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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครั3 งนี3 มีวตัถุประสงคเ์พื5อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน
ต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยจาํแนกตามอาย ุ  
วฒิุการศึกษา และอาชีพ กลุ่มตวัอยา่งที5ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 320 คน เครื5องมือที5ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั แบ่งออกเป็น 2  ตอน คือ ตอนที5 1   ขอ้มูลทั5วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ อายุ วุฒิการศึกษา และอาชีพ ตอนที5 2 แบบสอบถามเกี5ยวกบัความพึงพอใจ
ของผูป้กครองนกัเรียนต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
มีค่าความเที5ยงตรงตั3งแต่ 0.60 ถึง 1.00 มีค่าอาํนาจจาํแนกตั3งแต่ 0.31 ถึง 0.84 และมีค่าความเชื5อมั5น
เท่ากบั 0.98 สถิติที5ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี5ย ค่าความเบี5ยงเบนมาตรฐาน และการหา
ค่าแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดับความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการดาํเนินงาน       
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 
เรียงลาํดบัค่าเฉลี5ยจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นบุคลากร ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั ดา้นอาคาร สถานที5 สิ5งแวดลอ้มและความปลอดภยั 
ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน และดา้นวิชาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร 
ตามลาํดบั 2) ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก           
ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยจาํแนกตามอาย ุวฒิุการศึกษา และอาชีพ ไม่แตกต่างกนั 
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Abstract 

 

 The purposes of this research were to study and compare satisfaction of parents toward 

the operation of the early childhood development centers in Muang District Chanthaburi 

Province.  The sample consisted of 320 parents of the early childhood development centers in 

Muang District Chanthaburi Province classified by age, educational level and type of occupation.   

The research instrument was a five-rating scale questionnaire devided into two parts : Part 1 : overview 

of respondents, Part 2 : The satisfaction of parents toward the operation of the early childhood 

development centers.  The statistics used for analyzing the data were percentage, mean, standard 

deviation and One-way ANOVA. 

 The results of the study were as follows : 1) The satisfaction of parents toward the 

operation of the early childhood development centers as a whole and each aspect was at a high 

level.  The espects were rated respectively as follows : the management of personnel, center, 

network promotes, building, environment, safety, the participation and support from all sectors 

and learning activities.  2) The satisfaction of parents toward the operation of the early childhood 

development centers classified by age, education level and type occupation of was not 

significantly different.  
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บทที� 1 

