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 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด  2) 
เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อสภาพปัจจุบันการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ของบุคลากรที่มี 
เพศ และต าแหน่ง และ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นบุคลากร และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวนรวมทั้งสิ้น 72 คน  น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า IOC ระหว่าง 0.67 - 1.00 และค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .80 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบโดยใช้ t-test (Independent Samples)  

ผลการวิจัย พบว่า  
 1. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านความคิดเห็น และ
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และด้านบุคลากร  

 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า บุคลากรที่มเีพศ 
ต าแหน่ง และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยรวมไม่แตกต่างกัน  

 3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ควรตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นอกเหนือจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้
ผู้ปกครองและชุมชุนมีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุน
งานพัฒนาเครือข่ายเพื่อให้การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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The research served the purposes: 1) to study the Current condition the management 

of the child development centers according to the standards set by the local administration 
department in thung khaoluang district, Roi Et province.  2) to compare the the management 
of the child development centers according to the standards set by the local administration 
department in thung khaoluang district, Roi Et province classified by gender, position 
and education. 3 ) to collect suggestions for the local administration department in 
thung khaoluang district, Roi Et province.  The number of sampling groups for conducting 
the research comprised 72 persons. The research instrument for data collection was 
the Likert-type questionnaire with the Index of Item Objective Congruence : IOC of each 
question between 0.67 and 1.00, and the reliability for the whole questions at 0.80. 
Statistics for data analyses embraced frequencies, percentages, standard deviations,  
t-tests.  
 Results of the research findings:  

 1. The condition of the standards set by the local administration department 
in thung khaoluang district, Roi Et province overall, the mean was very high. The highest 
average is academic and curriculum activities, feedback and support from all sectors, 
promotion of early childhood development network, building, environment and safety 
and management of child development center and personnel. 

 2. Comparison results the standards set by the local administration department 
in thung khaoluang district, Roi Et province classified by gender, position and education 
Overall, no difference. 

 3) to collect suggestions for the local administration department in thung 
khaoluang district, Roi Et province.  Should budget for the management of child development 
center. Parents and community members should be involved in the development.  
Should support the network development. 



 ซ 

สารบัญ 
 

   หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย............................................................................................................ .............. จ 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ....................................................................................................... .............. ฉ 
ประกาศคุณูปการ………..…………………………………………………………………………………..……………….. ช 
สารบัญ…………………………………………………………………………………………………………………………..... ซ 
สารบัญตาราง................................................................................................................... ................ ญ 
สารบัญภาพ...................................................................................................................... ............... ฏ 
บทที ่  
1 บทน า......................................................................................................................... .............. 1 

 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา................................................................ 1 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.......................................................................................  3 
 1.3 สมมติฐานการวิจัย.................................................................................................  3 
 1.4 ขอบเขตของการวิจัย..............................................................................................  3 
 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....................................................................................  4 
 1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ………………………........................................................................ 4 

2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง...............................................................................................  7 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา........................................... 7 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ............................................... 12 
 2.3 มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น........ 16 
 2.4 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย.....................................................................................  57 
 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง................................................................................................ 58 
 2.6 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย..................................................................................  64 

3 วิธีด าเนินการวิจัย........................................................................................................... .......... 65 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง....................................................................................  65 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย........................................................................................  66 
 3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ............................................................. 66 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล.......................................................................................... . 67 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล................................................................................................  67 
 3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย................................................................................................  68 

 
 
 
 



 ฌ 

สารบัญ (ตอ่)  
 

บทที่  หน้า 
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล......................................................................................................... .... 69 

 4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล.................................................. 69 
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล....................................................................................  69 

 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล......................................................................................... ... 70 
5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ....................................................................................  86 

 สรุปผล……………………………………………………………………………………………………………. 86 
 อภิปรายผล……………………………………………………………………………………………………… 89 
 ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………. 92 

บรรณานุกรม………………………………………………………………………………………………………………………. 94 
ภาคผนวก…………………………………………………………………………………………………………………………… 98 

 ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย............................................ 99 
 ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย..... 101 
 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล................................................... 105 
 ภาคผนวก ง เครื่องมือเพ่ือการวิจัย........................................................................................  111 
 ภาคผนวก จ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม...................................................................... 122 
 ภาคผนวก ฉ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย..................................... 124 
 ภาคผนวก ช ตารางแสดงจ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่าง (R.V.Krejcie and D.W. 

Morgan)..................................................................................................................... 
 

133 
ประวัติย่อของผู้วิจัย........................................................................................................ ................... 135 
 



 ญ 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หน้า 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.................................................................................................. 65 
4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ และต าแหน่ง........................... 70 
4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม

เกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมและรายด้าน .......................................................................................................... 

 
 

71 
4.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม

เกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมและรายข้อ........................................... 

 
 

72 
4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม

เกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ด้านบุคลากร โดยรวมและรายข้อ........................................................................................ 

 
 

74 
4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม

เกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยรวมและรายข้อ............................ 

 
 

75 
4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม

เกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร โดยรวมและรายข้อ.............................................. 

 
 

77 
4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม

เกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยรวมและรายข้อ........................ 

 
 

78 
4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม

เกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยรวมและรายข้อ........................................ 

 
 

80 
4.9 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามเพศ.................................................................... 

 
 

82 
 
 
 
 
 



 ฎ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี  หน้า 
4.10 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามต าแหน่ง............................................. 

 
 

83 
4.11 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา................................. 

 
 

84 
 



ฏ 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที่  หน้า 
2.1 หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย………………………………………………………………………………….. 38 
2.2 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย…………………………………………………………………………………….. 64 

 
 
 



 
บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เดิมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล ได้จัดการศึกษาปฐมวัยแก่เด็กอายุ 3-5 ขวบ 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้เทศบาลเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งพัฒนา
ความพร้อมแก่เด็กในวัย 3-5 ขวบ ให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 
และมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา ส่วนราชการต่างๆ ที่ด าเนินการจัดตั้ง
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ด าเนินการในศูนย์เด็กเล็ก 
จ านวน 7,520 แห่ง กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบันอยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม) 
ด าเนินการในวัด/มัสยิด เรียกว่า ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด/มัสยิด จ านวน 4,155 แห่ง และส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ด าเนินการในโรงเรียน เรียกว่า การจัดการศึกษาอนุบาล 
3 ขวบ จ านวน 2,651 แห่ง รวมทั้งสิ้น 14,326 แห่ง ส่วนราชการดังกล่าวต่างมีวัตถุประสงค์ ในการพัฒนา
เด็กวัย 3-5 ขวบ ให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม 
เพ่ือศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา เช่นเดียวกัน แต่ก็มีโครงสร้างการบริหารงานและ
ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมการพัฒนาชุมชน
บริหารงานโดยคณะกรรมการพัฒนาเด็ก ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนผู้ปกครอง/ผู้น าท้องถิ่น ศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด/มัสยิดบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัด/มัสยิด ประกอบด้วย 
ผู้แทนครูผู้สอน ผู้แทนครูพ่ีเลี้ยง ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยมีเจ้าอาวาส/อิหม่าม เป็นประธาน และการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ของส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) บริหารงานโดยผู้บริหารโรงเรียน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 
2553, หน้า ก) 

ต่อมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่วนราชการต่างๆ ด าเนินการได้ถ่ายโอนให้เทศบาล และองค์การบริหาร- 
ส่วนต าบล ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น เพ่ือรองรับการกระจายอ านาจ
จากรัฐบาลเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการแทนตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2545 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งในด้านวิชาการ 
งบประมาณ และการพัฒนาบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่วนราชการต่างๆ ถ่ายโอนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง ถือว่าเป็นสถานศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 18 และมาตรา 4 แต่ก็ยังมีความแตกต่าง
หลากหลาย ทั้งในด้านโครงสร้างการบริหารงาน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนจากชุมชน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบภารกิจการ
ด าเนินการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถให้บริการ
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ตอบสนองชุมชนด้านการจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ขวบ อย่างทั่วถึงและเป็นทรัพยากรที่มี
คุณภาพตามอ านาจหน้าที่ และเจตนารมณ์ของรัฐบาล ดังนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้จัดท า
มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้คือ (1) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2) มาตรฐานด้านบุคลากร (3) มาตรฐานด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย (4) มาตรฐานด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร (5) มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วม 
และส่งเสริมสนับสนุน (6) มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, 2553, หน้า ก-ข) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้พยายามปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการศึกษาอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของตนเอง ซึ่ง
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบว่า ภารกิจการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หลายแห่งยังมีความพร้อมไม่แตกต่างกันมากนัก สภาพปัญหาที่พบยังเป็นปัญหา
ด้านโครงสร้างองค์กรปัญหา ด้านบุคลากรปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของผู้บริหาร (กรมการปกครอง, 2543, หน้า 65-70) การบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในปัจจุบัน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายด้าน เช่น ขาดการส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ให้ความส าคัญในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเท่าที่ควร งบประมาณไม่เพียงพอ (เยาวพา เตชะคุปต์, 2549, หน้า 31 – 32) ดังนั้น เพ่ือให้การ
พัฒนาการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง 
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานซึ่งมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ ตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ล้วนแต่มีบทบาทท่ีส าคัญในการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสิ้น ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดตั้ง และ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมทั้งรับถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเดิมอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของส่วนราชการต่างๆ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม และพัฒนา
ศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้การบริหารจัดการศูนย์ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 

จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ ด 
จ านวน 5 แห่ง ผ่านแนวคิดมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ว่ามีการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉบับปี พ.ศ. 2554 เพ่ือน าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้ตามมาตรฐานต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อสภาพปัจจุบันการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ของ
บุคลากรจ าแนกตาม เพศ ต าแหน่ง และระดับการศึกษา  

1.2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
1.3 สมมติฐำนกำรวิจัย 
 1.3.1 บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน  
 1.3.2 บุคลากรที่มีต าแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
 1.3.3 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
แตกต่างกัน 
 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร  
ได้แก่ บุคลากร (ผู้อ านวยการกองการศึกษา นักวิชาการ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) 

จ านวน 27 คน และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 45 คน ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวนรวมทั้งสิ้น 72 คน 

กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ บุคลากร (ผู้อ านวยการกองการศึกษา นักวิชาการ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก)  จ านวน 25 คน และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 43 คน ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวนรวมทั้งสิ้น 68 คน โดยก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างจากตารางเครซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan,  1970) และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) 

1.4.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
ได้แก่ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกเป็น 6 ด้านดังนี้คือ 
 1) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 2) ด้านบุคลากร  
 3) ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
 4) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  
 5) ด้านการมีส่วนร่วม และส่งเสริมสนับสนุน  
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 6) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
1.4.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกดั กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัด

ร้อยเอ็ด จ านวน 5 แห่ง คือ  
 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบึงงาม 
 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาน 
 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเทอดไทย 
 4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 
 5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารสวรรค์ 
 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.5.1 ท าให้ทราบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
1.5.2 ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด  ของ
บุคลากรที่มี เพศ ต าแหน่ง และระดับการศึกษา ต่างกัน 

1.5.3 ท าให้ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.5.4 สามารถน าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ให้ได้ตามมาตรฐานต่อไป 
 
1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

กำรบริหำรจัดกำร หมายถึง กระบวนการที่บุคคลหรือองค์กร การท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด  รวมทั้งการปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งในแต่ละองค์กรนั้นอาจต้องขอ
ความร่วมมือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การที่จะได้รับความร่วมมือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งส าคัญที่
ผู้บริหารจะต้องก าหนดเป้าหมายขององค์กรให้สอดคล้องกับบุคลากรนั่นคือขวัญและก าลังใจที่เป็น
ความต้องการของมนุษย์ 

กำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หมายถึง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกเป็น 
6 ด้าน ดังนี้คือ 

 1) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หมายถึง การให้บริการส่งเสริมสนับสนุน
แก่เด็กในด้านต่าง ๆ เช่น อาหารกลางวัน อาหารว่าง อาหารเสริม (นม) เครื่องนอน วัสดุ สื่อ อุปกรณ์
การศึกษา ค่าตอบแทน สิทธิ สวัสดิการของผู้ดูแลเด็ก  
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 2) ด้ำนบุคลำกร หมายถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร ภารโรง และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติ
หน้าที่อื่น 

 3) ด้ำนอำคำร สถำนที่ สิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย หมายถึง อาคารสถานที่และ
ภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสะอาด ร่มรื่น แข็งแรง ปลอดภัย ตั้งอยู่ห่างจากสภาพ 
แวดล้อมที่และความปลอดภัย หมายถึง เป็นมลพิษและพ้ืนที่เสี่ยงต่ออันตราย เครื่องเล่นภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย แข็งแรง อยู่ในสภาพที่ดี 

 4) ด้ำนวิชำกำร และกิจกรรมตำมหลักสูตร หมายถึง การด าเนินการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาความ สามารถตามวัยของเด็กปฐมวัย 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา 

 5) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภำคส่วน  หมายถึง การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในชุมชน ในโอกาสส าคัญตามเทศกาลต่างๆ สอดคล้องกับประเพณี ศาสนาและ
วัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ มีการสร้างเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ/
ความรู้/ของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก 

 6) ด้ำนส่งเสริมเครือข่ำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย หมายถึง การประสานความร่วมมือกับ 
ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงเรียน วัด หน่วยงานองค์กรในท้องถิ่น มีการประชุมเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงงานในแต่ละปี 

เกณฑ์มำตรฐำน หมายถึง มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เด็กเล็ก หมายถึง เด็กอายุระหว่าง 2–5 ปี ที่เข้ารับการอบรมเลี้ยงดู และพัฒนาความพร้อม 
ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

บุคลำกร หมายถึง ผู้อ านวยการกองการศึกษา  นักวิชาการ  ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   
ธุรการ   

คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หมายถึง บุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หมายถึง สถานศึกษาท่ีให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ และส่งเสริม
พัฒนาการการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยงานราชการในสังกัด กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล ในเขตพ้ืนที่อ าเภอทุ่งเขา
หลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกเป็น 
 1) เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งเป็นสองเพศ 

คือ (1) เพศชาย และ (2) เพศหญิง  
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 2) ต ำแหน่ง หมายถึง ต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ 
แบ่งเป็นสองต าแหน่ง คือ (1) ผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา นักวิชาการ ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และ (2) คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 3) ระดับกำรศึกษำ หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับสารนิพนธ์
ฉบับนี้ แบ่งเป็นสองระดับ คือ (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี และ (2) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 



 

 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยการก าหนดกรอบแนวคิดและแนวทางใน
การท าวิจัย ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
2.3 มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.4 สภาพพ้ืนทีท่ี่ใช้ในการวิจัย 

 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.6 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา 

2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร  
การบริหารจัดการศึกษาเป็นหลักการหนึ่งที่ส าคัญ โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่

โดยตรงในการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและเมตตาที่มี
ต่อศิษย์และภาคภูมิใจในบทบาทที่มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโตงอกงาม
เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป  นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหาร 
(Administration) ไว้หลายทัศนะ ดังนี้  

พรพรรณ อินทรประเสริฐ (2550, หน้า 48) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหาร คือ การด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายต่างมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จร่วมกัน 

จันทรานี สงวนนาม (2551, หน้า 25) ได้กล่าวว่า การบริหารเป็นเรื่องของการท ากิจกรรมโดย
ผู้บริหารและสมาชิกในองค์การ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ทรัพยากร
และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

จินตะหรา ศรีเมือง (2554, หน้า14) ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การร่วมกันด าเนิน
กิจกรรมของสมาชิกในองค์การเพื่อให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2555, หน้า 1) ได้กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้
บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญประกอบด้วย การวางแผน
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) 

สรุปได้ว่า การบริหารเป็นกระบวนการน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้
ด าเนินงานบรรลุจุดหมายขององค์การที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ผู้บริหาร
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จะต้องอาศัยหน้าที่การบริหารที่ส าคัญคือ การวางแผน การจัดองค์การ การน า และการควบคุม
ตลอดจนการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน 

2.1.2 ความหมายของการบริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดเป็นบุคคลส าคัญที่สุดของสถานศึกษา เพราะมีหน้าที่และความ

รับผิดชอบในการเป็นผู้น าให้บุคคลในสถานศึกษาร่วมมือกันปฏิบัติงานให้บรรลุตามจุดหมายของการ
จัดการศึกษา และสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่พัฒนาผู้เรียนและสังคมภายใต้
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับ 1-3 ) พ.ศ. 2542 – 2553 ที่มีความมุ่งหมาย
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการ
บริหารสถานศึกษา ดังนี้ 

พรพรรณ อินทรประเสริฐ (2550, หน้า 50) ได้กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การ
ด าเนินการร่วมกับกลุ่มบุคคลมืออาชีพและชุมชนในท้องถิ่น เพ่ือให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกใน
สังคมตามวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หน้า 8) ได้กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา เป็นภารกิจหลัก
ของผู้บริหารที่จะต้องก าหนดแบบแผน วิธีการและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติไว้อย่างมีระบบ เพราะ
ถ้าระบบการบริหารไม่ดี จะกระทบกระเทือนต่อส่วนอ่ืนๆ ของหน่วยงาน นักบริหารที่ดีต้องรู้จักเลือก
วิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือที่จะให้งานนั้นบรรลุจุดหมายที่วางไว้การบริหารงาน
นั้น จะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ทุกประการ เพราะว่าการด าเนินงานต่าง ๆ มิใช่เพียงกิจกรรมที่ผู้บริหาร
จะท าเพียงล าพังคนเดียวแต่ยังมีผู้ร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วนท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ ผู้ช่วย
งานแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสติปัญญา ความสามารถ ความถนัด และความต้องการที่ไม่
เหมือนกัน จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะน าเอาเทคนิควิธี และกระบวนการการบริหารที่เหมาะสมมา
ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 

นาวิน  เหมื อนแสง (2553, หน้ า 19) ได้ กล่ าวว่ า การบริหารสถานศึกษา (school 
administration) คือการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน โดยกลุ่มบุคคลหลายฝ่าย เพ่ือให้
นักเรียนมีทักษะความรู้ มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา ตลอดจน
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป 

สร้อยทิพย์ ไทยน้อย (2554, หน้า 9) ได้กล่าวว่า การบริหารการศึกษาเป็นภารกิจหลักของ
ผู้บริหาร จะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ ก าหนดแบบแผนพิธีการ และขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ ใช้ภาวะผู้น า เทคนิควิธีและกระบวนการที่เหมาะสม ให้หลายฝ่ายร่วมกันด าเนินงาน
พัฒนาเด็กเยาวชน รวมทั้งประชาชนในทุกๆด้าน ให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายสถานศึกษา 

สรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษาเป็นการจูงใจให้ผู้ร่วมงานในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเต็มใจ เต็มความสามารถ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะกระบวนการคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ รวมถึงการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ของ
สถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามนโยบายการจัดการศึกษาท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.1.3 ทฤษฎีของการบริหาร 
ทฤษฎีของการบริหารเป็นศาสตร์ที่มีองค์ประกอบของความรู้ หลักและกฎเกณฑ์ที่น ามาจาก

ศาสตร์สาขาต่างๆ เพ่ือไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการบริหารแล้วน าไปสู่การปฏิบัติ
จริง การบริหารที่จะประสบผลส าเร็จได้นั้น ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถประสบการณ์และทักษะของ
ผู้บริหาร การประยุกต์เอาทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวข้องกับการบริหารไปสู่การปฏิบัติจริงให้ได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม นับว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ซึ่งนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่าน
ได้เสนอทฤษฎีของการบริหาร ดังนี้ 

เทเลอร์ (Taylor, Frederick W., 2002 อ้างใน ภารดี อนันต์นาวี, 2552, หน้า 15) กล่าวถึง 
ทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์6ประการคือ 

 1) หลักเรื่องเวลา ถือว่า เป็นการวัดความสามารถในการผลิต โดยการจัดเวลาในการผลิต
และการตั้งเวลามาตรฐานส าหรับการผลิตทั้งหมด ซึ่งการวัดผลผลิตของการท างานนั้น ถ้าจะวัดให้
ถูกต้อง ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องตัดสิน และควรมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของเวลาที่ควรใช้ในการ
ท างานแต่ละอย่างหรือประเภทด้วย 

 2) หลักการก าหนดหน่วยค่าจ้าง ค่าจ้างส าหรับบุคลากรนั้นต้องเหมาะสมกับผลงานและ
อัตราค่าจ้างนั้นพิจารณา โดยยึดหลักเกณฑ์ข้อ 1 นอกจากนั้นผู้ปฏิบัติงานควรได้ท างานที่เหมาะกับ
ความสามารถของตนเองมากที่สุด 

 3) หลักการแยกงานวางแผนออกจากงานปฏิบัติ คือ ฝ่ายบริหารควรท าหน้าที่ด้านการ
วางแผนและประสานงาน เพ่ือให้ฝ่ายปฏิบัติงานท างานได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ไม่ควรให้ฝ่าย
ปฏิบัติงานเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการคิดและวางแนวทางในการท างาน  ฝ่ายบริหารควรวางแผนโดย
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการ เวลาและข้อมูลอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับการผลิต การปฏิบัติงานนั้นจะต้องสะดวกรวดเร็วขึ้นทันเหตุการณ์นอกจากนั้นการท างาน
ต้องมีระบบและวิธีการที่เหมาะสม 

 4) หลักการท างานโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ถือว่า วิธีการของการท างานควรจะถูก
ก าหนดโดยฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารควรจะเป็นผู้รับผิดชอบ (ไม่ใช่ฝ่ายปฏิบัติงาน)ในการจัดวิธีการ
ท างาน แสวงหาวิธีและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมและดีที่สุดมาใช้  และฝ่ายบริหารต้อง
ฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้และความสามารถอย่างเหมาะสมในการท างานตามเทคนิคนั้นๆ 
โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงสุด 

 5) หลักการควบคุมงานโดยฝ่ายบริหาร ถือว่า ฝ่ายบริหารควรได้รับการฝึกอบรมในด้าน
การบริหารซึ่งตั้งอยู่บนหลักการของวิทยาศาสตร์ และสามารถประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์มาใช้ในการ
จัดการและการควบคุมให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น และฝ่ายบริหารต้องเป็นฝ่ายควบคุมการท างานของ
ฝ่ายปฏิบัติงานด้วย 

 6) หลักการจัดระเบียบการปฏิบัติงาน มีการพิจารณาน าหลักการบริหารแบบทหารมาใช้
ควรมีการจัดองค์การให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและท างานอย่างประสานสัมพันธ์
กันระหว่างแผนการต่างๆ ในองค์การนั้น โดยยึดถือความเคร่งครัดในระเบียบวินัยในการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการท างาน 
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ฟาโยล์ (Fayol, 2002 อ้างใน ภารดี อนันต์นาวี 2552, หน้า 18) ได้กล่าวถึง หลักการบริหาร 
14 ประการ คือ 

 1) การแบ่งงานกันท า (Division of Work) คือ การท างานควรมีการแบ่งงานกันท า
ตามแต่ละฝ่ายงาน เพ่ือส่งเสริมความสามารถ ความมั่นใจ และความถูกต้องแม่นย าในการท างานที่จะ
ช่วยให้ผลผลิตของงานเพ่ิมสูงขึ้น 

 2) อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  (Authority and Responsibility) คือ ในการ
ท างานผู้ที่ได้รับมอบให้ปฏิบัติงานใดก็ควรจะได้รับการมอบอ านาจอย่างเพียงพอที่จะสามารถ
ปฏิบัติงานนั้นไปได้ด้วยดี อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบจึงควรไปด้วยกัน 

 3) ความมีระเบียบวินัย (Discipline) คือ ผู้ปฏิบัติงานที่ดีจะต้องมีระเบียบวินัย ในการ
ท างานจึงต้องมีการออกกฎระเบียบเพ่ือให้มีการเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา 

 4) ความมีเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) คือ ผู้ปฏิบัติควรเป็นผู้
ได้รับการบังคับบัญชาสั่งการจากผู้บริหารเพียงคนเดียว ภายใต้แผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 5) เอกภาพในการอ านวยการ (Unity of Direction) คือ การท างานในกลุ่มเดียวกัน ควร
มีหัวหน้าในการด าเนินการเพียงคนเดียว ภายใต้แผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 6) ประโยชน์ส่วนบุคคลถือว่าเป็นรองจากประโยชน์ส่วนรวม  (Subordination of 
Individual Interests to General Interests) คือ  ในธุรกิจใดๆ  ก็ตาม  ผู้บริหารไม่ควรเห็นแก่
ประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง ให้ค าปรึกษา
แนะน าและร่วมมือกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนอย่างทั่วถึง และไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้ง 

 7) การให้ผลประโยชน์ตอบแทน (Remuneration) คือ เงินเดือน ค่าจ้าง ควรถือหลัก
ความยุติธรรม โดยค านึงถึงค่าครองชีพ สภาวะทางเศรษฐกิจ ความต้องการด้านแรงงาน สถานภาพของ
ผู้ร่วมงาน เพ่ือความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายทั้งนายจ้างและลูกจ้าง 

 8) การรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง (Centralization) คือ เมือมีการมอบอ านาจให้ผู้บริหาร
คนใดแล้ว ก็ให้สามารถควบคุม บังคับบัญชาหรือสั่งการได้โดยให้ผู้บริหารพิจารณาตามความเหมาะสม
ตามสถานการณ์ว่าควรจะกระจายอ านาจหรือรวมอ านาจ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์การ 
บุคลิกภาพส่วนตัว และคุณค่าทางจริยธรรมของผู้บริหาร 

 9) สายการบังคับบัญชา (Chain of Common or Scalar Chain) เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างผู้บังคับบัญชา ซึ่งควรจัดให้มีช่วงของการบังคับบัญชาลดหลั่นที่
เหมาะสม ไม่ควรห่างเหินจนเกินไป เพราะจะก่อให้เกิดช่องว่างของสายการบังคับบัญชา 

 10) ค าสั่ง (Order) คือ ในการบริหารงานนั้น จ าเป็นต้องมีการสั่งการที่จะต้องออกเป็น
ค าสั่งหรือกฎระเบียบข้อบังคับท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรวางไว้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติรับทราบและปฏิบัติตาม 

 11) ความเสมอภาค (Equity) คือ หลักแห่งความยุติธรรมที่ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน รวมทั้ง มีความเมตตากรุณา ความจงรักภักดีต่อทุกคน โดยเสมอภาค 

 12) ความมั่นคงในหน้าที่การงาน (Stability of Tenure of Personnel) คือ การด ารง
อยู่ในต าแหน่งของบุคลากรที่มีความต้องการเวลาในการเรียนรู้งานเพ่ือที่สามารถปฏิบัติงานให้ได้ดี
บุคลากรจึงไม่ควรให้ถูกปรับออกหรือเปลี่ยนแปลงต าแหน่งก่อนเวลาอันควร  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์แห่ง
ความมั่นคงทัง้ขององค์การและบุคลากร 
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 13) ความคิดริเริ่ม (Initiative) คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิด ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติงาน เพ่ือที่จะได้เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และเกิดความ
พึงพอใจแก่ผู้ร่วมงานทุกฝ่าย ความคิดริเริ่มเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของผู้บริหารทางธุรกิจ 

