อมในการเรียนรู5และการ
ดูแลเอาใจใส#ของครูและความไว5วางใจต#อครูของนักเรียนในทางตรงกันข5ามนักเรียนท่ีประสบ
ความสําเร็จน5อยท่ีสุดมีความรู5สึกว#าชั้นเรียนของพวกเขาเป�นแบบท่ีครูควบคุมและมีการแข#งขัน 

ไคลด9 (Clyde, 2012 อ5างใน พระมหาเดชา อมรเมธี (สืบจันทร�), 2556, หน�า 59) ศึกษา
องค�ประกอบของรูปแบบโรงเรียนระดับกลางท่ีเป�นอุปสรรคหรือสนับสนุนการเปลี่ยนผ#านท่ีสําเร็จของ
นักเรียนท่ีผิดปกติทางอารมณ�และพฤติกรรมไปสู#สภาพแวดล5อมทางการศึกษาปกติ ผลของการศึกษา
แสดงให5เห็นว#าสภาพแวดล5อมของโรงเรียนเก่ียวกับการศึกษามีความสามารถท่ีจะสนับสนุนการเปลี่ยน
ผ#านท่ีสําเร็จของนักเรียนท่ีผิดปกติทางอารมณ�และพฤติกรรมดังนี้ 

 1) แนวคิดทางการพัฒนาวินัย 
 2) การสนับสนุนการพัฒนาปHญญา 
 3) ผลผลิตท่ีเสมอภาค 
 4) บรรยากาศและองค�การ 
 5) ความสัมพันธ�ระหว#างการเรียนรู5กับสภาพแวดล5อมระหว#างบุคคล และ 
 6) การจัดกลุ#มตามระดับผลการเรียน ข5อค5นพบเบ้ืองต5นสนับสนุนโรงเรียนเก่ียวกับ

สภาพแวดล5อมของโรงเรียนระดับกลางท่ีตอบสนองการพัฒนา มีความสามารถท่ีจะสนับสนุนการบูรณาการ
การเปลี่ยนแปลงผ#านท่ีสําเร็จของนักเรียนท่ีผิดปกติทางอารมณ�และพฤติกรรมไปสู#สภาพแวดล5อมทาง
การศึกษาปกติ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข5องทําให5พบว#า สภาพแวดล5อมมีผลต#อการเรียนรู5
ของนักเรียนเป�นสิ่งจําเป�นท่ีต5องพัฒนาให5กับผู5เรียน โดยครู ผู5บริหาร ผู5ปกครอง สิ่งแวดล5อมในโรงเรียน
พัฒนาด5วยปHจจัยหลายอย#างเพ่ือให5มีสภาพท่ีสมบูรณ�ปHจจัยท่ีสําคัญ ซ่ึงทําให5โรงเรียนได5มาตรฐาน ได5แก# 
นโยบาย เงินทุน การสนับสนุนทรัพยากร วิธีการใหม# ความสัมพันธ�ของครู ขวัญกําลังใจ และการเรียนรู5 
นอกจากผลกระทบจากสิ่งแวดล5อมภายนอกแล5ว ตําแหน#งผู5นําและวัฒนธรรมของโรงเรียน ย#อมมีผลกระทบ
ต#อสภาพแวดล5อมในโรงเรียนด5วย ในด5านการพัฒนาบุคลากรบางส#วนไม#ให5ความมือในการดําเนินการ 
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เนื่องจากบุคลากรไม#มีความรู5ความเข5าใจในการจัดสภาพแวดล5อม โรงเรียนแก5ไขปHญหาโดยการนํา
บุคลากรไปศึกษาดูงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ และบุคลากรบางส#วนให5ความร#วมมือน5อย โรงเรียนแก5ไข
โดยการนิเทศ ซ่ึงผู5วิจัยจะนําไปใช5ในการสรุปกรอบแนวคิดและนําไปใช5ในการอภิปรายผลต#อไป 

 
2.6 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช�ในการวิจัย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษา การบริหารจัดการสภาพแวดล�อม
ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร�อยเอ็ด ผู�วิจัยได�นําเอาแนวคิดของ 
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห3งชาติ โดยมีเนื้อเก่ียวกับ การพัฒนาสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต3อ
การเรียนรู� แล�วนํามาสรุปเปCนกรอบแนวคิดในการวิจัย รายละเอียดดังนี้ 

 
 

         ตัวแปรอิสระ                     ตัวแปรตาม 
(Independent Variables)    (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ป?จจัยส#วนบุคคล 
1) เพศ 
2) อายุ  
3) ประสบการณ�ในการทํางาน 

 

การบริหารจัดการสภาพแวดล�อมของศูนย,พัฒนา
เด็กเล็กในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร�อยเอ็ด 
จําแนกเปCน  
       1) ด�านการจัดสภาพแวดล�อมภายในห�องเรียน 
       2) ด�านการจัดแสดงผลงานและการเก็บของ 
       3) ด�านการจัดมุมเสริมทักษะ และการพัฒนาเด็ก 
(มุมประสบการณ�) 



 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุร

พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด” เพ่ือให้การวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     3.1.1 ประชากร 
       ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 62 คน และคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 333 คน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 395 คน 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 52 คน และคณะกรรมการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 179 คน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด รวม
เป็นจ านวนทั้งสิ้น 231 คน ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน  (R.V. Krejcie 
and D.W. Morgan, 1970) และได้โดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545, หน้า 43 – 46) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 231 คน โดยวิธีการจับสลาก ดังเสนอไว้ในตารางที่ 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ที ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ครูผู้ดูแล

เด็ก 
คณะกรรม 
การศูนย์
พัฒนา 
เด็กเล็ก 

ครูผู้ดูแล
เด็ก 

คณะกรรม
การศูนย์
พัฒนา 
เด็กเล็ก 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงยาง  6 32 5 17 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลน้ าใส 7 42 6 23 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแดง 6 38 5 20 
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิ้นฟ้า 9 46 8 25 
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 7 43 6 23 
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคูบอน 10 45 8 24 
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหงส์ 10 48 8 26 
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลดงแดง 7 39 6 21 

รวม 62 333 52 179 
 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด ซึ่งเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือส ารวจการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือม ี3 ตอน ดังนี้คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบ แบบสอบถามมีลักษณะเป็น
ตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบด้วย เพศ อายุ และประสบการณ์ในการท างาน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ 
Likert คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) เพ่ือสอบถามข้อเสนอแนะ
การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
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3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือการวิจัย 
มีข้ันตอนดังนี ้
 1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับครูผู้ดูแล
เด็ก และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วพิจารณาสร้างแบบสอบถามขึ้น 
 2. ร่างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามวัตถุประสงค์และนิยามศัพท์เฉพาะ 
 3. น าแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง เหมาะสม และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขแล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) และความถูกต้องในการใช้ภาษาและด้านอ่ืนๆ โดยใช้เทคนิค IOC ได้ข้อค าถามที่มีค่า
ระหว่าง 0.67-1.00 เป็นข้อค าถามท่ีใช้ได ้ 
 ค านวณจากสูตร (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545, หน้า 159) ดังนี้ 
 