บทนํา 
 

ความเป็นมา  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นนับเป็นองค์กรหนึ� งที�มีความสําคัญอย่างยิ�งในการจัด
การศึกษา อนัเนื�องมาจากนโยบายการกระจายอาํนาจการจดัการศึกษาสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น    
ไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมายสําคญัหลายฉบบั โดยเฉพาะอย่างยิ�งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2540 กาํหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีสิทธิที�จะจดัการศึกษาและเขา้ไปมีส่วนร่วม   
ในการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) 
พ.ศ. 2545 กาํหนดให้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการ 
กระจายอาํนาจสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น และให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีสิทธิจดัการศึกษา
ระดบัใดระดบัหนึ� งหรือทุกระดบัตามความพร้อม ความเหมาะสม และความตอ้งการภายในทอ้งถิ�น 
รวมทั<งให้กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น และ
ประสานส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นสามารถจดัการศึกษาที�สอดคล้องกับนโยบาย    
และไดม้าตรฐานการศึกษา (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2550 ข : 1) 
 การจดัการศึกษาขั<นพื<นฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นไดแ้บ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 
ระดับก่อนประถมศึกษาหรือปฐมวยั ระดับประถมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษา ทั< งนี< ในระดับ
ปฐมวยันั<นจะมีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เป็นหน่วยงานที�จดัการศึกษาเพื�อพฒันาความพร้อมแก่เด็กเล็ก 
ให้มีการพฒันาทั<งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา อยา่งเหมาะสมตามวยัเต็มตามศกัยภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมสนบัสนุนใหพ้อ่แม่ ผูป้กครองมีความรู้ความสามารถในการอบรม
เลี< ยงดูเด็กได้อย่างถูกตอ้ง เหมาะสม สามารถเตรียมความพร้อมเด็กเล็กเพื�อให้เด็กมีความพร้อม    
ทางวุฒิภาวะและสามารถเขา้สู่ระบบการศึกษาไดเ้ต็มศกัยภาพ พฒันาบุคลากรและส่งเสริมบุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ         
และสถาบนัสังคมอื�น ๆ ให้มีส่วนร่วมจดัการศึกษาเด็กเล็กในรูปแบบที�หลากหลายอย่างมีคุณภาพ
และไดต้ามมาตรฐาน (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ�น.  2550 : 9 - 10)  
 การจดัการศึกษาใหแ้ก่เด็กปฐมวยั เป็นช่วงวยัที�มีความสาํคญัมาก เพราะการให้การพฒันา
ในช่วงวยันี<  จะเป็นการกาํหนดบุคลิกภาพ ลกัษณะนิสัย ของเด็กในอนาคตได ้จึงนบัเป็นการวางรากฐาน
ความรู้ที�สําคญัของเด็กปฐมวยัสําหรับเตรียมความพร้อมในการศึกษาที�สูงขึ<นในทุกดา้น ไม่วา่จะเป็น
ดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที�สนองตอบความตอ้งการตามวยั ให้เป็นเด็กที�มี
คุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเต็มศักยภาพของแต่ละคน และมี        
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ความเหมาะสมกบัวยั (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ�น.  2550 : 1) ในปีการศึกษา 2550        
เด็กปฐมวยัไดรั้บการเตรียมความพร้อม ร้อยละ 87.2 ของประชากรกลุ่มอายุ 3 - 5 ปี ลดลงจากปี 2545 
(ร้อยละ 90.6) ประมาณร้อยละ 3.4 โดยในช่วงปี 2545 - 2550 มีอตัราเฉลี�ยลดลงร้อยละ 0.99            
ในภาพรวมพบว่า นักเรียนปฐมวยัมีพฒันาการทางร่ายกาย อารมณ์ สังคม อยู่ในระดบัสูง แต่มี
พฒันาการดา้นสติปัญญาตํ�ากวา่ดา้นอื�น จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบแรก ปี 2544 - 2548 พบวา่ สถานศึกษาที�ผา่น
การประเมินในระดบั “ดี” เพียงร้อยละ 34.1 ของจาํนวนสถานศึกษาทั<งหมด (8,276 แห่ง) ส่วนการ
ประเมินในรอบ 2 ปี 2548 - 2551 พบวา่ ในสถานศึกษาที�จดัการศึกษาปฐมวยั จาํนวน 20,184 แห่ง   
มีร้อยละ 80.4 ที�ไดม้าตรฐานขั<นตํ�า และร้อยละ 19.6 (3,955 แห่ง) ที�ไม่ได้มาตรฐาน (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา.  2552 : 38 - 39) จะเห็นไดว้า่ระดบัคุณภาพและมาตรฐานของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กยงัอยู่ในระดบัที�น่าเป็นห่วง และตอ้งให้ความสําคญั เป็นเรื�องที�ใครหลายคนไม่อาจมองขา้ม  
ซึ� งการพฒันาเด็กปฐมวยันั<นจาํเป็นต้องอาศยัทุกสิ� งทุกอย่างที�อยู่รอบตวั ทั<งภาครัฐ สื�อมวลชน     
โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง พ่อแม่ ผูป้กครอง ครู และโรงเรียน ซึ� งตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัเพื�อพฒันา “ทกัษะ
ทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวยั” ให้เด็กได้รับการปูพื<นฐานทางสังคมได้อย่างถูกต้อง (ศิโรจน์           
ผลพนัธิน.  2553 : 116) 
 ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นได้มีแนวทางการดําเนินงาน            
ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยมีการปรับปรุงเนื<อหา หลกัเกณฑ์ให้สอดคลอ้งกบั
กฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั�งการ รวมทั<งอาํนาจหนา้ที�ตามบริบทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
ให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบนั เพื�อรองรับนวตักรรมต่าง ๆ โดยมีวตัถุประสงค์ให้องค์กร 
ปกครองส่วนทอ้งถิ�นใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้เป็นไปอยา่งมีระบบ 
มีมาตรฐาน และมีคุณภาพตามหลกัวิชาการ สอดคล้องกบัระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย     
การพฒันาเด็กปฐมวยั พ.ศ. 2551 และเป็นการเตรียมความพร้อมที�จะรับการปฏิรูปการศึกษา          
ในทศวรรษที�สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ซึ� งมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กร   
ปกครองส่วนทอ้งถิ�นประกอบดว้ย 6 มาตรฐาน ไดแ้ก่ 1) มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ     
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 2) มาตรฐานด้านบุคลากร 3) มาตรฐานด้านอาคารสถานที� สิ� งแวดล้อมและ 
ความปลอดภยั 4) มาตรฐานดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 5) มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วม    
และการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน และ 6) มาตรฐานดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั     
(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ�น.  2553 : 1 - 2) 
 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการหรือผูป้กครองเป็นตวัผลกัดนัคุณภาพชีวิตที�ดีขึ<น ผูป้กครอง
มุ่งหวังการได้รับการบริการที� ดี  เพื�อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของตนเองจากการไปรับบริการ              
ความพึงพอใจที�ไดจ้ากการไปรับบริการนี< เป็นสิ�งสําคญัที�ผูป้ระกอบการจะตอ้งตระหนกัถึงและจดั
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ใหมี้การบริการที�ดีมีคุณภาพมากขึ<น เพราะความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นตวักาํหนดคุณลกัษณะ
ของการบริหาร รูปแบบการบริการที�ดีจะต้องตอบสนองต่อความต้องการและความควาดหวงั      
ของผูรั้บบริการ ความพึงพอใจเป็นตวัสําคญัในการประเมินคุณภาพของการบริการ เนื�องจากเป็น
เกณฑที์�ชดัเจน โดยมีการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการในหลาย ๆ ดา้น เช่น อาคารสถานที� 
อุปกรณ์เครื� องใช้ ความเต็มใจในการให้บริการ ความรู้ความสามารถในการให้บริการ และ
บุคลิกลกัษณะของผูใ้ห้บริการ (อเนก  สุวรรณบณัฑิต และภาสกร  อดุลพฒันกิจ. 2548 : 72) ทั<งนี<         
ความคาดหวงัของผูป้กครองในการนําบุตรหลานเข้ามาศึกษา จะมีความคาดหวงัในหลาย  ๆ ด้าน          
ทั<งดา้นการเรียนการสอน การดูแลพฤติกรรมของนกัเรียน การอบรมสั�งสอนให้ลูกเป็นคนเก่ง คนดี 
และมีความสุข ผูป้กครองแต่ละคนมีความแตกต่างกนั ส่วนใหญ่ตอ้งมีภารกิจในการทาํงาน ซึ� งจะ
ฝากความหวงัไวก้บัทางโรงเรียนในการดูแลลูก การสร้างความตระหนกัและให้ผูป้กครองไดเ้ขา้ใจ
ถึงความสําคญัของการดูแลบุตรหลานเป็นเป้าหมายสําคญัที�จะทาํให้ผูป้กครองเขา้มาร่วมมือกบั  
ทางโรงเรียน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจดัประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ การให้ผูป้กครอง     
ได้เป็นส่วนหนึ� งในการร่วมแสดงความคิดเห็น พัฒนา แก้ไข โดยร่วมกันกับฝ่ายบริหาร              
คณะอาจารย ์และผูป้กครอง ในการจดัการศึกษา ทาํให้พ่อแม่ ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการ
หรือแก้ไขปัญหาให้สําเร็จลุล่วงได้ ก่อให้เกิดความเข้าใจอนัดีระหว่างผูป้กครองกับผูป้กครอง      
และระหวา่งผูป้กครองกบัโรงเรียน (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2551ข : 38 - 39)   
 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นมีความใกล้ชิดกับครอบครัวและ    
ชุมชนมาก ดงันั<นการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนจะทาํให้การศึกษาพฒันาไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว
และมั�นคง การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผูป้กครอง ในการจดัการศึกษานั<นถือว่าเป็นหวัใจของการปฏิรูป
การศึกษาที�หลายประเทศให้ความเอาใจใส่อยา่งจริงจงัดว้ยผลการวิจยัดา้นครอบครัว ในรอบ 30 ปี 
ที�ผา่นมา พบวา่ ความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดระหวา่งพอ่แม่ ผูป้กครอง และโรงเรียน นอกจากจะทาํให้
เด็กประสบผลสําเร็จในด้านวิชาการแล้วยงัมีส่วนช่วยให้เด็กมีพฒันาการที�สมบูรณ์ทั<งทางด้าน     
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ที�นาํไปสู่ความกา้วหนา้ของชีวิตต่อไปในอนาคต ทั<งนี<การที�จะทาํให้
พ่อแม่ ผูป้กครองมีความใส่ใจที�จะร่วมมือกันในการพฒันาการศึกษาของลูกหลานนั<น จะต้อง         
มีความรู้สึกที�ดีกบัโรงเรียน (สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2551 ก : บทนาํ) ความพึงพอใจ  
เป็นสิ�งสําคญั เพราะจะทาํให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเพื�อบรรลุวตัถุประสงค์ สร้างความสามคัคี 
สร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างบุคคล ทาํให้เกิดความเชื�อมั�นและศรัทธา (เสถียร เหลืองอร่าม.       
2549 : 88)  
 พ่อแม่ ผูป้กครองส่วนใหญ่ยงัเห็นว่าบทบาทหนา้ที�ของครอบครัวและโรงเรียนต่อการเรียน
ของลูกควรแยกจากกนั จากขอ้คน้พบสะทอ้นให้เห็นว่า การปฏิรูปการศึกษาที�มุ่งเนน้ความร่วมมือ
ระหว่างบา้นและโรงเรียนเพื�อที�จะกระตุน้การเรียนรู้ของลูกจึงยงัไม่ได้รับการตระหนักมากนัก    
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การที�จะกระตุน้พ่อแม่ ผูป้กครองให้มีความเชื�อมั�นในศกัยภาพของตนเองที�จะช่วยเหลือการเรียน
ของลูกไดน้ั<นเกี�ยวขอ้งกบัทศันคติที�มีต่อการศึกษา (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2549 : 80) 
 จากแนวคิดดงักล่าว ผูว้จิยัจึงมีความสนใจที�จะศึกษาเกี�ยวกบัความพึงพอใจของผูป้กครอง
ต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัจนัทบุรี โดยวดัจากมาตรฐาน  
การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซึ� งประกอบไปดว้ย มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก มาตรฐานดา้นบุคลากร มาตรฐานดา้นอาคารสถานที� สิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยั มาตรฐาน
ดา้นวชิาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร มาตรฐานดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน 
และมาตรฐานดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั เพื�อเป็นขอ้มูลในการพฒันาการบริหาร
จดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหมี้มาตรฐานและคุณภาพยิ�งขึ<น 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื�อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการดาํเนินงานของ    
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยจาํแนกตามอาย ุวฒิุการศึกษา และอาชีพ 
 
ประโยชน์ของการวจัิย 
 ผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร คณะครู และผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งในการจดัการศึกษา
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพื�อนาํไปแกไ้ข ปรับปรุง และพฒันาให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีการปฏิบติังาน
ที�ไดม้าตรฐานและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครองในชุมชนต่อไป 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 ขอบเขตของเนื"อหา 
 1. ประชากรที�ใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่  ผูป้กครองนกัเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขต
อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 18 แห่ง ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 1,874 คน (สํานกังานส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ�นจงัหวดัจนัทบุรี. ออนไลน์. 2557) 
 2. กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั ได้แก่ ผูป้กครองนักเรียนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ในเขต 
อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยใชต้ารางของเครจซี�และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608) 
และใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากรแต่ละศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 320 คน 
 ตัวแปรที�ศึกษา 

 1. ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย 
  1.1 อาย ุ
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   1.1.1 ตํ�ากวา่ 20 ปี 
   1.1.2 21 - 30 ปี 
   1.1.3 31 ปีขึ<นไป 
  1.2 วฒิุการศึกษา 
   1.2.1 ตํ�ากวา่ปริญญาตรี 
   1.2.2 ตั<งแต่ปริญญาตรีขึ<นไป 
  1.3 อาชีพ 
   1.3.1 รับจา้ง 
   1.3.2 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
   1.3.3 เกษตรกรรม 
   1.3.4 รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
   1.3.5 อื�น ๆ (ระบุ) 
 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันา  
เด็กเล็กในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 6 ดา้น ดงันี<   
  2.1 ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
  2.2 ดา้นบุคลากร 
  2.3 ดา้นอาคาร สถานที� สิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยั 
  2.4 ดา้นวชิาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร 
  2.5 ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน 
  2.6 ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การวจิยัครั< งนี<  กาํหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบังานวจิยัดงัต่อไปนี<  
 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต

อาํเภอเมือง จังหวดัจันทบุรี หมายถึง ระดบัความคิดเห็น ทศันคติ ความคาดหวงัของผูป้กครองที�ไดรั้บ
การตอบสนอง จากการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี                
ซึ� งมีการดาํเนินงานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 6 ดา้น  
 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงาน มีการกาํหนดแนวทางการส่งเสริม สนบัสนุน      
การดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามนโยบายไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยการสนบัสนุน
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ให้ผูป้กครอง ชุมชน และสังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ดา้นบริหารงบประมาณ 
มีการส่งเสริมสนับสนุนเด็กให้ได้รับการบริการในเรื� องของอาหาร สื�อ และอุปกรณ์การศึกษา      
โดยใหค้าํนึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ให้สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของเด็ก ดา้นบริหารบุคคล 
มีการจดัสรรครูผูดู้แล ที�มีความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานที�มีประสิทธิภาพ  
 ด้านบุคลากร หมายถึง บทบาทหน้าที�ในการปฏิบติังานของบุคลากรที�มีความเกี�ยวข้อง      
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก มีการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานที�วางไว ้ครูผูดู้แลเด็ก มีการส่งเสริมการเรียนรู้เพื�อพฒันาผูเ้รียน ผูช่้วยครูผูดู้แล
เด็ก มีการสนบัสนุนช่วยเหลือการปฏิบติังานร่วมกบัครูผูดู้แลเด็ก ธุรการ/การเงิน/พสัดุ ปฏิบติัหน้าที�
ตามที�ไดรั้บมอบหมาย ผูป้ระกอบอาหาร  มีการประกอบอาหารให้ถูกสุขลกัษณะ ตามหลกัโภชนาการ 
ภารโรง มีการดูแลรักษาความสะอาด ซ่อมแซม บาํรุงรักษา อาคาร สถานที� และทรัพยสิ์นให้อยูใ่นสภาพ
ที�พร้อมใชง้าน และยาม มีการดูแลความปลอดภยัของทรัพยสิ์น บุคลากร และเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 ด้านอาคาร สถานที� สิ�งแวดล้อมและความปลอดภัย หมายถึง สถานที�ตั<ง ตวัอาคาร และ
พื<นที�ใช้สอยภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความเหมาะสม พื<นที�สําหรับการเล่นและพฒันาเด็ก         
การนอน การรับประทานอาหาร และอุปกรณ์เครื�องใช้สําหรับเด็ก มีความสะอาด ถูกสุขลกัษณะ 
และปลอดภัย สภาพแวดล้อมภายในอาคารมีแสงสว่าง ระดับเสียงที� เหมาะสม อากาศถ่ายเท          
ไดส้ะดวก สภาพแวดลอ้มภายนอก มีมาตรการรักษาความปลอดภยัและป้องกนัอุบติัภยัตามมาตรฐาน 
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที�ฉุกเฉิน  
 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร หมายถึง การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และ
พฒันาการตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัให้เหมาะสมกบัวยั โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ทาํให้เด็ก
เกิดความรู้ ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั<งพฒันาการทั<งดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา  
 ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน หมายถึง การที�ผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง
ทุกภาคส่วน  มีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบติั ตรวจ ประเมิน แก้ไข และระดมทรัพยากร 
พร้อมทั<งสามารถใช้บุคคล อาคาร วสัดุอุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้เกิด
ประโยชน์ในการพฒันาเด็กปฐมวยัภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึง การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน       
มีส่วนร่วมในการพฒันาเด็กปฐมวยัโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาศูนยพ์ฒันา  
เด็กเล็กใหมี้ศกัยภาพ มีแนวทางการดาํเนินงานและการปฏิบติังานตามแผนงานที�กาํหนดไว ้ 
 ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา-มารดา หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้งกบันกัเรียนในฐานะรับผิดชอบ
เลี<ยงดูนกัเรียน กาํหนดเด็ก 1 คน มีผูป้กครอง 1 คน 
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 เด็กเล็ก หมายถึง เด็กวยัก่อนประถมศึกษาอายุระหวา่ง 2 - 5 ปี ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก        
ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
 ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ หมายถึง สถานที�ที�องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นจดัตั<งขึ<นเพื�อดูแลและ
ใหก้ารศึกษาเด็กอายรุะหวา่ง 2 - 5 ปี มีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การวิจยัในครั< งนี< เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการ
ดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยผูว้ ิจยัได ้ศึกษา    
ความพึงพอใจ ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
ทั<ง 6 ด้าน (สาํนกัประสานและพฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถิ�น.  2553 : 1 - 2)  ดงัภาพประกอบ 1 
                                        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั  
 

ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครอง     
นกัเรียน 

1.  อาย ุ
1.1 ตํ�ากวา่ 20 ปี 
1.2 21 - 30 ปี 
1.3 31 ปีขึ<นไป 

2.  วฒิุการศึกษา 
2.1 ตํ�ากวา่ปริญญาตรี 
2.2 ตั<งแต่ปริญญาตรีขึ<นไป 

3.  อาชีพ 
3.1 รับจา้ง 
3.2 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
3.3 เกษตรกรรม 
3.4 รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
3.5 อื�น ๆ (ระบุ) 

 

ความพึงพอใจของผู ้ปกครองต่อการ
ดําเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด ็กเล ็ก 6 ด้าน    
ได้แก่ 

1.  การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
2.  บุคลากร 
3.   อาคาร สถานที�  สิ� งแวดล้อม และ 

ความปลอดภยั 
4.  วชิาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร 
5.  การมีส่วนร่วม และการสนับสนุน 

จากทุกภาคส่วน 
6.  ส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 
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สมมุติฐานในการวจัิย 

 1. ผูป้กครองที�มีอายุต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก    
ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี แตกต่างกนั 
 2. ผูป้กครองที�มีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี แตกต่างกนั 
 3. ผูป้กครองที�มีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี แตกต่างกนั 



บทที�  2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 
  การศึกษาเรื
 อง  ความพึงพอใจของผู ้ปกครองนักเรียนต่อการดําเนินงานของ           

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี  มีแนวคิด ทฤษฎี  และงานวจิยัที
เกี
ยวขอ้ง ดงันี.  

 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี
ยวกบัความพึงพอใจ 

  1.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

  1.2 ความสาํคญัของความพึงพอใจ 

  1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี
ยวกบัความพึงพอใจ  

 2. การปกครองส่วนทอ้งถิ
น 

  2.1 ความหมายของการปกครองส่วนทอ้งถิ
น 

  2.2 วตัถุประสงคข์องการปกครองส่วนทอ้งถิ
น 

  2.3 ความสาํคญัของการปกครองส่วนทอ้งถิ
น 

  2.4 หนา้ที
ความรับผดิชอบของการปกครองส่วนทอ้งถิ
น 

  2.5 รูปแบบของการปกครองส่วนทอ้งถิ
น 

 3. การจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
น 

  3.1 แนวคิดพื.นฐานในการจดัการศึกษา 

  3.2 การจดัตั.งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี  

 4. มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
น 

  4.1 ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

  4.2 ดา้นบุคลากร 

  4.3 ดา้นอาคาร สถานที
 สิ
งแวดลอ้มและความปลอดภยั 

  4.4 ดา้นวชิาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร 

  4.5 ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน 

  4.6 ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั 

 5. การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษา 

 6. งานวจิยัที
เกี
ยวขอ้ง 

  6.1 งานวจิยัต่างประเทศ 

  6.2 งานวจิยัในประเทศ 
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แนวคิดและทฤษฎเีกี�ยวกบัความพงึพอใจ 