 14) ความสามัคคี (Esprit de Corps) คือ ผู้บริหารต้องสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นใน
องค์การ เป็นการก่อให้เกิดความกลมเกลียวปรองดองและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีของการบริหาร หมายถึง แนวความคิดหรือความเชื่อที่ เกิดขึ้นอย่างมี
หลักเกณฑ์ มีการสังเกตและทดสอบจนเป็นที่แน่ใจ ทฤษฎีเป็นส่วนของมโนทัศน์ที่เชื่อมโยงกัน เป็น
ข้อสรุปแบบกว้างที่ได้พรรณนาและอธิบายถึงพฤติกรรมการบริหารองค์การทางการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ถ้าทฤษฎีได้รับการพิสูจน์บ่อยๆ ก็จะกลายเป็นกฎเกณฑ์ทฤษฎีเป็นแนวความคิดที่มีเหตุผลและ
สามารถน าไปประยุกต์และปฏิบัติได้ ทฤษฎีมีบทบาทในการให้ค าอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทั่วไป
และชี้แนะแนวทางในการวิจัย 

2.1.4 ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิชาการที่ได้เสนอทฤษฏีที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัด

การศึกษา พบว่ามีนักวิชาการได้กล่าวถึงทฤษฏีไว้ดังนี้ 
ทฤษฏี Y (The integration of Individual and Organization Goal) ทฤษฏีข้อนี้เกิดจาก

ข้อสมมติฐาน (ภารดี อนันต์นาวี, 2552, หน้า 18 - 47) ดังนี้ 
 1) คนจะให้ความร่วมมือ สนับสนุน รับผิดชอบ ขยัน 
 2) คนไม่เกียจคร้านและไว้วางใจได้ 
 3) คนมีความคิดริเริ่มท างานถ้าได้รับการจูงใจอย่างถูกต้อง 
 4) คนมักจะพัฒนาวิธีการท างานและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
ผู้บังคับบัญชาจะได้ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวด แต่จะส่งเสริมให้รู้จักควบคุมตนเอง

หรือของกลุ่มมากขึ้นต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันจากความเชื่อที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดระบบการบริหาร
ที่แตกต่างกันระหว่างระบบที่เน้นการควบคุมกับระบบที่ค่อนข้างให้อิสรภาพ 

ทฤษฏีของมาสโลว์ (บุญประสพ กุลศรี, 2550, หน้า 23) ว่าด้วยการจัดอันดับขั้นของความ
ต้องการของมนุษย์ (Maslow- Hierarchy of needs) เป็นเรื่องแรงจูงใจแบ่งความต้องการของมนุษย์
ตั้งแต่ความต้องการด้านกายภาพความต้องการด้านความปลอดภัย ความต้องการด้านสังคม ความ
ต้องการด้านการเคารพนับถือและประการสุดท้าย คือ การบรรลุศักยภาพของตนเอง (Self 
actualization) คือ มีโอกาสได้พัฒนาตนเองถึงขั้นสูงสุดจากการท างานแต่ความต้องการเหล่านั้นต้อง
ได้รับการสนองตอบตามล าดับขั้น 

ทฤษฏี X ทฤษฏี Y ของแมคกรีกอร์ (Douglas MC Gregor Theory X, Theory Y) เขาได้
เสนอแนวคิดการบริหารอยู่บนพ้ืนฐานของข้อสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ต่างกัน 

ทฤษฏี X (The Traditional View of Direction and Control) ทฤษฏีนี้เกิดขอ้สมมติฐานดังนี้ 
 1) คนไม่อยากท างาน และหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ 
 2) คนไม่ทะเยอทะยาน และไม่คิดริเริ่ม ชอบการให้สั่ง 
 3) คนเห็นแก่ตนเองมากกว่าองค์การ 
 4) คนมักต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
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 5) คนมักโง่และหลอกง่าย 
ผลการมองธรรมชาติของมนุษย์เช่นนี้ การบริหารจัดการจึงเน้นการใช้เงิน วัตถุเป็นเครื่องล่อใจ 

เน้นการควบคุม การสั่งการ เป็นต้น 
นักทฤษฎีชาวญี่ปุ่นได้เสนอ ทฤษฏี Z (Z Theory) (William G. Ouchi ) ศาสตราจารย์แห่ง

มหาวิทยาลัย UXLA (I of California Los Angeles) (ศิริยา โถแก้ว, 2559, หน้า12-13) ทฤษฏีนี้รวม
เอาหลักการของ ทฤษฏี X , Y เข้าด้วยกัน แนวความคิดก็คือองค์การต้องมีหลักเกณฑ์ที่ควบคุมมนุษย์
แต่ก็มนุษย์ก็รักความเป็นอิสระและมีความต้องการ หน้าที่ขอผู้บริหารจึงต้องปรับเป้าหมายขององค์การให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของบุคคลในองค์กร สรุปเพ่ืออมชอมสองทฤษฏีมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ การ
ท าให้ปรัชญาที่ก าหนดไว้บรรลุ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ การให้ ความ
ไว้วางใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและการให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

สรุปได้ว่า ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาเน้นให้เห็นถึงการปฏิบัติตามเป้าหมายของ
องค์กร ซึ่งในแต่ละองค์กรนั้นอาจต้องขอความร่วมมือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การที่จะได้รับความ
ร่วมมือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารจะต้องก าหนดเป้าหมายขององค์กรให้สอดคล้อง
กับบุคลากรนั่นคือขวัญและก าลังใจที่เป็นความต้องการของมนุษย์ 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

2.2.1 ความหมายของการบริหารจัดการ 
การบริหารหรือการจัดการ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนิน

กิจกรรมของหน่วยงานทุกระดับ โดยการบริหาร (Administration) นิยมใช้ในภาครัฐหรืองานที่
เกี่ ย วกั บน โยบ าย  และการจั ดการ  (Management) นิ ยม ใช้ ในภ าคธุ รกิ จ เอกชนซึ่ ง  The 
Encyclopedia Americana ได้ขยายความว่า การบริหารและการจัดการใช้ทดแทนกันได้ ค าว่า “การ
บริหาร” เป็นการจัดการงานบริหารระดับสูง ส่วน “การจัดการ” เป็นศิลปะของการประสาน
องค์ประกอบหรือปัจจัยการผลิตเพ่ือมุ่งความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การเป็นความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์โดยอาศัยแรงงาน วัสดุ และเครื่องจักร ส าหรับค าว่า การบริหารจัดการ Lunenburg & 
Ornstein ได้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างค าดังกล่าวกับการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Management) ว่า การบริหารจัดการจะให้ความสนใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดโครงสร้าง
องค์การ โดยภาพรวม ในขณะที่การจัดการเชิงวิทยาศาสตร์จะสนใจการจัดการกับงานและคนงาน ซึ่ง
อาจสรุปได้ว่าผู้ที่ใช้ในความหมายแตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะเห็นว่า ค าว่า การบริหาร ครอบคลุม
ภาพรวมขององค์การในขณะที่การจัดการมุ่งไปที่การจัดการกับทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุจุดหมาย และ
ค าว่า “การบริหาร” ในที่นี้จะใช้ในความหมายว่า เป็นความพยายามใช้ศาสตร์และศิลป์จูงใจผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์การให้ร่วมมือร่วมใจด าเนินกิจกรรม เพื่อให้องค์การประสบความส าเร็จทั้ง
ในเชิงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้จะใช้ทั้งสองค าในลักษณะที่แทนกันได้เพ่ือความเหมาะสมซึ่งมีผู้ให้
ความหมายของค าว่า การบริหารจัดการไว้มากมาย เช่น ศาสตราจารย์ ดร.ปีเตอร์ เอฟ.ดรักเกอร์
(Peter F Drucker, 1954, p. 96, อ้างใน พรพรรณ อรุณเวช, 2557, หน้า 10) ปรมาจารย์ด้านการ
จัดการได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า “การบริหาร คือ การท าให้งานต่าง ๆ ขององค์การส าเร็จได้ โดยอาศัย
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คนอ่ืนเป็นผู้ท า” (Management is Getting Things done Through Other People) และ บาร์นาร์ด 
เชสเตอร์ ไอ (Barnard, Chester I, 1972, p. 124, อ้างใน พรพรรณ อรุณเวช, 2557, หน้า 10) ให้ความหมาย
ของการบริหารไว้สั้น ๆว่าการบริหาร หมายถึงการท างานให้ส าเร็จโดยบุคคลอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับ เฟสเลอร์
และเคท (Fesler & Kettl, 1991, อ้างใน อรพรรณ รัตนวงศ์, 2551, หน้า 10-11) ให้ความหมายว่า 
การบริหารเป็นการจัดการท าให้เกิดความส าเร็จและเห็นว่าการบริหารเป็นการระดมให้บุคคล
ด าเนินการให้ไปสู่เป้าหมาย ส่วน บาร์โทล และมาร์ติน (Bartol & Martin, 1997, อ้างใน อรพรรณ 
รัตนวงศ์, 2551, หน้า 11) ให้ได้ความหมายว่าการจัดการเป็นกระบวนการที่ท าให้เป้าหมายของ
องค์การประสบความส าเร็จโดยผ่านหน้าที่หลัก 4 อย่าง คือ การวางแผน การจัดองค์การ การใช้ภาวะ
ผู้น าและการควบคุม ซึ่ง โบวีและคณะ (Bovee & Others, 1993, อ้างใน อรพรรณ รัตนวงศ์, 2551, 
หน้า 11) ให้ความหมายว่าการจัดการเป็นกระบวนการที่องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายโดย
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการวางแผน การจัดองค์การ ภาวะผู้น าและการควบคุมองค์การใน
ด้านบุคลากร กายภาพ งบประมาณและแหล่งข้อมูล และสอดคล้องกับ ฮุลต์ (Holt, 1993, อ้างใน อร
พรรณ รัตนวงศ์, 2551, หน้า 11) ให้ความหมายว่า การจัดการเป็นศาสตร์ของการกระท าสิ่งต่าง ๆ 
โดยผ่านการกระท าของบุคลากร ดังนั้นการบริหารจัดการ (Management) จึงหมายถึง ชุดของหน้าที่
ต่างๆ (A Set of Functions) ที่ก าหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) 
หมายถึง การใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า (Cost–effective) การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิผล (Effective) นั้น หมายถึง การตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (Right Decision) และมีการ
ปฏิบัติการส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังนั้นผลส าเร็จของการบริหารจัดการจึงจ าเป็นต้องมีทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กัน ริกกี้ กริฟฟิน (Ricky W. Griffin, 1999, อ้างใน อรพรรณ 
รัตนวงศ์, 2551, หน้า 11) หรืออีกแนวหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการ
ของการมุ่งไปสู่ เป้าหมายขององค์กรจากการท างานร่วมกัน โดยใช้บุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ วิโรจน์ สารรัตนะ (2555, หน้า 3-4) กล่าวว่า การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ 
เป็นศาสตร์ (Science) เพราะเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการสืบค้น หาความรู้ใหม่ๆ ด้วยวิธีการเชิง
วิทยาศาสตร์ มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล มีการตั้งสมมุติฐานและทดสอบ
สมมุติฐาน เป็นศิลป์ (Art) เพราะบุคคลต้องใช้ทักษะและความรู้ทางการบริหารที่ได้รับการพัฒนามาเป็น
อย่างดี จากการท างานร่วมกันกับบุคคลอื่นเพ่ือให้บรรลุจุดหมายที่ตั้งไว้ 

จากแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการบริหารจัดการที่นักวิชาการให้ไว้ดังกล่าวผู้วิจัยได้
สังเคราะห์และสรุปว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินงานขององค์กรที่ต้องมีคนตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไป ร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยน าปัจจัยทางการบริหารจัดการ ได้แก่ 
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ มาใช้อย่างเป็นกระบวนการโดยผ่านหน้าที่หลัก 
คือ การวางแผน การจัดองค์การ การเป็นผู้น าและการควบคุมให้การท างานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 ปัจจัยหรือทรัพยากรการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการทุกประเภทจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารจัดการที่

ส าคัญ ได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ 
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(Management) หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า 4M’s ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร เพราะการบริหาร
จะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพมีปริมาณเพียงพอ ต้องได้รับ
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินการเพียงพอ ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะกับความต้องการของ
แผนงานและโครงการและต้องมีระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เสกสิฐ เล้ากิจเจริญ (2550, หน้า 7–8) มีความเห็นว่า หลักการ 4M’s ได้แก่ 1) 
ด้านบุคลากร หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่
ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหาร
การศึกษาในสถานศึกษาเป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรการบริหารอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์ 
และการจัดการเพ่ือน าสถานศึกษาไปสู่ความเจริญก้าวหน้า บุคลากรจะต้องมีความรู้ความสามารถใน
การบริหารจัดการในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การด าเนินงานและการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษามีคุณภาพส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2) 
ด้านงบประมาณ หมายถึง แผนการเงินของโรงเรียนที่จัดท าข้ึนโดยการก าหนดรายรับ รายจ่ายของงาน 
โครงการต่าง ๆ ที่จะด าเนินการ เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนของสถานศึกษา จะต้องมีการจัดสรรทรัพยากร
และบริหารงานงบประมาณอย่างมีคุณภาพเพ่ือจัดหา พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม และใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อย่างประหยัดสุด เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสูงสุด 3) ด้าน
วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง การจัดสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการ
เรียนการสอน โดยมีระบบการจัดหาและบ ารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการบริการและ
ส่งเสริมการใช้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบการบริหารงานวัสดุอุปกรณ์ที่ดี จะน าไปสู่การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพท าให้การใช้วัสดุ
อุปกรณ์เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดคุณค่าตรงกับความต้องการของผู้บริหาร ครูและนักเรียน และ 
4) ด้านการจัดการ หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่กลุ่มบุคคลร่วมกันด าเนินการเพ่ือพัฒนาสมาชิกของ
สังคมในทุก ๆ ด้าน นับตั้งแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพ่ือให้มี
ค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคมโดยกระบวนการต่าง ๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มี
ผลต่อบุคคล และอาศัยทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือให้บุคคลพัฒนาไปตรง
ตามเป้าหมายของสังคมที่ตนด าเนินชีวิตอยู่ การจัดการที่เหมาะสมและค านึงถึงบุคลากร งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์จะท าให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีคุณภาพและน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีและการสื่อสารตามเป้าหมายที่วางไว้  

2.2.3 กระบวนการบริหารจัดการ 
กระบวนการบริหารจัดการอาจจ าแนกในรูปแบบที่แตกต่างจากกัน เช่น เฮนรี่ ฟาโยล (Henri 

Fayol, 1949, อ้างใน พรพรรณ อรุณเวช, 2557, หน้า 15) จ าแนกกระบวนการบริหารจัดการเป็น 5 
หน้าที่ คือ 1) การวางแผนงาน (Planning) 2) การจัดองค์การ (Organizing) 3) การบังคับบัญชา 
(Commanding) 4) การประสานงาน (Coordinating) และ 5) การควบคุม (Controlling) ส่วน       
ลูเทอร์ กูลิค และลินดอล เออร์วิค (Gulick, Luther, and L. Urwick, 1939, อ้างใน พรพรรณ อรุณเวช, 
2557, หน้า 15-16) จ าแนกกระบวนการบริหารจัดการเป็น 7 หน้าที่ ประกอบด้วยขั้นตอนที่เรียกกัน
ย่อ ๆ ว่า POSDCORB คือ 1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือวางโครงการอย่าง
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กว้าง ๆ ว่ามีงานอะไรบ้างที่จะต้องปฏิบัติตามล าดับ พร้อมด้วยวางแนววิธีปฏิบัติ ระบุวัตถุประสงค์
ของการปฏิบัติงานนั้น ๆ ก่อนลงมือปฏิบัติการ 2) การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดรูป
โครงสร้างหรือเค้าโครงของการบริหาร โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานย่อยหรือของต าแหน่ง
ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจน พร้อมด้วยก าหนดลักษณะและวิธีดารติดต่อประสานสัมพันธ์กัน
ตามล าดับขั้นแห่งอ านาจหน้าที่สูงต่ าลดหลั่นกันไป 3) การจัดบุคลากร (Staffing) หมายถึง การ
บริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ตั้งแต่การแสวงหา การบรรจุ แต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนา การ
บ ารุงขวัญ การเลื่อนขั้น ลดขั้น ตลอดจนการพิจารณาให้พ้นจากต าแหน่งงานรวมทั้งการบ ารุงรักษา
สภาพของการท างานที่ดีให้มีอยู่ตลอดไป 4) การสั่งการ (Directing) หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ
หลังจากที่ได้วิเคราะห์และพิจารณาโดยรอบคอบแล้วรวมทั้งการติดตามและให้มีการปฏิบัติงานตาม
ค าสั่งนั้น ๆ ในฐานะที่ผู้บริหารเป็นผู้น าหรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 5) การประสานงาน 
(Coordinating) หมายถึง การประสานงานหรือสื่อสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่าง ๆ 
ภายในองค์การให้เข้ากันได้ เพ่ือให้งานเดินและเกิดประสิทธิภาพ ไม่มีการท างานซ้ าซ้อนหรือขัดแย้ง
กัน ท าให้ทุกหน่วยงานประสานกลมกลืนกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์การร่วมกัน 6) การ
รายงาน (Reporting) หมายถึง การเสนอรายงานให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบต่าง ๆ ทราบความเคลื่อนไหว 
ความเป็นไปเป็นระยะ ๆ ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบความก้าวหน้าของงานของตน
อยู่เสมอ การเสนอรายงานจ าเป็นต้องมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานมีการวิจัย การประเมินผล และมีการ
ตรวจสอบเป็นระยะ ๆ เพ่ือการปรับปรุงได้ทันทีหรือการปรับปรุงในอนาคต 7) การงบประมาณ 
(Budgeting) หมายถึง การจัดท างบประมาณการเงิน การวางแผนหรือโครงการใช้จ่ายเงิน การท า
บัญชี และการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินโดยรอบคอบและรัดกุม ซึ่ง เซียร์ (Sears, 1950, อ้างใน 
พรพรรณ อรุณเวช, 2557, หน้า 15-16) ได้พยายามประยุกต์เอาทฤษฎีการบริหารด้านธุรกิจและ
รัฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ การวางแผน (Planning) การจัด
องค์การ (Organizing) การวินิจฉัยสั่งการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) และการ
ควบคุม (Controlling)  

นอกจากนี้ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Association of 
School Administration, 1955, อ้างใน พรพรรณ อรุณเวช, 2557, หน้า 17) ได้ก าหนดรูปแบบการ
บริหารงานไว้ดังนี้ คือ 1) การวางแผน (Planning) เป็นความพยายามที่จะให้การปฏิบัติงานตรงกับ
เป้าหมายที่ต้องการ จึงได้ก าหนดงานที่จะต้องท า วิธีที่จะท าและจุดมุ่งหมายของการท างานแต่ละ
อย่างไว้ล่วงหน้า เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ 2) การแบ่งสรร 
(Allocation)มีการจัดแบ่งทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรที่มิใช่มนุษย์ให้ เป็นสัดส่วนพอที่จะ
ด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 3) การเร้าใจ (Stimulation) เป็นการกระตุ้น 
เร้าใจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ได้ผลดีทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 4) การประสานงาน 
(Coordinating) เป็นการจัดให้มีการประสานงานระหว่างหัวหน้างานของหน่วยย่อยให้เกิดความเข้าใจ
กัน ประสานงานกันและขจัดข้อขัดแย้งให้ลดลงหรือหมดไป และ 5) การประเมินผลงาน 
(Evaluation) เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการด าเนินการเพ่ือการแก้ไขปัญหา และการ
วางแผนในช่วงระยะเวลาข้างหน้า โดยมุ่งประเมินสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ส่วน  ไซมอน 
(Simon, 1960, อ้างใน พรพรรณ อรุณเวช, 2557, หน้า 18) ได้ขยายแนวคิดการบริหารออกไปอีกโดย
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เน้นที่หน้าที่ของผู้บริหารว่า กระบวนการบริหารเป็นเรื่องของการตัดสินใจ (Decision – making) ที่
จะมีผลเกื้อกูลต่อการปฏิบัติงานของคนในองค์การเพ่ือบรรลุผลความส าเร็จ โดยผู้บริหารต้องตัดสินใจ
ในเรื่องต่อไปนี้ คือ 1) การระบุหน้าที่ของบุคคลให้ชัดเจนว่าขอบข่ายหน้าที่งานของบุคคลคืออะไร 2) 
การแบ่งอ านาจเพื่อก าหนดว่าบุคคลใดในองค์การหรือหน่วยงานนั้น ๆ ที่มีอ านาจตัดสินใจให้แก่ปัจเจก
บุคคล 3) การวางขอบเขตจ ากัดในการให้บุคลากรจะเลือกท าสิ่งใดตามความต้องการของตน และให้มี
การประสานงานด้านกิจกรรมของบุคคลในองค์การหรือหน่วยงาน และ เกรก (Gregg, 1957, อ้างใน 
พรพรรณ อรุณเวช, 2557, หน้า 18) ได้ให้รูปแบบการบริหารที่เน้นการกระตุ้นและจูงใจผู้ปฏิบัติงาน 
ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การก าหนดอ านาจหน้าที่ 3) การตัดสินใจสั่งการ 4) การเสนอรายงาน 5) 
การใช้อิทธิพล 6) การประสานงาน และ 7) การประเมินผลงาน  

 สรุปได้ว่า  การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลหรือองค์กร การท างานร่วมกัน
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

 
2.3 มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

2.3.1 บทน า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่วนราชการต่าง ๆ ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง ถือว่าเป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 18 และมาตรา 4 แต่ก็ยังมีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งในด้านโครงสร้างการบริหารงาน ได้แก่ 
ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งองค์กรปกครอง 

ดังนั้นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ามาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือปฏิบัติในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน แบ่งมาตรฐานออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

 1. ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ด้านอาคารสถานที ่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 3. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 4. ด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากชุมชน 

 1. ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ 
  เป็นการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ เช่น คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร 
ตลอดจนผู้ท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น 
 2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 
  เป็นการก าหนดมาตรฐานส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านอาคาร
สถานที ่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ดังนี้ 
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 2.1 ด้านอาคารสถานที่ เป็นการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับพ้ืนที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ตั้ง จ านวนชั้นของอาคาร ทางเข้า - ออก และประตูหน้าต่าง ตลอดจนพื้นที่ใช้สอยอ่ืน ๆ เป็นต้น 
 2.2 สิ่งแวดล้อม เป็นการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ตัวอาคาร เช่น แสงสว่าง เสียง การถ่ายเทอากาศ สภาพพ้ืนที่ภายในอาคาร รั้ว สภาพแวดล้อมและ
มลภาวะ เป็นต้น 
 2.3 ด้านความปลอดภัย เป็นการก าหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น การก าหนด
มาตรการป้องกันความปลอดภัย และมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น 
 3. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
  เป็นการก าหนดมาตรฐานส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้ าน
วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ได้แก่ คุณลักษณะของเด็กที่พึงประสงค์ 12 ประการ คุณลักษณะ
ตามวัย (ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา) การจัดประสบการณ์ ตลอดจนการจัด
กิจกรรมประจ าวันส าหรับเด็ก เป็นต้น 
 4. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน 
  เป็นการก าหนดมาตรฐานส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน
การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน เช่น การประชุมชี้แจงให้ราษฎรในชุมชนทราบถึงประโยชน์
และความจ าเป็นของการด าเนินงาน การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดให้มีกองทุนส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงาน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลรวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมจากชุมชน 
หรือประชาคมในท้องถิ่น เป็นต้น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2551, หน้า 2 – 5) 
 ต่อมาในปีพ.ศ. 2551 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดท า
มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาเด็กได้อย่างมีคุณภาพ และเหมาะสม ซึ่งจะเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ 
ในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป ส าหรับมาตรฐานดังกล่าว ได้รวบรวม และจัดท าขึ้นจ าแนก
ออกเป็นมาตรฐานการด าเนินงาน 5 ด้าน ประกอบด้วย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2551, หน้า 2 – 5) 
 1. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 
 เป็นการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ เช่น คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบ
อาหาร ตลอดจนผู้ท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น 
 2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
 เป็นการก าหนดมาตรฐานส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ดังนี้ 
  2.1 ด้านอาคารสถานที่ เป็นการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับพ้ืนที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ตั้ง จ านวนชั้นของอาคาร ทางเข้า - ออก และประตูหน้าต่าง ตลอดจนพื้นที่ใช้สอยอ่ืน ๆ เป็นต้น 
  2.2 สิ่งแวดล้อม เป็นการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกตัว
อาคาร เช่น แสงสว่าง เสียง การถ่ายเทอากาศ สภาพพ้ืนที่ภายในอาคาร รั้ว สภาพแวดล้อมและ
มลภาวะ เป็นต้น 
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  2.3 ด้านความปลอดภัย เป็นการก าหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น การก าหนด
มาตรการป้องกันความปลอดภัย และมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น 
 
 3. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
 เป็นการก าหนดมาตรฐานส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ได้แก่ คุณลักษณะของเด็กท่ีพึงประสงค์ 12 ประการ 
คุณลักษณะตามวัย (ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา) การจัดประสบการณ์ ตลอดจน
การจัดกิจกรรมประจ าวันส าหรับเด็ก เป็นต้น 
 4. ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน 
 เป็นการก าหนดมาตรฐานส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน เช่น การประชุมชี้แจงให้ราษฎรในชุมชนทราบถึง
ประโยชน์และความจ าเป็นของการด าเนินงาน การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดให้มีกองทุน
ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลรวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วม
จากชุมชน หรือประชาคมในท้องถิ่น เป็นต้น 
 5. ด้านธุรการ การเงินและพัสดุ 
 5.1 งานพัสดุ เป็นการจัดท า จัดซื้อ จัดหาและจ าหน่ายทะเบียนพัสดุ รวมทั้งเสนอความ
ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
 5.2 งานธุรการ และสารบรรณ ได้แก่ การจัดท าข้อมูลสถิติ จัดท าทะเบียนหนังสือรับ - 
ส่ง การควบคุมและจัดเก็บเอกสาร การจัดท าประกาศและค าสั่ง การจัดท าทะเบียนนักเรียน การรับ
สมัครนักเรียน 
 5.3 งานการเงิน ได้แก่ การจัดท างบประมาณ การท าบัญชีการเงิน การเบิกจ่ายเงิน ซึ่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะถือปฏิบัติเกี่ยวกับรายรับ - จ่ายตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2551, หน้า 2 – 5) 