   IOC    =  
N
R  

     
  เมื่อ IOC แทน  ดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

            R แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
   N แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 
 4. น าแบบสอบถามที่ท าการปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายตามข้อเสนอแนะ ไปทดลองใช้ (Try-out) 
กับครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน 

5. น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้ มาตรวจให้คะแนน และวิ เคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า (Alpha-Coeffecient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ .84  
 6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาคุณภาพแล้ว ไปพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริงให้สมบูรณ์ 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือ คือแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวางแผนและปฏิบัติการดังนี้    

1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูลจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถึงนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 

2. ผู้วิจัยได้ติดต่อกับครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตในเขตอ าเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือนัดแนะและชี้แจง และขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล  

3. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเอง โดยแจกแบบสอบถามและรอรับแบบสอบถามกลับคืน
มาด้วยตัวเองในวันเดียว ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 231 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

4. ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพ่ือน าไปวิเคราะห์ต่อไป 
 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล มีข้ันตอน ดังนี้ 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับที่ได้รับคืนมาและเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์
มาใช้ในการวิเคราะห์ น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาตรวจให้คะแนนเป็นรายข้อ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดค่า
คะแนน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 121) ดังนี้ 
  5 คะแนน  หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด    
  4 คะแนน  หมายถึง  ระดับมาก    
  3  คะแนน  หมายถึง  ระดับปานกลาง    
  2 คะแนน  หมายถึง  ระดับน้อย    
  1 คะแนน  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด    

2. น าค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ไปท าการเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพ่ือใช้ในการแปลความหมาย 
เป็นรายด้านและรายข้อ โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 121) 
ดังต่อไปนี้  
  ค่าเฉลี่ย  4.51 - 5.00 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
      ค่าเฉลี่ย  3.51 - 4.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.51 - 3.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ย  1.51 - 2.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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3. เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ t-test แบบ  Independent และ 
One-way ANOVA หรือ F-test  
 4. วิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 

3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 3.6.1 การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 1) หาค่าความเที่ยงตรง IOC  
   2) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ  

 3.6.2  สถิติพ้ืนฐาน 
 1) ค่าร้อยละ (Percentage)  
 2) ค่าเฉลี่ย (X )  
        3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 3.6.3 สถิติทดสอบสมมติฐาน 
 1) ค่า t-test ในการเปรียบเทียบตัวแปรอิสระแก่กัน (Independent)  
 2) ค่า F-test (One-Way ANOVA)  
 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน 

จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 
4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

  แทน   ค่าเฉลี่ย (Mean) 
                S.D. แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
                n แทน   จ านวนกลุ่มตัวอย่าง               
                 t แทน   ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ t  

(t-distribution) 
                F แทน   ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ F    
   (F-distribution) 
                df แทน   ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
                SS แทน   ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง (Sum of Squares) 
                MS แทน   ค่าเฉลี่ยผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง (Mean of Square) 
               p – values แทน ความน่าจะเป็นที่จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Probability) 
                * แทน   นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ เพศ 

อายุ และประสบการณ์ในการท างาน ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหก์ารบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  ใช้การทดสอบค่าที (t-test) 
และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ F-test 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
ในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วเรียงล าดับ
ความถี่ (Frequency) และน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปจัจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ใน

การท างาน 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
 ชาย 102 44.16 
 หญิง 129 55.84 

รวม 231 100.00 
อายุ   
 ไม่เกิน 30 ปี 57 24.68 
 ไม่เกิน 31-40  ปี 69 29.87 
 41 ปีขึ้นไป 105 45.45 

รวม 231 100.00 
ประสบการณ์ในการท างาน   
 ต่่ากว่า 5 ปี 52 22.51 
 5 - 10 ปี 139 60.17 
 สูงกว่า 10 ปี 40 17.32 

รวม 231 100.00 
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จากตารางท่ี 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.84 และเพศชาย จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 44.16 มีอายุ 41 ปีขึ้นไป จ านวน 105 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.45 รองลงมามีอายุไม่เกิน 31-40 ปีขึ้นไป จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 29.87 และมีอายุ
ไม่เกิน 30 ปี  จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 24.68 และมีประสบการณ์ในการท างาน 5 – 10 ปี 
จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 60.17 รองลงมามีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 52 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.51 และมีประสบการณ์ในการท างานสูงกว่า 10 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 17.32 

 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมและรายด้าน (n = 230) 

 

การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 4.46 0.48 มาก 2 
2. ด้านการจัดแสดงผลงานและการเก็บของ 4.44 0.50 มาก 3 
3. ด้านการจัดมุมเสริมทักษะ และการพัฒนาเด็ก

(มุมประสบการณ์) 
 

4.47 
 

0.40 
 

มาก 

 
1 

เฉลี่ย 4.46 0.40 มาก  

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 
4.46, S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านการจัดมุมเสริมทักษะ และการพัฒนาเด็ก (มุมประสบการณ์) (  = 4.47, S.D. = 0.40) ด้านการ
จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน (  = 4.46, S.D. = 0.48) และด้านการจัดแสดงผลงานและการ
เก็บของ (  = 4.44, S.D. = 0.50) 
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ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  
ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน โดยรวมและรายข้อ (n = 230) 

 

ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
1. การจัดโต๊ะเรียนและเก้าอ้ีของนักเรียนมีความเหมาะสม 4.44 0.59 มาก 6 
2. การจัดวางวัสดุควร จัดวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เครื่องเล่น 

ครุภัณฑ์ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัยและพัฒนาการ 4.49 0.52 
 

มาก 
 
3 

3. วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เครื่องเล่น ครุภัณฑ์ มีขนาดเหมาะสม
กับเด็กปฐมวัย 4.46 

 
0.62 

 
มาก 

 
5 

4. ห้องเรียนมีแสงสว่างพอเพียงและเข้าถูกทิศทาง   
มีอากาศถ่ายเท 4.48 0.57 

 
มาก 

 
4 

5. ห้องเรียนมีความสะอาดและปลอดภัย 4.43 0.60 มาก 7 
6. มีพ้ืนที่ที่เด็กสามารถจะท่างานได้ด้วยตนเอง และ

ท่ากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ เด็ก
สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระจากกิจกรรมหนึ่ง
ไปยังกิจกรรมหนึ่ง 4.50 0.57 

 
 
 

มาก 

 
 
 
1 

7. มีพ้ืนที่จัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ ได้เหมาะสม 4.33 0.73 มาก 8 
8. ห้องน้่า ห้องส้วม อ่างล้างมือ อยู่ติดกับห้องเรียน และ