 ความหมายของความพงึพอใจ 
 มอร์ส (Morse. 1958 : 27) ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะที
จิตปราศจาก
ความเครียด ทั.งนี. เพราะธรรมชาติของมนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการ และถา้ความตอ้งการนั.นไดรั้บ
การตอบสนองทั.งหมดหรือบางส่วน ความเครียดก็จะลดลง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ.นและในทาง
กลับกันถ้าความต้องการนั.น ๆ ไม่ได้รับการตอบสนองและความเครียดและความไม่พึงพอใจ          
ก็จะเกิดขึ.น 
 กู๊ด (Good. 1973 : 320) ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง คุณภาพ สภาพหรือระดบั
ความรู้สึกพอใจ ที
เป็นผลมาจากความสนใจและทศันคติที
บุคคลมีต่อกิจกรรม อนัเนื
องมาจากสิ
งเร้า
และแรงจูงใจ ซึ
 งจะปรากฏออกมาทางพฤติกรรม 
 แคมเบล (Campbell. 1967 : 117) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ความพึงพอใจเป็นความคิดเห็น
เกี
ยวกบัความสําเร็จของแต่ละคน เปรียบเทียบระหวา่งความคิดเห็นต่อสภาพการณ์ที
ตอ้งการจะให้
เป็นหรือคาดหวงัไว ้ผลที
ไดจ้ะเป็นความพึงพอใจหรือไม่ จะเป็นการตดัสินใจของแต่ละบุคคล 
            อภินันท์  จนัตะนี (2547 : 34) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง           
ความพึงพอใจที
ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการสินคา้หรือบริการที
มุ่งหมายหรือตั.งใจไว ้ ถา้เมื
อไดรั้บสินคา้
หรือบริการแลว้จะเกิดความพึงพอใจ ยิ
งไดรั้บสินคา้หรือบริการที
ดีขึ.นก็จะทาํให้เกิดความพึงพอใจ
มากยิ
งขึ.นแต่ถ้า ไดรั้บสินคา้หรือบริการตํ
ากว่าที
ตั.งใจไว ้ ก็จะทาํให้ความพึงพอใจลดลงไปดว้ย  
เป็นตน้ 
 ชวลิต  เหล่ารุ่งกาญจน์ (2548 : 8) ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกหรือ     
ทศันคติของบุคคลที
มีต่อสิ
งหนึ
 งหรือปัจจยัต่าง ๆ ที
เกี
ยวขอ้ง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ.น เมื
อความ
ตอ้งการได้รับการสนองตอบความพึงพอใจเป็นการให้ค่าความรู้สึกของคนที
มีความสัมพนัธ์กบั 
โลกทศัน์ที
เกี
ยวกบัความหมายของสภาพแวดลอ้ม 
 อเนก  สุวรรณบณัฑิต และภาสกร  อดุลพฒันกิจ (2548 : 169) ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจ
หมายถึง ระดบัของความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ
งใดสิ
งหนึ
ง เป็นพฤติกรรมการแสดงออก
ในทางบวกของบุคคลที
เกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ
งที
คาดหวงักบัสิ
งที
ไดรั้บจริง
ในสถานการณ์อันหนึ
 งอนัใด ซึ
 งสามารถเปลี
ยนแปลงได้ตามปัจจยัแวดล้อมและสถานการณ์           
ที
เกิดขึ.น 
 พิณ  ทองพนู (2549 : 21) ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ ยินดี เต็มใจ 
หรือมีเจตคติที
ดีของบุคคลต่อสิ
 งใดสิ
 งหนึ
 ง ความพึงพอใจจะเกิดขึ. นเมื
อได้รับการตอบสนอง    
ความตอ้งการทั.งดา้นวตัถุและจิตใจ 
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 วชิยั  แหวนเพชร (2549 : 160) ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะอารมณ์ ความรู้สึก
และทัศนคติของบุคคลที
มีต่อการปฏิบัติงาน โดยแสดงออกมาในความสนใจ กระตือรือร้น          
เต็มใจและร่าเริง เพื
อผูป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจในงานที
ทาํแลว้ก็จะพยายาม อุตสาหะ มีความสุข
กบังานที
ทาํ มีความรับผดิชอบที
มุ่งมั
นจนงานนั.นสาํเร็จ  
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ (2549 : 45 - 48) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจ คือ 
ความรู้สึกหลงัการซื.อหรือรับบริการของบุคคล ซึ
 งเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้
ต่อการปฏิบติังานของผูใ้ห้บริการหรือประสิทธิภาพของสินค้า กบัการให้บริการที
เขาคาดหวงั     
โดยถา้ผลที
ไดรั้บจากสินคา้หรือ ตํ
ากวา่ที
คาดหวงัของลูกคา้ ทาํใหเ้กิดความไม่พึงพอใจ แต่ถา้ระดบั
ของผลที
ได้รับจากสินค้าหรือบริการตรงกับความคาดหวงัของลูกค้าที
ตั. งไว ้ก็จะทาํให้ลูกค้า        
เกิดความประทบัใจ ซึ
 งผูข้ายจะตอ้งทาํใหผ้ลิตภณัฑแ์ตกต่างจากคู่แข่ง 
 สรชยั  พิศาลบุตร (2550 : 135) ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง การที
ลูกคา้หรือ
ผูใ้ช้บริการไดรั้บสิ
งที
ตอ้งการแต่ตอ้งอยู่ในขอบเขตที
ผูใ้ห้บริการสามารถจดัหาบริการให้ได ้โดยไม่
ขดัต่อกฎหมายและศีลธรรมอนัดีงาม 
 จากแนวคิดที
กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัความคิดเห็น 
ความพอใจและทศันคติที
บุคคลมีต่อสิ
งใดสิ
งหนึ
ง อนัเนื
องมาจากสิ
งเร้าและแรงจูงใจ ที
ตอบสนอง
ความตอ้งการของตนตามที
คาดหวงักบัสิ
งที
ไดรั้บจริงในสถานการณ์ ซึ
 งสามารถเปลี
ยนแปลงได ้  
ตามปัจจยัแวดลอ้มและสถานการณ์ที
เกิดขึ.น 