ปี พ.ศ. 2553 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นว่า มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าขึ้นใน ปี พ.ศ. 2547 นั้น ควรจะปรับปรุงเนื้อหา
หลักเกณฑ์ หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
จึงได้ด าเนินการปรับปรุงมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง  การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กให้มีมาตรฐานและคุณภาพตามหลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดย
ความร่วมมือสนับสนุนของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แบ่งการบริหารจัดการเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงาน ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 1) ด้านการบริหารงาน 
   1.1 การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดประสงค์จะจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องมีความพร้อม
ด้านงบประมาณ อาคารสถานที่ และก าหนดให้มีโครงสร้างส่วนราชการรวมทั้งบุคลากรที่รับผิดชอบ 
ได้แก่ ส่วน/กอง/ส านักการศึกษา โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  (1) จัดเวทีประชาคม เพ่ือส ารวจความต้องการของชุมชนในการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และต้องมีจ านวนเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี ที่จะเข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 20 คน 
  (2) จัดท าโครงการและแผนจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขอความเห็นชอบสภาท้องถิ่น 
  (3) จัดท าประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  (4) จัดท าแผนด าเนินงาน ได้แก่ ส ารวจส ามโนประชากรเด็กเล็กอายุ 2 -5 ปี 
แผนรับนักเรียน การจัดบุคลากร การจัดชั้นเรียน และการงบประมาณ เป็นต้น 
  (5) จัดท าระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
  (6) รายงานการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 
 กรณีที่ไม่มีสถานที่ก่อสร้างเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความยินยอม
จากเจ้าของกรรมสิทธิ์อนุญาตให้ใช้สถานที่ก่อสร้าง และการบริหารจัดการศูนย์ฯ แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
  1.2 การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  (1) จัดเวทีประชาคม เพ่ือส ารวจความต้องการของชุมชน 
  (2) ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน าเรื่องเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดตามล าดับ เพ่ือให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
  (3) จัดท าแผนการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  (4) จัดท าประกาศย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  (5) รายงานการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 
  1.3 การยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศึกษาวิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็นใน
การยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดเพ่ือด าเนินการ ตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้ 
  (1) จัดเวทีประชาคม เพ่ือส ารวจความต้องการของชุมชน 
  (2) น าผลการประชาคมพิจารณาเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
เสนอขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
  (3) จัดท าประกาศยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยให้มีผลเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 
  (4) รายงานการยุเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 
  1.4 การให้บริการ การอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์และส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสม
ตามวัยตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ดังนั้น ระยะเวลาการจัดการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการศึกษา
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และพัฒนาเป็นไปตามวัยแต่ละช่วงอายุ สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ให้เด็กเล็กพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ดังนี้ 
  1.4.1 ระยะเวลาเรียนรู้ในรอบปีการศึกษา เริ่มต้นปีการศึกษาในวันที่  16 
พฤษภาคม และสิ้นปีการศึกษาในวันที่ 15 พฤษภาคม ของปีถัดไป โดยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดภาค
เรียนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 230 วัน และปิดภาคเรียนตามปกติในรอบปีการศึกษา ดังนี้ 
   - ภาคเรียนที่ 1 วันเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม วันปิดภาคเรียนวันที่ 
11 ตุลาคม 
   - ภาคเรียนที่ 2 วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน วันปิดภาคเรียน วันที่ 1 
เมษายน ของปีถัดไป 
 หมายเหตุ - หากวันเปิดภาคเรียนตรงกับวันหยุดราชการให้เปิดเรียนในวันท าการถัดไป 
    - กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใดประสงค์จะเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไป
จากที่ก าหนดไว้ตามข้อ 1.4.1 สามารถด าเนินการได้ตามความต้องการของชุมชนและความพร้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
   - การก าหนดระยะเวลาเรียนรู้ การเปิดและปิดภาคเรียนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าเป็นประกาศ 
 1.4.2 การให้บริการส่งเสริมสนับสนุนเด็กเล็ก ได้แก่ 
   - อาหารกลางวัน 
   - อาหารว่าง 
   - เครื่องนอน 
   - อาหารเสริม (นม) 
   - วัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษา และวัสดุครุภัณฑ์ 
   - การตรวจสุขภาพเด็กเล็กประจ าปี โดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
   - บริการอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อม เช่น เป็นศูนย์ 3 วัย 
หรือศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นต้น 
 1.4.3 การให้บริการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
ให้เด็กเล็กอายุ 2-5 ปี ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือใกล้เคียงได้ตามศักยภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.4.4 จัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ให้เด็กเล็กมีการพัฒนาการ
ครบทั้ง 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา) เหมาะสมตามวัยและศักยภาพของ
เด็กแต่ละคนตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
 1.4.5 กรณีจ าเป็นต้องใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือประชุม สัมมนา ฝึกอบรมจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและชุมชน หรือเหตุจ าเป็นอ่ืนที่
ไม่อาจเปิดเรียนได้ตามปกติ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกิน 15 
วัน หากเป็นเหตุพิเศษที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติสาธารณะ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สั่งปิด
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกิน 30 วัน โดยให้ท าค าสั่งปิดเป็นหนังสือ และต้องก าหนดการเรียนชดเชยให้
ครบตามจ านวนวันที่สั่งปิด 

   1.4.6 ในระหว่างปิดภาคเรียน หรือปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามข้อ 1.4.5 ให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค าสั่งให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู 
ผู้ดูแลเด็ก หรือพนักงานจ้างอ่ืนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมการด้าน
วิชาการ หลักสูตร การจัดการเรียนรู้แก่เด็ก สื่อ นวัตกรรม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การจัดสภาพแวดล้อม 
หรือการพัฒนาศูนย์ในด้านต่างๆ หรืองานด้านการศึกษาปฐมวัยอื่น 

 1.5 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ประกอบด้วย บุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งโดย

ก าหนดจ านวนตามความเหมาะสมจากชุมชน และผู้ด ารงต าแหน่ง ดังนี้ 
  (1) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 
  (2) ผู้น าทางศาสนา 
  (3) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (4) ผู้แทนชุมชน 
  (5) ผู้แทนผู้ปกครอง 
  (6) ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 ให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกกรรมการ 1 คน เป็นประธาน โดยมีหัวหน้าศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโดยต าแหน่ง และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ารงต าแหน่งเป็นที่ปรึกษา
ของคณะกรรมการมีจ านวนตามความเหมาะสม ให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

  (1) ก าหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในด้านต่างๆ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามนโยบายและ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (2) เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (3) เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบเลิก หรือย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  (4) พิจารณาเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการบริหารงานด้าน

บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  (5) พิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนา

ศูนย์ฯ ตามหลักวิชาการ และแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  (6) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ จัด

การศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  (7) ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือการพัฒนาเด็กเล็กของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก และระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (8) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย กรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดก าหนด 
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2. ด้านการบริหารงบประมาณ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงบประมาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับการอุดหนุน

จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเงิน
รายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแนวทางดังนี้ 

 2.1 งบประมาณท่ีได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

น าไปใช้จ่าย ดังนี้ 
  1) ค่าอาหารเสริม (นม) 
  2) ค่าอาหารกลางวัน 
  3) ค่าตอบแทน และค่าครองชีพของบุคลากร 
  4) เงินประกันสังคม ของบุคลากร 
  5) ค่าวัสดุการศึกษา 
  6) ค่าพาหนะน าส่งเด็กไปสถานพยาบาล 
  7) ทุนการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  8) อ่ืนๆ 

โดยด าเนินการเบิกจ่ายรายการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรร 
 2.2 งบประมาณเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  วิธีการจัดหางบประมาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1) จัดท าแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะ 3 ปี เพื่อน าเข้าสู่แผนพัฒนาการศึกษา 
และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอขอความเห็นชอบสภาท้องถิ่น 
  2) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
  3) จัดท าแผนจัดหาพัสดุรายป ี
  4) จัดท าแผนจัดหาพัสดุ 
  5) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ 
  6) จัดท าสมุดคุมงบประมาณรายจ่ายในหมวดรายจ่ายต่างๆ เพื่อการรายงานและการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
 2.3 งบประมาณเงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 2.4 การจัดหาสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  วิธีด าเนินการ 
  1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน วัสดุ
พัฒนาเด็ก ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านัก/กอง/หัวหน้าส่วนการศึกษา หรือผู้แทน เป็นประธาน 
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หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านสาธารณสุข และผู้แทนผู้ปกครองในจ านวนที่เหมาะสม เป็นกรรมการ 
  2) แจ้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ส ารวจความ
ต้องการในการใช้สื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องโดยให้ค านึงถึงความ
ปลอดภัย ประโยชน์ ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กเล็กแต่ละวัย 
  3) ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4) จัดท าทะเบียนควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์ 
  5) ด าเนินการเบิกจ่ายสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน ที่ได้มาให้กับหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 
 2.5 การเบิกจ่ายงบประมาณ 
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังต่อไปนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
  4) ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3. การบริหารงานบุคคล 
 กรณีท่ีเป็นพนักงานจ้าง 
 3.1 การสรรหา/เลือกสรร และการปรับสถานภาพ 
  3.1.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็น
พนักงานจ้างตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่ นก าหนด 
โดยยึดหลักสมรรถนะความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญด้วย
กระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใสเพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
  คณะกรรมการด าเนินการสรรหา/เลือกสรร และการปรับสถานภาพ ประกอบด้วย 
  (1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
  (2) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา เป็นกรรมการ 

   (3) หัวหน้าส านักปลัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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   (4) ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การศึกษา ในคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมเป็นคณะกรรมการได้ตามความเหมาะสม 

  หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องได้แก่ 
   (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.2/10297 ลงวันที่ 10 

พฤศจิกายน 2547 
   (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/3 85 ลงวันที่ 21 

มิถุนายน 2550 
   (3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/ว 1469 ลงวันที่ 8 

กรกฎาคม 2551 
  3.1.2 การก าหนดอัตราบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (1) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 อัตรา มีอัตราครูผู้ดูแลเด็ก

เป็นไปตามสัดส่วน (ครู นักเรียน) 1:20 หากมีเศษตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป ให้เพ่ิมครูผู้ดูแลเด็กได้อีก 1 คน 
โดยจัดการศึกษาห้องละ 20 คน  

   (2) ส าหรับอัตราผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และต าแหน่งอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาก าหนดให้มีได้ตามจ านวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  3.1.3 การปรับสถานภาพพนักงานจ้างทั่วไปต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และครู
ผู้ดูแลเด็ก เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0893.4/ว 80 ลงวันที่ 10 มกราคม 2550 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0893.4/ว 846 ลงวันที่ 22 เมษายน 2551 

 3.2 การคัดเลือกหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  ให้ด าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/ว 61 ลง

วันที่ 10 มกราคม 2551 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว476 ลง
วันที่ 3 มีนาคม 2551 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0893.4/1612 ลงวันที่ 18 
สิงหาคม 2552 และหนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 3.3 การก าหนดค่าตอบแทน สิทธิ สวัสดิการ 
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดค่าตอบแทน สิทธิ และสวัสดิการ ของหัวหน้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหนังสือสั่งการ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 3.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องการเลื่อน
ค่าตอบแทน การต่อสัญญาจ้าง และอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และหนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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  กรณีที่ต่อสัญญาจ้างของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจากผู้ด ารงต าแหน่งคนเดิมเป็นล าดับแรก กล่าวคือ เมื่อ
สัญญาจ้างใกล้จะสิ้นสุดลง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กประชุมพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งเป็นพนักงานจ้างในเบื้องต้น หาก
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมติประเมินผลการปฏิบัติงานผู้นั้นไม่ต่ ากว่าระดับดี ก็ขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาต่อสัญญาจ้างผู้นั้นต่อไป เพ่ือให้การบริหารงานภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดผลดีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 3.5 การพัฒนาบุคลากร 
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการปฐมนิเทศหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู

ผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่รวมทั้งการอบรมและศึกษาดูงาน การนิเทศ
ติดตามการด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมสนับสนุนการให้ทุนการศึกษาแก่หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักเกณฑ์
และฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

4. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 2 ประเภท ดังนี้ 
  4.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง 
  4.1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยรับถ่ายโอน
จากส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน ส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ และกรมการศาสนา 

 4.2 การบริหารจัดการ 
  4.2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเองและศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน และส านักงานการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  4.2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนจากกรมการ
ศาสนา ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาในศา
สนสถาน ตามหนังสือคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ นร 0107/ว 
20522 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2551 ดังนี้ 

   (1) กรณีที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เลือกรูปแบบการบริหารจัดการแบบที่ 1 ที่มอบ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์ทั้งหมด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   (2) กรณีที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลือกรูปแบบการบริหารจัดการแบบที่ 2 และ 3 ให้
เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด ทั้งในด้านการบริหารงาน บุคลากร งบประมาณ และวิชาการ 
(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2553, หน้า 4-13) 
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สรุปได้ว่า การให้บริการส่งเสริมสนับสนุนแก่เด็กในด้านต่าง ๆ เช่น อาหารกลางวัน อาหารว่าง 
อาหารเสริม (นม) เครื่องนอน วัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษา ค่าตอบแทน สิทธิ สวัสดิการของผู้ดูแลเด็ก  

 2. ด้านบุคลากร 
 บุคลากรที่เกี่ยวข้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู

ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร ภารโรง และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน จะต้องมี
คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการศึกษา อบรม เลี้ยงดู และส่งเสริมพัฒนาการ
ส าหรับเด็กเล็กได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสมอย่างมีคุณภาพ 

 เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนผู้ดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความก้าวหน้า และมั่นคงทางวิชาชีพ โดยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโดยมีสถานภาพเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ดังนั้นในมาตรฐานที่ 2 ด้าน
บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ก าหนดคุณสมบัติสถานภาพและบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบต าแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ให้สอดคล้องตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องต าแหน่งและวิทยฐานพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาล (เพ่ิมเติม) ซึ่งได้ก าหนดให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานภาพเป็นข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่น แต่การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนดได้
ต้องเป็นกรณีที่ได้รับการจัดสรรอัตราจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเท่านั้น ดังนั้น ใน
ระหว่างที่ยังไม่มีการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กจากสถานภาพพนักงานจ้างเป็นต าแหน่งหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก ตามประกาศคณะกรรมการกลางดังกล่าว ให้ผู้ดูแลเด็กซึ่งด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ดูแลเด็กในปัจจุบัน มีสถานภาพเป็นพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งการสรรหาเข้าสู่
ต าแหน่งดังกล่าวโดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด แต่ให้มีบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากรนี้ไปก่อน มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากรนี้ จึงได้ก าหนดคุณสมบัติของ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก ออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีมีสถานภาพเป็นข้าราชการ/
พนักงานครูส่วนท้องถิ่น และกรณีที่สถานภาพเป็นพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  1.1 กรณีมีสถานภาพเป็นข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่น 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
   (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือ

ปฐมวัย หรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้และ 
   (2) ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท างานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย

ของท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือ
หน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ 
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   (3) มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  1.2 กรณีมีสถานภาพเป็นพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ให้มีคุณสมบัติการคัดเลือกและแต่งตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 

มท 0893.4/ว61 ลงวันที่ 10 มกราคม 2551 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0893.4/ว476 ลงวันที่  3 มีนาคม 2551 หนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 
0893.4/1612 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2552 และหนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วาง
ไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่ งานบุคลากรและการบริหารจัดการ งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม งานวิชาการและกิจการตามหลักสูตร งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน งาน
ธุรการ การเงินและพัสดุ และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   (1) รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึง การด าเนินงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงาน และวัตถุประสงค์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

   (2) วางแผนการศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น จัดท าแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 

   (3) จัดท าและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดกระบวนการเรียนรู้ การ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการวัดผลประเมินผล 

   (4) จัดท าภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานด้านบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

   (5) ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

   (6) เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสานเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

   (7) นิเทศ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

   (8) จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในและรายงานประเมินตนเอง 
   (9) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 2) ครูผู้ดูแลเด็ก 
  2.1 กรณีมีสถานภาพเป็นข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่น 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
   (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอ่ืนที่ 

ก.ท. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ และ 
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   (2) ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท างานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย
ของท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือ
หน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานและ 

   (3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนา

ผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
   (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย 
   (3) ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
   (5) ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   (6) อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรก าหนด 
   (7) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (8) จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
   (9) จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
   (10) จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 
   (11) จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผล 
   (12) ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน 
   (13) พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
   (14) จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน 
   (15) จัดระบบธุรการในชั้นเรียน 
   (16) รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับ 
   (17) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
   มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามประกาศคณะกรรมการกลาง 

พนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  สถานภาพ เป็นพนักงานทั่วไป/พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   (1) สนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานร่วมกับครูผู้ดูแลเด็ก 
   (2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4) พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ประกอบด้วย 
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   (1) ธุรการ/การเงิน/พัสดุ 
   (2) ผู้ประกอบอาหาร 
   (3) ภารโรง 
   (4) ยามรักษาความปลอดภัย 
   (5) พนักงานจ้างต าแหน่งอ่ืน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าจ าเป็น 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
   มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามประกาศคณะกรรมการกลาง

พนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  สถานภาพ เป็นพนักงานจ้างทั่วไป/พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   (1) ธุรการ/การเงิน/พัสดุ มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
    1.1) ท าหน้าที่ธุรการ การเงิน และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามระเบียบ 

หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
    1.2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (2) ผู้ประกอบอาหาร มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
    2.1) ประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ถูกอนามัย ตามหลักโภชนาการส าหรับ

เด็กเล็ก แต่งกายสะอาดเรียบร้อย มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อ จัดสถานที่ประกอบอาหารและ
เครื่องครัวให้สะอาดเป็นระเบียบ มีการจัดเก็บขยะถูกสุขลักษณะ 

    2.2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (3) ภารโรง มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
    3.1) ท าความสะอาด รักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลซ่อมแซม 

บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ และทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และมีความปลอดภัยส าหรับเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

    3.2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (4) ยามรักษาความปลอดภัย มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
    4.1) ดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน บุคลากร และเด็กเล็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
    4.2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
คุณภาพ และได้มาตรฐาน ดังนั้นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

 1) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ได้รับมอบหมายการก ากับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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   (1) ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง
ยั่งยืน 

   (2) สนับสนุนงบประมาณด้านบุคลากร สื่อ หนังสือ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ 
การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาศักยภาพ การ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งคุณภาพครูผู้ดูแลเด็ก สภาพแวดล้อม วิชาการ และกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   (3) ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง เยาวชน และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมสานสายใยรักเพ่ือเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว 

   (4) ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือของบุคลากรในศูนย์และเครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

   (5) ระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

   (6) ก ากับดูแลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ได้
มาตรฐานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2) หัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ได้แก่ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (1) น านโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ 
   (2) ส ารวจความต้องการของชุมชนในการจัดตั้ง ย้าย/รวม ยุบเลิกและด าเนินงาน

ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (3) ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากร สถานที่ตาม

ฐานะการคลังของแต่ละท้องถิ่น 
   (4) ควบคุม ก ากับดูแลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ และ

มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (5) จัดท าแผนงานโครงการ และงบประมาณในการจัดตั้ง และสนับสนุนการ

ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (6) จัดท าประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นลงนาม 
   (7) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (8) จัดท าระเบียบว่าด้วยการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเสนอผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นชอบและลงนาม 
   (9) ก าหนดแผนปฏิบัติการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ด้านบุคลากร สื่อ หนังสือ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ และการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
   (10) นิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายงานผลพร้อมข้อเสนอให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2553, หน้า 14-20) 
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สรุปได้ว่า บุคลากร หมายถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร ภารโรง และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติ
หน้าที่อื่น 

3. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่อบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการการ

เรียนรู้แก่เด็กเล็ก ดังนั้น ในการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร สถานที่ และจัดภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม
ทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ต้องค านึงถึงความมั่นคง แข็งแรงถูกสุขลักษณะ มีความ
เหมาะสมและปลอดภัยแก่เด็กเล็ก ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้ผู้ปกครองมี
ความมั่นใจ ไว้วางใจ การก่อสร้างและพัฒนาอาคารสถานที่สิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่ถูก
สุขลักษณะ อันจะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ สามารถลด
ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุส่งเสริมความปลอดภัยให้กับเด็กและฝึกสุขนิสัยให้เด็กมีพฤติกรรมที่
ถูกต้อง ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ดังนี้ 

 1. ด้านอาคารสถานที่ 
 1.1 ที่ตั้ง 
  1.1.1 สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรอยู่ในพ้ืนที่มีขนาดเหมาะสม และไม่อยู่ใน

พ้ืนที่อาจเสี่ยงอันตราย เช่น บริเวณขนถ่ายแก๊ส น้ ามัน สารเคมีหรือสารพิษ ฌาปนกิจสถาน มลภาวะ
ทางอากาศ แสงและเสียงที่มากเกินควร หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องมีมาตรการป้องกันอุบัติภัย
ตามมาตรฐานความจ าเป็น และเหมาะสม 

  1.1.2 ไม่ควรอยู่ใกล้ถนน หรือใกล้ทางรถไฟ โดยเฉพาะที่มีการจราจรคับคั่ง หากมี
ความจ าเป็น ต้องสร้างให้ห่างจากแนวถนนไม่น้อยกว่า 20 เมตร และมีรั้วป้องกันอันตราย 

  1.1.3 พ้ืนที่ก่อสร้างควรเป็นพ้ืนที่สามารถรับน้ าหนักอาคารได้อย่างปลอดภัย และ
เป็นพื้นที่ท่ีน้ าท่วมไม่ถึง 

 1.2 จ านวนชั้นของอาคาร 
   อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรเป็นอาคารชั้นเดียว หากเป็นอาคาร 2 ชั้น ต้องมี

มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น และความสูงของห้องจากพ้ืนถึงเพดาน
ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร 

 1.3 ทางเข้า-ออกตัวอาคาร 
   ทางเข้า-ออกจากตัวอาคาร มีความกว้างที่สามารถเคลื่อนย้ายเด็กออกจากตัว

อาคารได้สะดวกหากเกิดอุบัติภัย หรือภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ 
 1.4 ประตู – หน้าต่าง 
   ประตู – หน้าต่าง ต้องมีความแข็งแรง อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีขนาด และ

จ านวนเหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่ของห้อง ความสูงของขอบหน้าต่าง ควรสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 80.00 
เซนติเมตร นับจากพ้ืน และหน้าต่างมีความกว้างและความสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร เพ่ือให้เด็กมองเห็น
สิ่งแวดล้อมได้กว้างและชัดเจน ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางใด ๆ มาปิดกั้นช่องทางลมและแสงสว่าง 
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 1.5 บันได 
   ไม่ลาดหรือชันเกินไป ควรมีความกว้างแต่ละช่วงไม่น้อยกว่า 1 เมตร ลูกตั้งของ

บันไดสูงไม่เกิน 17.5 เซนติเมตร ลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร นับไดทุกขั้นต้องมีลูกกรง 
และราวบันไดมีขนาดเหมาะสมกับมือเด็ก และระยะห่างของลูกกรงต้องไม่เกิน 17 เซนติเมตร ทั้งนี้ให้
ค านึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นส าคัญ เช่น ปิดกั้นช่องบันไดและช่องลูกกรง บันได (ช่องที่เป็นช่วง
อันตรายอยู่ระหว่าง 9-23 เซนติเมตร) 

 1.6 พ้ืนที่ใช้สอยภายใน 
   พ้ืนที่ใช้สอย ต้องจัดให้มีบริเวณพ้ืนที่ในอาคารที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ

เหมาะสมกับการท ากิจกรรมของเด็ก เช่น การเล่น การเรียนรู้ การรับประทานอาหาร และการนอน 
โดยแยกเป็นสัดส่วนจากห้องประกอบอาหาร ห้องส้วม และที่พักของเด็กป่วย เฉลี่ยพ้ืนที่ใช้สอย 2.00 
ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คน หากไม่สามารถแยกเป็นแต่ละห้องได้ อาจจัดรวมเป็นห้องอเนกประสงค์ 
โดยใช้พ้ืนที่เดียวกันแต่ต่างเวลา และปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ตามความเหมาะสม และข้อจ ากัดของ
พ้ืนที่ โดยมีแนวทางดังนี้ 

  1.6.1 บริเวณพ้ืนที่ส าหรับการนอน ต้องค านึงถึงความสะอาดเป็นหลัก อากาศถ่ายเท
ได้สะดวก และอุปกรณ์เครื่องใช้เหมาะสมกับจ านวนเด็ก มีพ้ืนที่เฉลี่ยประมาณ 2.00 ตารางเมตร ต่อ
เด็ก 1 คน โดยมีแนวทางในการจัดด าเนินการ ดังนี้ 

 1.6.1.1 จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดี ปลอดโปร่ง ไม่มีเสียงรบกวน และแสงสว่าง
ไม่จ้าเกินไป 

  1.6.1.2 อุปกรณ์เครื่องนอนต่างๆ มีความสะอาด น าไปปัดฝุ่น ตากแดดอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

   1.6.1.3 ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม มีสภาพดี และมีเฉพาะ
เด็กแต่ละคน ท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ด้วยการซัก หรือผึ่งแดด 
เพ่ือลดการแพร่ของเชื้อโรค 

   1.6.1.4 ตรวจตราดูแลไม่ให้มีสัตว์ หรือแมลงต่างๆ มารบกวน ในบริเวณพ้ืนที่
ส าหรับนอน 

  1.6.2 บริเวณพ้ืนที่ส าหรับการเล่นแลพัฒนาเด็ก สภาพพ้ืนที่ทุกห้องต้องไม่ลื่นและไม่ชื้น 
ควรเป็นพ้ืนไม้หรือวัสดุที่มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ท าความสะอาดง่าย และอยู่ในสภาพที่สะอาด
อยู่เสมอ จัดวางสิ่งของเครื่องใช้ เช่น ตู้ โต๊ะ เป็นระเบียบ และมีการยึดติดกับผนังหรือพ้ืน อย่างมั่นคง 
ในกรณีที่เครื่องใช้นั้นล้มได้ง่าย เหลี่ยม มุม ที่แหลมคมของเครื่องใช้ต่าง ๆ ต้องหุ้มด้วยวัสดุที่นุ่ม เพ่ือ
ป้องกันการกระแทกของเด็ก 

  1.6.3 บริเวณพ้ืนที่รับประทานอาหาร ต้องค านึงถึงความสะอาดเป็นหลัก มีอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก มีแสงสว่างเหมาะสม มีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เพียงพอ และเหมาะสมกับจ านวนเด็ก ทั้งนี้ 
บริเวณห้องอาหาร โต๊ะ เก้าอ้ี ที่ใช้ส าหรับรับประทานอาหาร ต้องท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ และ
ควรจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้มีขนาดเหมาะสมกับเด็ก มีสภาพแข็งแรง และใช้งานได้ดี 
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  1.6.4 บริเวณสถานที่ประกอบอาหารหรือห้องครัว ต้องแยกห่างจากบริเวณพ้ืนที่
ส าหรับเด็กพอสมควร มีเครื่องใช้ที่จ าเป็น รวมทั้งที่ล้าง และเก็บภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ ที่ถูก
สุขลักษณะ โดยเน้นเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยเป็นหลัก ดังนี้ 

 1.6.4.1 สถานที่เตรียมปรุงอาหาร สะอาดเป็นระเบียบ และการขนส่งอาหารที่
พร้อมบริโภค ต้องมีการปกปิด 

   1.6.4.2 มีการระบายอากาศดี ไม่มีกลิ่นควันรบกวน 
   1.6.4.3 มีความปลอดภัยส าหรับเด็ก เช่น มีการป้องกันอันตรายที่เกิดกับเด็กได้ 

จากมีด ของมีคม ถังแก๊ส เป็นต้น 
   1.6.4.4 โต๊ะเตรียมปรุงอาหารมีสภาพดี สะอาด สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
   1.6.4.5 ภาชนะใส่อาหารท าด้วยวัสดุที่ปลอดภัย เช่น สแตนเลส อลูมิเนียม เมลา

มีนสีขาว หรือสีอ่อน ไม่แตกง่าย หรือมีความคม 
   1.6.4.6 ที่ล้างภาชนะ ควรใช้อ่างที่มีก๊อกน้ าหรือ ท่อระบายน้ า ถ้าใช้กะละมังต้องมี 3 ใบ 