มีขนาดและติดตั้งเหมาะสมกับเด็ก 4.50 0.58 
 

มาก 
 
2 

เฉลี่ย 4.46 0.48 มาก - 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.46, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีพ้ืนที่ที่เด็กสามารถจะท่างาน
ได้ด้วยตนเอง และท่ากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ เด็กสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ
จากกิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่ง (  = 4.50, S.D. = 0.57) รองลงมา ได้แก่ ห้องน้่า ห้องส้วม อ่างล้างมือ 
อยู่ติดกับห้องเรียน และมีขนาดและติดตั้งเหมาะสมกับเด็ก (  = 4.50, S.D. = 0.58) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่ มีพ้ืนที่จัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ได้เหมาะสม (  = 4.33, S.D. = 0.73) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  
ด้านการจัดแสดงผลงานและการเก็บของ โดยรวมและรายข้อ (n = 230) 

 

ด้านการจัดแสดงผลงานและการเก็บของ 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 

1. จัดให้มีที่แสดงผลงานเสนอภาพเขียน หรืองาน
หัตถกรรมเด็กๆ 4.43 0.57 

 
มาก 

 
5 

2. มีการจัดมุมแสดงผลงานที่มีความน่าสนใจและสดชื่น 4.50 0.57 มาก 1 
3. มีการจัดหาสิ่งของแปลกๆ ใหม่ๆ ที่เด็กไม่เคยเห็น

มาแสดง 4.49 0.62 

 
มาก 

 
2 

4. มีการส่งเสริมให้เด็กรู้จักเลือกสรรว่าจะท่าอะไร  
จัดแสดงอะไร  4.35 0.63 

 
มาก 

 
9 

5. มีป้ายนิเทศตามหน่วยการสอนหรือสิ่งที่เด็กสนใจ 4.48 0.61 มาก 3 
6. มีตู้เก็บของ ที่แขวนถ้วย ที่แขวนผ้าเช็ดหน้า ที่เก็บ

เครื่องนอน 4.40 0.64 
 

มาก 
 
7 

7. มีที่เก็บแฟ้มผลงานของเด็ก  4.43 0.67 มาก 6 
8. มีที่เก็บเครื่องใช้ของผู้สอน เช่น อุปกรณ์การสอน 

ของส่วนตัวผู้สอน ฯลฯ 4.38 0.75 
 

มาก 
 
8 

9. มีกล่องหรือกระเป๋าส่าหรับใส่ของส่วนตัว ของเด็ก 
รวมถึงมสีัญลักษณ์เฉพาะตัวของเด็กก่ากับเอาไว้ 4.47 0.66 

 
มาก 

 
4 

เฉลี่ย 4.44 0.50 มาก - 
 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการจัดแสดงผลงานและการ
เก็บของ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.44, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีการจัดมุมแสดงผลงานที่มีความ
น่าสนใจและสดชื่น (  = 4.50, S.D. = 0.57) รองลงมา ได้แก่ มีการจัดหาสิ่งของแปลกๆ ใหม่ๆ ที่
เด็กไม่เคยเห็นมาแสดง (  = 4.49, S.D. = 0.62) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่  มีที่เก็บเครื่องใช้
ของผู้สอน เช่น อุปกรณ์การสอน ของส่วนตัวผู้สอน ฯลฯ (( = 4.35, S.D. = 0.63) ตามล าดับ    
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ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  
ด้านการจัดมุมเสริมทักษะ และการพัฒนาเด็ก (มุมประสบการณ์) โดยรวมและรายข้อ 
(n = 230) 

 

ด้านการจัดมุมเสริมทักษะ และการพัฒนาเด็ก  
(มุมประสบการณ์) 

ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 

1. มีการจัดมุมหนังสือ เช่น หนังสือนิทานภาพ  4.52 0.64 มากที่สุด 2 
2. มีการจัดมุมบล็อก เช่น กล่องชนิดต่างๆ  4.51 0.62 มากที่สุด 3 
3. มีการจัดมุมเกมการศึกษา เช่น พลาสติกสร้างสรรค์ 

กล่องหยอดบล็อก ลูกปัด 4.54 0.61 
 

มากที่สุด 
 
1 

4. มีการจัดมุมธรรมชาติศึกษาหรือมุมวิทยาศาสตร์ 
โดยจัดหาอุปกรณ์  เช่น  เครื่องชั่ง ตัวอย่างพืช 
เปลือกหอย ส่าลี กระดาษ หินชนิดต่างๆ ฯลฯ 4.44 0.68 

 
 

มาก 

 
 
6 

5. มีการจัดมุมเครื่องเล่นสัมผัส เช่น พลาสติกสร้างสรรค์ 
กล่องหยอดบล็อก ลูกปัดส่าหรับร้อย ฯลฯ 4.43 0.66 

 
มาก 

 
7 

6. มีการจัดมุมกระบะทราย ไว้เพ่ือให้เด็กมีโอกาสตกแต่ง
กระบะทรายเกี่ยวกับเรื่องท่ีใกล้ตัวเด็ก 4.48 0.56 

 
มาก 

 
5 

7. มีการจัดมุมศิลปะ เช่น เล่นปั้นดินเหนียวหรือปั้นแป้ง
ที่ผสมน้่าแล้ว วาดภาพ 4.39 0.68 

 
มาก 

 
8 

8. มีการจัดมุมบทบาทสมมุติ เป็นการเล่นลักษณะ
จินตนาการ 4.50 0.57 

 
มาก 

 
4 

เฉลี่ย 4.47 0.40 มาก - 
 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการจัดมุมเสริมทักษะ และ
การพัฒนาเด็ก (มุมประสบการณ์) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.47, S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีการจัดมุม
เกมการศึกษา เช่น พลาสติกสร้างสรรค์ กล่องหยอดบล็อก ลูกปัด (  = 4.54, S.D. = 0.61) รองลงมา 
ได้แก่ มีการจัดมุมหนังสือ เช่น หนังสือนิทานภาพ (  = 4.52, S.D. = 0.64) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ได้แก่ มีการจัดมุมศิลปะ เช่น เล่นปั้นดินเหนียวหรือปั้นแป้งที่ผสมน้ าแล้ว วาดภาพ ( = 4.39, 
S.D. = 0.68) ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการ
บริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด  

 
ตารางท่ี 4.6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อการ

บริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามเพศ 

 

ความคิดเห็น 

เพศชาย 
(n = 101) 

เพศหญิง 
(n = 139) t p 

 
 

S.D. 
 

ระดับ  
 

S.D. 
 