 ความสําคัญของความพงึพอใจ 
 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2542 : 130) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน ดงันี.   
 1. การรับรู้ปัจจัยต่าง ๆ ที
มีความสัมพนัธ กับความพึงพอใจในงานทาํให้หน่วยงาน
สามารถนาํไปใชใ้นการสร้างปัจจยัเหล่านี. ใหเ้กิดขึ.นเป็นประโยชน์ต่อการทาํงาน 
 2. ความพึงพอใจในการทาํงาน จะทาํใหบุ้คคลมีความตั.งใจในการทาํงาน ลดการขาดงาน
การลางาน การมาทาํงานสาย และการขาดความรับผดิชอบที
มีต่องาน 
 3. ความพึงพอใจในการทาํงาน เป็นการเพิ
มผลผลิตของบุคคลทาํให้องค์การมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ไดบ้รรลุเป้าหมายขององค การ 
 เกอร์สัน (Gerson. 1993 : 120 - 123 ; อา้งถึงใน พิพฒัน์  กอ้งกิจกุล.  2546 : 35) ไดก้ล่าววา่ 
การทาํให้เกิดความพึงพอใจนั.น เป็นสิ
งจาํเป็นอย่างยิ
งในการให้บริการ เพราะว่า ความพึงพอใจ   
เป็นปัจจัยสําคัญที
ทาํให้กิจกรรมสามารถดําเนินต่อไปได้ เนื
องจากถ้าผู ้รับบริการเกิดความ             
ไม่พึงพอใจขึ.นอาจจะยุติการทาํกิจกรรมนั.น ๆ และถึงแมว้่ากิจกรรมจะมอบบริการที
ดีเลิศให้กบั      
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ผูรั้บบริการ  แต่ถา้บริการที
ดีนั.นไม่ไดท้าํใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจไดก้็ถือวา่การดาํเนินงานนั.น
ไม่ประสบความสาํเร็จ  
 เสถียร  เหลืองอร่าม (2549 : 88) ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นสิ
งสําคญัในการบริหาร 
เพื
อก่อใหเ้กิดประโยชน์เกื.อหนุนต่องานและองคก์าร 7 ประการ ดงันี.  
 1. ทาํใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจเพื
อบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
 2. สร้างความจงรักภกัดี มีสัตยต่์อหมู่คณะและองคก์าร 
 3. เกื. อหนุนให้ระเบียบข้อบังคับเกิดผล ในด้านการควบคุมพฤติกรรมการกระทํา        
ของพนกังานเจา้หนา้ที
 ใหป้ฏิบติัตนในกรอบระเบียบวนิยั และมีศีลธรรมอนัดีงาม 
 4. สร้างสามคัคีธรรมในหมู่ และก่อให้เกิดพลงัร่วมในหมู่คณะ ทาํให้เกิดพลงัสามคัคี    
ดงัที
วา่ สังฆสัสะ สามคัคี อนัสามารถจะฝ่าฟันอุปสรรคทั.งหลายขององคก์ารได ้
 5. เสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างบุคคลในองค์การกบันโยบายและวตัถุประสงค์
ขององคก์าร 
 6. เกื.อหนุนและจูงใจใหส้มาชิกของหมู่คณะและองคก์าร เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นกิจการ
ต่าง ๆ ขององคก์าร 
 7. ทาํใหเ้กิดความเชื
อมั
นและศรัทธาในองคก์ารที
ปฏิบติังานอยู ่
 อเนก  สุวรรณบณัฑิต และภาสกร  อดุลพฒันกิจ (2548 : 172) ไดก้ล่าวถึง ความสําคญั
ของความพึงพอใจ เพื
อใหเ้กิดความประทบัใจในการบริการ ดงันี.  
 1. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นตวักาํหนดคุณลักษณะของการบริหาร รูปแบบ   
การบริการที
ดีจะตอ้งตอบสนองต่อความตอ้งการและความคาดหวงัของผูรั้บบริการ  
 2. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นตวัสําคญัในการประเมินคุณภาพของการบริการ 
เนื
องจากเป็นเกณฑ์ที
ชดัเจน และส่งผลต่อการกลบัมาให้บริการซํ. าของผูรั้บบริการ โดยทั
ว ๆ ไป จะมี
การประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการในหลาย ๆ ดา้น เช่น อาคารสถานที
 อุปกรณ์เครื
องใช ้
ความเต็มใจในการให้บริการ และความรู้ความสามารถในการให้บริการ และบุคลิกลกัษณะของ      
ผูใ้หบ้ริการ 
 3. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นตวัผลักดันคุณภาพชีวิตที
ดีขึ. นของผูรั้บบริการเอง       
ผูรั้บบริการมุ่งหวงัการไดรั้บการบริการที
ดี เพื
อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของตนเองจากการไปรับบริการ 
ความพึงพอใจที
ไดจ้ากการไปรับบริการนี. เป็นสิ
งสําคญัที
ผูป้ระกอบการจะตอ้งตระหนักถึงและ     
จดัใหมี้การบริการที
ดีมีคุณภาพมากขึ.น 
 จากแนวคิดที
กล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจมีความสําคญัมากในการประเมิน
คุณภาพขององค์กรและการบริการที
ดี เพราะผลที
ได้รับจากความพึงพอใจจะเป็นตัวกําหนด         
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คุณลักษณะของการบริหารและการบริการ เพื
อให้บรรลุถึงเป้าหมายและตอบสนองต่อ             
ความตอ้งการและความคาดหวงัของประชาชน 
 แนวคิดและทฤษฎเีกี�ยวกบัความพงึพอใจ 
 ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที
ตั.งอยู่บนความตอ้งการขั.นพื.นฐานของมนุษย ์จะเกิดขึ.น 
เมื
อได้รับผลสําเร็จตามความต้องการ และเป้าหมายที
ได้วางไว ้ทั.งนี. จากการศึกษาในเรื
องของ   
ความพึงพอใจ พบว่า สิ
 งที
ทาํให้เกิดความพึงพอใจไดน้ั.นจะมาจากการสร้างแรงจูงใจ และสิ
งต่าง ๆ   
เพื
อตอบสนองความตอ้งการของบุคคล สอดคลอ้งกบัทฤษฎีต่าง ๆ ดงันี.   
 1. ทฤษฎีลาํดบัขั.นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow ’s Hierarchy of Needs Theory) 
  มาสโลว ์(Maslow. 1970 : 102 ; อา้งถึงใน ณัฏฐพนัธ์  เขจรนนัทน์. 2551 : 82 - 84)                    
ไดก้ล่าวถึง ทฤษฎีเกี
ยวกบัแรงจูงใจหรือความตอ้งการที
เป็นที
ยอมรับและมีชื
อเสียงที
สุดทฤษฎีหนึ
ง
คือ ทฤษฎีลาํดบัความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow ’s Hierarchy of Needs Theory) ซึ
 งสามารถ
แบ่งลาํดบัขั.นความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 5 ระดบัต่อไปนี.  
  1.1 ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั.นพื.นฐาน
ของชีวิตที
มนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับ เพื
อดํารงชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ ได้แก่ อาหาร นํ. า อากาศ      
การพกัผ่อน และเสื.อผา้ เป็นตน้ ซึ
 งบุคคลจะตอบสนองความตอ้งการขั.นพื.นฐานจากรายได้ปกติ      
ที
เขาไดรั้บจากการทาํงาน 
  1.2 ความตอ้งการความมั
นคงและปลอดภยั (Safety/Security Needs) มนุษยจ์ะตอ้งการ
ความมั
นคง แน่นอน และความปลอดภยัในชีวิต ทั.งในดา้นเศรษฐกิจและดา้นอารมณ์  ความรู้สึก 
โดยบุคคลจะแสวงหาความมั
นคงให้แก่ตวัเองและครอบครัว ดงัจะเห็นไดว้่า มนุษยพ์ยายามสร้าง
และสะสมหลกัประกนัในการดาํรงชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ โดยสมาชิกขององค์การ จะพิจารณา  
ความมั
นคงในงาน ตาํแหน่ง และสถานะขององค์การ ซึ
 งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และ     
การใชจ่้ายของครอบครัวของเขา 
  1.3 ความต้องการมีส่วนร่วมในสังคม (Social Belonging Needs) มนุษย์เป็น           
สัตว์สังคมที
ต้องการมีปฏิสัมพนัธ์และความผูกพนักับบุคคลอื
น ตลอดจนได้รับการยอมรับว่า      
เป็นส่วนหนึ
 งของสังคม ดงันั.นเมื
อความตอ้งการขั.นพื.นฐานในการดาํรงชีวิตไดรั้บการตอบสนอง 
และไดห้ลกัประกนัว่าเขาสามารถจะดาํรงชีวิตไดอ้ย่างปลอดภยั เขาก็จะเขา้เป็นสมาชิกในสังคม 
โดยเฉพาะการยอมรับและการสนบัสนุนทางดา้นจิตใจจากภายในองค์การ ซึ
 งนบัเป็นปัจจยัสําคญั   
ที
ทาํใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกเป็นสมาชิกของกลุ่ม 
  1.4 ความตอ้งการการยอมรับนบัถือ (Esteem Needs) เป็นความตอ้งการที
จะมีความรู้สึก
ภาคภูมิใจในตนเอง ซึ
 งเกิดจากการยกย่องและนับถือจากบุคคลอื
น โดยความรู้สึกภาคภูมิใจ         
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ของบุคคลจะมาจากชื
อเสียง เกียรติยศ และการชื
นชมจากสังคม ดงัที
เราจะเห็นไดจ้ากบุคคลที
มีหนา้ที