วางสูงจากพ้ืน อย่างน้อย 60 เซนติเมตร และบริเวณท่ีล้างจะต้องมีการระบายน้ าได้ดีไม่เฉอะแฉะ 
   1.6.4.7 ล้างภาชนะ อุปกรณ์ด้วยน้ ายาล้างภาชนะ และน้ าสะอาดอีก 2 ครั้ง หรือ

ล้างด้วยน้ าไหล 
   1.6.4.8 ภาชนะ อุปกรณ์ เมื่อล้างเสร็จแล้วต้องคว่ าให้แห้ง ห้ามเช็ด วางใน

ตะแกรงโปร่ง สะอาด สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
   1.6.4.9 เขียง มีด ต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด แยกใช้ตามประเภทของอาหาร 

ได้แก่ ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบ มีเขียงแยกใช้ตามประเภทอาหาร อย่างน้อย 3 อัน และควร
ท าความสะอาดทันทีเม่ือใช้เสร็จ 

  1.6.5 ห้องปฐมพยาบาล ต้องแยกเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตู้ยา เครื่อง
เวชภัณฑ์ที่จ าเป็น และขณะอยู่ในห้องปฐมพยาบาลเด็กต้องอยู่ในสายตาของครูผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็กตลอดเวลา กรณีไม่สามารถจัดห้องปฐมพยาบาลเป็นการเฉพาะได้ ต้องจัดให้มีที่ปฐม
พยาบาลแยกเป็นสัดส่วนตามความเหมาะสม 

  1.6.6 บริเวณพ้ืนที่ส าหรับใช้ท าความสะอาดเด็ก ต้องจัดให้มีบริเวณที่ใช้ส าหรับท า
ความสะอาดเด็ก และมีอุปกรณ์ที่จ าเป็นตามสมควร อย่างน้อยต้องมีที่ล้างมือและแปรงฟัน ในขนาด
และระดับความสูงที่เหมาะสมกับเด็ก ในกรณีที่มีห้องอาบน้ า จะต้องมีแสงสว่างเพียงพอ มีอากาศ
ถ่ายเทโดยสะดวก พ้ืนไม่ลื่น แยกเป็นสัดส่วนส าหรับเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง 

  1.6.7 ห้องส้วมส าหรับเด็กต้องจัดให้มีห้องส้วมส าหรับเด็กโดยเฉลี่ย 1 ที่ ต่อเด็ก 10-
12 คน โถส้วมต้องมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก มีฐานส้วมที่เด็กสามารถก้าวขึ้นลงได้ง่าย ห้องมีแสง
สว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก พ้ืนไม่ลื่น หากมีประตูจะต้องไม่ใส่กลอน หรือกุญแจและมี
ส่วนสูงที่สามารถมองเห็นเด็กได้จากภายนอก หากห้องส้วมอยู่ภายนอกอาคาร จะต้องไม่ตั้งอยู่ในที่ลับ
ตาคน กรณีไม่สามารถท าห้องส้วมส าหรับเด็กเป็นการเฉพาะได้ อาจดัดแปลงห้องส้วมที่มีอยู่แล้วให้
เหมาะสม และปลอดภัยส าหรับเด็กแยกเป็นสัดส่วนส าหรับเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง 

  1.6.8 ห้องอเนกประสงค์ ส าหรับใช้กิจกรรมพัฒนาเด็ก การรับประทานอาหารหรือ
การนอน ค านึงถึงความสะอาด และการจัดพ้ืนที่ใช้สอยให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมหากเป็น
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อาคารชั้นเดียวต้องมีฝ้าใต้หลังคา หากเป็นอาคารที่มีมากกว่า 1 ชั้น ควรจัดให้ชั้นบนสุดมีฝ้าใต้หลังคา 
โดยมีความสูงจากพ้ืนถึงเพดานไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร แต่กรณีที่มีความสูงเกินกว่า 2.00 เมตร อาจไม่
มีฝ้าใต้เพดานก็ได้ 

  1.6.9 การก าจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆ จัดเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และน าออกไปทิ้ง
ภายนอกอาคารทุกวัน 

2. ด้านสิ่งแวดล้อม 
 2.1 ภายในอาคาร 
  2.1.1 แสงสว่าง 
  ควรเป็นแสงสว่างจากธรรมชาติ สม่ าเสมอทั่วทั้งห้อง เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาเด็ก เช่น มีแสงสว่างเพียงพอ ในการอ่านหนังสือได้อย่างสบายตา ไม่ควรให้เด็กอยู่ในห้องที่ใช้
แสงสว่างจากไฟฟ้าต่อเนื่องนานกว่า 2-3 ชั่วโมง เพราะจะท าให้เกิดภาวะเครียดและมีผลถึงฮอร์โมน
การเติบโตของเด็ก 

  1) เสียง 
   เสียงต้องอยู่ในระดับไม่ดังเกินไป อาคารควรตั้งอยู่ในบริเวณที่ระดับเสียงเหมาะสม 
  2) การถ่ายเทอากาศ 
 ควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยมีพ้ืนที่ของหน้าต่าง ประตู และช่องลม รวมกัน

แล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ห้อง กรณีที่เป็นห้องกระจกหรืออยู่ในบริเวณโรงงานที่มีมลพิษ 
ต้องมีเครื่องฟอกอากาศและมีเครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสม บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเขต
ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย 

 2.2 ภายนอกอาคาร 
  2.2.1 รั้ว 
  ควรมีรั้วกั้นบริเวณให้เป็นสัดส่วน เพ่ือความปลอดภัยของเด็กและควรมีทางเข้า – 

ออกไม่น้อยกว่า 2 ทาง กรณีมีทางเดียวต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร 
  2.2.2 สภาพแวดล้อมและมลภาวะ 
  ควรมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และควรตั้งอยู่ห่างจากแหล่ง

อบายมุข ฝุ่นละออง กลิ่น หรือเสียงรบกวน มีการจัดระบบสุขาภิบาล การระบายน้ า การระบาย
อากาศ และการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสม ไม่ปล่อยให้เป็นแหล่งเพาะหรือแพร่เชื้อโรค โดยเฉพาะ
ต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน 

  2.2.3 พื้นที่เล่นกลางแจ้ง 
  ต้องมีพ้ืนที่เล่นกลางแจ้ง เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ตารางเมตร ต่อจ านวนเด็ก 1 คน 

โดยจัดให้มีเครื่องเล่นกลางแจ้งที่ปลอดภัย และมีจ านวนเพียงพอกับเด็ก ในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีที่
เล่นกลางแจ้ง เป็นการเฉพาะหรือในสถานที่อ่ืนๆ ได้ ควรปรับใช้ในบริเวณที่ร่มแทน โดยมีพ้ืนที่ตาม
เกณฑ์ก าหนดหรืออาจจะจัดกิจกรรมกลางแจ้งส าหรับเด็กในสถานที่อ่ืนๆ ที่เหมาะสม เช่น ในบริเวณ
ลานวัด หรือในสวนสาธารณะในกรณีที่น าเด็กออกไปเล่นนอกศูนย์ จะต้องค านึงถึงความปลอดภัยและ
การดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นส าคัญ โดยให้เด็กมีกิจกรรมกลางแจ้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ในแต่ละวัน 

 



 35 

  2.2.4 ระเบียง 
  ต้องมีความกว้างของระเบียงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร หากมีที่นั่งตามระเบียงต้องกว้าง

ไม่น้อยกว่า 1.75 เมตร ขอบระเบียงต้องสูงจากที่นั่งไม่น้อยกว่า 70.00 เซนติเมตร กรณีที่มีอาคารสูง 
2 ชั้นขึ้นไป ควรมีลูกกรงกั้นเพ่ือความปลอดภัยของเด็ก นอกจากนี้ควรตรวจสอบสภาพความคงทน 
แข็งแรง และสภาพการใช้งานให้ปลอดภัยส าหรับเด็กอยู่เสมอ 

3. ด้านความปลอดภัย 
 3.1 มาตรการป้องกันความปลอดภัย 
  3.1.1 ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย หรือเครื่องตัดไฟภายใน

บริเวณอาคาร 
  3.1.2 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย 1 เครื่องต่อพ้ืนที่ 1.50 ตารางเมตร และถัง

ดับเพลิงติดตั้งสูงจากพ้ืนถึงหัวถัง ไม่เกิน 1.50 เซนติเมตร 
  3.1.3 ติดตั้งปลั๊กไฟให้สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถ้าติดตั้งต่ ากว่าที่ก าหนด

จะต้องมีฝาปิดครอบ เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กเล่นได้ และควรหลีกเลี่ยงการใช้สายไฟต่อพ่วง 
  3.1.4 หลีกเลี่ยงเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ท าด้วยวัสดุแตกหักง่ายหรือ

แหลมคม หากเป็นไม้ ต้องไม่มีเสี้ยนไม้ หรือเหลี่ยมคม 
  3.1.5 จัดให้มีตู้เก็บยา และเครื่องเวชภัณฑ์ส าหรับปฐมพยาบาล วางไว้อยู่ในที่สูง

สะดวกตอ่การหยิบใช้ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ให้พ้นมือเด็ก 
  3.1.6 จัดให้มีวัสดุกันลื่น ในบริเวณห้องน้ า-ห้องส้วมที่มีลักษณะลื่น และเก็บสาร

จ าพวกเคมี หรือน้ ายาท าความสะอาดไว้ในที่ปลอดภัย ให้พ้นมือเด็ก วัสดุกันลื่นที่ใช้ในห้องน้ า -ห้อง
ส้วม ต้องท าความสะอาดสม่ าเสมอ 

  3.1.7 ไม่มีหลุม หรือบ่อน้ า ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กในบริเวณโดยรอบตัวอาคาร
รวมทั้งไม่ควรปลูกต้นไม้ที่มีหนามแหลมคม 

  3.1.8 มีระบบการล๊อกประตูในการเข้า-ออก นอกบริเวณอาคาร ส าหรับเจ้าหน้าที่
เปิด-ปิดได้ ควรมีกริ่งสัญญาณเรียกไว้ที่หน้าประตู ส าหรับห้องครัวและที่ประกอบอาหาร ควรมีประตู
เปิด-ปิด ที่ปลอดภัย เด็กเข้าไปไม่ได้ 

  3.1.9 ติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือป้องกันพาหะน าโรค เช่น มุ้งลวด ฯลฯ และมีมาตรการ
ป้องกันด้านสุขอนามัย 

  3.1.10 มีตู้ หรือชั้นเก็บวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ที่แข็งแรง มั่นคง มีความสูง
ขนาดที่เหมาะสมกับเด็กเล็ก ส าหรับสิ่งของเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กนั้นควร
จัดแยกให้พ้นมือเด็ก 

 3.2 มาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
  3.2.1 มีการฝึกซ้อมส าหรับการป้องกันอุบัติภัย ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 
  3.2.2 บุคลากรได้รับการอบรมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันอุบัติภัย

และความเจ็บป่วยฉุกเฉินของเด็ก 
  3.2.3 มีโทรศัพท์และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของส่วนราชการต่างๆ เช่น สถานี

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

  3.2.4 มีสมุดบันทึกข้อมูลสุขภาพ และพัฒนาการของเด็ก 
  3.2.5 มีมาตรการในการรับ-ส่งเด็ก อย่างเป็นระบบ 
  3.2.6 มีแผนและแนวทางปฏิบัติกรณีเด็กมีเหตุฉุกเฉินที่จะต้องด าเนินการช่วยเหลือ

โดยด่วน (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2553, หน้า 21-26) 
สรุปได้ว่า อาคารสถานที่และภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสะอาด ร่มรื่น แข็งแรง 

ปลอดภัย ตั้งอยู่ห่างจากสภาพ แวดล้อมที่และความปลอดภัย หมายถึง เป็นมลพิษและพ้ืนที่เสี่ยงต่อ
อันตราย เครื่องเล่นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย แข็งแรง อยู่ในสภาพที่ดี  

4. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
การอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก อายุ 2-5 ปี 

เป็นภารกิจส าคัญในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เด็ก
เล็กได้รับการอบรมเลี้ยงดู และได้รับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาตามวัย และความสามารถของเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 

 1) เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ด้านร่างกาย 
อารมณ-์จิตใจ สังคม และสติปัญญา) 

 2) เพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณลักษณะ และสมรรถนะตามวัย 
โดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย 

 3) เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ 

 4) เพ่ือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดู ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กเล็ก
ตามบริบท และวัฒนธรรมของชุมชน สังคม ในท้องถิ่น 

 5) เพื่อส่งเสริมความรัก เอ้ืออาทร ของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคมท้องถิ่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2546 มาเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ดังต่อไปนี้ 

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

11 เดือน 29 วัน) บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ
และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม-วัฒนธรรม ที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วย
ความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคนเพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนา ไปสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม 

 2) หลักการ 
  เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการ

เรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือบุคลากรที่มี
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ความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเอง
ตามล าดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ โดยก าหนดหลักการดังนี้ 

  2.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท 
  2.2 ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 
  2.3 พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 
  2.4 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข 
  2.5 ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 
 การบูรณาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ให้สอดคล้องกับสังคม 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  หลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น โดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช 2546 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดการบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาขึ้นมาจากการส ารวจความต้องการของบุคคลที่
เกี่ยวข้องในท้องถิ่น โดยการศึกษาเอกสารท้องถิ่นและงานวิจัย มาประกอบเป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน 
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อบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์การเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก

กับผู้ใกล้ชิด (หัวหน้าศูนย์/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ปกครอง/ชุมชน) 
ครอบคลุมเด็กปฐมวัย
ทุกคน 

เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
โดยค านึงวิถีชีวิต
ของเด็ก 

กิจกรรมบูรณาการ 
ผ่านการเล่น 

มีชีวิตประจ าวันที่มี
คุณภาพ 

ร่วมมือกันระหว่าง
ครอบครัว ชุมชน 
และสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.1 หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ทีม่า  :  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  (2553) 

 
 2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย 
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กอายุ 2 ปี 
   (1) ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 
   (2) ใช้อวัยวะของร่างกายได้ประสานสัมพันธ์กัน 
   (3) มีจิตใจร่าเริงเบิกบาน แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 
   (4) รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
   (5) ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
   (6) ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย 
   (7) สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กอายุ 3-5 ปี 
   (1) ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 

หลักการ 

จุดมุ่งหมาย 

เด็กมีพัฒนาการโดยองค์รวมตามศักยภาพและมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคัญ 
- ด้านร่างกาย 
- ด้านอารมณ์ จิตใจ 
- ด้านสังคม 
- ด้านสติปัญญา 

สาระท่ีควรเรียนรู้ 
- เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก 
- เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสิง่แวดล้อม 
- ธรรมชาติรอบตัว 
- สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก 
- วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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   (2) กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
   (3) มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
   (4) มีคุณธรรม จริยธรรม 
   (5) ชื่นชมและกล้าแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกก าลังกาย 
   (6) ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
   (7) รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   (8) อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
   (9) ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
   (10) มีความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
   (11) มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
   (12) มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
 3) คุณลักษณะตามวัย 
   3.1 คุณลักษณะตามวัยเด็กอายุ 2 ปี 
    3.1.1 พัฒนาการด้านร่างกาย 
     3.1.1.1 วิ่งคล่องขึ้นแต่ไม่สามารถหยดได้ทันที 
     3.1.1.2 เดินถอยหลังได้ 
     3.1.1.3 เดินขึ้นลงบันไดได้เองโดยวางเท้าท้ัง 2 ข้างบนบันไดข้ันเดียว 
     3.1.1.4 สลับเท้าข้ึนบันไดได้เมื่ออายุย่าง 3 ปี 
     3.1.1.5 หยิบของชิ้นเล็กๆ ได้ แต่หลุดมือง่าย 
     3.1.1.6 จับดินสอแท่งใหญ่ๆ ได้ด้วยนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือ 
    3.1.2 พัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ 
     3.1.2.1 แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ด้วยค าพูด 
     3.1.2.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง เมื่อได้รับการยอมรับหรือชมเชย 
     3.1.2.3 มีความเป็นตัวของตัวเอง 
    3.1.3 พัฒนาการด้านสังคม 
     3.1.3.1 เล่นรวมกับคนอ่ืน แต่ต่างคนต่างเล่น 
     3.1.3.2 เริ่มรู้จักเล่นเป็นกลุ่มกับเด็กอ่ืน 
     3.1.3.3 พยายามช่วยตัวเองในเรื่องการแต่งตัว 
     3.1.3.4 รู้จักขอและเริ่มรู้จักให้ 
     3.1.3.5 เริ่มรู้จักรอคอย มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
    3.1.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา 
     3.1.4.1 มีช่วงความสนใจกับของบางอย่างได้นาน 3-5 นาที 
     3.1.4.2 ชอบดูหนังสือภาพ 
     3.1.4.3 ชอบฟังบทกลอน นิทาน ค าคล้องจอง 
     3.1.4.4 สนใจค้นคว้า ส ารวจสิ่งต่างๆ 
     3.1.4.5 เริ่มประโยคค าถาม อะไร 
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     3.1.4.6 สนใจสิ่งรอบตัว 
     3.1.4.7 วางของซ้อนกันได้ 4-6 ชิ้น 
   3.2 คุณลักษณะตามวัยเด็กอายุ 3 ปี 
    3.2.1 พัฒนาการด้านร่างกาย 
     3.2.1.1 กระโดดขึ้นลงอยู่กับที่ได้ 
     3.2.1.2 รับลูกบอลด้วยมือและล าตัว 
     3.2.1.3 เดินขึ้นบันไดสลับเท้าได้ 
     3.2.1.4 เขียนรูปวงกลมตามแบบได้ 
    3.2.2 พัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ 
     3.2.2.1 แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก 
     3.2.2.2 ชอบที่จะท าให้ผู้ใหญ่พอใจและได้ค าชม 
     3.2.2.3 กลัวการพลัดพรากจากผู้เลี้ยงดูใกล้ชิดน้อยลง 
    3.2.3 พัฒนาการด้านสังคม  
     3.2.3.1 รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง 
     3.2.3.2 ชอบเล่นแบบคู่ขนาน (เล่นของเล่นชนิดเดียวกันแต่ต่างคนต่างเล่น) 
     3.2.3.3 เล่นสมมติได้ 
     3.2.3.4 รู้จักรอคอย 
    3.2.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา 
     3.2.4.1 ส ารวจสิ่งต่างๆ ที่เหมือนกันและต่างกันได้ 
     3.2.4.2 บอกชื่อของตนเองได้ 
     3.2.4.3 ขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา 
     3.2.4.4 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้นๆ ได้ 
     3.2.4.5 สนใจนิทานและเรื่องราวต่างๆ 
     3.2.4.6 ร้องเพลง ท่องค ากลอน ค าคล้องจองและแสดงท่าทางเลียนแบบได้ 
     3.2.4.7 รู้จักใช้ค าถาม อะไร 
     3.2.4.8 สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่างง่ายๆ 
     3.2.4.9 อยากรู้อยากเห็นทุกอย่างรอบตัว 
   3.3 คุณลักษณะตามวัยเด็กอายุ 4 ปี 
    3.3.1 พัฒนาการด้านร่างกาย 
     3.3.1.1 กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้ 
     3.3.1.2 รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสอง 
     3.3.1.3 เดินขึ้น ลงบันไดสลับเท้าได้ 
     3.3.1.4 เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้ ตัดกระดาษเป็นเส้นตรงได้ 
     3.3.1.5 กระฉับกระเฉงไม่ชอบอยู่เฉย 
    3.3.2 พัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ 
     3.3.2.1 แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์ 
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     3.3.2.2 เริ่มรู้จักชื่นชมความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อ่ืน 
     3.3.2.3 ชอบท้าทายผู้ใหญ ่
     3.3.2.4 ต้องการให้มีคนฟัง คนสนใจ 
    3.3.3 พัฒนาการด้านสังคม 
     3.3.3.1 แต่งตัวได้ด้วยตนเอง ไปห้องส้วมได้เอง 
     3.3.3.2 เล่นร่วมกับคนอ่ืนได้ 
     3.3.3.3 รอคอยตามล าดับก่อน – หลัง 
     3.3.3.4 แบ่งของให้คนอ่ืน 
     3.3.3.5 เก็บของเล่นเข้าที่ได ้
    3.3.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา 
     3.3.4.1 จ าแนกสิ่งต่างๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ 
     3.3.4.2 บอกชื่อและนามสกุลของตนเองได้ 
     3.3.4.3 พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองหลังจากได้รับค าชี้แนะ 
     3.3.4.4 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง 
     3.3.4.5 สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่างสร้างสรรค์ โดยมี

รายละเอียดเพ่ิมขึ้น 
     3.3.4.6 รู้จักใช้ค าถาม “ท าไม” 
   3.4 คุณลักษณะตามวัยเด็กอายุ 5 ปี 
    3.4.1 พัฒนาการด้านร่างกาย 
     3.4.1.1 สามารถปฏิบัติกิจกรรมทางด้านร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นคง 
    3.4.2 พัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ 
     3.4.2.1 แสดงอารมณ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม 
     3.4.2.2 ชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน 
     3.4.2.3 ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางน้อยลง 
    3.4.3 พัฒนาการด้านสังคม 
     3.4.3.1 ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง 
     3.4.3.2 เล่นหรือท างานโดยมุ่งหมายร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
     3.4.3.3 มีมารยาทในสังคมท่ีงดงามมีจิตอาสา 
    3.4.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา 
     สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นและสร้างสรรค์งานตามศักยภาพ 
 4) การจัดประสบการณ ์
   4.1 การจัดประสบการณ์เด็กอายุ 2 ปี 
    การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กอายุ 2 ปี เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้จากการเล่นและ

ท ากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ได้พัฒนาตนเอง
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

    4.1.1 หลักการจัดประสบการณ์ ควรค านึงถึงสิ่งส าคัญต่อไปนี้ 
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     4.1.1.1 เลี้ยงดูเด็กให้มีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย 
     4.1.1.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กด้วยวาจาและท่าทีที่อบอุ่นเป็นมิตร 
     4.1.1.3 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ความ

ต้องการและพัฒนาการของเด็ก 
     4.1.1.4 จัดสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามวัยของเด็ก 
     4.1.1.5 ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
     4.1.1.6 ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา

ในการพัฒนาเด็ก 
    4.1.2 แนวทางการจัดประสบการณ์เด็กอายุ 2 ปี ดังนี้ 
     4.1.2.1 ดูแลสุขภาพอนามัยและตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานทาง

ร่างกายและจิตใจของเด็ก 
     4.1.2.2 สร้างบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่น ความไว้วางใจ และ

ความมั่นคงทางอารมณ์ 
     4.1.2.3 จัดประสบการณ์ตรง ให้เด็กได้เลือก ลงมือกระท าและเรียนรู้จาก

ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และการเคลื่อนไหวผ่านการเล่น 
     4.1.2.4 เปิดโอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่แวดล้อมและสิ่งต่างๆ 

รอบตัวเด็กอย่างหลากหลาย 
     4.1.2.5 จัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้และของเล่นที่สะอาด ปลอดภัย 

เหมาะสมกับเด็ก 
     4.1.2.6 ใช้การสังเกตและติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่าง

ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
     4.1.2.7 ให้ครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก 
   4.2 การจัดประสบการณ์เด็กอายุ 3-5 ปี 
    การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี (ไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จัดในรูป

ของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นท ากิจกรรมการเรียนรู้ 6 กิจกรรม) เพ่ือให้เด็กเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

    4.2.1 หลักการจัดประสบการณ์ 
     4.2.1.1 จัดประสบการณ์ผ่านการเล่นและท ากิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือ

พัฒนาเด็กโดยองค์รวมและอย่างต่อเนื่อง 
     4.2.1.2 เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความ

แตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ 
     4.2.1.3 จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความส าคัญทั้งกับกระบวนการ

และผลผลิต 
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     4.2.1.4 จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์ 

     4.2.1.5 ให้ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
    4.2.2 แนวทางการจัดประสบการณ์ ดังนี้ 
     4.2.2.1 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวั ยให้

เหมาะสมกับวุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ เพ่ือให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
     4.2.2.2 จัดประสบการณ์ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 
     4.2.2.3 จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ 
     4.2.2.4 จัดประสบการณ์ให้เด็กเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
     4.2.2.5 จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในบรรยากาศที่

อบอุ่นมีความสุข เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     4.2.2.6 จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่

หลากหลายและอยู่ในบริบทของชุมชนนั้นๆ 
     4.2.2.7 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และทักษะการใช้

ชีวิตประจ าวันตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

     4.2.2.8 จัดประสบการณ์ให้เด็กทั้งท่ีมีการวางแผนล่วงหน้า และแผนที่เกิด
จากสภาพจริง  

     4.2.2.9 น าชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ ์
     4.2.2.10 ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลของเด็กเป็นรายบุคคล ใช้เป็น

ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน 
  5) การบริหารงานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
    แบ่งออกเป็น 10 ด้าน ดังนี้ 
     (1) ด้านหลักสูตร 
     (2) ด้านการจัดประสบการณ์/การจัดกิจกรรมประจ าวัน 
     (3) ด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ 
     (4) ด้านสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์ 
     (5) ด้านการวัดผลและประเมินผล 
     (6) ด้านการนิเทศการศึกษา 
     (7) ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 
     (8) ด้านโภชนาการ 
     (9) ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ /โครงการที่ส่งเสริมผู้เรียน) 
     (10) ด้านการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    ด้านหลักสูตร 
    หลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งเป็น 2 ระดับ 
     - ระดับอายุ 2 ปี 
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     - ระดับอายุ 3-5 ปี 
     โดยหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม เศรษฐกิจ และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของเด็ก
เล็ก ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรด าเนินการจัดท าหลักสูตร ดังนี้ 

     (1) ศึกษาท าความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว สภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

     (2) จัดท าหลักสูตรศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก โดยก าหนด วิสัยทัศน์  ภารกิจ 
เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี การจัดประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ รวมทั้งจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ทั้งนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาจก าหนดหัวข้ออ่ืนๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของสถานศึกษาแต่
ละแห่ง 

     (3) การประเมิน เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบหลักสูตรของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแบ่งออกเป็น การประเมินก่อนน าหลักสูตรไปใช้ เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตรหลังจากที่ได้จัดท าแล้ว โดยอาศัยความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ การประเมินระหว่างการด าเนินการใช้หลักสูตรเป็นการประเมินเพ่ือ
ตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถน าไปใช้ได้ดีเพียงใด ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดและการประเมิน
หลังการใช้หลักสูตรเป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบหลักสูตรทั้งระบบหลังจากที่ใช้หลักสูตรครบแต่ละ
ช่วงอายุเพื่อสรุปผลว่าหลักสูตรที่จัดท าควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร 

    ขั้นตอนการจัดท าหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     ศึกษาท าความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และ

เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว สภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันจัดท า
หลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

     (1) ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมาย (มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

     (2) โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 
      2.1 สาระการเรียนรู้รายปี 
      2.2 ระยะเวลาเรียน 
     (3) การจัดประสบการณ์ 
     (4) การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
     (5) สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
     (6) การประเมินพัฒนาการเด็ก 
     (7) การบริหารจัดการหลักสูตร 
     (8) อื่นๆ 
   2) ด้านการจัดประสบการณ์/การจัดกิจกรรมประจ าวัน 
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    กิจกรรมประจ าวันส าหรับเด็กอายุ 2-5 ปี สามารถน ามาจัดเป็นกิจกรรมประจ าวัน
ได้หลายรูปแบบ เป็นการช่วยให้ครูผู้สอนและเด็กทราบว่าแต่ละวันจะต้องท ากิจกรรมอะไรเมื่อใดและ
อย่างไร โดยมีหลักการจัดและขอบข่ายกิจกรรมประจ าวันดังนี้ 