ระดับ 
1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม 

ภายในห้องเรียน 
 

4.45 
 

0.44 
 

มาก 
 

4.44 
 

0.50 
 

มาก 
 

0.229 
 

0.822 
2. ด้านการจัดแสดงผลงาน

และการเก็บของ 
 

4.44 
 

0.43 
 

มาก 
 

4.48 
 

0.56 
 

มาก 
 

-0.545 
 

0.586 
3. ด้านการจัดมุมเสริมทักษะ 

และการพัฒนาเด็ก     
(มุมประสบการณ์) 

 
 

4.47 

 
 

0.36 

 
 

มาก 

 
 

4.48 

 
 

0.43 

 
 

มาก 

 
 

-0.158 

 
 

0.875 
เฉลี่ย 4.46 0.35 มาก 4.47 0.43 มาก -0.185 0.853 

 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นที่ มีต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามอาย ุ

 

ความคิดเห็นที่มีต่อการบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อม 

อายุ 

ไม่เกิน 30 ปี 
(n = 57) 

ไม่เกิน 30-40 ปี 
(n = 69) 

41 ปีขึ้นไป 
(n = 105) 

 S.D.  S.D.  S.D. 
1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ภายใน

ห้องเรียน 
 

4.53 
 

0.41 
 

4.38 
 

0.51 
 

4.44 
 

0.48 
2. ด้านการจัดแสดงผลงานและการเก็บ

ของ 
 

4.51 
 

0.36 
 

4.38 
 

0.69 
 

4.49 
 

0.41 
3. ด้านการจัดมุมเสริมทักษะ และการ

พัฒนาเด็ก     (มุมประสบการณ์) 
 

4.54 
 

0.29 
 

4.39 
 

0.53 
 

4.50 
 

0.35 
รวมทุกด้าน 4.53 0.29 4.38 0.52 4.48 0.35 

 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทั้งสามช่วงอายุ 
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ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นที่ มีต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามอายุ 

 

ความคิดเห็น 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม 
ภายในห้องเรียน 

 

ระหว่างกลุ่ม 0.67 2 0.34 1.492 0.227 
ภายในกลุ่ม 51.12 227 0.23 

รวม 51.79 229  
2. ด้านการจัดแสดงผลงาน

และการเก็บของ 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.77 2 0.39 1.532 0.218 
ภายในกลุ่ม 57.08 227 0.25 

รวม 57.85 229  
3. ด้านการจัดมุมเสริม
ทักษะ และการพัฒนาเด็ก     
(มุมประสบการณ์) 

ระหว่างกลุ่ม 0.78 2 0.39 2.494 0.085 
ภายในกลุ่ม 35.58 227 0.16   

รวม 36.36 229  

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.69 2 0.35 2.211 0.112 
ภายในกลุ่ม 35.62 227 0.16   

รวม 36.32 229    
  
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน 
ไมแ่ตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นที่ มีต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

ความคิดเห็นที่มีต่อการบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อม 

ประสบการณ์ในการท างาน 

ต่ ากว่า 5 ปี 
(n = 139) 

5-10 ปี 
(n = 52) 

สูงกว่า 10 ปี 
(n = 40) 

 S.D.  S.D.  S.D. 
1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ภายใน

ห้องเรียน 
 

4.49 
 

0.46 
 

4.40 
 

0.45 
 

4.36 
 

0.55 
2. ด้านการจัดแสดงผลงานและการเก็บ

ของ 
 

4.54 
 

0.38 
 

4.35 
 

0.48 
 

4.33 
 

0.80 
3. ด้านการจัดมุมเสริมทักษะ และการ

พัฒนาเด็ก     (มุมประสบการณ์) 
 

4.51 
 

0.32 
 

4.49 
 

0.38 
 

4.32 
 

0.59 
รวมทุกด้าน 4.51 0.32 4.41 0.39 4.34 0.59 

 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 5 ปี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี และ สูงกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
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ตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

ความคิดเห็น 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม 
ภายในห้องเรียน 

 

ระหว่างกลุ่ม 0.63 2 0.31 1.391 0.251 
ภายในกลุ่ม 51.16 227 0.23 

รวม 51.79 229  
2. ด้านการจัดแสดงผลงาน

และการเก็บของ 
 

ระหว่างกลุ่ม 2.27 2 1.13 4.633 0.011* 
ภายในกลุ่ม 55.58 227 0.25 

รวม 57.85 229  
3. ด้านการจัดมุมเสริม
ทักษะ และการพัฒนาเด็ก     
(มุมประสบการณ์) 

ระหว่างกลุ่ม 1.09 2 0.54 3.498 0.032* 
ภายในกลุ่ม 35.27 227 0.16   

รวม 36.36 229  

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 1.10 2 0.55 3.531 0.031* 
ภายในกลุ่ม 35.22 227 0.16   

รวม 36.32 229    
 * มีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดแสดงผล
งานและการเก็บของ และด้านการจัดมุมเสริมทักษะ และการพัฒนาเด็ก (มุมประสบการณ์)  กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงได้ทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ ด้วยวิธีของ Scheffe ส่วนด้านการจัดสภาพแวดล้อม ภายในห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.11 
 
 

แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นที่ มีต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวม จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานเป็นรายคู่ 

 

ประสบการณ์ในการท างาน ต่่ากว่า 5 ปี 5 - 10 ปี สูงกว่า 10 ปี 

  4.51 4.41 4.34 
ต่่ากว่า 5 ปี 4.51 - 0.10 0.18* 
5 - 10 ปี 4.41 - - 0.08 
สูงกว่า 10 ปี 4.34 - - - 

 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า เมื่อทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ่าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม จ่าแนก
ตามประสบการณ์ในการท่างานเป็นรายคู่ มีจ่านวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการท่างานต่่า
กว่า 5 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม โดยรวมมากกว่า กลุ่มที่มีประสบการณ์ใน
การท่างาน สูงกว่า 10 ปี 
 
ตารางท่ี 4.12 
 
 

แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นที่ มีต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้านการจัดแสดงผลงานและการเก็บของ จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างานเป็นรายคู่ 

 

ประสบการณ์ในการท างาน ต่่ากว่า 5 ปี 5 - 10 ปี สูงกว่า 10 ปี 

  4.54 4.35 4.33 
ต่่ากว่า 5 ปี 4.54 - 0.19 0.22* 
5 - 10 ปี 4.35 - - 0.02 
สูงกว่า 10 ปี 4.33 - - - 

 

 จากตารางที่ 4.12 พบว่า เมื่อทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ่าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านการจัด
แสดงผลงานและการเก็บของ จ่าแนกตามประสบการณ์ในการท่างานเป็นรายคู่ มีจ่านวน 1 คู่ ได้แก่ 
กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการท่างานต่่ากว่า 5 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม 
โดยรวมมากกว่า กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการท่างาน สูงกว่า 10 ปี 
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ตารางท่ี 4.13 
 
 

แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นที่ มีต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้านการจัดมุมเสริมทักษะ และการพัฒนาเด็ก (มุมประสบการณ์) จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการท างานเป็นรายคู่ 

 

ประสบการณ์ในการท างาน ต่่ากว่า 5 ปี 5 - 10 ปี สูงกว่า 10 ปี 

  4.51 4.49 4.32 
ต่่ากว่า 5 ปี 4.51 - 0.02 0.19* 
5 - 10 ปี 4.49 - - 0.17 
สูงกว่า 10 ปี 4.32 - - - 

 

 จากตารางที่ 4.13 พบว่า เมื่อทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ่าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการจัดมุม
เสริมทักษะ และการพัฒนาเด็ก (มุมประสบการณ์) จ่าแนกตามประสบการณ์ในการท่างานเป็นรายคู่ 
มีจ่านวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการท่างานต่่ากว่า 5 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อม โดยรวมมากกว่า กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการท่างาน สูงกว่า 10 ปี 
 