การงานและรายไดม้ั
นคง มีตาํแหน่งหน้าที
 และมีชื
อเสียงเป็นที
ยอมรับของกลุ่ม โดยจะเขา้ร่วม     
กิจกรรมทางสังคม เพื
อให้ไดรั้บการยอมรับและชื
นชมจากบุคคลอื
น ซึ
 งองคก์ารจะตอ้งจดัตาํแหน่งงาน
ในสาํนกังานหรือความรับผดิชอบในงาน เพื
อใหบุ้คคลเกิดความภาคภูมิใจ 
  1.5 ความตอ้งการบรรลุในสิ
งที
ตั.งใจ (Self Actualization Needs) แต่ละบุคคลจะมี
ความตอ้งการที
จะกระทาํในสิ
งที
ตนเองสนใจ เพื
อให้ไดใ้ชศ้กัยภาพหรือตระหนกัถึงศกัยภาพของ
ตนอยา่งเต็มที
 “อาจจะกล่าวไดว้า่ ความตอ้งการบรรลุในสิ
งที
ตั.งใจ ถือเป็นความปรารถนาที
บุคคล
อยากจะเป็นอย่างอื
นนอกจากที
เป็นอยู่ เพื
อให้บรรลุถึงความพอใจและเขา้ใจตนเอง” ซึ
 งจะเป็น
ความตอ้งการขั.นสุดทา้ยและสูงสุดของบุคคล  
  จากทฤษฎีลาํดบัขั.นความตอ้งการของมาสโลว ์สรุปไดว้่า มนุษยมี์ความตอ้งการที
จะ 
ไดรั้บการตอบสนองต่อความตอ้งการและการยอมรับในสังคม การที
บุคคลไดรั้บการตอบสนอง   
ความตอ้งการขั.นพื.นฐานต่าง ๆ ตลอดจนการบรรลุในสิ
 งที
ตั. งใจ ทาํให้บุคคลเกิดความรู้สึกถึง   
ความเป็นสมาชิกของสังคม ส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจและเขา้ใจตนเอง 
 2. ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg ’s Two Factor Theory) 
  เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg. 1993 : 113 - 115 ; อา้งถึงใน สุนทร  โคตรบรรเทา.  2552 : 72)      
ไดน้าํแนวความคิดของมาสโลว ์(Maslow) ไปขยาย โดยแยกให้เห็นถึงความแตกต่างระหวา่งปัจจยั 
(Factors) คือ 
  2.1 ปัจจยัอนามยั (Hygiene Factors) ที
เป็นสาเหตุหรือป้องกันความไม่พึงพอใจ            
ในการทาํงาน (Job Dissatisfaction) สอดคลอ้งกบัความตอ้งการขั.นตํ
าของมาสโลว ์(Maslow) คือ 
ความตอ้งการดา้นร่างกาย ความปลอดภยั และสังคม  
  2.2 ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) ที
เป็นสาเหตุของความพึงพอใจในการทาํงาน   
(Job Satisfaction) สอดคลอ้งกบัความตอ้งการขั.นสองของมาสโลว ์(Maslow) คือ ความตอ้งการไดรั้บ
การยกยอ่ง และความตอ้งการความสาํเร็จในชีวติ  
  จากทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) สรุปได้ว่า ความพึงพอใจจะเกิดขึ.น
จากการได้รับตอบสนองความตอ้งการทางด้านร่างกาย ความปลอดภยั สังคม การได้รับการยกย่อง     
และความตอ้งการความสาํเร็จในชีวติ สอดคลอ้งกบัทฤษฎีลาํดบัขั.นความตอ้งการของมาสโลว ์
 3. ทฤษฎีความตอ้งการของเมอร์เรย ์(Murray ’s Manifest Needs Theory)  
  เมอร์เรย ์(Murray. 1961 : 187 ; อา้งถึงใน ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์. 2553 : 117)      
ไดก้ล่าวว่า ในเวลาเดียวกันบุคคลอาจมีความต้องการด้านใดด้านหนึ
 งหรือหลายด้านสูง และ     
ความตอ้งการดา้นอื
นตํ
าก็ได ้ความตอ้งการที
จาํเป็นและสาํคญัของคนมีอยู ่4 ประการ คือ 
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  3.1 ความตอ้งการความสําเร็จ (Need for Achievement) หมายถึง ความตอ้งการ           
ทาํสิ
งหนึ
งสิ
งใดไดส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
   3.2 ความตอ้งการมิตรสัมพนัธ์ (Need for Affiliation) หมายถึง ความตอ้งการมี
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัคนอื
น คาํนึงถึงการยอมรับของเพื
อนร่วมงาน 
  3.3 ความตอ้งการอิสระ (Need for Autonomy) หมายถึง ความตอ้งการที
จะเป็นตวั 
ของตวัเอง  
  3.4 ความตอ้งการมีอาํนาจ (Need for Power) หมายถึง ความตอ้งการที
จะมีอิทธิพล
เหนือผูอื้
นและตอ้งการที
จะควบคุมคนอื
นใหอ้ยูใ่นอาํนาจของตน 
  จากทฤษฎีความต้องการของเมอร์เรย์ สรุปได้ว่า บุคคลใดบุคคลหนึ
 งอาจมีความ
ต้องการด้านใดด้านหนึ
 งหรือหลายด้านสูง และความต้องการด้านอื
นตํ
าก็ได้ ทั. งนี. จะขึ. นอยู่กับ     
ความตอ้งการความสําเร็จ ความตอ้งการมิตรสัมพนัธ์ ความตอ้งการอิสระและความตอ้งการมีอาํนาจ 
แตกต่างกนัไป 
 4. ทฤษฎีการจูงใจอีอาร์จี (ERG : Existence-Relatedness-Growth Theory) 
  อลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer. 1972 : 204 ; อา้งถึงใน ปณิศา  มีจินดา.  2553 : 162) ไดก้ล่าววา่ 
ทฤษฎีความตอ้งการ (Need Theory) : ทฤษฎีการจูงใจอีอาร์จี (ERG : Existence-Relatedness-
Growth Theory (ERG) เนน้ตอบสนองความตอ้งการของมนุษยโ์ดยไม่คาํนึงถึงขั.นความตอ้งการวา่
ความตอ้งการใดจะเกิดขึ.นก่อนหรือหลงัหรือความตอ้งการหลาย ๆ อยา่ง อาจเกิดขึ.นพร้อมกนัก็ได ้
โดยอลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer) แบ่งความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 3 ประการ ดงันี.  
  4.1 ความตอ้งการเพื
อความอยูร่อด (Existence Needs (E)) เป็นความตอ้งการพื.นฐาน
ของร่างกายเพื
อให้มนุษย์ดํารงชีวิตอยู่ได้ เช่น ความต้องการอาหาร เครื
 องนุ่งห่ม ที
อยู่อาศัย            
ยารักษาโรค เป็นต้น เป็นความต้องการในระดับตํ
 า สุดและมีลักษณะเป็นรูปธรรมสูงสุด         
ประกอบด้วย ความต้องการทางร่างกาย บวกด้วยความต้องการความปลอดภยัและความมั
นคง    
ตามทฤษฎีของมาสโลว ์ผูบ้ริหารสามารถตอบสนองความตอ้งการในดา้นนี. ไดด้ว้ยการจ่ายค่าตอบแทน
ที
เป็นธรรม มีสวสัดิการที
ดี มีเงินโบนัส รวมถึงทาํให้ผู ้ใต้บังคับบัญชารู้สึกมั
นคงปลอดภัย          
จากการทาํงานไดรั้บความยติุธรรม มีการทาํสัญญาวา่จา้งการทาํงาน เป็นตน้ 
  4.2 ความตอ้งการมีสัมพนัธภาพ (Relatedness Needs (R)) เป็นความตอ้งการที
จะให้
และได้รับไมตรีจิตจากบุคคลที
แวดล้อม เป็นความต้องการที
 มีลักษณะเป็นรูปธรรมน้อยลง 
ประกอบด้วย ความตอ้งการความผูกพนัหรือการยอมรับ (ความตอ้งการทางสังคม) ตามทฤษฎี   
ของมาสโลว ์ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรในองคก์ารมีความสัมพนัธ์ที
ดีต่อกนั ตลอดจนสร้าง
ความสัมพนัธ์ที
ดีต่อบุคคลภายนอกดว้ย เช่น การจดักิจกรรมที
ทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้าํ
และผูต้าม เป็นตน้ 
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  4.3 ความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ (Growth Needs (G)) เป็นความตอ้งการในระดบั
สูงสุดของบุคคล ซึ
 งมีความเป็นรูปธรรมตํ
าสุด ประกอบด้วย ความตอ้งการการยกย่องบวกด้วย       
ความต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตตามทฤษฎีของมาสโลว์ ผูบ้ริหารควรสนับสนุนให้
พนกังานพฒันาตนเองให้เจริญก้าวหน้าดว้ยการพิจารณาเลื
อนขั.น เลื
อนตาํแหน่ง หรือมอบหมาย   
ให้รับผิดชอบต่องานกวา้งขึ.น โดยมีหน้าที
การงานสูงขึ.น อนัเป็นโอกาสที
พนักงานจะก้าวไปสู่  
ความสาํเร็จ 
  จากทฤษฎีการจูงใจอีอาร์จี (ERG) สรุปไดว้่า ความตอ้งการของมนุษยไ์ม่คาํนึงถึง    
ขั.นความตอ้งการ เกิดขึ.นก่อนหรือหลงัหรือความตอ้งการหลาย ๆ อยา่งพร้อมกนัก็ได ้โดยประกอบดว้ย 
ความตอ้งการเพื
อการอยูร่อด เป็นความตอ้งการเป็นความตอ้งการพื.นฐานของร่างกายเพื
อให้มนุษย์
ดาํรงชีวติอยูไ่ด ้ความตอ้งการมีสัมพนัธภาพ เป็นความตอ้งการที
จะไดรั้บความผกูพนัหรือการยอมรับ 
และความตอ้งการเจริญกา้วหนา้ การไดรั้บการยกยอ่งและการไดรั้บการสนบัสนุนต่าง ๆ 
 จากแนวคิดและทฤษฎีที
กล่าวมาข้างตน้ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของ
มนุษยที์
ตั.งอยูบ่นความตอ้งการและเป้าหมายที
ไดว้างไว ้สามารถเปลี
ยนแปลงไดต้ามปัจจยัแวดลอ้ม
และสถานการณ์ที
 เกิดขึ. น อันเนื
องมาจากสิ
 งเร้าและแรงจูงใจ โดยปัจจัยสําคัญที
 ก่อให้เกิด          
ความพึงพอใจจะเกิดขึ.นไดก้็ต่อเมื
อบุคคลใดบุคคลหนึ
งไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการที
ตั.งไว ้
ทั.งนี.ความพึงพอใจ เป็นตวัชี. วดัคุณภาพและความสําเร็จ ประกอบดว้ยระดบัความคิดเห็น ทศันคติ 
ความคาดหวงัที
ตอ้งการได้รับการตอบสนอง ทาํให้กิจกรรมสามารถดาํเนินต่อไปได้ ก่อให้เกิด
ความร่วมมือร่วมใจเพื
อบรรลุวตัถุประสงค ์
 