     2.1 หลักการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
      2.1.1 ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสม

กับวัยของเด็กและยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก 
       วัย 2 ปี  มีความสนใจช่วงสั้นประมาณ 5 นาที 
       วัย 3 ปี  มีความสนใจอยู่ได้ประมาณ 8 นาที  
       วัย 4 ปี มีความสนใจอยู่ได้ประมาณ 12 นาที 
       วัย 5 ปี มีความสนใจอยู่ได้ประมาณ 15 นาที 
      2.1.2 กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ไม่ควรใช้เวลา

ต่อเนื่องนานเกิน 20 นาที 
      2.1.3 กิจกรรมท่ีเด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เช่น การเล่นตามมุม การเล่น

กลางแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ 40-60 นาที 
      2.1.4 กิจกรรมมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้องกิจกรรม

ที่ใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่เด็ก
เป็นผู้ริเริ่มและผู้สอนเป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช้ก าลังและไม่ใช้ก าลังจัดให้ครบทุกประเภท ทั้งนี้กิจกรรม
ที่ต้องออกก าลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกก าลังมากนัก เพ่ือเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป 

     2.2 ขอบข่ายการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
     ส าหรับเด็กอายุ 2 ปี 
     กิจกรรมส าหรับเด็กอายุ 2 ปี มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานการ

เรียนรู้และการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของเด็กทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การ
จัดกิจกรรมควรจัดให้สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความสามารถของเด็กตามวัย โดย
บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจ าวัน วันและการเล่นของเด็กตาม
ธรรมชาติที่เหมาะสมกับวัย ดังนี้ 

      (1) การฝึกสุขนิสัยและลักษณะนิสัยที่ดี เป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมสุข
นิสัยที่ดีในเรื่องการรับประทานอาหาร การนอน การท า ความสะอาดร่างกาย การขับถ่าย ตลอดจน
ปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพอนามัยและการแสดงมรรยาทที่สุภาพ นุ่มนวลแบบไทย 

      (2) การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการรับรู้
ผู้เรียน ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการมองเห็น การได้ยินเสียง การลิ้มรส การได้กลิ่น และการสัมผัสจับ
ต้องสิ่งต่างๆ ที่แตกต่างกันในด้านขนาด รูปร่าง ความยาว สี น้ าหนัก และผิวสัมผัส เช่น การเล่นของ
เล่นที่มีพ้ืนผิวแตกต่างกัน เป็นต้น 

      (3) การฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ – ตา เป็นกิจกรรมที่ฝึก
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ นิ้วมือให้พร้อมที่จะหยิบจับ ฝึกการท างานอย่างสัมพันธ์กันระหว่างมือ
และตา เช่น ร้อยลูกปัด เล่นพลาสติก สร้างสรรค์ เล่นหยอดบล็อกรูปทรงลงกล่อง ตอกหมุด โยนรับ
ลูกบอล ตักน้ าหรือทรายใส่ภาชนะ เป็นต้น 



 46 

      (4) การเคลื่อนไหวและการทรงตัว เป็นกิจกรรมที่ส่ งเสริมการใช้
กล้ามเนื้อแขนกับขา มือกับนิ้วมือ และส่วนต่างๆ ของร่างกายในการเคลื่อนไหวหรือออกก าลังกายทุกส่วน
โดยนิ้วมือ เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายตามเสียงดนตรี วิ่งไล่จับ ปีนป่ายเครื่องเล่นสนาม เล่น
ชิงช้า ม้าโยก ลากจูงของเล่นมีล้อ ขี่จักรยานสามล้อ เป็นต้น 

      (5) การส่งเสริมด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเลี้ยงดูใน
การตอบสนองความต้องการของเด็กด้านจิตใจ โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดความรู้สึก
อบอุ่นและมีความสุข เช่น อุ้ม โอบกอด ตอบสนองต่อความรู้สึกท่ีเด็กแสดงออก เป็นต้น 

      (6) การส่งเสริมทักษะทางสังคม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นรวมกลุ่มกับผู้อื่น แบ่งปัน รู้จัก
รอคอย เป็นต้น 

      (7) การส่งเสริมทักษะภาษา เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้เปล่งเสียง เลียนเสียง 
พูดของผู้คน เสียงสัตว์ต่างๆ รู้จักชื่อเรียกของตนเอง ซึ่งพ่อแม่หรือผู้คนใกล้ชิดและชื่อสิ่งต่างๆ รอบตัว 
ตลอดจนรู้จักสื่อความหมายด้วยค าพูดและท่าทาง เช่น ชี้ชวนและสอนให้รู้จักชื่อเรียกสิ่งต่างๆ จากของจริง 
เล่านิทานหรือร้องเพลงง่ายๆ ให้ฟัง เป็นต้น 

      (8) การส่งเสริมจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้
เด็กได้แสดงออกทางความคิดตามจินตนาการของตนเอง เช่น ขีดเขียนวาดรูป เล่นบทบาทสมมุติ ท า
กิจกรรมศิลปะ เล่นของเล่นสร้างสรรค์ เป็นต้น 

     ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 
      (1) การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่ 

การเคลื่อนไหว และความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ จึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นอิสระ
กลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี ฯลฯ 

      (2) การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา จึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่น
สัมผัส เล่นเกมต่อภาพ ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อมใช้อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน 
กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ 

      (3) การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เด็ก
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัยในตนเองรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
ประหยัด เมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ 
จึงควรจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองตามความต้องการ 
ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ตลอดเวลาที่โอกาสเอื้ออ านวย 

      (4) การพัฒนาสังคมนิสัย เพ่ือให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอย่าง
เหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวันมีนิสัยรัก
การท างาน รู้จักและระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน จึงควรจัดให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ เช่น รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ท าความสะอาดร่างกาย 
เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือ
ท างานเสร็จ ฯลฯ 
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      (5) การพัฒนาการคิด เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต จ าแนก 
เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ เรียงล าดับเหตุการณ์ แก้ปัญหา จึงควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนาอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทดลอง ศึกษา
นอกสถานที่ ประกอบอาหาร หรือจัดให้เด็กได้เล่นเกมการศึกษาที่เหมาะสมกับวัยอย่างหลากหลาย 
ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และในการท ากิจกรรมทั้งท่ีเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ หรือรายบุคคล 

      (6) การพัฒนาภาษา เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสใช้ภาษาสื่อสาร ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความนึกคิด ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์ จึงควรจัดกิจกรรมทาง
ภาษาให้มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านและ
บุคลากรที่แวดล้อมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องค านึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทาง
ภาษาท่ีเหมาะสมกับเด็กเป็นส าคัญ  

      (7) การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  เพ่ือให้เด็กได้
พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆ 
รอบตัว โดยใช้กิจกรรมศิลปะและดนตรีเป็นสื่อ ใช้การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ให้
ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ อย่างอิสระตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กเล่น บทบาทสมมติในมุมเล่นต่างๆ 
เล่นน้ า เล่นทราย เล่นก่อสร้างสิ่งต่างๆ เช่น แท่งไม้รูปทรงต่างๆ ฯลฯ 

   3) ด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ 
    การจัดประสบการณ์ในระดับเด็กเล็กนั้นไม่สอนเป็นรายวิชา แต่จัดในรูปแบบ

กิจกรรมบูรณาการให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น ดังนั้นการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้พัฒนาครบทุกด้าน 
บรรลุจุดหมายตามหลักสูตรนั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องวางแผนการจัดประสบการณ์และรู้หลักการเขียน
แผนการจัดประสบการณ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     3.1 จุดประสงค์ของการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ 
      (1) เพื่อให้ผู้สอนวางแผนล่วงหน้าในการจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กได้อย่าง

เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
      (2) เพ่ือให้ผู้สอนน าแผนการจัดประสบการณ์ ไปใช้ในการจัดกิจกรรม

ประจ าวัน ให้บรรลุตามจุดหมายที่ก าหนด 
     3.2 การท าแผนการจัดประสบการณ์ 
     การจัดแผนการจัดประสบการณ์ให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร ผู้สอนควร

ด าเนินตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
      (1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และเอกสาร

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างละเอียด จนเกิดความเข้าใจว่าจะ
พัฒนาเด็กอย่างไร เพ่ือให้บรรลุตามจุดหมายที่หลักสูตรก าหนดไว้ นอกจากนี้ควรศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้น เช่น คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

      (2) วิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ความสัมพันธ์ของ
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (จุดหมาย) ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ของเด็กอายุ 2 – 5 ปี 
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ผู้สอนต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ของเด็กอายุ 2 – 5 ปี เพื่อ
น าไปพิจารณาสาระการเรียนรู้ 

      (3) วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรปฐมวัยส่วนที่
เป็นสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นประสบการณ์ส าคัญและส่วนที่เป็นสาระที่ควร
เรียนรู้ โดยผู้สอนจะต้องวิเคราะห์และเลือกน ามาก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์ 

      (4) ก าหนดรูปแบบการจัดประสบการณ์ เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนจะต้อง
ก าหนดรูปแบบการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยซึ่งมีหลากหลาย รวมทั้งศึกษาแนวคิดจากนวัตกรรมที่
ผู้สอนต้องใช้สอดแทรกลงในการจัดประสบการณ์ ส าหรับรูปแบบที่นิยมใช้จัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัย 
คือ หน่วยการจัดประสบการณ์ ผู้สอนสามารถก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์เป็นรายสัปดาห์ บาง
สัปดาห์อาจใช้หน่วยการจัดประสบการณ์ตามความสนใจของเด็ก โดยพิจารณาข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษา 
ตัวเด็ก สภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม ประกอบทั้งนี้สามารถยืดหยุ่นตามความเหมาะสม 

      (5) จัดท าหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในรูปแบบการบูรณาการร่วมกับ
สาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น ส าหรับการจัดประสบการณ์แบบหน่วย ผู้สอนต้องก าหนดหัวเรื่องโดยใช้
เป็นแกนกลางในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก การก าหนดหัวเรื่องสามารถท าได้ 3 วิธี 

       5.1 เด็กเป็นผู้ก าหนด 
       5.2 ผู้สอนและเด็กร่วมกันก าหนด 
       5.3 ผู้สอนเป็นผู้ก าหนด 
      (6) เขียนแผนการจัดประสบการณ์ ผู้สอนควรพิจารณาเขียนแผนการ

จัดประสบการณ์ท่ีผู้สอนน าไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยที่ผู้สอนรับผิดชอบ ทั้งนี้จะต้อง
สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

       6.1 น าหน่วยการจัดประสบการณ์มาก าหนดรายละเอียดสาระการเรียนรู้  
       เมื่อได้หน่วยการจัดประสบการณ์แล้ว ผู้สอนก าหนดรายละเอียด

สาระการเรียนรู้ให้เข้ากับหัวเรื่องหน่วยการจัดประสบการณ์ สาระการเรียนรู้ประกอบด้วยประสบการณ์
ส าคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ ซึ่งสาระที่ควรเรียนรู้ในหลักสูตรนั้นเป็นสาระที่ไม่ได้ก าหนดรายละเอียด
ในเนื้อหาให้ ทั้งนี้เพ่ือประสงค์ให้สามารถยืดหยุ่นได้โดยง่ายสะดวกต่อการปรับให้เหมาะสมกับความ
สนใจและสิ่งแวดล้อมในชีวิตของเด็ก 

       6.2 สังเกตหรือระดมความคิดจากเด็ก 
       ผู้สอนจะสนทนากับเด็ก เพ่ือจะได้ทราบว่าเด็กมีประสบการณ์

เดิมในหัวเรื่องนั้นมากน้อยเพียงใด เด็กอยากทราบอะไรเพ่ิมเติม และผู้สอนควรตรวจสอบหลักสูตร
เพ่ือเพ่ิมเติมสิ่งที่เด็กควรเรียนรู้ในหน่วยหรือหัวเรื่องนั้นๆ 

       6.3 เขียนแผนการจัดประสบการณ์ 
       เมื่อได้ขอบข่ายสาระที่เด็กต้องการรู้และสาระที่ผู้สอนคิดว่าเด็ก

ควรเพ่ิมแล้ว ผู้สอนต้องเขียนแผนการจัดประสบการณ์ โดยค านึงถึงมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ในเด็กแต่ละกลุ่มอายุที่ผู้สอนรับผิดชอบประสบการณ์ส าคัญที่คาดว่าจะเกิด 
สื่อ กิจกรรม และการประเมิน 

   4) ด้านสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
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    สื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวเนื้อหาจากผู้ส่งไปยังผู้รับในการเรียน
การสอน สื่อเป็นตัวกลางน าความรู้จากผู้สอนสู่เด็ก ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่วางไว้
ช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ท าให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเข้าใจยากกลายเป็นรูปธรรมที่เด็กเข้าใจได้
ง่าย เรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็ว เพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู้และการค้นพบด้วยตนเอง 

     แนวทางการด าเนินการใช้สื่อ 
      (1) ใช้สื่อที่เป็นของจริง สื่อธรรมชาติ และสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      (2) ใช้สื่อจากแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่อย่างหลากหลาย ทั้งที่บ้าน ศูนย์ฯ ชุมชน 
      (3) ใช้สื่อที่ค านึงถึงความปลอดภัยต่อตัวเด็ก 
      (4) ใช้สื่อเพ่ือพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ ให้ครบทุกด้านทั้งทางด้าน

ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยบูรณาการผ่านการเล่น และเน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้
ด้วยการกระท าโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า 

      (5) ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน
แผนการจัดประสบการณ์ 

      (6) บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้สู่แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
      (7) เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ซีดีรอม วีดีทัศน์ 
       (8) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก โดยร่วมจัดหาสื่อ 
   5) ด้านการวัดผลและประเมินผล 
    ให้ครอบคลุมถึงการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมินผล ส่งเสริม

ความสามารถให้ประเมินผลอย่างถูกต้อง จัดให้มีการวัดและประเมินผลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดปรับปรุงการสร้างเครื่องมือวัดผลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และคอยดูแลควบคุมการด าเนินการ
วัดผลและประเมินผลเป็นระยะๆ รวมทั้งการตรวจสอบการจัดท าสมุดประจ าชั้นและสมุดประจ าตัว
นักเรียนให้ถูกต้องเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 

    การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 2 – 5 ปี เป็นการประเมินพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และเป็นส่วน
หนึ่งของกิจกรรมปกติที่จัดให้เด็กในแต่ละวัน ทั้งนี้ให้มุ่งน าข้อมูลการประเมินมาพิจารณา ปรับปรุง
วางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตร การ
ประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้ 

     (1) ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้านและน าผลมาพัฒนาเด็ก 
     (2) ประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดปี 
     (3) สภาพการประเมินควรมีลักษณะเช่นเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจ าวัน 
     (4) ประเมินอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน เลือกใช้เครื่องมือและจดบันทึก

ไว้เป็นหลักฐาน 
     (5) ประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก รวมทั้งใช้

แหล่งข้อมูลหลายๆ ด้าน ไม่ควรใช้วิธีการทดสอบ 
    ส าหรับวิธีการประเมินที่เหมาะสมและควรใช้กับเด็กอายุ 2-5 ปี ได้แก่ การสังเกต 

การบันทึกพฤติกรรม การสนทนา การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กท่ีเก็บอย่างมีระบบ 
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   6) ด้านการนิเทศการศึกษา 
    การนิ เทศการศึกษา เป็นงานที่ครอบคลุมถึงการให้ความช่วยเหลือให้

ค าแนะน าปรึกษาทางวิชาการเพ่ือให้การด าเนินงานต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสอดคล้อง
กับหลักสูตรฯ การใช้วิธีการนิเทศสามารถท าได้หลากหลาย ทั้งนี้ต้องปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นระบบ 

   7) ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 
    การวิจัยในชั้นเรียน เป็นงานวิจัยที่มุ่ งพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้หรือพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่ก าหนด ในหลักสูตรหรือสังคมคาดหวัง ซึ่ง
ด าเนินการโดยครูผู้ดูแลเด็กหรือด าเนินการร่วมกับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้เรียนโดยส่งเสริมให้ครู
ท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

   8) ด้านโภชนาการ 
    การด าเนินงานโภชนาการใช้แนวทางการด าเนินงานโภชนาการในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กของกรมอนามัย ซึ่งงานโภชนาการที่ส าคัญมี 2 ส่วนคือ การจัดอาหารส าหรับเด็กเล็ก และการ
เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก เพ่ือให้เด็กได้รับอาหารตามวัยที่เหมาะสมและเพียงพอส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของเด็กเป็นพ้ืนฐานของการมีสุขภาพที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับอาหารครบ 5 หมู่ รวมทั้งน้ าดื่มสะอาด และสารอาหารที่จ าเป็น ดังนี้ 

     8.1 อาหารหลัก 5 หมู่ 
      ประเทศไทย แบ่งอาหารชนิดต่างๆ ที่รับประทานเป็น 5 หมู่ เพ่ือเป็น

แนวทางง่ายๆ ที่ใช้แนะน าการรับประทานอาหารว่าควรกินให้ครบ 5 หมู่ โดยอาหารในหมู่เดียวกัน 
สามารถกินทดแทนกันได้ เพ่ือให้ร่างกายได้รับสารอาหารต่างๆ ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อการมีภาวะ
โภชนาการที่ดี อาหาร 5 หมู่ ประกอบด้วย 

      หมู่ที่ 1 เนื้อสัตว์ ไข่ นม และถั่วเมล็ดแห้ง 
       อาหารหมู่นี้ให้สารอาหารโปรตีนเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้ง วิตามิน 

และแร่ธาตุ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการสร้างเซลล์กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อ กระดูก ภูมิต้านทานโรค ฮอร์โมน 
เอนไซม์ และใช้เป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย เมื่อร่างกายได้รับสารอาหารคาร์โบไฮเดรตก็จะถูก
เปลี่ยนไปอยู่ในรูปไขมันและสะสมในร่างกาย 

      หมู่ที่ 2 ข้าว แป้ง เผือก มัน และน้ าตาล 
       อาหารหมู่นี้ ให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีหน้าที่

หลักในการให้พลังงานแก่ร่างกาย เช่น ท าให้เดินไปไหนมาไหนได้ ท างานได้ ถ้ารับประทานอาหารพวก
นี้ในปริมาณมากเกินความต้องการของร่างกาย สารอาหารคาร์โบไฮเดรตก็จะถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูป
ไขมันและสะสมในร่างกาย 

      หมู่ที่ 3 ผักต่างๆ เช่น ผักบุ้ง ต าลึง คะน้า ฟักทอง ถั่วฝักยาว ฯลฯ 
      หมู่ที่ 4 ผลไม้ต่างๆ เช่น กล้วย ส้ม มะละกอ มะม่วง สับปะรด ขนุน 

ฝรั่ง ลางสาด ฯลฯ 
       ผักและผลไม้ เป็นแหล่งของสารอาหารจ าพวกวิตามิน และแร่ธาตุ 

เช่น วิตามินบี 2 วิตามินบี 6 กรดโฟลิค วิตามินซี วิตามินเอ วิ ตามินอี โปแตสเซียม แมกนีเซียม 
ทองแดง และแคลเซียม มีหน้าที่หลักในการช่วยให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกายท างานได้ตามปกติ และ
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ชะลอความเสื่อมของร่างกาย นอกจากนี้ ผักและผลไม้ยังอุดมไปด้วยเส้นใยอาหาร และสารพฤกษเคมี 
ซึ่งอาจช่วยป้องกันโรคมะเร็งบางชนิดได้ 

      หมู่ที่ 5 ไขมันต่างๆ เช่น ไขมันจากสัตว์และไขมันจากพืช 
       อาหารหมู่นี้ให้สารอาหารไขมัน ซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานที่

ใช้ประจ าวันและยังเป็นพลังงานสะสมที่ร่างกายสามารถน ามาใช้เมื่อจ าเป็น ถ้าเรากินอาหารที่มี
สารอาหารไขมันมากเกินความต้องการของร่างกาย จะถูกเก็บสะสมในรูปไขมันตามส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย รวมทั้งเป็นบริเวณหน้าท้องและสะโพก 

     8.2 เด็กปฐมวัยควรได้ดื่มน้ าสะอาดให้เพียงพอทุก 45 นาที เพ่ือให้สมอง
สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

     8.3 การปรุงอาหารต้องใช้เครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบของไอโอดีนด้วยทุก
ครั้ง เช่น เกลือไอโอดีน น้ าปลาไอโอดีน 

     8.4 ใน 1 สัปดาห์ควรจะจัดอาหารให้มีธาตุเหล็กประมาณ 1-2 มื้อ 
     8.5 สารอหารที่จ าเป็นส าหรับเด็ก 
      สารอาหารหลักที่เด็กต้องการ คือ คาร์โบไฮเดรตและไขมันซึ่งเป็น

สารอาหารที่ให้พลังงานและโปรตีนเป็นสารอาหารที่ช่วยในการเจริญเติบโตและเสริมสร้างเนื้อเยื่อ เรา
จะได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่ นม และถั่วเมล็ดแห้ง เด็กเล็กมีความต้องการพลังงานและ
สารอาหารต่อน้ าหนักตัวมากกว่าผู้ใหญ่ หากได้รับพลังงานไม่เพียงพอ ร่างกายจะน าโปรตีนไปใช้เป็น
พลังงานท าให้โปรตีนไม่ถูกน าไปใช้ในเรื่องการเจริญเติบโต ท าให้เด็กเตี้ย แคระแกร็น และอาหาร
ส าหรับเด็กควรมีไขมันเป็นส่วนประกอบในปริมาณที่พอเหมาะเพ่ือให้ได้รับกรดไขมันที่จ าเป็น 
นอกจากนั้นยังมีสารอาหารอื่นๆ ที่มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของเด็กได้แก่ 

      (1) แคลเซียม เป็นแร่ธาตุที่ส าคัญที่ช่วยในการสร้างกระดูกและฟันให้
แข็งแรงและยังมีหน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับการท างานของระบบประสาท กล้ามเนื้อรวมทั้งกล้ามเนื้อหัวใจ 
การแข็งตัวของเลือดเมื่อมีบาดแผล วัยเด็กเป็นวัยที่ร่างกายต้องการแคลเซียมมาก เนื่องจากมีภาวะ
สร้างกระดูกมาก ช่วยให้มีการสะสมแคลเซียมในกระดูกมากขึ้น แหล่งอาหารที่มีแคลเซียมมาก ได้แก่ 
นม เนยแข็ง ปลาเล็กปลาน้อย ปลากระป๋อง กุ้งฝอย เต้าหู้ ผักใบเขียว 

      (2) ไอโอดีน เป็นแร่ธาตุที่ส าคัญ เพราะถ้ามีการขาดในหญิงตั้งครรภ์จะ
ท าให้เด็กท่ีเกิดมามีสติปัญญาด้อย โดยอาหารที่เป็นแหล่งของไอโอดีน ได้แก่ อาหารทะเล คือ ปลา ปู 
กุ้ง หอย ปลาหมึก และเกลือเสริมไอโอดีน โดยใช้ในการปรุงอาหาร 

      (3) วิตามินเอ มีหน้าที่ในการเสริมสร้างเนื้อเยื่อและระบบภูมิคุ้มกันของ
ร่างกาย แหล่งอาหารของวิตามินเอ ได้แก่ ตับ ผักใบเขียว และผักที่มีสีเหลือง เช่น ผักบุ้ง ต าลึง 
ฟักทอง แครอท ส่วนในผลไม้ได้แก่ มะละกอสุก มะม่วงสุก 

      นอกจากสารอาหารต่างๆ ที่จ าเป็นตามข้างต้นแล้ว ยังได้รับสารอาหาร
อ่ืนๆ เช่น วิตามิน 1 วิตามิน 2 วิตามิน บี 6 วิตามิน บี 12 กรดไฟเลท รวมทั้งแร่ธาตุ ฟอสฟอรัส 
โซเดียม โปรแตสเซียม สังกะสี 

     8.6 การติดตามผลการด าเนินงานโภชนาการ 



 52 

      หลังจากที่ให้ค าแนะน ากับพ่อแม่/ผู้ปกครองเด็ก และด าเนินการ
ส่งเสริมภาวะโภชนาการหรือแก้ไขปัญหาแล้ว จะต้องมีการติดตามผลการด าเนินงานนั้น เพ่ือดูว่า
วิธีการส่งเสริมภาวะโภชนาการหรือแก้ไขปัญหานั้นได้ผลเป็นอย่างไร 

      (1) ในกรณีท่ีเด็กมีการเจริญเติบโตดี ติดตามโดยชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงตามปกติ 
      (2) ในกรณีท่ีเด็กอยู่ในระดับเสี่ยง ต่อการขาดอาหาร (น้ าหนักค่อนข้างน้อย 

ค่อนข้างเตี้ย ค่อนข้างผอม หรือเสี่ยงต่อภาวะอ้วน (ท้วม) และเด็กที่ขาดอาหาร (น้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ 
เตี้ยหรือผอม) หรือมีภาวะอ้วน (เริ่มอ้วนหรืออ้วน) ให้ติดตามโดยการชั่งน้ าหนักทุกเดือนและวัดส่วนสูงทุก 
3 เดือน เมื่อชั่งน้ าหนัก – วัดส่วนสูงแล้ว น าน้ าหนักส่วนสูงมาจดลงในกราฟฯ ทั้ง 3 ตัวชี้วัด เพ่ือดูว่า
       2.1 เด็กมีแนวโน้มการเจริญเติบโตเป็นอย่างไร 

       2.2 ภาวะโภชนาการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
      เด็กอาจมีภาวะโภชนาการเหมือนเดิม แต่เส้นการเจริญเติบโตของเด็ก

เปลี่ยนแปลงให้ดูด้วยว่า เปลี่ยนไปในทิศทางดีขึ้น เท่าเดิม หรือแย่ลง (รายละเอียดดูในหัวข้อแปลผล 
และแจ้งผล) ในกรณีที่เส้นการเจริญเติบโตของเด็กเปลี่ยนแปลงดีขึ้น แสดงว่า การกินอาหารดีแล้ว 
หรือวิธีการแก้ไขปัญหานั้นดีแล้ว ให้ท าต่อไป 

      ในกรณีที่เส้นการเจริญเติบโตของเด็กไม่เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลง
ไปในทางแย่งลง แสดงว่าการกินอาหารของเด็กยังไม่เพียงพอ หรือวิธีการแก้ไขนั้น ยังไม่ดีต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ไขใหม่ 

   9) ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ/โครงการที่ส่งเสริมผู้เรียน 
     9.1 กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันปีใหม่ วันส าคัญ

ทางศาสนา ฯลฯ 
     9.2 โครงการต่างๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   10) ด้านการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้

โดยใช้มาตรฐานการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐาน และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2553, หน้า 27-46) 

สรุปได้ว่า ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร หมายถึง การด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาความ สามารถตามวัยของเด็กปฐมวัย 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  

5. ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช 2545 

มาตรา 29 ก าหนดให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัด
การศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการ
ต่างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมทั้งวิธีการสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาระหว่างชุมชน 
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 ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมกัน ทุกภาคส่วนในสังคมเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นการใช้ต้นทุนทางสังคมที่มีอยู่ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดการศึกษา
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นการสร้างพ้ืนฐานการศึกษาให้แก่เด็กเล็ก ที่จะท าให้มีการสานเสริมการศึกษา
ระดับพ้ืนฐานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมจนเป็นที่ยอมรับ
ในศักยภาพของการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการบริหารแบบการ
มีส่วนร่วมจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพราะจะท าให้สามารถขับเคลื่อน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปสู่มาตรฐานการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการระดมสรรพก าลังจากทุกภาค
ส่วนของสังคมภายใต้ทักษะการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องที่จะท าให้เกิดความพร้อมใจที่จะ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ก้าวหน้าต่อไป 

 บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรรัฐ 
สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน สามารถมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ดังนี้ 

  1) ด้านวิชาการ 
 1.1 ให้ค าแนะน าปรึกษาการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาต่างๆ 

ตามแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 1.2 ให้ค าแนะน าปรึกษา สนับสนุนทรัพยากรในการท ากิจกรรม เช่น ศึกษาแหล่ง

เรียนรู้ นอกสถานที่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการ
เด็กให้กับผู้ปกครองและครู 

 1.3 ให้ค าแนะน าหรือมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 1.4 ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ชุมชน ท้องถิ่น ทราบอย่าง
ทั่วถึง 

 2) ด้านอาคารสถานที ่
  2.1 ร่วมพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร 
  2.2 ร่วมให้การเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 3) ด้านงบประมาณ 
  ระดมทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ 

กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ อาหารเสริม อาหารว่าง อุปกรณ์กีฬา และอ่ืนๆ ในการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 4) ด้านบุคลากร 
  4.1 ให้ค าปรึกษาแนะน า ส่งเสริม สนับสนุน ในการด าเนินงานและการพัฒนา

บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  4.2 ร่วมในการอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ดูแลความปลอดภัยเด็ก

เล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 5) ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 
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  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชนได้ดังนี้ 
  5.1 จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
  5.2 จัดท าสมุดสื่อสารระหว่างศูนย์กับผู้ปกครอง 
  5.3 จัดท าป้ายนิเทศให้ความรู้กับผู้ปกครอง 
  5.4 จัดให้มีมุมเรียนรู้ผู้ปกครอง 
  5.5 จัดกิจกรรมการแสดงของเด็กเข้าร่วมในโอกาสต่างๆ 
  5.6 จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม สื่อการเรียน และผลงานเด็ก 
  5.7 ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และประเพณีต่างๆ ของท้องถิ่นนั้นๆ 
  5.8 เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ที่สาธารณะ เช่น ตลาด วัด สวนสาธารณะ ฯลฯ 
  5.9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้บริการชุมชน เกี่ยวกับอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ 

บุคลากรและอ่ืนๆ 
การให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่นอกเหนือจากการให้การอบรมเลี้ยงดู การจั ด

ประสบการณ์การเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการด้านอ่ืนๆ แก่ชุมชนได้ดังนี้ 
 1) ด้านอาคารสถานที ่
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถให้บริการด้านอาคารสถานที่แก่ชุมชน หรือประชาชน

ภายในท้องถิ่น ในวันส าคัญต่างๆ หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
 2) ด้านวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถให้บริการด้านวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของ

ชุมชนหรือประชาชน 
 3) ด้านวิชาการ สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถให้บริการด้านวิชาการ สารสนเทศหรือเป็นแหล่ง

เรียนรู้ให้กับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง เยาวชน และชุมชนในการค้นคว้าศึกษาต่างๆ 
 4) ด้านการเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชน 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถให้บริการแก่ประชาชน หรือชุมชนในท้องถิ่น โดยให้

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือครูผู้ดูแลเด็ก เป็นวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ในการอบรมเลี้ยงดู
และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 

 5) ด้านการให้บริการสาธารณะ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการให้บริการสาธารณะแก่

ชุมชน หรือประชาชนได้ ตามบริบทหรือวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
การส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากชุมชน 
 1) การสนับสนุนวัสดุ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ต่างๆ ชุมชน สามารถให้การ

สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านวัสดุ สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น 
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 2) บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ชุมชน สามารถบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ รวมทั้งการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 3) ให้ความรู้โดยปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชน หรือจากเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ 
ชุมชน สามารถให้การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยปราชญ์ชาวบ้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้แก่บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือผู้มีความรู้จากหน่วยงานต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 4) ให้การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ชุมชน สามารถให้การสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ โดยให้การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนต่างๆ โดยให้เด็กปฐมวัยเข้าไปเรียนรู้จากสถานที่จริง 

 5) ให้ข้อมูลข่าวสาร ที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ชุมชน 
สามารถให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กระบวนการมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วนในสังคม 
 ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ 

ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ 
 1) ร่วมระดมสรรพก าลังและทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 2) ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 3) ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมินศูนย์ฯ ร่วมแก้ไข เพ่ือการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2553, หน้า 47-52) 
สรุป การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน หมายถึง การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันในชุมชน ในโอกาสส าคัญตามเทศกาลต่างๆ สอดคล้องกับประเพณี ศาสนาและ
วัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ มีการสร้างเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ/
ความรู้/ของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก 

6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ

และได้มาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ แก่เด็กปฐมวัยอย่างครอบคลุม 
กว้างขวาง เป็นพ้ืนฐานของการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค โดยมีวัตถุประสงค์และแนวทาง 
การด าเนินงาน ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 2) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพในการพัฒนาเด็ก 
 3) เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาเด็กปฐมวัยระหว่างหัวหน้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 4) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
แนวทางปฏิบัติงาน 
 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือก าหนดแผนความร่วมมือใน
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 2) จัดท าแผนงาน ปฏิทินงาน แนวทางการปฏิบัติงานตามก าหนดการ 
 3) ส่งแผนงานและปฏิทินงานให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดพิจารณาเห็นชอบ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 5) ด าเนินการตามแผนงานและปฏิทินงานที่ก าหนดให้ 
 6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด 
 หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับรูปแบบ และกิจกรรมภายใต้ความ

ร่วมมือได้ตามบริบทของแต่ละท้องถิ่น 
การส่งเสริมสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานผู้จัดการศึกษาปฐมวัยมีบทบาทหน้าที่

ในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามศักยภาพ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ และการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

 2) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาเครือข่าย 
 3) ประเมินผลการพัฒนา 
 4) สนับสนุนให้บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีขวัญ

ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
การจัดตั้งเครือข่ายระดับต่างๆ 
 ขั้นที่ 1 การวางแผน 
  1) วางแผนงานในการสร้างเครือข่าย 
  2) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้อง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สถานีอนามัย โรงพยาบาล ศาสนสถาน สถาบันการศึกษาต่างๆ และชมรม/สมาคมต่างๆ 

  3) ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่าย 
  4) จัดตั้งชมรม คณะกรรมการชมรม คณะท างานหรือคณะกรรมการที่จะเป็นทีมงาน

พร้อมก าหนดภารกิจหน้าที่ และกลไกในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกิจกรรมต่างๆ โดยทีมงานควรประกอบด้วย ผู้น าเครือข่าย หัวหน้าศูนย์ฯ ผู้ดูแลเด็ก
ดีเด่น ครูผู้ดูแลเด็ก อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัยในพ้ืนที่ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ภูมิปัญญาในพ้ืนที่ ผู้ปกครอง ผู้น าทางศาสนา 

  5) วางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก 
ศึกษาดูงาน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 ขั้นที่ 2 ปฏิบัติงานตามแผน 
 ขั้นที่ 3 ประเมินผลการด าเนินงาน 
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  1) ประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีของแต่ละฝ่ายแต่ละทีมงานที่แบ่งภาระงานไว้ 
  2) รวบรวมผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข เพ่ือเสนอทีมงาน 

คณะท างานและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ขั้นที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนา น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการสร้างเครือข่าย 

(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2553, หน้า 53-58) 
สรุปได้ว่าด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึง การประสานความร่วมมือกับ 

ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงเรียน วัด หน่วยงานองค์กรในท้องถิ่น มีการประชุมเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงงานในแต่ละป ี 

 
2.4 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 

2.4.1 ประวัติอ าเภอทุ่งเขาหลวง 
ท้องที่อ าเภอทุ่งเขาหลวงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอ าเภอธวัชบุรี ทางราชการได้แบ่งพ้ืนที่การ

ปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอ าเภอทุ่งเขาหลวง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 
2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอ าเภอทุ่งเขาหลวงขึ้นเป็น อ าเภอทุ่งเขาหลวง โดยมีผลบังคับ
ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน 

2.4.2 ที่ตั้งและอาณาเขตของอ าเภอทุ่งเขาหลวง 
อ าเภอทุ่งเขาหลวงตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขต

ติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ   ติดต่อกับอ าเภอธวัชบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอเสลภูมิ 
ทิศใต้    ติดต่อกับอ าเภออาจสามารถ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอธวัชบุรี 
2.4.3 การแบ่งเขตการปกครอง 
การปกครองส่วนภูมิภาค 
อ าเภอทุ่งเขาหลวงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ต าบล 51 หมู่บ้าน ได้แก่ 
 1) ทุ่งเขาหลวง (Thung Khao Luang) 7 หมู่บ้าน 
 2) เทอดไทย (Thoet Thai) 10 หมู่บ้าน 
 3) บึงงาม (Bueng Ngam) 13 หมู่บ้าน 
 4) มะบ้า (Maba) 10 หมู่บ้าน 
 5) เหล่า (Lao) 11 หมู่บ้าน 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท้องที่อ าเภอทุ่งเขาหลวงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งเขาหลวง ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลทุ่งเขาหลวงทั้งต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเทอดไทย ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลเทอดไทยทั้งต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงงาม ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบึงงามทั้งต าบล 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลมะบ้า ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลมะบ้าท้ังต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลเหล่าทั้งต าบล 
อ าเภอทุ่งเขาหลวง มี 5 ต าบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 ศูนย์ ดังนี้  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้อ านวยการ
กองการศกึษา 

นักวิชาการ 
/ธุรการ 

ครูผู้ดูแล
เด็ก 

ผู้ช่วยครู 
ผู้ดูแลเด็ก 

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 1 คน - 1 คน 3 คน 
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเทอดไทย 1 คน 1 คน 2 คน 3 คน 
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาน ต.ทุ่งเขาหลวง 1 คน 1 คน 1 คน - 
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารสวรรค์ ต.มะบ้า 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบึงงาม 1 คน 2 คน 2 คน 2 คน 

 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 

กุลการ แข็งแอ (2557, หน้า ก) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย” ผลการวิจัยพบว่า 

 1) การศึกษาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 6 ด้าน โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก 

 2) ผลการเปรียบเทียบ การศึกษาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มี เพศ 
ประสบการณ์ต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่มี ระดับการศึกษา และต าแหน่ง แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3) ข้อเสนอแนะ มีผู้เสนอแนะ ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีการ
ส่งเสริมงบประมาณให้เพียงพอ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความตื่นตัวอยู่เสมอ เครื่องเล่นสนาม
เพียงพอ ใช้หลักสูตรเดียวกันและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร มีการสนับสนุนงบประมาณ 
และมีการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ขวัญชนก กุลชะโมรินทร (2557, หน้า ก) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาโดยรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับน้อย (μ = 2.31) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยเช่นเดียวกัน คือ ด้านบุคลากรและการบริห าร
จัดการ (μ = 2.22) ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (μ = 2.27) ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร (μ = 2.17) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน (μ = 2.57) 2) 
แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียงความส าคัญจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 2.1)องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรตั้งงบประมาณส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดสรรครูผู้ดูแลเด็กให้เพียงพอ
ต่อจ านวนนักเรียน 2.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดให้มีสถานที่จอดรถรับ-ส่งเด็กเล็กท่ีสะดวกปลอดภัย
อีกทั้งต้องมีมาตรการป้องกันอัคคีภัย 2.3) คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีส่วนร่วมใน
การจัดท าหลักสูตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก
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เล็กจัดท าแผนการจัดประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง และ 2.4) ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนด้าน
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการจัดกิจกรรมในวันส าคัญ 

จุฑารัตน์ ยะตะนัง (2557, หน้า ก) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตาม
เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขต
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็กการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กและคุณภาพเด็กสภาพปัญหาที่พบคือ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
ต่อการบริหารจัดการ ขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้เสริมพัฒนาการเด็ก 
ตลอดจนฐานะทางครอบครัวที่ยากจนและขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง ส่วนแนวทางการ
แก้ปัญหาการบริหารแบบมีส่วนร่วมได้แก่ควรมีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดท าแผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเพ่ือก าหนดกิจกรรมโครงการร่วมกัน การรวมศูนย์ในแต่ละต าบลให้
เป็นศูนย์เดียวและควรจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพ่ิมข้ึน 

ทนงศักดิ์ ปักโคทานัง (2557, หน้า ก) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม 

ผลการศึกษา ปรากฏดังนี้ 
 1) ระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแกด า 

อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านวิชาการ และ
กิจกรรมตามหลักสูตร ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจาก
ชุมชน และด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย  

 2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแกด า อ าเภอแกด า 
จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอาชีพ/ต าแหน่ง และระดับ
การศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  

 3) ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแกด า 
อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม พบว่า (1) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ควร
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (2) ด้านการมีส่วนร่วม และการ
สนับสนุนจากชุมชน ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์งานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง 

เกษม พงษ์เดช (2558, หน้า ก) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 3 ปัจจัย เรียงล าดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า แผนงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ทักษะและประสบการณ์การสอน
ที่ดีของผู้ดูแลเด็ก 3) การจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่เพียงพอและเหมาะสม 
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การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในอ า เภอแม่แตง 
จงัหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2554 มีความส าเร็จระดับมาก 

ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เรียงล าดับ 
ความถี่จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณส าหรับการบริหาร
จดัการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เพียงพอ 2)การเดินทางไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กล าบาก 3) อาคารสถานที่ไม่
เพียงพอไม่เป็นสัดส่วน และห้องเรียนมีสภาพไม่ปลอดภัยต่อเด็ก 4) การดูแลเด็กไม่ทั่วถึงเนื่องจากขาด
บุคลากร 5) เด็กเล็กส่วนใหญ่เป็นบุตรของแรงงานต่างด้าว รวมทั้งมีปัญหาด้านการสื่อสาร 6) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีความพร้อมในทุกๆ ด้านในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 7) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไม่มีรั้วรอบขอบชิด ส าหรับป้องกันไม่ให้เด็กได้รับอันตราย 8) สื่อการเรียนการสอน ไม่
ตรงกับความต้องการของครูผู้สอน 9) ความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ปกครองกับผู้บริหาร 10) ขาดความ
สามัคคีกันระหว่างผู้บริหารกับผู้ปกครอง 11) มีเด็กฝากที่มาจากสายนักการเมือง ท าให้มีปัญหาในการ
บริหารจัดการ 12) ความสามคัคีความร่วมมือในหน่วยงานมีน้อย 

ธนิดา ปัทมพรพงศ์ (2558, หน้า ก) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแก้งคร้อ อ าเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

แนวคิดการกระจายอ านาจในการจัดการพัฒนาของชาติไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้น โดยรัฐธรรมนูญ
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและ
ความต้องการภายในท้องถิ่นและเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ หนึ่งในนั้นคือการ
จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาภายใต้ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้ศึกษาได้สนใจศึกษาเป็นปัญหาที่เกิดจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ มาเป็นกรณีศึกษา ซึ่งพบว่า ปัญหา
ด้านบุคลากรถือที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ควรแก้ไข ทั้งในเรื่องของผู้บริหาร ครู/บุคลากร และผู้ปกครองซึ่ง
ยังขาดความรู้ด้านการศึกษาปฐมวัยส่งผลให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการดูแลเด็กเล็กยัง
ไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ผู้ศึกษาจึงได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ดังนี้คือ 

ข้อเสนอแนะแนวทางที่ 1 การให้การอบรมบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
แก้งคร้อเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ข้อเสนอแนะแนวทางที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการสอน และการสร้าง
เครือข่ายครูปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแก้งคร้อ โดยใช้วิธีการชี้แนะ Coaching และ
การสะท้อนผลการเรียนรู้ After Action Review (AAR) 

ข้อเสนอแนะแนวทางที่ 3 ร่วมมือกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่นในการผลิต
บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 

ข้อเสนอแนะแนวทางดังกล่าวเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาด้านบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่เชื่อมโยงต่อกันเป็นล าดับขั้น โดย ข้อเสนอแนะแนวทางที่ 1 การให้การอบรมบุคลากรของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแก้งคร้อเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นเรื่องที่สามารถ
พัฒนาบุคลากรในเบื้องต้นได้ และใช้เวลารวดเร็ว แต่ไม่สามารถตรวจประเมินผลหลังจากการอบรมไป
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แล้วได้ ต้องมีการลงมือปฏิบัติหลังการอบรมและตรวจประเมินผล จึงทาให้เกิดข้อเสนอแนะแนวทางที่ 
2 ขึ้นมา คือ พัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการสอน และการสร้างเครือข่ายครูปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแก้งคร้อ โดยใช้วิธีการชี้แนะ Coaching และการสะท้อนผลการเรียนรู้ 
After Action Review(AAR) ซึ่งวิธีนี้จะสามารถช่วยชี้แนะแนวทางหลังจากการอบรม ในขั้นตอนของ
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน จากนั้น น าผลมาสะท้อน โดยวิธีการ After Action Review(AAR) โดย
คณะครูหรือวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ ซึ่งอาจทาได้ทั้งการล้อมวงคุยหลังจากการสอน
จบลง หรือ การบันทึกภาพเป็นวีดีโอขณะสอน เพ่ือให้ครูผู้สอนเองได้เห็นข้อบกพร่อง จุดที่ควรแก้ไข
หรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งวิธีนี้สามารถน ามาต่อยอดพัฒนา
โดยการสร้างเครือข่ายพัฒนาการสอนของเด็กปฐมวัยในท้องถิ่นที่ใกล้เคียงกันได้ ทั้ง 2 ข้อเสนอแนะที่กล่าวมา 
เป็นการส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้ไขอุปสรรคในเรื่องของบุคลากรได้ด้วยตัวเองในเบื้องต้น 

หลังจากนั้นควรมีการผลักดันให้เกิด ข้อเสนอแนะแนวทางที่ 3 ร่วมมือกับสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่นในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย โดยผลักดันเป็นโครงการความ
ร่วมมือของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดหรือเขตพ้ืนที่เดียวกัน และสามารถต่อยอด
เป็นโครงการระดับกรม โดยให้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในแต่ละ
ท้องที่ ผลักดันให้เกิดโครงการผลิตครูปฐมวัยเพ่ือท้องถิ่น โดยคัดเลือกคนในท้องถิ่นเพ่ือเข้ารับทุนและ
เมื่อจบหลักสูตรก็สามารถบรรจุเป็นครูประจ าการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่นของตนเองที่ได้รับ
ทุนได้ทันที ซึ่งวิธีนี้อาจใช้เวลานานแต่ให้ผลที่ยั่งยืน เนื่องจากบุคลากรมีความผูกพันกับท้องถิ่นของ
ตนเองและสามารถมีงานประจาที่ม่ันคงท าหลังจากเรียนจบหลักสูตรท าให้มีแรงจูงใจในการท างาน 

ปาหนัน ธรรมโหร (2559, หน้า ก) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความคิดเห็นของชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนเห็นว่ามีการ
บริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตรและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง
ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

ทองลักษณ์ ทัดทา (2559, หน้า ก) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัย พบว่า 

 1) สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “น้อย” ด้านที่มีระดับปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ด้านการ
มีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รองลงมาคือ ด้านบุคลากรด้านอาคารสถานที่สิ่งแวด 
ล้อมและความปลอดภัยและด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และด้านการบริหารจัดการทั่วไปมี
ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

 2) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” ด้านที่มีระดับ
ปัญหามากที่สุด คือ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รองลงมา คือ ด้านบุคลากร มี
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ปัญหาอยู่ในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการบริหารจัดการทั่วไป มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
 2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 อัลเบอร์ลี (Alburly, 1977 อ้างใน พรพรรณ อรุณเวช, 2557, หน้า 48) ได้วิจัยเรื่องการ
พัฒนาเกณฑ์ส าหรับก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลในวัด ในรัฐนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ปัญหา
การบริหารงานในสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาจะมีปัญหาอยู่  6 ด้าน คือ ปัญหาทางด้าน
วิชาการ บุคลากร กิจการนักเรียน อาคารสถานที การธุรการและการเงิน และความสัมพันธ์กับชุมชน 
ซ่ึงประสบปัญหาในการด าเนินงานแต่ละด้านอีกมาก เช่น วัสดุอุปกรณ์การเรียนยังไม่พอ ครู พ่ีเลี้ยง
ขาดความรู้และมีจ านวนไม่เพียงพอขาดบุคลากรปฏิบัติงานด้านธุรการการเงินโดยตรง ปัญหาอาคาร
สถานที ่ความสัมพันธ์กับชุมชนและปัญหากิจการนักเรียนได้รับการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

บูฟอร์ด (Buford, 1997 อ้างใน พรพรรณ อรุณเวช, 2557, หน้า 48) ได้วิจัยเรื่องทัศนะของ
ผู้ปกครองทีมีต่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนในระดับอนุบาล พบวาเด็กก่อนวัยเรียนควรได้รับ
การพัฒนาโดยโปรแกรมการเรียนอนุบาล การเรียนการสอนควรเน้นพัฒนาการทางด้านอารมณ์ รองลงมา
คือ พัฒนาการทางด้านร่างกายและควรจัดกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองมากที่สุด 

แมเรียน (Marion, 1991 อ้างใน เกษม พงษ์เดช, 2558, หน้า 51) ได้วิจัยเรื่องการก าหนด
นโยบายการศึกษาและการบริหารโรงเรียนรัฐบาลระดับปฐมวัยศึกษาในรัฐแคนซัส ผลการวิจัยสรุปได้
ว่า โรงเรียนปฐมวัยศึกษาในรัฐแคนซัส จ านวน 303 โรงเรียน มีการจัดการศึกษาและบริหารการศึกษา 
โดยด าเนินการตามนโยบายของรัฐในด้านการท าหน้าที่ในการเลี้ยงดูเด็ก ขนาดของโรงเรียนกบจ านวน
นักเรียนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู ความรู้ของผู้ดูแลเด็ก การให้บริการด้านการศึกษาแก่ชุมชน และมีการน าผลจาก
การประเมินและการปฏิบัติงานไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยของรัฐ 

โฮเวส และคลิฟฟอร์ด (Howes and Clifford, 1993 อ้างใน เกษม พงษ์เดช, 2558, หน้า 51) 
ได้วิจัยเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ได้แสดงผลการวิจัยในเรื่องของ
การจัดบริการเด็กในสหรัฐอเมริกา โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร 
พบว่า อัตราเงินเดือนของครูมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการสอนและการจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน นอกจากนั้น ในการเปรียบเทียบสถานภาพของผู้จัดบริการระหว่างศูนย์เด็กที่จัดขึ้น เพ่ือผล
ก าไรกบัศูนย์ที่เป็นการจัดแบบการกุศล พบว่า มีความแตกต่างกันในเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมในการ
บริหารงานให้กับบุคลากร โดยศูนย์บริการดูแลเด็กปฐมวัยที่จัดตั้งเพ่ือต้องการผลก าไร มีบรรยากาศใน
การท างานที่แย่กว่าการจ่ายเงินเดือนนั้นก็ต่ ากว่าแต่มีอัตราส่วนระหว่างครู กับนักเรียนสูงกว่าศูนย์ที่-
จัดในลักษณะไม่มุ่งหวังผลก าไร 

ฮันส์ (Hans, 1995 อ้างใน ทิพย์อุบล เศลารักษ์, 2557, หน้า 65) ไดท าการวิจัยการศึกษา
การน านโยบายการปฏิรูปการจัดการศึกษากอนประถมศึกษา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ประเทศสวีเดน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการปฏิรูปการศึกษาที่รัฐบาลมีนโยบายให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดการศึกษาใหแกเด็กกอนเกณฑ โดยใหทองถิ่นสามารถปรับเปลี่ยนกล
ยุทธในการด าเนินงานใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นที่ตนเองพบวาการด าเนินงานการจัดการศึกษา
เด็กกอนเกณฑของทองถิ่นมีประสิทธิภาพผูปกครองมีความพึงพอใจและใหการสนับสนุน ท าใหจ านวน
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นักเรียนเพ่ิมมากขึ้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นใชกลยุทธในการจัดการศึกษา เด็กกอนเกณฑตาง
กันแตมีเปาหมายเพื่อสรางความพึงพอใจแกผูปกครองเหมือนกัน 

ซูส, ทอม (Schultz, Tom, 1996 อ้างใน ศักดิ์ศิริ นันตะสุข, 2554, หน้า 55-56) ไดศึกษา
เกี่ยวกับองค์ประกอบตาง ๆ ของโรงเรียนและชุมชนที่สงผลตอการพัฒนาการของเด็กวัยตอนต้น 
ประกอบด้วย 

  1) การใหความรวมมือในโครงการตาง ๆ ของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพของเด็ก 
 2) การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพ 
  3) การกระตุน้องคก์รทองถิ่น ใหลงทุนจัดบริการตาง ๆ ใหแกเด็ก 
  4) การจัดตัง้โครงการที่มีมาตรฐาน แตสามารถยืดหยุ่นได้ตามความต้องการ และจ าเป็นของทองถิ่น 
 5) การสนับสนุนองคกรสวนทองถิ่น 
 6) การสรางและสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือน ามาพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 
 7) การสรางและพัฒนาบุคลากร 
 8) การใหโอกาสแกบุคคลหลาย ๆ ฝายมีสวนรวมในการบริหารงาน 
 9) การมีสวนรวมในการวางแผนในการบริหารงานตาง ๆ 
จากการศึกษา พบวาถาใหทุกฝายไดมีสวนรวมในการท างานทุกขั้นตอนตามโครงการที่มี

มาตรฐานก็จะสงผลใหนักเรยีนไดพัฒนาอยางมีคุณภาพ 
เนวสัน (Nelson, 2005 อ้างใน ทองลักษณ์ ทัดทา, 2558, หน้า 48)  ได้ศึกษาผลของการจัด

สภาพแวดลอมที่มีต่อความพร้อมของเด็กปฐมวัยกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย
มากกว่า  10,000  คนโดยการศึกษาระยะยาวผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองที่เรียนรู้และจัดกจิกรรมที่
มีเงื่อนไขในการเรียนรู้ที่บ้านให้กับเด็กปฐมวัยมีความสัมพันธ์กับความคิดเชิงบวกต่อคณิตศาสตร์และ
ความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยดีต่อวิธีการในการเรียนรู้ของเด็กซึ่งกิจกรรมที่ผู้ปกครอง
จดัเตรียมให้กับเด็กนั้นได้แก่การอ่านหนังสือให้ฟังการเล่านิทานร้องเพลงการประดิษฐ์สิ่งของและการ
พูดอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ ซึ่งจากการที่เด็กปฐมวัยสนใจในการเรียนรู้ดังกล่าว
สามารถท านายความสามารถทางคณิตศาสตรในระดับสูงและความสามารถด้านการอ่านของเด็ก  

จากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีความส าคัญต่อคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาของเด็กบนพื้นฐานการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การทีจะพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมาย
สูงสุดและเต็มตามศักยภาพนั้น การบริหารจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นกระบวนการหนึ่งที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพและเกิดการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ต้องด าเนินการให้ได้มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 



 64 

2.6 กรอบแนวคิดที่ใชใ้นการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้วิจัยได้น า มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้  1) ด้านการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย 4) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุก
ภาคส่วน และ 6) มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น, 2553, หน้า 53-54) มาประยุกต์และก าหนดเป็นกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย ตามภาพที่ 2.2 
 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

 ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 

   
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

      การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่ง
เขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกเป็น 6 ด้าน ได้แก ่

1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2. ด้านบุคลากร  
3. ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  
6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. อาชีพ 



 
บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) 
ผู้วิจัยได้เสนอวิธีการด าเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

3.1.1 ประชำกร  
 ประชากร ได้แก่ บุคลากร (ผู้อ านวยการกองการศึกษา นักวิชาการ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก) จ านวน 27 คน และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 45 คน ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวนรวมทั้งสิ้น 72 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากร (ผู้อ านวยการกองการศึกษา นักวิชาการ ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)  จ านวน 25 คน และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 43 คน ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวนรวมทั้งสิ้น 68 คน โดยก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ดังตารางที่ 3.1 
 
ตำรำงท่ี 3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

สถำนภำพ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
1. บุคลากร (ผู้อ านวยการกองการศึกษา นักวิชาการ ครูผู้ดูแลเด็ก 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)  
27 25 

2. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 45 43 
รวม 72 68 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
        ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ และ
ต าแหน่ง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
       ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ  
  ตอนที่  3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaires) เพ่ือสอบถาม
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 
 3.3.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา คู่มือ วารสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 3.3.2 ก าหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการทราบ เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือจะน าไปใช้ในการสร้างเป็นข้อค าถาม
ในแบบสอบถาม 

 3.3.3 สร้างแบบสอบถามโดยประยุกต์และเก็บความหมาย รายละเอียดจากแนวคิด 
ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่มีข้อความเกี่ยวข้องกับตัวแปรมาเขียนข้อค าถามขึ้น และน าเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และให้ค าแนะน าเพื่อปรับปรุงต่อไป 
 3.3.4 แก้ไขตามอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแนะ และน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามเนื้อหา
และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงแก้ไขความเที่ยงตรงทั้งด้าน
โครงสร้างเนื้อหา และส านวนภาษา จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามแต่ละ
ข้อกับวัตถุประสงค์และนิยามศัพท์เฉพาะ (Index of Item Objective Congruence) ใช้สูตรการ
ค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง มีเกณฑ์ดังนี้ (สมบัติ ท้ายเรือค า, 2553, หน้า 111) 
 +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
   0 หมายถึง ไมแ่น่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่วัดตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบของแต่ละข้อ โดยใช้สูตร IOC มีค่าระหว่าง  
0.67-1.00  ค านวณจากสูตรดังนี้ 
 

   
N

IOC
R

  
 

    เมื่อ  IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
 R

 แทน    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
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     N  แทน   จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 
     3.3.5 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลอง
ใช้ (Try–out) กับครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 
คน เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 3.3.6 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้วิธีค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา ( - Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ผลการทดสอบ ได้ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.80 (รายละเอียดในภาคผนวก จ) 
 3.3.7 แก้ไขปรับปรุง และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป 
 
3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมลู 

 การด าเนินการจัดเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
     3.4.1 ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด น าเรียนนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย 

 3.4.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยท าการชี้แจง
รายละเอียดของแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างฟัง โดยให้เวลาในการตอบแบบสอบถาม และได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาท้ังหมด 

 3.4.3 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้จากการตอบแล้วทั้งหมด เพ่ือด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลมีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 3.5.1 น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับ 
 3.5.2 น าแบบสอบถามที่คัดเลือกไว้แล้วมาด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ 
 3.5.3 น าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  
 3.5.4 วิเคราะห์ข้อมูลระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งในภาพรวม รายด้าน และรายข้อ แล้วแปลผลตามเกณฑ์การวิเคราะห์ 
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 121) 
 4.51-5.00   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 3.51-4.50     หมายถึง  มีความต้องการอยู่ในระดับมาก 
 2.51-3.50     หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง         
 1.51- 2.50    หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
 1.00-1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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 3.5.5 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าความแตกต่างความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด กับตัวแปรเพศ และต าแหน่ง โดยใช้ t-test (Independent Samples)  
  3.5.6 วิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) 
  
3.6 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

 3.6.1 การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 1) หาค่าความเที่ยงตรง IOC ค านวณจากสูตร (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545, หน้า 159) ดังนี้ 
 
   IOC    =  

N
R  

  
  เมื่อ IOC แทน  ดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
            R แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
   N แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 
 2) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา       
(α - Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)  
 3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
 1) ค่าร้อยละ (Percentage)  
 2) ค่าเฉลี่ย ( ) 
        3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 3.6.3 สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
  1) ค่า t-test ในการเปรียบเทียบตัวแปรอิสระแก่กัน (Independent)  



 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนดังนี้ 

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) 
                p แทน ความน่าจะเป็นที่จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Probability) 
                * แทน   นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด  
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์

มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด  
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ และต าแหนง่ 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
 1. ชาย 22 32.40 
 2. หญิง 46 67.60 

รวม 68 100.00 
ต าแหน่ง   
 1. บุคลากร (ผู้อ านวยการกองการศึกษา  

นักวิชาการ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ธุรการ) 

 
 

25 

 
 

36.80 
 2. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 43 63.20 

รวม 68 100.00 
ระดับการศึกษา   

 1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 37 54.40 
 2. ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 31 45.46 

รวม 68 100.00 
 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 67.60 

และเพศชาย จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 32.40 มีต าแหน่งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 63.20 และมีต าแหน่งบุคลากร (ผู้อ านวยการกองการศึกษา  นักวิชาการ 
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ธุรการ) จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 มีการศึกษาในระดับต่ า
กว่าปริญญาตรี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 54.40 และมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 45.46 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม

เกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน (n = 68) 

 

ความคิดเห็นในการจัดการศกึษา 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.20 0.21 มาก 5 
2. ด้านบุคลากร 4.13 0.19 มาก 6 
3. ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4.32 0.32 มาก 4 
4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 4.52 0.36 มากที่สุด 1 
5. ด้านความคิดเห็น และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 4.48 0.29 มาก 2 
6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 4.42 0.38 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.34 0.15 มาก - 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.34, 
S.D. = 0.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ( = 4.52, S.D. = 0.36) ด้านความคิดเห็น และการสนับสนุนจาก
ทุกภาคส่วน ( = 4.48, S.D. = 0.29) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( = 4.42, S.D. = 
0.38) ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  ( = 4.32, S.D. = 0.32) ด้านการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( = 4.20, S.D. = 0.21) และด้านบุคลากร  ( = 4.13, S.D. = 0.19)  
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ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมและรายข้อ (n = 68) 

 

ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
1 มีการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ การจัดตั้งหรือสนับสนุนส่งเสริม
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

 
 

4.09 

 
 

0.73 

 
 

มาก 

 
 
9 

2 มีการจัดระเบียบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินงานของศูนย์ฯชัดเจน
สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนด 4.34 0.68 

 
 
 

มาก 

 
 
 
1 

3 มีการก าหนดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพ ผู้เรียนอย่างหลากหลาย 4.18 0.69 

 
มาก 

 
7 

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนที่ก าหนด น าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง 
การบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 

4.22 

 
 

0.59 

 
 

มาก 

 
 
4 

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคณะกรรมการบริหาร โดยมี
ผู้แทนจากชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ และมีการ
ประชุมร่วมกัน 4.21 0.61 

 
 

มาก 

 
 
5 

6 ในกรณีที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความจ าเป็น ต้อง
ปิดเรียนในวันท าการปกติ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กจะ
ก าหนดการเรียนชดเชยให้ครบตามจ านวนวันที่
ปิดเรียนท าการ 4.01 0.56 

 
 
 

มาก 

 
 
 

10 
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ ป กครอง เกี่ ย วกั บ คุณ ภ าพการจั ด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.28 0.59 

 
 

มาก 

 
 
3 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
 

ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

4.13 

 
 

0.34 

 
 

มาก 

 
 
8 

9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ แผนประจ าปีการศึกษา 
และแผนการ จัดหาพัสดุ 

 
 

4.18 

 
 

0.65 

 
 

มาก 

 
 
6 

10 ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กมี ระบบการเยี่ ยมบ้ าน
นักเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลผู้เรียนเพ่ือ
น าไปสู่การปรับพฤติกรรมผู้เรียน 4.32 0.56 

 
 

มาก 

 
 
2 

เฉลี่ย 4.20 0.21 มาก - 
 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4. 02, S.D. = 0.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีการจัดระเบียบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินงานของศูนย์ฯชัดเจนสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด ( = 4.34, S.D. = 0.68) รองลงมา ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบการ
เยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลผู้เรียนเพ่ือน าไปสู่การปรับพฤติกรรมผู้เรียน ( = 4.32, 
S.D. = 0.56) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ในกรณีที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความจ าเป็น ต้องปิด
เรียนในวันท าการปกติ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กจะก าหนดการเรียนชดเชยให้ครบตามจ านวนวันที่ปิดเรียน
ท าการ ( = 4.01, S.D. = 0.56) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ด้านบุคลากร โดยรวมและรายข้อ (n = 68) 

 

ด้านบุคลากร 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
1 จ านวนของครูผู้ดูแลเด็กต่อจ านวนเด็ก 20 คน มี

ความเหมาะสม  4.02 0.42 
 

มาก 
 
9 

2 ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้และประสบการณ์ในการ
สอนเด็กระดับปฐมวัย 4.18 0.62 

 
มาก 

 
3 

3 บุคลากรมีบุคลิกภาพ มารยาทและการพูดจา
ไพเราะเหมาะสม 4.10 0.78 

 
มาก 

 
6 

4 บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง 4.04 0.72 มาก 8 
5 ครูผู้ดูแลเด็กสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี 4.32 0.63 มาก 1 
6 ครูผู้ดูแลเด็กแต่งกายสะอาด เรียบร้อย 4.25 0.53 มาก 2 
7 ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เด็กใน

ระดับเตรียมความพร้อมในวัย 3 ขวบเข้าสู่โรงเรียน 4.16 0.64 
 

มาก 
 
4 

8 ครูผู้ดูแลเด็กเป็นสื่อกลางในการสร้างสัมพันธ์ระหว่าง
เด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพ่ือทราบถึงพฤติกรรม
พัฒนาการของเด็ก 4.05 0.71 

 
 

มาก 

 
 
7 

9 ผู้ประกอบอาหารเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องโภชนาการ
และอาหาร 4.14 0.53 

 
มาก 

 
5 

10 ผู้ท าความสะอาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยน เอ้ือ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็กอย่างเหมาะสม 3.99 0.44 

 
 

มาก 

 
 

10 
เฉลี่ย 4.13 0.19 มาก - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 75 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก        
( = 4.13, S.D. = 0.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี  ( = 4.32, S.D. = 0.63) 
รองลงมา ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กแต่งกายสะอาด เรียบร้อย ( = 4. 25, S.D. = 0.52) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่ ผู้ท าความสะอาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความรัก ความ
อ่อนโยน เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็กอย่างเหมาะสม ( = 3.99, S.D. = 0.44) ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม

เกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยรวมและรายข้อ (n = 68) 

 
ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัย 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
1 มีความสะอาด ร่มรื่น แข็งแรง ปลอดภัย ตั้งอยู่

ห่างจากสภาพ แวดล้อมที่เป็นมลพิษและพ้ืนที่
เสี่ยงต่ออันตราย 

 
 

4.21 0.53 

 
 

มาก 

 
 
8 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดพ้ืนที่สนามเด็กเล่น
และเครื่องเล่นหลากหลาย เพียงพอ เหมาะสม
ตามวัย 4.03 0.49 

 
 

มาก 

 
 

10 
3 เครื่องเล่นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐาน 

มีความปลอดภัย แข็งแรง อยู่ในสภาพที่ดี  4.10 0.58 
 

มาก 
 
9 

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก 4.56 0.50 

 
มากที่สุด 

 
2 

5 การจัดภายในห้องเรียนมีมุมเสริมทักษะ/มุมเสริม
ประสบการณ์ส าหรับเด็ก 4.59 0.50 

 
มากที่สุด 

 
1 

6 ห้องน้ า ห้องส้วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะอาด 
ไม่ลื่น มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก
มากน้อยเพียงใด 4.29 0.79 

 
 

มาก 

 
 
6 

7 มีที่จัดเก็บขยะและน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี 4.41 0.63 มาก 4 
8 มีมุ้งลวดติดบริเวณห้องนอนเด็ก 4.47 0.59 มาก 3 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย 

ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
9 มีอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมใช้งานและครูใช้อุปกรณ์

ดับเพลิงได้ในระดับใด 4.24 0.69 
 

มาก 
 
7 

10 ที่นอน หมอน ผ้าห่ม มีความสะอาด และเพียงพอ
กับเด็กทุกคน 4.31 0.74 

 
มาก 

 
5 

เฉลี่ย 4.32 0.32 มาก - 
 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.32, S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การจัดภายใน
ห้องเรียนมีมุมเสริมทักษะ/มุมเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็ก ( = 4.59, S.D. = 0.50) รองลงมา ได้แก ่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก ( = 4.56, S.D. = 0.50) และข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดพ้ืนที่สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นหลากหลาย 
เพียงพอ เหมาะสมตามวัย ( = 4.03, S.D. = 0.49) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร โดยรวมและรายข้อ (n = 68) 

 

ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
1 ครูผู้ดูแลเด็กด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

เพ่ือพัฒนาความสามารถตามวัยของเด็กปฐมวัย  4.51 0.59 
 

มากที่สุด 
 
6 

2 ครูผู้ดูแลเด็กจัดหา ผลิต และใช้สื่อในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้าน
อย่างเหมาะสม 4.43 0.58 

 
 

มาก 

 
 
8 

3 ครูผู้ดูแลเด็กจัดท าผลพัฒนาการเด็กและข้อมูล
ส าหรับการส่งต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นให้
ผู้ปกครองทราบ 4.53 0.56 

 
 

มากที่สุด 

 
 
5 

4 ครูผู้ดูแลเด็กตรวจสุขภาพอนามัยประจ าวันของ
เด็กทุกคนและรายงานให้ผู้ปกครองทราบ 4.62 0.55 

 
มากที่สุด 

 
2 

5 ครูผู้ดูแลเด็กส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กรู้จักอดทน 
รอคอย และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ผู้อ่ืน และ
รายงานให้ผู้ปกครองทราบ 4.68 0.47 

 
 

มากที่สุด 

 
 
1 

6 ครูผู้ดูแลเด็กส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก 
ร่าเริงแจ่มใสและรายงานให้ผู้ปกครองทราบ 4.59 0.50 

 
มากที่สุด 

 
3 

7 ครูผู้ดูแลเด็กส่งเสริมให้เด็กได้มีการพัฒนา
กล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็กของเด็ก 4.54 0.53 

 
มากที่สุด 

 
4 

8 ครูผู้ดูแลเด็กส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาด้านการคิด 
และพัฒนาทางภาษาได้อย่างเหมาะสม 4.50 0.61 

 
มาก 

 
7 

9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียน
โดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอยู่เสมอ 4.32 0.70 

 
มาก 

 
10 

10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดให้เด็กมีอิสระในการ
เลือกเล่นเสรี เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง 
ใช้เวลาประมาณ 40-60 นาที ต่อวัน 4.47 0.53 

 
 

มาก 

 
 
9 

เฉลี่ย 4.52 0.36 มากที่สุด - 
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กส่งเสริม สนับสนุนให้
เด็กรู้จักอดทน รอคอย และมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ผู้อ่ืน และรายงานให้ผู้ปกครองทราบ ( = 4.68, 
S.D. = 0.47) รองลงมา ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กตรวจสุขภาพอนามัยประจ าวันของเด็กทุกคนและรายงาน
ให้ผู้ปกครองทราบ ( = 4.62, S.D. = 0.55) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนโดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอยู่เสมอ ( = 4.32, S.D. = 0.70) 
ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม

เกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยรวมและรายข้อ (n = 68) 

 

ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
1 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน 

ระหว่างผู้ปกครอง หัวหน้าศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็ก/ครู
พ่ีเลี้ยง เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็ก 4.62 0.52 

 
 

มากที่สุด 

 
 
2 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมหรือมีส่วน
ร่วมกับชุมชนในโอกาสส าคัญตามเทศกาลต่างๆ 
สอดคล้องกับประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม
ของชุมชนนั้นๆ  4.59 0.50 

 
 
 

มากที่สุด 

 
 
 
3 

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการสร้างเครือข่ายภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ/ความรู้/
ของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์เด็กเล็ก 4.66 0.48 

 
 
 

มากที่สุด 

 
 
 
1 

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดศูนย์เด็กเล็กให้เป็น
แหล่งความรู้บริการชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็ก 4.43 0.63 

 
มาก 

 
7 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
 

ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
5 ครูผู้ดูแลเด็กมีบทบาทในการเชื่อมโยงบ้านและ

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 4.46 0.56 
 

มาก 
 
4 

6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีการประชุมและร่วม
กิจกรรมกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 4.37 0.60 

 
มาก 

 
9 

7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนโดยการแจ้งผลการพัฒนาการของเด็กเป็น
ประจ าทุกภาคเรียน 4.43 0.50 

 
 

มาก 

 
 
5 

8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดประชุมชี้แจงผู้ปกครอง
ก่อนเปิดภาคเรียน 4.38 0.60 

 
มาก 

 
10 

9 ผู้ดูแลเด็กมีการออกเยี่ยมบ้านของเด็กเป็นประจ า 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 4.44 0.53 

 
มาก 

 
8 

10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดโอกาสให้ชุมชนแสดง
ความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสาร 4.43 0.55 

 
มาก 

 
6 

เฉลี่ย 4.48 0.29 มาก - 
 
จากตารางที่ 4.7 พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ( = 4.48, S.D. = 0.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
การสร้างเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ/ความรู้/ของครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก ( = 4.66, S.D. = 0.48) รองลงมา ได้แก่ มีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน ระหว่างผู้ปกครอง หัวหน้าศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยง เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก ( = 4.62, S.D. = 0.52) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีการจัดประชุมชี้แจงผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน ( = 4.38, S.D. = 0.60) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยรวมและรายข้อ (n = 68) 

 

ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนการจัด

ประชุมหัวหน้าศูนย์  ครูผู้ช่วย ระหว่าง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 4.48 0.53 

 
 

มาก 

 
 
3 

2 มีการประสานความร่วมมือกับศูนย์สุขภาพชุมชน 
โรงเรียน วัด หน่วยงานองค์กรในท้องถิ่นเป็นประจ า 4.32 0.70 

 
มาก 

 
8 

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประชุมเครือข่ายบ้าน 
วัด โรงเรียนเพ่ือพัฒนาปรับปรุงงานในแต่ละปี 4.47 0.56 

 
มาก 

 
4 

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดนิทรรศการผลงาน
เด็กในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4.37 0.49 

 
 

มาก 

 
 
7 

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการแข่งขันพัฒนาการ
เด็กระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.50 0.50 

 
มาก 

 
2 

6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
งานเครือข่ายให้ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบ 4.31 0.67 

 
มาก 

 
9 

7 งานพัฒนาเครือข่าย สนับสนุนให้งานบริหารของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 4.53 0.53 

 
 

 มากที่สุด 

 
 
1 

8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยของผู้ดูแลเด็กด้วยกัน 4.45 0.53 

 
มาก 

 
6 

9 ผู้ดูแลเด็กได้มีการสร้างเครือข่ายโดยการจัดตั้ง
ชมรมผู้ดูแลเด็กเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 4.29 0.67 

 
 

มาก 

 
 

10 
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทางด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 4.46 0.53 
 

มาก 
 
5 

เฉลี่ย 4.42 0.38 มาก - 
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จากตารางที่ 4.8 พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.42, S.D. = 0.38)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ งานพัฒนาเครือข่าย สนับสนุนให้งาน
บริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน   ( = 4.53, S.D. = 0.53) รองลงมา 
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการแข่งขันพัฒนาการเด็กระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ( = 4.50, 
S.D. = 0.50) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้ดูแลเด็กได้มีการสร้างเครือข่ายโดยการจัดตั้งชมรม
ผู้ดูแลเด็กเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน ( = 4.29, S.D. = 0.67) ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ตารางท่ี 4.9 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามเพศ 

 

การบริหารจัดการศูนย์ 
เพศชาย 
(n = 22) 

เพศหญิง 
(n = 46) t p 

 
 

S.D. 
 

ระดับ  
 

S.D. 
 

ระดับ 
1. ด้านการบริหารจัดการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

4.34 
 

0.18 
 

มาก 
 

4.13 
 

0.19 
 

มาก 
 

4.344 
 

0.000* 
2. ด้านบุคลากร 4.15 0.23 มาก 4.11 0.17 มาก 0.825 0.412 
3. ด้ านอาคาร สถานที่ 

สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย 

 
 

4.35 

 
 

0.26 

 
 

มาก 

 
 

4.30 

 
 

0.34 

 
 

มาก 

 
 

0.604 

 
 

0.548 
4. ด้านวิชาการ และ

กิจกรรมตามหลักสูตร 
 

4.50 
 

0.27 
 

มาก 
 

4.53 
 

0.39 
 

มากที่สุด 
 

-0.265 
 

0.792 
5. ด้านความคิดเห็น และ

การสนับสนุนจากทุก
ภาคส่วน 

 
 

4.43 

 
 

0.28 

 
 

มาก 

 
 

4.50 

 
 

0.29 

 
 

มาก 

 
 

-1.026 

 
 

0.309 
6. ด้านส่งเสริมเครือข่าย

การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

4.50 
 

0.45 
 

มาก 
 

4.39 
 

0.33 
 

มาก 
 

1.048 
 

0.302 
เฉลี่ย 4.38 0.13 มาก 4.33 0.16 มาก 1.349 0.182 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า บุคลากรทั้งเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน  ๆไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.10 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามต าแหน่ง 

 

การบริหารจัดการศูนย์ 

บุคลากร 
(n = 25) 

คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

(n = 43) t p 

 
 

S.D. 
 

ระดับ  
 

S.D. 
 

ระดับ 
1. ด้านการบริหารจัดการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

4.33 
 

0.18 
 

มาก 
 

4.12 
 

0.20 
 

มาก 
 

4.370 
 

0.000* 
2. ด้านบุคลากร 4.12 0.23 มาก 4.13 0.17 มาก -0.209 0.835 
3 .  ด้ าน อาคาร สถาน ที่ 

สิ่ งแวดล้ อมและความ
ปลอดภัย 

 
 

4.35 

 
 

0.29 

 
 

มาก 

 
 

4.30 

 
 

0.34 

 
 

มาก 

 
 

0.617 

 
 

0.540 
4. ด้านวิชาการ และ

กิจกรรมตามหลักสูตร 
 

4.47 
 

0.31 
 

มาก 
 

4.55 
 

0.38 
 

มากที่สุด 
 

-0.833 
 

0.408 
5. ด้านความคิดเห็น และ

การสนับสนุนจากทุก
ภาคส่วน 

 
 

4.47 

 
 

0.26 

 
 

มาก 

 
 

4.48 

 
 

0.31 

 
 

มาก 

 
 

-0.160 

 
 

0.874 
6. ด้านส่งเสริมเครือข่าย

การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

4.51 
 

0.45 
 

มาก 
 

4.37 
 

0.32 
 

มาก 
 

1.309 
 

0.198 
เฉลี่ย 4.38 0.14 มาก 4.33 0.16 มาก 1.281 0.205 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า บุคลากรที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน  ๆไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.11 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

การบริหารจัดการศูนย์ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 

(n = 37) 
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

(n = 31) t p 
 

 

S.D. 
 

ระดับ  
 

S.D. 
 