 ตอนที่ 4 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 

 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้ ควรมี
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านแสงสว่าง การระบายอากาศ ความสะอาด ความปลอดภัย และควรมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ลักษณะของบทเรียน หรือกิจกรรมที่
ครูน ามาใช้ประกอบบทเรียน 
 ด้านการจัดแสดงผลงานและการเก็บของ กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้ ควรจัดสื่อ
ที่ตรงกับความสนใจของเด็ก เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ ควรจัดอุปกรณ์ให้เพียงพอกับเด็ก และจัด
วางให้เด็กหยิบใช้และเก็บเองได้ และควรจัดเวลาให้เด็กมีโอกาสได้เล่น หรือจัดกระท ากับสื่อต่างๆ 
อย่างเพียงพอ 
 ด้านการจัดมุมเสริมทักษะ และการพัฒนาเด็ก (มุมประสบการณ์) กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะ
สรุปได้ดังนี้ ควรจัดมุมประสบการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย 



 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน 

จังหวัดร้อยเอ็ด” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ของ
บุคลากรที่มี เพศ อายุ และประสบการณ์ในการท างาน ต่างกัน และ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 62 คน และคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 333 คน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด รวมเป็น
จ านวนทั้งสิ้น 395 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน  (R.V. Krejcie 
and D.W. Morgan) และสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 231  คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และแบบสอบถามปลายเปิด 
(Open-ended) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean = ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง 
ได้แก่ การทดสอบสองกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกันโดยใช้ t-test (Independent Samples) และ
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ F-test ซึ่งมีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

5.3 สรุปผล 
5.4 อภิปรายผล 
5.5 ข้อเสนอแนะ 
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5.1 สรุปผล 
 การวิจัยการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปผลได้ดังนี ้

5.1.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.10 และเพศชาย จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 43.90 มีอายุ 41 ปีขึ้นไป จ านวน 105 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.70 รองลงมามีอายุไม่เกิน 31-40 ปีขึ้นไป จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 29.60 และมีอายุ
ไม่เกิน 30 ปี  จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 24.80 และมีประสบการณ์ในการท างาน 5 – 10 ปี 
จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 60.40 รองลงมามีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 52 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.60 และมีประสบการณ์ในการท างานสูงกว่า 10 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00  

5.1.2 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการจัดมุมเสริมทักษะ และการ
พัฒนาเด็ก (มุมประสบการณ์) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และด้านการจัดแสดงผลงาน
และการเก็บของ 

เมื่อแยกออกเป็นรายด้านพบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ
การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีพ้ืนที่ที่เด็กสามารถ
จะท างานได้ด้วยตนเอง และท ากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ เด็กสามารถเคลื่อนไหวได้
อย่างอิสระจากกิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่ง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีพ้ืนที่จัดมุมเล่น
หรือมุมประสบการณ์ ได้เหมาะสม  
 2) ด้านการจัดแสดงผลงานและการเก็บของ พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีการจัดมุมแสดงผล
งานที่มีความน่าสนใจและสดชื่น และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่  มีที่เก็บเครื่องใช้ของผู้สอน เช่น 
อุปกรณ์การสอน ของส่วนตัวผู้สอน ฯลฯ  
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 3) ด้านการจัดมุมเสริมทักษะ และการพัฒนาเด็ก (มุมประสบการณ์)  พบว่า ความ
คิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
มีการจัดมุมเกมการศึกษา เช่น พลาสติกสร้างสรรค์ กล่องหยอดบล็อก ลูกปัด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ได้แก่ มีการจัดมุมศิลปะ เช่น เล่นปั้นดินเหนียวหรือปั้นแป้งที่ผสมน้ าแล้ว วาดภาพ ตามล าดับ  

5.1.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  

สมมติฐานที่ 1 บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มี เพศต่างกันมีความคิดเห็นที่มี ต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน 
ไมแ่ตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน  

 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและราย
ด้าน ไมแ่ตกต่างกัน   

สมมติฐานที่ 3 บุคลากรที่มีประสบการณ์ท างานต่างกันมีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน  

 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัด
แสดงผลงานและการเก็บของ และด้านการจัดมุมเสริมทักษะ และการพัฒนาเด็ก (มุมประสบการณ์) 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการจัด
สภาพแวดล้อม ภายในห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน   

5.3.4 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า  

 1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า  
  1.1 ควรมีความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านแสงสว่าง การระบายอากาศ ความ

สะอาด ความปลอดภัย  
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  1.2 ควรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ลักษณะ
ของบทเรียน หรือกิจกรรมที่ครูน ามาใช้ประกอบบทเรียน 

 2. ด้านการจัดแสดงผลงานและการเก็บของ กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้ 
  2.1 ควรจัดสื่อที่ตรงกับความสนใจของเด็ก เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ  
  2.2 ควรจัดอุปกรณ์ให้เพียงพอกับเด็ก และจัดวางให้เด็กหยิบใช้และเก็บเองได้  
  2.3 ควรจัดเวลาให้เด็กมีโอกาสได้เล่น หรือจัดกระท ากับสื่อต่างๆ อย่างเพียงพอ 
 3. ด้านการจัดมุมเสริมทักษะ และการพัฒนาเด็ก (มุมประสบการณ์) กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะ

สรุปได้ ดังนี้ คือ ควรจัดมุมประสบการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย 
 

5.2 อภิปรายผล 
จากการวิจัยการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน 

จังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นที่น่าสนใจและสามารถน ามาอภิปรายผลเพ่ิมเติม ดังนี้ 
5.2.1 การวิเคราะหค์วามคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า  ปัจจุบันสถานศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ต่างให้
ความส าคัญต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้น และค านึงถึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ รัตติยา พงษ์ปลัด (2559, ก) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมสถานศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม
สถานศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 1) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ
การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย มีจุมมุ่งหมายเพ่ือกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ตรงจากการอยู่ร่วมกัน 
ส่งเสริมความเป็นอิสระ การตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการควบคุมตนเอง รวมถึงการ
ค้นพบโดยการเล่น นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นให้เด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความสนุกสนาน 
และปลอดภัย ดังที่ เทื้อน ทองแก้ว (2550, หน้า 74-81) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมโดยรอบมีอิทธิพล
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ต่อการเรียนรู้ของบุคคล บุคคลที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีย่อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ตาม
สภาพแวดล้อมไปในแนวทางที่ดี ในทางการศึกษาหรือ การเรียนการสอนจึงได้เน้นให้มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้โดยรอบตัวผู้เรียน โดยเฉพาะการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ซึ่งจะมี
อิทธิพลต่อผู้เรียนเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากผู้เรียนต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องเรียน และครูก็ได้ใช้
ห้องเรียนเป็นแหล่งกลางในการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ดังนั้นการจัดห้องเรียนให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน จึงเป็นเรื่องส าคัญในการสร้างประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  