การปกครองส่วนท้องถิ�น 
 การปกครองส่วนท้องถิ
น ถือเป็นรูปแบบหนึ
 งที
เป็นพื.นฐานการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและมีความสําคญัต่อระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะอยา่งยิ
ง
การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ
น ที
จะตอบสนองปัญหาความเป็นอยู ่           
และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี ซึ
 งลาํพงัเพียงรัฐบาลกลางในฐานะที
ตอ้งดูแล
ประชาชนโดยรวมทั
วประเทศ ไม่สามารถตอบสนองปัญหาและความตอ้งการหรือแกไ้ขปัญหา     
ไดอ้ยา่งทั
วถึง และตรงตามความตอ้งการของประชาชนในแต่ละพื.นที
ไดอ้ยา่งแทจ้ริง ทาํให้รัฐบาล
หลายประเทศได้มีการเปลี
ยนแปลงการบริหารปกครองแบบรวมศูนย์อาํนาจไว้ที
ส่วนกลาง 
(Centralization) มาเป็นการบริหารการปกครองแบบกระจายอาํนาจ (Decentralization) มากขึ.น    
เพื
อมุ่งหมายให้สิทธิแก่ชุมชนในการตดัสินใจดาํเนินภารกิจของทอ้งถิ
นซึ
 งอาจกล่าวไดว้า่ เป็นการใช้
ฐานทอ้งถิ
นเป็นรากฐานในการพฒันาประเทศ 
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 ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ�น 
 การให้นิยามหรือความหมายเกี
ยวกบัการปกครองทอ้งถิ
น  มีนักวิชาการหรือนกัคิดได ้  
ใหค้วามหมายไวห้ลายประการ ดงันี.  
 คลาร์ก (Clarke. 1957 : 87 - 89) ไดก้ล่าววา่ การปกครองทอ้งถิ
น หมายถึง หน่วยการปกครอง
ที
มีหน้าที
รับผิดชอบเกี
ยวข้องกับการให้บริการประชาชนในเขตพื.นที
หนึ
 งพื.นที
ใด โดยเฉพาะ       
และหน่วยการปกครอง ดงักล่าวนี.จดัตั.งและอยูใ่นความดูแลของรัฐบาลกลาง 
 มอนตากู (Montagu. 1984 : 574 ; อา้งถึงใน โกวิทย ์ พวงงาม.  2546 : 20) ไดก้ล่าวว่า      
การปกครองทอ้งถิ
น หมายถึง การปกครองซึ
งหน่วยการปกครองทอ้งถิ
นไดมี้การเลือกตั.งโดยอิสระ
เพื
อเลือกผูที้
มีหนา้ที
บริหาร การปกครองทอ้งถิ
น มีอาํนาจอิสระพร้อมความรับผิดชอบโดยปราศจาก
การควบคุมของหน่วย การบริหารราชการส่วนกลางหรือภูมิภาค แต่ทั.งนี.หน่วยการปกครองทอ้งถิ
น 
ยงัตอ้งอยูภ่ายใต ้บทบงัคบัวา่ดว้ยอาํนาจสูงสุดของประเทศ ไม่ไดก้ลายเป็นรัฐอิสระใหม่แต่อยา่งใด 
 ปธาน  สุวรรณมงคล (2547 : 3) ไดก้ล่าววา่ การปกครองส่วนทอ้งถิ
น หมายถึง รูปแบบ
การปกครองในระดับท้องถิ
นที
 รัฐจัดขึ. นเพื
อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง        
อย่างอิสระตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถิ
นนั.น โดยประชาชนเป็นผูเ้ลือกตวัแทนเขา้ไป   
ทาํหนา้ที
ตามอาณติัที
กฎหมายกาํหนด 
 โกวิทย ์ พวงงาม (2553 : 12) ไดก้ล่าววา่ การปกครองส่วนทอ้งถิ
น หมายถึง หน่วยการ  
ปกครอง ซึ
 งประชาชนมีส่วนร่วมดาํเนินกิจการอนัเป็นเรื
องที
เกี
ยวกบัทอ้งถิ
นนั.นโดยเฉพาะ มกัมี
วตัถุประสงค์ไปในทางที
จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนปกครองตนเอง สามารถมีองค์การ   
ในทางปกครองที
จะช่วยสร้างความเจริญให้กับทอ้งถิ
น ตลอดจนการบาํบดัทุกข์บาํรุงสุขให้แก่
ประชาชนในเขตการปกครองนั.น ๆ ส่วนมากการปกครองทอ้งถิ
นมกัจะเป็นนิติบุคคล อาจประกอบดว้ย 
เจา้หนา้ที
ราษฏรเลือกตั.งเขา้มาเพื
อปฏิบติัตามกาํหนดระยะเวลา โดยมีงบประมาณของตนเอง  
 จากแนวคิดที
กล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การปกครองทอ้งถิ
น หมายถึง การปกครองระดบั
ทอ้งถิ
นที
รัฐจดัขึ.น มีหน้าที
รับผิดชอบเกี
ยวกบัการให้บริการประชาชนในเขตพื.นที
หนึ
 งพื.นที
ใด  
โดยเฉพาะ ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองในทอ้งถิ
นนั.น ๆ โดยประชาชนเป็นผูเ้ลือก
ตวัแทนเขา้ไปทาํหน้าที
ตามกฎหมายกาํหนด แต่ทั.งนี. การปกครองทอ้งถิ
นตอ้งอยู่ภายใตบ้ทบงัคบั 
วา่ดว้ยอาํนาจสูงสุดของประเทศ 

 วตัถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ�น 
 ชูวงศ ์ ฉายะบุตร (2549 : 26) ไดก้ล่าววา่ วตัถุประสงคข์องการปกครองส่วนทอ้งถิ
น มีดงันี.  
 1. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นสิ
งที
เห็นไดช้ดัวา่ในการบริหารประเทศจะตอ้งอาศยั
เงินงบประมาณเป็นหลัก หากเงินงบประมาณจาํกัด ภารกิจที
จะต้องบริการให้กับชุมชนต่าง ๆ     
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อาจไม่เพียงพอ ดงันั.นหากจดัให้มีการปกครองทอ้งถิ
น หน่วยการปกครองทอ้งถิ
นนั.น ๆ ก็สามารถ  
มีรายไดมี้เงินงบประมาณของตนเองเพียงพอที
จะดาํเนินการสร้างสรรคค์วามเจริญให้กบัทอ้งถิ
นได ้
จึงเป็นการแบ่งเบาภาระของ รัฐบาลได้เป็นอย่างมาก การแบ่งเบานี. เป็นการแบ่งเบาทั.งในด้าน      
การเงิน ตวับุคคล ตลอดจนเวลาที
ใชใ้นการดาํเนินการ 
 2. เพื
อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ
นอย่างแท้จริง เนื
องจาก
ประเทศมีขนาดกวา้งใหญ่ ความต้องการของประชาชนในแต่ละทอ้งที
 ย่อมมีความแตกต่างกัน    
การรองรับการบริการจากรัฐบาลแต่อย่างเดียวอาจไม่ตรงตามความตอ้งการที
แท้จริงและล่าช้า 
หน่วยการปกครองทอ้งถิ
นที
มีประชาชนในทอ้งถิ
นเป็นผูบ้ริหารเท่านั.นจึงจะสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการนั.นได ้
 3. เพื
อความประหยดั โดยที
ท้องถิ
นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกนัสภาพความเป็นอยู ่ 
ของประชาชนก็ต่างไปด้วย การจดัตั. งหน่วยปกครองทอ้งถิ
นขึ.นจึงมีความจาํเป็นโดยให้อาํนาจ
หน่วยการปกครองทอ้งถิ
นจดัเก็บภาษีอากร ซึ
 งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับทอ้งถิ
นเพื
อนาํไปใช ้    
ในการบริหารกิจการของทอ้งถิ
น ทาํให้ประหยดัเงินงบประมาณของรัฐที
จะตอ้งจ่ายให้กบัทอ้งถิ
น
ทั
วประเทศเป็นอนัมาก และแมจ้ะมีการจดัสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บา้งแต่ก็มีเงื
อนไข  
ที
กาํหนดไวอ้ยา่งรอบคอบ 
 4. เพื
อให้หน่วยการปกครองทอ้งถิ
นเป็นสถาบนัที
ให้การศึกษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชนจากการที
การปกครองท้องถิ
นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม      
ในการปกครองตนเองไม่ว่าจะโดยการสมคัรรับเลือกตั.งเพื
อให้ประชาชนในทอ้งถิ
นเลือกเขา้ไป     
ทาํหน้าที
ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบญัญติัของหน่วยการปกครองทอ้งถิ
นก็ตาม การปฏิบติัหน้าที
   