ระดับ 
1. ด้านการบริหารจัดการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

4.31 
 

0.17 
 

มาก 
 

4.05 
 

0.17 
 

มาก 
 

6.165 
 

0.000* 
2. ด้านบุคลากร 4.09 0.21 มาก 4.17 0.17 มาก -1.896 0.062 
3. ด้านอาคาร สถานที่ 

สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย 

 
 

4.30 

 
 

0.28 

 
 

มาก 

 
 

4.34 

 
 

0.36 

 
 

มาก 

 
 

-0.503 

 
 

0.617 
4. ด้านวิชาการ และกิจกรรม

ตามหลักสูตร 
 

4.43 
 

0.32 
 

มาก 
 

4.63 
 

0.36 
 

มากที่สุด 
 

-2.343 
 

0.022* 
5. ด้านความคิดเห็น และการ

สนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
 

4.42 
 

0.29 
 

มาก 
 

4.55 
 

0.27 
 

มาก 
 

-1.827 
 

0.072 
6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

4.43 
 

0.42 
 

มาก 
 

4.41 
 

0.32 
 

มาก 
 

0.283 
 

0.778 
เฉลี่ย 4.33 0.15 มาก 4.36 0.16 มาก -0.734 0.466 

 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขา
หลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไมแ่ตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร บุคลากรมีความคิดเห็น แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน  ๆไม่แตกต่างกัน 
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ตอนที่ 4 สรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอจัง
หาร จังหวัดร้อยเอ็ด  สรุปได้ดังนี้ 
 1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ควรตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กนอกเหนือจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
และควรจัดท าโครงสร้างการบริหารงานทีช่ัดเจน 
 2. ด้านบุคลากร  ควรจัดให้มีผู้ดูแลเด็กอย่างเพียงพอต่อจ านวนเด็ก  ควรพัฒนาผู้ดูแลเด็กให้มี
ความรู้ความสามารถในการดูแลเด็ก มีจิตใจชอบและรักเด็ก  ควรจัดอบรมบุคลากรทุกๆ 3 เดือน ให้มี
ความพร้อมในการดูแลเด็ก 
 3. ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  ควรมีผู้ควบคุมดูแลประตูทางเข้า-ออก 
เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนกับเด็ก  รอบอาคารเรียนไม่ควรปูกระเบื้องแผ่นเรียบ เพราะเวลา
ฝนตกจะท าให้เด็กลื่น  ควรขยายพื้นที่ให้กว้างโล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีสถานที่ให้เด็กวิ่งเล่นออก
ก าลังกาย 
 4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  ควรมีการสอนให้เด็กได้นั่งสมาธิ  ควรจัดให้มี
กิจกรรมที่เด็กได้มีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพ่ือฝึกให้เด็กได้ท างานร่วมกันและรู้จักช่วยเหลือกัน
และกัน 
 5. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  ควรให้ผู้ปกครองและชุมชุนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนามากขึ้น  ควรมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มาก 
 6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุน
งานพัฒนาเครือข่ายเพื่อให้การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
และก าหนดแผนความร่วมมือในการด าเนินงานพัฒนาศูนย์ 
 
  
 



 
บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่ง
เขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อสภาพปัจจุบันการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ของบุคลากรที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา และ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากร (ผู้อ านวยการกองการศึกษา  นักวิชาการ  ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ธุรการ) จ านวน 27 คน และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 45 คน ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวนรวมทั้งสิ้น 72 คน ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากตารางเครซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 68 คน   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และแบบสอบถามปลายเปิด 
(Open-ended) สถิติที่ ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean = ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ 
การทดสอบสองกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกันโดยใช้ t-test (Independent Samples) ซึ่งมีล าดับ
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

5.3 สรุปผล 
5.4 อภิปรายผล 
5.5 ข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผล 
 การวิจัยการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปผลได้ดังนี ้

5.1.1 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร ด้านความคิดเห็น และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
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ปฐมวัย ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และด้านบุคลากร 

เมื่อแยกออกเป็นรายด้านพบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ มีการจัดระเบียบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินงานของศูนย์ฯชัดเจนสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ในกรณีที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
จ าเป็น ต้องปิดเรียนในวันท าการปกติ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กจะก าหนดการเรียนชดเชยให้ครบตาม
จ านวนวันที่ปิดเรียนท าการ ตามล าดับ 
 2) ด้านบุคลากร พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้ท าความสะอาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความ
รัก ความอ่อนโยน เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็กอย่างเหมาะสม  
 3) ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พบว่า การบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การจัด
ภายในห้องเรียนมีมุมเสริมทักษะ/มุมเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็ก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดพื้นที่สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นหลากหลาย เพียงพอ เหมาะสมตามวัย  
 4) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กส่งเสริม 
สนับสนุนให้เด็กรู้จักอดทน รอคอย และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ผู้อ่ืน และรายงานให้ผู้ปกครองทราบ 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนโดยการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมอยู่เสมอ  
 5) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน พบว่า การบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการสร้างเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ/ความรู้/ของครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน  
 6) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ งานพัฒนาเครือข่าย 
สนับสนุนให้งานบริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน และข้อที่มี
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ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้ดูแลเด็กได้มีการสร้างเครือข่ายโดยการจัดตั้งชมรมผู้ดูแลเด็กเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการปฏิบัติงาน  

5.1.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อสภาพปัจจุบันการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

สมมติฐานที่ 1 บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
แตกต่างกัน 

 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรทั้งเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ 2 บุคลากรที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
แตกต่างกัน  

 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน   

สมมติฐานที่ 3 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
แตกต่างกัน  

 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขา
หลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร บุคลากรมีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน   

5.1.3 สรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ล าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย สามล าดับแรก คือ ควรตั้ง
งบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนอกเหนือจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้ผู้ปกครองและชุมชุนมีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายเพ่ือให้การบริหารงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
 



 89 

5.2 อภิปรายผล 
5.2.1 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นที่น่าสนใจและสามารถ
น ามาอภิปรายผลเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า การบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นภารกิจหลักทที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องจัดท าตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 41 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัด
การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ
ภายในท้องถิ่น และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16-18 ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ อันได้แก่ 
เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดการศึกษา ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการก าหนดนโยบาย โครงสร้างและ
งบประมาณในการบริการสาธารณประโยชน์รวมทังการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปาหนัน ธรรมโหร (2559, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความคิดเห็นของชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนเห็นว่ามีการ
บริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลการ แข็งแอ (2557, บทคัดย่อ) 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 1) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานและคุณภาพตามหลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือสนับสนุนของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปาหนัน ธรรมโหร (2559, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความคิดเห็นของชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนเห็นว่ามีการ
บริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร อยู่ในระดับมาก  
 2) ด้านบุคลากร พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
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และทิศทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสนับสนุนงบประมาณด้านบุคลากร สื่ อ หนังสือ วัสดุ
อุปกรณ์วัสดุครุภัณฑ์ การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ และผู้ดูแลเด็กมีบทบาทหน้าที่ในการ
อบรม เลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อมด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญหา เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ศักยภาพในการจัดการศึกษา อบรม เลี้ยงดู และส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กเล็กได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการด้วยความเหมาะสมอย่างมีคุณภาพ ดังที่ สมคิด บางโม (2545, หน้า 59–60) กล่าวว่า
การจัดการคือศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ขององค์การและนอกองค์การ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พบว่า การบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อสร้าง
หรือปรับปรุงอาคาร สถานที่ และจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร
ค านึงถึงความมั่น คงแข็งแรง ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสมและปลอดภัยแก่เด็กเล็ก รวมถึงได้จัด
สภาพแวดล้อมให้กับเด็กปฐมวัยที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ  ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  และ
สติปัญญา ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทองลักษณ์ ทัดทา (2559, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น  
ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวด ล้อมและความปลอดภัย มีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 4) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผู้ดูแลเด็กจัดท าแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีความ
สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตาม
บริบทของชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาหนัน ธรรมโหร (2559, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามความคิดเห็นของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนเห็นว่ามีการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร อยู่ในระดับมาก 
 5) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน พบว่า การบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วนในสังคมกระบวนการบริหารแบบการมีส่วนร่วมจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2553, หน้า 47-52) กล่าวว่า ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้อง
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมกัน ทุกภาคส่วนในสังคมเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นการใช้ต้นทุน
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ทางสังคมที่มีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นการสร้างพ้ืนฐานการศึกษาให้แก่เด็กเล็ก ที่จะท าให้มีการ
สานเสริมการศึกษาระดับพ้ืนฐานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของ
สังคมจนเป็นที่ยอมรับในศักยภาพของการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระบวนการบริหารแบบการมีส่วนร่วมจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพราะจะท าให้สามารถขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปสู่มาตรฐานการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็น
การระดมสรรพก าลังจากทุกภาคส่วนของสังคมภายใต้ทักษะการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องที่จะท า
ให้เกิดความพร้อมใจที่จะร่วมมือในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ก้าวหน้า 
 6) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัฒนาเด็กปฐมวัยระหว่างหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหารและผู้ที่เกีย่วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาหนัน ธรรมโหร (2559, บทคัดย่อ) 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความคิดเห็นของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนเห็นว่ามีการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยู่ใน
ระดับมาก  
 5.2.2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 1) บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า บุคลากรทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงเห็นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องพัฒนาจากรากฐานของชีวิตอันเป็นการสร้างรากฐานที่ เข้มแข็ง มนุษย์หากได้รับการเตรียมความ
พร้อมตั้ง แต่แรกเริ่มทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา การจะพัฒนาให้ก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น ย่อมไม่ใช่สิ่ ง ที่ยาก การพัฒนามนุษย์จึงต้องพัฒนาตั้ งแต่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของชีวิต
โดยเฉพาะช่วงปฐมวัยหรือวัย 3-4 ปี ซ่ึง เป็นวัยแห่งการเจริญเติบโต ผลของการอบรมเลี้ยงดูและการ
สร้างเสริมประสบการต่างๆ จากครูพ่ีเลี้ยง จะมีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมอย่างสูงกับเด็ก
ในวัยนี้เป็นอย่างมาก การสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กในวัยนี้จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องพัฒนาไป
พร้อมๆ กันทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา จึงท าให้ผู้ปกครองมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาหนัน ธรรมโหร (2559, บทคัดย่อ) ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามความคิดเห็นของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จั งหวัด
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ร้อยเอ็ด ผลการเปรียบเทียบพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน 

 2) บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ทั้งนี้เพราะ การจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กต้อง
ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านคือ พัฒนาการทางสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม คุณธรรม
จริยธรรม เรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยจัดในลักษณะของการเตรียมความพร้อมผ่านกิจกรรม
การเล่นที่เหมาะสมกับวัยเพ่ือให้เด็ก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลการ แข็งแอ (2557 , 
บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบ การศึกษาการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ทั้งนี้เพราะ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการ
ด าเนินงานตามแนวนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้วางแนวทางให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้ด าเนินการตามนั้น ไม่ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดจะเป็นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่จัดตั้งขึ้นเองหรือถ่ายโอนมาจากหน่วยงานใดก็ตาม ก็ต้องด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน จะต้องใช้
เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินเดียวกัน จึงท าให้ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ไมแ่ตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาหนัน ธรรมโหร (2559, ก) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามความคิดเห็นของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

  
5.3  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะน าไปใช้ 
 1) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมี
นโยบายในการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการด้วยการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 2) ด้านบุคลากร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
ผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมอบรมสัมมนาต่างๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนส าหรับเด็กปฐมวัย  
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 3) ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ควรมีมาตรการป้องกันอัคคีภัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตกแต่งห้องเรียนให้เป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม มีแสงสว่างเพียงพอ มีมุ้งลวด 
อากาศถ่ายเทสะดวก มีรั้วรอบขอบชิดเป็นสัดส่วน และมีประตูทางเข้า -ออก ห้องน้ าควรใช้วัสดุที่
เหมาะกับการใช้งานของเด็กเล็ก เช่น โถส้วมส าหรับเด็กเล็ก และแยกห้องน้ าชาย-หญิง หมั่นตรวจ
เครื่องเล่นสนามและอุปกรณ์ต่างๆ อยู่เสมอเพ่ือให้อยู่ในสภาพใช้การได้ มีความปลอดภัยขณะเล่น 
 4) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ควรจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยมีการ
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการสอน จัดกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมีความกล้าแสดงออก สอนให้เด็กมี
ระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
 5) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และศาสน
สถานเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมให้ค าปรึกษาการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาต่าง ๆ 
ตามแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 6) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่องให้มีศักยภาพมากยิง่ขึน้ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 1) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ 
 2) ควรมีการศึกษาความต้องการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความต้องการของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

************************ 
 ค าชี้แจง 

แบบสอบถามนี้ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือการวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่ตรง
ความเป็นจริงทุกข้อ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากท่านในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างสูงต่อการ
วิจัยครั้งนี้ และค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด เพราะเสนอผลการวิจัยใน
ภาพรวม  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Check list) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด   แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ 
    5     หมายถึง    มีการปฏิบัติในระดับ มากที่สุด 
    4     หมายถึง    มีการปฏิบัติในระดับ มาก 
    3     หมายถึง    มีการปฏิบัติในระดับ ปานกลาง 
    2     หมายถึง    มีการปฏิบัติในระดับ น้อย 
    1     หมายถึง    มีการปฏิบัติในระดับ น้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

ขอให้ท่านตอบค าถามทุกข้อให้ตรงตามความเป็นจริง และค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบ
หรือเกิดความเสียหายต่อท่านหรือผู้อื่นแต่ประการใด 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 
 

นางจิรัชยา  บุตรพรม 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
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ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน   หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน 
 
1. เพศ 

 ชาย      
 หญิง 
 

2. ต าแหน่ง 
 บุคลากร (ผู้อ านวยการกองการศึกษา นักวิชาการ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) 
 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 
3. ระดับการศึกษา 

 ต่ ากว่าปริญญาตรี 
   ปริญญาตรีหรือสูงกว่า     
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องค าตอบทางขวามือ ของแต่ละข้อเพียงช่องเดียว ที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน  

 

 
ข้อ ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัติ 
มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1 มีการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

และวัตถุประสงค์ การจัดตั้งหรือสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย 

     

2 มีการจัดระเบียบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินงานของศูนย์ฯ
ชัดเจนสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

     

3 มีการก าหนดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพ ผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

     

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด น าผลการ
ประเมินไปใช้ปรับปรุง การบริหารจัดการให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

     

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคณะกรรมการบริหาร 
โดยมีผู้แทนจากชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
และมีการประชุมร่วมกัน 

     

6 ในกรณีที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความจ าเป็น 
ต้องปิดเรียนในวันท าการปกติ ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กจะก าหนดการเรียนชดเชยให้ครบ
ตามจ านวนวันที่ปิดเรียนท าการ 
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ข้อ ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัติ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมินความพึง
พอใจของผู้ปกครอง เกี่ยวกับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     

8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ แผนประจ าปี
การศึกษา และแผนการ จัดหาพัสดุ 

     

10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลผู้เรียน
เพ่ือน าไปสู่การปรับพฤติกรรมผู้เรียน 

     

2. ด้านบุคลากร 
11 จ านวนของครูผู้ดูแลเด็กต่อจ านวนเด็ก 20 คน 

มีความเหมาะสม  
     

12 ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้และประสบการณ์ใน
การสอนเด็กระดับปฐมวัย 

     

13 บุคลากรมีบุคลิกภาพ มารยาทและการ
พูดจาไพเราะเหมาะสม 

     

14 บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง      
15 ครูผู้ดูแลเด็กสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี      
16 ครูผู้ดูแลเด็กแต่งกายสะอาด เรียบร้อย      
17 ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เด็ก

ในระดับเตรียมความพร้อมในวัย 3 ขวบ
เข้าสู่โรงเรียน 

     

18 ครูผู้ดูแลเด็กเป็นสื่อกลางในการสร้าง
สัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมพัฒนาการของเด็ก 
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ข้อ ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัติ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

19 ผู้ประกอบอาหารเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่อง
โภชนาการและอาหาร 

     

20 ผู้ท าความสะอาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความตั้ งใจปฏิบัติ งานด้วยความรัก 
ความอ่อนโยน เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
การดูแลเด็กอย่างเหมาะสม 

     

3. ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
21 มีความสะอาด ร่มรื่น แข็งแรง ปลอดภัย 

ตั้งอยู่ห่างจากสภาพ แวดล้อมที่เป็นมลพิษ
และพ้ืนที่เสี่ยงต่ออันตราย 

     

22 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดพ้ืนที่สนามเด็ก
เล่นและเครื่องเล่นหลากหลาย เพียงพอ 
เหมาะสมตามวัย 

     

23 เครื่องเล่นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
มาตรฐาน มีความปลอดภัย แข็งแรง อยู่ใน
สภาพที่ดี  

     

24 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก 

     

25 การจัดภายในห้องเรียนมีมุมเสริมทักษะ/
มุมเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็ก 

     

26 ห้องน้ า ห้องส้วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สะอาด ไม่ลื่น มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศ
ถ่ายเทสะดวก 

     

27 มีที่จัดเก็บขยะและน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี      
28 มีมุ้งลวดติดบริเวณห้องนอนเด็ก      
29 มีอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมใช้งานและครูใช้

อุปกรณ์ดับเพลิงได้ 
     

30 ที่นอน หมอน ผ้าห่ม มีความสะอาด และ
เพียงพอกับเด็กทุกคน 

     



 117 

 

 
ข้อ 

ข้อค าถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
31 ครูผู้ดูแลเด็กด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

เพ่ือพัฒนาความ สามารถตามวัยของเด็ก
ปฐมวัย  

     

32 ครูผู้ดูแลเด็กจัดหา ผลิต และใช้สื่อในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการเด็กทุกด้านอย่างเหมาะสม 

     

33 ครูผู้ ดูแลเด็กจัดท าผลพัฒนาการเด็กและ
ข้อมูลส าหรับการส่งต่อในระดับการศึกษาที่
สูงขึ้นให้ผู้ปกครองทราบ 

     

34 ครูผู้ดูแลเด็กตรวจสุขภาพอนามัยประจ าวัน
ของเด็กทุกคนและรายงานให้ผู้ปกครองทราบ 

     

35 ครูผู้ดูแลเด็กส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กรู้จัก
อดทน รอคอย และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
ผู้อื่น และรายงานให้ผู้ปกครองทราบ 

     

36 ครูผู้ดูแลเด็กส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใสและรายงาน
ให้ผู้ปกครองทราบ 

     

37 ครูผู้ดูแลเด็กส่งเสริมให้เด็กได้มีการพัฒนา
กล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็กของเด็ก 

     

38 ครูผู้ดูแลเด็กส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาด้าน
การคิด และพัฒนาทางภาษาได้อย่างเหมาะสม 

     

39 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนโดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
อยู่เสมอ 

     

40 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดให้เด็กมีอิสระใน
การเลือกเล่นเสรี เช่น การเล่นตามมุม 
การเล่นกลางแจ้ง ใช้เวลาประมาณ 40-
60 นาที ต่อวัน 
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ข้อ 

ข้อค าถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
5. ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน 
41 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ในชุมชน ระหว่างผู้ปกครอง หัวหน้าศูนย์ 
ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเด็ก 

     

42 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมหรือ
มีส่วนร่วมกับชุมชนในโอกาสส าคัญตาม
เทศกาลต่างๆ สอดคล้องกับประเพณี 
ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ  

     

43 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการสร้างเครือข่าย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ/ความรู้ /ของครูผู้ ดู แล เด็ก 
ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก 

     

44 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดศูนย์เด็กเล็ก
ให้เป็นแหล่งความรู้บริการชุมชนในเรื่อง
การพัฒนาเด็ก 

     

45 ครูผู้ดูแลเด็กมีบทบาทในการเชื่อมโยงบ้าน
และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

     

46 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีการประชุม
และร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

     

47 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนโดยการแจ้งผลการพัฒนาการ
ของเด็กเป็นประจ าทุกภาคเรียน 

     

48 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดประชุมชี้แจง
ผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน 

     

49 ผู้ดูแลเด็กมีการออกเยี่ยมบ้านของเด็ก
เป็นประจ า อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

     

50 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดโอกาสให้ชุมชน
แสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสาร 
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ข้อ 

ข้อค าถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
51 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุน

การจัดประชุมหัวหน้าศูนย์ ครูผู้ช่วย ระหว่าง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

52 มีการประสานความร่วมมือกับศูนย์สุขภาพ
ชุมชน โรงเรียน วัด หน่วยงานองค์กรในท้องถิ่น
เป็นประจ า 

     

53 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประชุมเครือข่าย
บ้าน วัด โรงเรียนเพ่ือพัฒนาปรับปรุงงาน
ในแต่ละป ี

     

54 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดนิทรรศการผลงานเด็ก
ในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

55 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดแข่งขันพัฒนาการเด็ก
ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     

56 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสัมพันธ์กิจกรรม
งานเครือข่ายให้ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบ 

     

57 งานพัฒนาเครือข่าย สนับสนุนให้งานบริหาร
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

     

58 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยของ
ผู้ดูแลเด็กด้วยกัน 

     

59 ผู้ดูแลเด็กได้มีการสร้างเครือข่ายโดยการ
จัดตั้งชมรมผู้ดูแลเด็กเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการปฏิบัติงาน 

     

60 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

  

1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม 



                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

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

 

Reliability Statistics 

Cronbach's  

Alpha 

 

N of Items 

.797 60 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
1 มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์พันธ

กิจและวัตถุประสงค์ การจัดตั้งหรือ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

2 มีการจัดระเบียบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการดําเนินงานของ
ศูนย์ฯชัดเจนสอดคล้องกับมาตรฐาน
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

3 มีการกําหนดโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพ ผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนที่กําหนด นําผล
การประเมินไปใช้ปรับปรุง การบริหาร
จัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคณะกรรมการบริหาร 
โดยมีผู้แทนจากชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
และมีการประชุมร่วมกัน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

6 ในกรณีท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความจําเป็น 
ต้องปิดเรียนในวันทําการปกติ ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กจะกําหนดการเรียนชดเชยให้
ครบตามจํานวนวันที่ปิดเรียนทําการ 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ปกครอง เกี่ยวกับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ R 

IOC 
( R/N) 

เทียบกับ
เกณฑ์ 

1 2 3 
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการดําเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทําแผน 
ปฏิ บั ติ ก ารป ระจํ าปี งบป ระมาณ   
แผนประจําปีการศึกษา และแผนการ 
จัดหาพัสดุ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบการเยี่ยม
บ้านนักเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อมูลผู้เรียนเพ่ือนําไปสู่การปรับพฤติกรรม
ผู้เรียน 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

2. ด้านบุคลากร       
11 จํานวนของครูผู้ดูแลเด็กต่อจํานวนเด็ก 

20 คน มีความเหมาะสม  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

12 ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้และประสบการณ์
ในการสอนเด็กระดับปฐมวัย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

13 บุคลากรมีบุคลิกภาพ มารยาทและ
การพูดจาไพเราะเหมาะสม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

14 บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
15 ครูผู้ดูแลเด็กสามารถควบคุมอารมณ์

ได้ด ี
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

16 ครูผู้ดูแลเด็กแต่งกายสะอาด เรียบร้อย +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
17 ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

เด็กในระดับเตรียมความพร้อมในวัย 3 
ขวบเข้าสู่โรงเรียน 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ R 

IOC 
( R/N) 

เทียบกับ
เกณฑ์ 

1 2 3 
18 ครูผู้ดูแลเด็กเป็นสื่อกลางในการสร้าง

สัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมพัฒนาการของเด็ก 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

19 ผู้ประกอบอาหารเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่อง
โภชนาการและอาหาร 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

20 ผู้ทําความสะอาดของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความ
รัก ความอ่อนโยน เอ้ือต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในการดูแลเด็กอย่างเหมาะสม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

3. ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
21 มีความสะอาด ร่มรื่น แข็งแรง ปลอดภัย 

ตั้งอยู่ห่างจากสภาพ แวดล้อมที่เป็นมลพิษ
และพ้ืนที่เสี่ยงต่ออันตราย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

22 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดพื้นที่สนาม
เด็กเล่นและเครื่องเล่นหลากหลาย เพียงพอ 
เหมาะสมตามวัย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

23 เครื่องเล่นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย แข็งแรง 
อยู่ในสภาพที่ดี  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

24 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีพ้ืนที่สําหรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

25 การจัดภายในห้องเรียนมีมุมเสริมทักษะ/
มุมเสริมประสบการณ์สําหรับเด็ก 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

26 ห้องน้ํา ห้องส้วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สะอาด ไม่ลื่น มีแสงสว่างเพียงพอ 
อากาศถ่ายเทสะดวก 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ R 

IOC 
( R/N) 

เทียบกับ
เกณฑ์ 

1 2 3 
27 มีที่จัดเก็บขยะและนําไปกําจัดอย่าง

ถูกวิธี +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
28 มีมุ้งลวดติดบริเวณห้องนอนเด็ก +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
29 มีอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมใช้งานและครู

ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได ้
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

30 ที่นอน หมอน ผ้าห่ม มีความสะอาด 
และเพียงพอกับเด็กทุกคน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร       
31 ครูผู้ดูแลเด็กดําเนินการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความ สามารถตาม
วัยของเด็กปฐมวัย  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

32 ครูผู้ดูแลเด็กจัดหา ผลิต และใช้สื่อใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านอย่าง
เหมาะสม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

33 ครูผู้ดูแลเด็กจัดทําผลพัฒนาการเด็กและ
ข้ อมู ล สํ าหรั บการส่ งต่ อ ในระดั บ
การศึกษาที่สูงขึ้นให้ผู้ปกครองทราบ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

34 ครูผู้ดูแลเด็กตรวจสุขภาพอนามัย
ประจําวันของเด็กทุกคนและรายงาน
ให้ผู้ปกครองทราบ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

35 ครูผู้ดูแลเด็กส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก
รู้จักอดทน รอคอย และมีความรู้สึกที่
ดีต่อตนเอง ผู้ อ่ืน  และรายงานให้
ผู้ปกครองทราบ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

R 
IOC 

( R/N) 
เทียบกับ
เกณฑ์ 

1 2 3 
36 ครูผู้ดูแลเด็กส่งเสริมให้ เด็กมีความ

มั่นใจ กล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส
และรายงานให้ผู้ปกครองทราบ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

37 ครูผู้ดูแลเด็กส่งเสริมให้เด็กได้มีการ
พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อ
เล็กของเด็ก 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

38 ครูผู้ดูแลเด็กส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนา
ด้านการคิด และพัฒนาทางภาษาได้อย่าง
เหมาะสม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

39 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดําเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนโดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
อยู่เสมอ +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

40 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดให้เด็กมีอิสระ
ในการเลือกเล่นเสรี เช่น การเล่นตามมุม 
การเล่นกลางแจ้ง ใช้เวลาประมาณ 
40-60 นาที ต่อวัน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

5. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
41 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันในชุมชน ระหว่างผู้ปกครอง 
หัวหน้าศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยง 
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้องกับการพัฒนาเด็ก 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

42 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรม
หรือมีส่วนร่วมกับชุมชนในโอกาส
สําคัญตามเทศกาลต่างๆ สอดคล้อง
กับประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม
ของชุมชนนั้นๆ  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ R 

IOC 
( R/N) 

เทียบกับ
เกณฑ์ 

1 2 3 
43 ศู น ย์ พั ฒ น า เด็ ก เล็ ก มี ก า รส ร้ า ง

เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ/ความรู้/ของครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย
ในศูนย์เด็กเล็ก 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

44 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดศูนย์เด็ก
เล็กให้เป็นแหล่งความรู้บริการชุมชน
ในเรื่องการพัฒนาเด็ก 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

45 ครูผู้ดูแลเด็กมีบทบาทในการเชื่อมโยง
บ้านและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

46 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีการประชุม
และร่วมกิ จกรรมกับชุ มชนอย่ าง
สม่ําเสมอ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

47 ศู น ย์ พั ฒ น าเด็ ก เล็ ก มี ก ารส ร้ า ง
ความสัมพันธ์กับชุมชนโดยการแจ้งผล
การพัฒนาการของเด็กเป็นประจําทุก
ภาคเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

48 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดประชุม
ชี้แจงผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

49 ผู้ดูแลเด็กมีการออกเยี่ยมบ้านของเด็ก
เป็นประจํา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

50 ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก เปิ ดโอกาสให้
ชุมชนแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้
ข้อมูลข่าวสาร 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

 
 
 
 



131 
 

ข้อ ประเด็นค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

R 
IOC 

( R/N) 
เทียบกับ
เกณฑ์ 

1 2 3 
6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
51 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม

สนับสนุนการจัดประชุมหัวหน้าศูนย์ 
ครูผู้ช่วย ระหว่าง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

52 มีการประสานความร่วมมือกับศูนย์
สุขภาพชุมชน โรงเรียน วัด หน่วยงาน
องค์กรในท้องถิ่นเป็นประจํา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

53 ศูนย์ พัฒ นาเด็ก เล็ กมี การประชุ ม
เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียนเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงงานในแต่ละปี 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

54 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดนิทรรศการผลงาน
เด็กในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

55 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดแข่งขันพัฒนาการ
เด็กระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

56 ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กประชาสัมพันธ์
กิจกรรมงานเครือข่ายให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนรับทราบ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

57 งานพัฒนาเครือข่าย สนับสนุนให้งาน
บริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

58 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ของผู้ดูแลเด็กด้วยกัน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

R 
IOC 

( R/N) 
เทียบกับ
เกณฑ์ 

1 2 3 
59 ผู้ดูแลเด็กได้มีการสร้างเครือข่ายโดย

การจัดตั้งชมรมผู้ดูแลเด็กเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการปฏิบัติงาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

60 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

 
 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เครื่องมือเพ่ือการวิจัยของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง เท่ากับ 0.67 จํานวน 5 ข้อ และเท่ากับ 1.00 จํานวน 55 ข้อ  ดังนั้นค่า IOC  มีค่า
ระหว่าง  0.67-1.00 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช  
ตารางแสดงจ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  

(R.V.Krejcie and D.W. Morgan) 
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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  นางจิรัชยา  บุตรพรม 
วัน  เดือน  ปี เกิด  8 พฤศจิกายน 2527 
สถานที่เกิด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน  1 หมู่ที่ 3 ต าบลเทิดไทย อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
   
ต าแหน่งและประวัติการท างาน   
 พ.ศ. 2549-2558  พนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 
 พ.ศ. 2558 -ปัจจุบัน  ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 
    
ประวัติการศึกษา   

    ปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 พ.ศ. 2561  คณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ร้อยเอ็ด   
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