 2) ด้านการจัดแสดงผลงานและการเก็บของ พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า กิจกรรมการจัดแสดงผลงานเด็กปฐมวัย เป็นการ
ประเมินผลการเรียนรู้  ประเมินความพร้อมเพ่ือทราบความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ อีกรูปแบบหนึ่ง  
และเพ่ือเป็นการรวบรวมผลงานมาแสดงให้บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ  เป็นการสร้างความ
ภาคภูมิใจในตัวเด็ก  โดยเฉพาะผู้ปกครองจะได้มีส่วนร่วมในการชื่นชมผลงานทราบพัฒนาการของ
บุตรหลาน  ทราบจุดเด่น  จุดด้อย ในด้านการเรียนรู้  พัฒนาการด้านต่างๆ เพ่ือจะได้ช่วยกันพัฒนา
และแก้ปญัหา ซ่อมส่วนที่ขาด เสริมส่วนที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันท์นภัส หัตถะปะนิตย์  (2558, 
ก) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
เทศบาลอินทปัญญาวัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเทศบาล อินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม 
สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน อยู่ในระดับมาก  
 3) ด้านการจัดมุมเสริมทักษะ และการพัฒนาเด็ก (มุมประสบการณ์) พบว่า ความ
คิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า กิจกรรมเสรีหรือ
กิจกรรมเล่นตามมุมที่โรงเรียนจัดให้เด็กเล่นอย่างอิสระ เป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกเล่น
อย่างอิสระจากของเล่นตามมุมประสบการณ์หรือศูนย์การเรียนที่จัดไว้ในห้องเรียน เช่น มุมบล็อก มุม
หนังสือ มุมธรรมชาติ มุมบ้าน มุมร้านค้า เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดมุมเล่นที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการที่สมบูรณ์ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพรรณ รัตนวงศ์ (2551, ก) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดนครนายก  ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ดูแลเด็กมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการจัด
ประสบการณ์ อยู่ในระดับมาก 
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 5.2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

 1) บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  การจัดสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่
บุคลากรทุกคนต้องให้ความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการด าเนินการ เพราะสถานศึกษาที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
ท าให้บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น สร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนการสอน 
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ท าให้มีสมาธิที่ดีในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
รัตติยา พงษ์ปลัด (2559, ก) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมสถานศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมสถานศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน 

 2) บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
ปฐมวัยทั้งภายในห้องเรียน ภายนอกห้องเรียน ช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้รับประสบการณ์
จากการอยู่รวมกันท ากิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นสุข สะดวก สนุก สบายและปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริม
ให้เด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  จึงท าให้บุคลากรทุกกลุ่มอายุมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพรรณ รัตนวงศ์ (2551, หน้า ก) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดนครนายก  
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ดูแลเด็กที่มีสถานภาพแตกต่างกันจ าแนกตามอายุ มีการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยรวมไม่แตกต่างกัน  

 3) บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า บุคลากรที่เป็นครูผู้ดูแลเด็ก จะมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
มากกว่า บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้ เพราะครูผู้ดูแลเด็กจะเป็นคนจัด
ประสบการณ ์จัดสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กโดยตรง จึงท าให้บุคลากรที่มีประสบการณ์ใน
การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดังที่ อรัญญา สนนุกิจ 
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(2559, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
ส านักงานเขตหนอจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบ การจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ส านักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ครูผู้ดูแลเด็กท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ส านักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

5.2.3 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย   

 1) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน บุคลากรมีข้อเสนอแนะ คือ (1) ควรมี
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านแสงสว่าง การระบายอากาศ ความสะอาด ความปลอดภัย (2) 
ควรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ลักษณะของบทเรียน หรือกิจกรรม
ที่ครูน ามาใช้ประกอบบทเรียน  

 2) ด้านการจัดแสดงผลงานและการเก็บของ บุคลากรมีข้อเสนอแนะ คือ (1) ควรจัดสื่อที่
ตรงกับความสนใจของเด็ก เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ (2) ควรจัดอุปกรณ์ให้เพียงพอกับเด็ก และจัดวาง
ให้เด็กหยิบใช้และเก็บเองได้ (3) ควรจัดเวลาให้เด็กมีโอกาสได้เล่น หรือจัดกระท ากับสื่อต่างๆ อย่างเพียงพอ  

 3) ด้านการจัดมุมเสริมทักษะ และการพัฒนาเด็ก (มุมประสบการณ์) บุคลากรมีข้อเสนอแนะ 
คือ ควรจัดมุมประสบการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย   

 อภิปรายได้ว่าที่ข้อเสนอแนะเป็นดังนี้อาจสืบเนื่องมาจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ยังมีปัญหาบางประการที่ท าให้การจัดสภาพแวดล้อมไม่สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายและหลักการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่พอสรุปได้ดังนี้ คือ 1) อาคารเรียนมีขนาดเล็กไม่เพียงพอ
กับจ านวนนักเรียนสถานที่คับแคบไม่สามารถจัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียนได้  2) อาคารเรียนภายนอก
ตรงกลางอาคารไม่มีหลังคาเวลาฝนตกท าให้น้ าสาดเข้ามาหน้าห้องไม่สามารถวางของหรือจัดเก็บ
อุปกรณ์ต่าง  ๆได้ 3) พ้ืนที่ใช้สอยภายในห้องเรียนมีน้อย ไม่สามารถจัดมุมกิจกรรมหรือมุมประสบการณ์ต่างๆ ได ้
4) ห้องเรียนมีกระจกรอบด้านเมื่อจัดกิจกรรมการสอนท าให้เกิดเสียงสะท้อนภายในห้องเรียน 5) ขาด
วัสดุอุปกรณ์ เช่น ชั้นวางของ เครื่องเล่นตามมุมต่างๆ 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะน าไปใช้ 

 1. ควรให้ความส าคัญโดยจัดพ้ืนที่เพ่ิมเติมเพ่ือจัดกิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเสรี เช่น 
การเล่นกลางแจ้ง ใช้เวลาประมาณ 40 - 60 นาที  
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 2. ควรให้ความส าคัญโดยการจัดแสดงผลงานหรือนิทรรศการผลงานของเด็ก เพ่ือให้เด็ก
รู้สึกมีความสุข สนุกสนานกับกิจกรรม และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  

 3. ควรจัดหางบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น ชั้นวางของ เครื่องเล่นตามมุมต่างๆ 
เพ่ิมเติมเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 4. ควรให้ความส าคัญโดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยในแต่ละวัน 
เพ่ือเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก  
 5. ควรจัดกิจกรรมให้เด็กมีประสบการณ์ตรงและฝึกปฏิบัติอย่างหลากหลาย เช่น 
กิจกรรมวาดภาพระบายสี เล่นกับสีน้ า และการปั้น  

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 1. ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เช่น การจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม การด าเนินงานในการบริหารสภาพแวดล้อม เป็นต้น  
 2. ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับการมีสวนรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผูปกครอง
ในการบรหิารจัดการสภาพแวดลอมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จงัหวัดร้อยเอ็ด 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต 

อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ค าชี้แจง    
 แบบสอบถามชุดนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  
  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
  ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่ง
ระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ 
    5     หมายถึง    มีความคิดเห็นในระดับ มากที่สุด 
    4     หมายถึง    มีความคิดเห็นในระดับ มาก 
    3     หมายถึง    มีความคิดเห็นในระดับ ปานกลาง 
    2     หมายถึง    มีความคิดเห็นในระดับ น้อย 
    1     หมายถึง    มีความคิดเห็นในระดับ น้อยที่สุด 
 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ในการตอบแบบสอบถามขอได้โปรดตอบตามความเป็นจริง ตอบทุกตอน ทุกข้อ เพ่ือความ
สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม จะเก็บเป็นความลับและใช้
เฉพาะขอบเขตทางวิชาการ เพ่ือการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เท่านั้น จะไม่มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดผล
เสียหายใดๆ ต่อต าแหน่งหน้าที่การงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ศึกษาค้นคว้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามครั้งนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
 

นางชรัญฎา  บุตรโคตร 
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ตอนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง เกี่ยวกับตัวท่านในปัจจุบัน 
  
 1. เพศ 

  ชาย 
  หญิง 
 

 2. อายุ 
  ไม่เกิน 30 ปี 
  ไม่เกิน 31-40  ปี 
  41 ปีขึ้นไป 
 

 3. ประสบการณ์ในการท างาน 
   ต่ ากว่า 5 ปี 

 5 - 10 ปี 
 สูงกว่า 10 ปี 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นข้อค าถามรายข้อโปรดท าเครื่องหมาย () ลงในระดับการบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน 
  

ข้อ การบริหารจัดการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 
1 การจัดโต๊ะเรียนและเก้าอ้ีของนักเรียนมี

ความเหมาะสม 
     

2 การจัดวางวัสดุควร จัดวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ 
เครื่องเล่น ครุภัณฑ์ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
วัยและพัฒนาการ 

     

3 วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เครื่องเล่น ครุภัณฑ์ มีขนาด
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

     

4 ห้องเรียนมีแสงสว่างพอเพียงและเข้าถูก
ทิศทาง มีอากาศถ่ายเท 

     

5 ห้องเรียนมีความสะอาดและปลอดภัย      
6 มีพ้ืนที่ที่เด็กสามารถจะท างานได้ด้วยตนเอง 

และท ากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มเล็ก หรือ
กลุ่มใหญ่ เด็กสามารถเคลื่อนไหวได้อย่าง
อิสระจากกิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่ง 

     

7 มีพ้ืนที่จัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ ได้
เหมาะสม 

     

8 ห้องน้ า ห้องส้วม อ่างล้างมือ อยู่ติดกับ
ห้องเรียน และมีขนาดและติดตั้งเหมาะสม
กับเด็ก 
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ข้อ การบริหารจัดการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
2. ด้านการจัดแสดงผลงานและการเก็บของ 
9 จัดให้มีที่แสดงผลงานเสนอภาพเขียน หรือ

งานหัตถกรรมเด็กๆ 
     

10 มีการจัดมุมแสดงผลงานที่มีความน่าสนใจ
และสดชื่น 

     

11 มีการจัดหาสิ่งของแปลกๆ ใหม่ๆ ที่เด็กไม่
เคยเห็นมาแสดง 

     

12 มีการส่งเสริมให้เด็กรู้จักเลือกสรรว่าจะท า
อะไร จัดแสดงอะไร  

     

13 มีป้ายนิเทศตามหน่วยการสอนหรือสิ่งที่
เด็กสนใจ 

     

14 มีตู้เก็บของ ที่แขวนถ้วย ที่แขวนผ้าเช็ดหน้า 
ที่เก็บเครื่องนอน 

     

15 มีที่เก็บแฟ้มผลงานของเด็ก       
16 มีที่เก็บเครื่องใช้ของผู้สอน เช่น อุปกรณ์

การสอน ของส่วนตัวผู้สอน ฯลฯ 
     

17 มีกล่องหรือกระเป๋าส าหรับใส่ของส่วนตัว 
ของเด็ก รวมถึงมีสัญลักษณ์เฉพาะตัวของ
เด็กก ากับเอาไว้ 

     

3. ด้านการจัดมุมเสริมทักษะ และการพัฒนาเด็ก (มุมประสบการณ์) 
18 มีการจัดมุมหนังสือ เช่น หนังสือนิทานภาพ       
19 มีการจัดมุมบล็อก เช่น กล่องชนิดต่างๆ       
20 มีการจัดมุมเกมการศึกษา เช่น พลาสติก

สร้างสรรค์ กล่องหยอดบล็อก ลูกปัด 
     

21 มีการจัดมุมธรรมชาติศึกษาหรือมุมวิทยาศาสตร์ 
โดยจัดหาอุปกรณ์  เช่น  เครื่องชั่ง ตัวอย่างพืช 
เปลือกหอย ส าลี กระดาษ หินชนิดต่างๆ ฯลฯ 

     

 

 



79 
 

ข้อ การบริหารจัดการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
22 มีการจัดมุมเครื่องเล่นสัมผัส เช่น พลาสติก

สร้างสรรค์ กล่องหยอดบล็อก ลูกปัดส าหรับร้อย 
ฯลฯ 

     

23 มีการจัดมุมกระบะทราย ไว้เพ่ือให้เด็กมี
โอกาสตกแต่งกระบะทรายเกี่ยวกับเรื่องที่
ใกล้ตัวเด็ก 

     

24 มีการจัดมุมศิลปะ เช่น เล่นปั้นดินเหนียว
หรือปั้นแป้งที่ผสมน้ าแล้ว วาดภาพ 

     

25 มีการจัดมุมบทบาทสมมุติ เป็นการเล่น
ลักษณะจินตนาการ 

     

 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
ค าชี้แจง เพ่ือให้การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอให้ท่านโปรดให้ข้อเสนอแนะให้ครบทั้งสามด้าน เพ่ือน า
ข้อเสนอแนะของท่านไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

 
1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 

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

........................................................... .....................................................................................................  
2. ด้านการจัดแสดงผลงานและการเก็บของ 

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

............................................................................................... ................................................................. 
3. ด้านการจัดมุมเสริมทักษะ และการพัฒนาเด็ก (มุมประสบการณ์) 

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

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

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 



                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก จ  
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 
 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

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

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.841 25 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เครื่องมือเพื่อการวิจัย 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
 

ข้อ ประเด็นค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

R 
IOC 

( R/N) 
เทียบกับ
เกณฑ์ 

1 2 3 

 1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
หอ้งเรียน 

 
 

     

1 การจัดโต๊ะเรียนและเก้าอ้ีของนักเรียน
มีความเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

2 การจัดวางวัสดุควร จัดวัสดุ อุปกรณ์ 
สื่อ เครื่องเล่น ครุภัณฑ์ ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับวัยและพัฒนาการ +1 +1 +1 3 1 

 
 

ใช้ได้ 

3 วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เครื่องเล่น ครุภัณฑ์ 
มีขนาดเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย +1 +1 +1 3 1 

 
ใช้ได้ 

4 ห้องเรียนมีแสงสว่างพอเพียงและเข้า
ถูกทิศทาง มีอากาศถ่ายเท +1 +1 +1 3 1 

 
ใช้ได้ 

5 ห้องเรียนมีความสะอาดและปลอดภัย +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
6 มีพ้ืนที่ที่เด็กสามารถจะท างานได้ด้วย

ตนเอง และท ากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มเล็ก 
หรือกลุ่มใหญ่ เด็กสามารถเคลื่อนไหว
ได้อย่างอิสระจากกิจกรรมหนึ่งไปยัง
กิจกรรมหนึ่ง +1 +1 +1 3 1 

 
 
 
 

ใช้ได้ 

7 มีพ้ืนที่จัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ 
ได้เหมาะสม +1 +1 +1 3 1 

 
ใช้ได้ 

8 ห้องน้ า ห้องส้วม อ่างล้างมือ อยู่ติด
กับห้องเรียน และมีขนาดและติดตั้ง
เหมาะสมกับเด็ก +1 +1 +1 3 1 

 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

R 
IOC 

( R/N) 
เทียบกับ
เกณฑ์ 

+1 2 3 
 2. ด้านการจัดแสดงผลงานและการ

เก็บของ 
      

1 จัดให้มีที่แสดงผลงานเสนอภาพเขียน 
หรืองานหัตถกรรมเด็กๆ +1 +1 +1 3 1 

 
ใช้ได้ 

2 มีการจัดมุมแสดงผลงานที่มีความน่าสนใจ
และสดชื่น +1 +1 +1 3 1 

 
ใช้ได้ 

3 มีการจัดหาสิ่งของแปลกๆ ใหม่ๆ ที่เด็ก
ไม่เคยเห็นมาแสดง +1 +1 +1 3 1 

 
ใช้ได้ 

4 มีการส่งเสริมให้เด็กรู้จักเลือกสรรว่า
จะท าอะไร จัดแสดงอะไร  +1 +1 +1 3 1 

 
ใช้ได้ 

5 มีป้ายนิเทศตามหน่วยการสอนหรือสิ่ง
ที่เด็กสนใจ +1 +1 +1 3 1 

 
ใช้ได้ 

6 มีตู้เก็บของ ที่แขวนถ้วย ที่แขวนผ้า 
เช็ดหน้า ที่เก็บเครื่องนอน +1 +1 +1 3 1 

 
ใช้ได้ 

7 มีที่เก็บแฟ้มผลงานของเด็ก  +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

8 มีที่เก็บเครื่องใช้ของผู้สอน เช่น อุปกรณ์
การสอน ของส่วนตัวผู้สอน ฯลฯ +1 +1 +1 3 1 

 
ใช้ได้ 

9 มีกล่องหรือกระเป๋าส าหรับใส่ของส่วนตัว 
ของเด็ก รวมถึงมีสัญลักษณ์เฉพาะตัว
ของเด็กก ากับเอาไว้ +1 +1 +1 3 1 

 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

R 
IOC 

( R/N) 
เทียบกับ
เกณฑ์ 

+1 2 3 
 3. ด้านการจัดมุมเสริมทักษะ และการ

พัฒนาเด็ก (มุมประสบการณ์)       
1 มีการจัดมุมหนังสือ เช่น หนังสือนิทาน

ภาพ  +1 +1 +1 3 1 
 

ใช้ได้ 
2 มีการจัดมุมบล็อก เช่น กล่องชนิดต่างๆ  +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

3 มีการจัดมุมเกมการศึกษา เช่น พลาสติก
สร้างสรรค์ กล่องหยอดบล็อก ลูกปัด +1 +1 +1 3 1 

 
ใช้ได้ 

4 มีการจัดมุมธรรมชาติศึกษาหรือมุม
วิทยาศาสตร์ โดยจัดหาอุปกรณ์  เช่น  
เครื่องชั่ง ตัวอย่างพืช เปลือกหอย 
ส าลี กระดาษ หินชนิดต่างๆ ฯลฯ +1 +1 +1 3 1 

 
 
 

ใช้ได้ 
5 มีการจัดมุมเครื่องเล่นสัมผัส เช่น พลาสติก

สร้างสรรค์ กล่องหยอดบล็อก ลูกปัด
ส าหรับร้อย ฯลฯ +1 +1 +1 3 1 

 
ใช้ได้ 

6 มีการจัดมุมกระบะทราย ไว้เพ่ือให้เด็ก
มีโอกาสตกแต่งกระบะทรายเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีใกล้ตัวเด็ก +1 +1 +1 3 1 

 
 

ใช้ได้ 

7 มีการจัดมุมศิลปะ เช่น เล่นปั้นดินเหนียว
หรือปั้นแป้งที่ผสมน้ าแล้ว วาดภาพ +1 +1 +1 3 1 

 
ใช้ได้ 

8 มีการจัดมุมบทบาทสมมุติ เป็นการ
เล่นลักษณะจินตนาการ +1 +1 +1 3 1 

 
ใช้ได้ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช  
ตารางแสดงจ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  

(R.V.Krejcie and D.W. Morgan) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางแสดงจ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่าง (R.V.Krejcie and D.W. Morgan) 
 

จ านวน 
ประชากร 

จ านวน 
กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 
ประชากร 

จ านวน 
กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 
ประชากร 

จ านวน 
กลุ่มตัวอย่าง 

10 10 220 140 1200 291 
15 14 230 144 1300 297 
20 19 240 148 1400 302 

25 24 250 152 1500 306 
30 28 260 155 1600 310 
35 32 270 159 1700 313 
40 36 280 162 1800 317 
45 40 290 165 1900 320 
50 44 300 169 2000 322 

55 48 320 175 2200 327 
60 52 340 181 2400 331 

65 56 360 186 2600 335 
70 59 380 191 2800 338 
75 63 400 196 3000 341 
80 66 420 201 3500 346 
85 70 440 205 4000 351 

90 73 460 210 4500 354 
95 76 480 214 5000 357 

100 80 500 217 6000 361 
110 86 550 226 7000 364 

120 92 600 234 8000 367 
130 97 650 242 9000 368 

140 103 700 248 10000 370 
150 108 750 254 15000 375 
160 113 800 260 20000 377 

170 118 850 265 30000 379 
180 123 900 269 40000 380 

190 127 950 274 50000 381 
200 132 1000 278 75000 382 
210 136 1100 285 100000 384 

 

ที่มา : บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 8, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 2553), หน้า 40. 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 

ชื่อ / ชื่อสกุล  นางชรัญฎา  บุตรโคตร 
วัน  เดือน  ปี เกิด  7 พฤษภาคม 2530 
สถานที่เกิด  238 หมู่ที่ 6 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน  46 หมู่ที่ 2 ต าบลดงแดง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด

ร้อยเอ็ด 
ต าแหน่งและประวัติการท างาน   
 พ.ศ. 2550 - 2556  ผู้ดูแลเด็ก สังกัดส านักงานเทศบาลต าบลดงแดง 
 พ.ศ. 2557 - 2559  ครูผู้ช่วย ส ากัดส านักงานเทศบาลต าบลดงแดง 
 พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน  ครู คศ.1 สังกัดส านักงานเทศบาลต าบลดงแดง 
ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. 2557  ศศ.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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