แตกต่างกันนี.  มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตย        
ในระดบัชาติไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ศกัดิ} สุนทร  ขาวลาจนัทร์ (2550 : 3) ไดก้ล่าวถึง วตัถุประสงคข์องการปกครองส่วนทอ้งถิ
น 
ดงันี.  
 1. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ทั.งทางดา้นการเงิน ตวับุคคล ตลอดจนเวลาที
ใชใ้นการ
ดาํเนินการ 
 2. เพื
อสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิ
นอยา่งแทจ้ริง 
 3. เพื
อให้หน่วยการปกครองท้องถิ
นเป็นสถาบันที
ให้การศึกษาการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน 
 จากแนวคิดดงักล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า วตัถุประสงคข์องการปกครองส่วนทอ้งถิ
น คือ 
จดัตั. งขึ. นเพื
อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการบริหารประเทศ เพื
อตอบสนองความต้องการ        
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ของประชาชนในทอ้งถิ
นอยา่งแทจ้ริง โดยให้อาํนาจหน่วยการปกครองทอ้งถิ
น ทาํหนา้ที
บริหารกิจการ
ของทอ้งถิ
น ทั.งการเงิน บุคลากร และภารกิจต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเอง สามารถสมคัรรับเลือกตั.งเพื
อให้ประชาชนในท้องถิ
นเลือกเข้าไปทาํหน้าที
ฝ่ายบริหาร     
และฝ่ายนิติบญัญติัของหน่วยการปกครองทอ้งถิ
น  
 ความสําคัญของการปกครองส่วนท้องถิ�น 
 การปกครองส่วนทอ้งถิ
น สนับสนุนวตัถุประสงค์ทางการปกครองของรัฐในอนัที
จะ
รักษาความมั
นคงและความผาสุกของประชาชน โดยยดึหลกัการกระจายอาํนาจปกครองและเพื
อให้
สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ชูศกัดิ}       
เที
ยงตรง (2548 : 6 - 7) กล่าวถึงความสาํคญัของการปกครองทอ้งถิ
น ดงันี.   
 1. การปกครองส่วนทอ้งถิ
นเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Basic 
Democracy) เพราะการปกครองส่วนทอ้งถิ
นจะเป็นสถาบนัฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่
ประชาชนให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี
ยวพนักบัส่วนไดส่้วนเสียในการปกครอง การบริหาร
ทอ้งถิ
น เกิดความรับผิดชอบและหวงแหนต่อประโยชน์อนัพึงมีต่อทอ้งถิ
นที
ตนอยู่อาศยั อนัจะ      
นาํมาซึ
 งความศรัทธา เลื
อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที
สุด โดยประชาชนจะมี
โอกาสเลือกตั.งฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร การเลือกตั.งจะเป็นการฝึกฝนให้ประชาชนใช้ดุลพินิจ
เลือกผูแ้ทนที
เหมาะสม สาํหรับผูที้
ไดรั้บเลือกตั.งเขา้ไปบริหารกิจการของทอ้งถิ
น นบัไดว้า่เป็นผูน้าํ
ในทอ้งถิ
นจะไดใ้ช้ความรู้ความสามารถบริหารงานทอ้งถิ
นเกิดความคุน้เคย มีความชาํนิชาํนาญ    
ในการใชสิ้ทธิและหนา้ที
ของพลเมือง ซึ
 งจะนาํไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดบัชาติต่อไป 
 2. การปกครองส่วนทอ้งถิ
น ทาํให้ประชาชนในทอ้งถิ
นรู้จกัการปกครองตนเอง (Self 
Government) หวัใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหนึ
งก็คือ การปกครองตนเอง    
มิใช่เป็นการปกครองอนัเกิดจากคาํสั
งเบื.องบน การปกครองตนเอง คือ การที
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปกครอง ซึ
 งผูบ้ริหารท้องถิ
นนอกจากจะได้รับเลือกตั.งมาเพื
อรับผิดชอบบริหารทอ้งถิ
น    
โดยอาศยัความร่วมมือ ร่วมใจจากประชาชนแล้ว ผูบ้ริหารทอ้งถิ
นจะตอ้งฟังเสียงประชาชนดว้ย    
วถีิทางประชาธิปไตยต่าง ๆ เช่น เปิดโอกาสใหป้ระชาชนออกเสียงประชามติ ให้ประชาชนมีอาํนาจ
ถอดถอน ซึ
 งจะทาํให้ประชาชนเกิดความสํานึกในความสําคญัของตนต่อทอ้งถิ
น ประชาชนจะมี
ส่วนรับรู้ถึงอุปสรรคปัญหาและช่วยกนัแกไ้ขปัญหาของทอ้งถิ
นของตน  
 3. ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกวา้งขวาง นับวนัจะขยายเพิ
มขึ. น ซึ
 งจะเห็นได้จาก        
งบประมาณที
เพิ
มขึ.นในแต่ละปี ตามความเจริญเติบโตของบา้นเมือง รัฐบาลมิอาจจะดาํเนินการ    
ในการสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิ
นไดอ้ยา่งทั
วถึง เพราะแต่ละทอ้งถิ
นยอ่มมีปัญหา
และความต้องการที
แตกต่างกัน การแก้ปัญหาหรือจดับริการโครงการในท้องถิ
นโดยรูปแบบ          
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ที
เหมือนกนัย่อมไม่บงัเกิดผลสูงสุด ทอ้งถิ
นย่อมรู้ปัญหาและเขา้ใจปัญหาได้ดีกว่าผูซึ้
 งไม่อยู่ใน   
ท้องถิ
นนั.น ประชาชนในท้องถิ
นจึงเป็นผูที้
 เหมาะสมที
จะแก้ไขปัญหาที
เกิดขึ. นในท้องถิ
นนั. น      
มากที
สุด 
 4. กิจการบางอย่างเป็นเรื
องเฉพาะทอ้งถิ
นนั.น ไม่เกี
ยวพนักบัทอ้งถิ
นอื
น และไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที
จะให้ประชาชนในทอ้งถิ
นดาํเนินการดงักล่าวเอง 
ดงันั.นหากไม่มีหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถิ
นแลว้ รัฐบาลจะตอ้งรับภาระดาํเนินการทุกอยา่ง และ
ไม่แน่วา่จะสนองความตอ้งการของทอ้งถิ
นทุกจุดหรือไม่ รวมทั.งจะตอ้งดาํเนินการเฉพาะทอ้งถิ
นนั.น ๆ 
ไม่เกี
ยวพนักบัทอ้งถิ
นอื
น หากไดจ้ดัให้มีการปกครองทอ้งถิ
นเพื
อดาํเนินการเองแลว้ ภาระของรัฐบาล
ก็จะผอ่นคลายไป รัฐบาลจะมีหนา้ที
เพียงแต่ควบคุมดูแลเท่าที
จาํเป็นเท่านั.น เพื
อให้ทอ้งถิ
นมีมาตรฐาน
ในการดาํเนินงานยิ
งขึ.น การแบ่งเบาภาระทาํให้รัฐบาลมีเวลาที
จะดาํเนินการในเรื
องสําคญัหรือ     
กิจการใหญ่ ๆ ระดบัชาติ อนัเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม ความคบัคั
งของภาระหนา้ที

ต่าง ๆ ที
รวมอยูส่่วนกลางจะลดนอ้ยลง ความคล่องตวัในการดาํเนินงานของส่วนกลางจะมีมากขึ.น 
 5. การปกครองส่วนทอ้งถิ
นสามารถสนองความตอ้งการของทอ้งถิ
นตรงเป้าหมายและ   
มีประสิทธิภาพ เนื
องจากทอ้งถิ
นมีความแตกต่างกนัไม่วา่ทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน 
ความตอ้งการ และปัญหายอ่มต่างกนัออกไป ผูที้
ใหบ้ริการหรือแกไ้ขปัญหาให้ถูกจุดและสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของประชาชนก็ตอ้งเป็นผูที้
รู้ถึงปัญหาและความตอ้งการของประชาชนเป็นอยา่งดี 
การบริหารงานจึงจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่ตอ้งเสียเวลาเสนอเรื
องขออนุมติั   
ไปยงัส่วนเหนือขึ.นไป ทอ้งถิ
นจะบริหารงานให้เสร็จสิ.นลงภายในทอ้งถิ
นนั
นเองไม่ตอ้งสิ.นเปลือง
เวลาและค่าใชจ่้ายโดยไม่จาํเป็น 
 6. การปกครองส่วนทอ้งถิ
นจะเป็นแหล่งสร้างผูน้าํทางการเมือง การบริหารของประเทศ
ในอนาคต ผูน้าํหน่วยการปกครองทอ้งถิ
นยอ่มเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การไดรั้บเลือกตั.ง 

การสนบัสนุนจากประชาชนในทอ้งถิ
นย่อมเป็นพื.นฐานที
ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตนและยงั

ฝึกฝนทกัษะทางการบริหารงานในทอ้งถิ
นอีกดว้ย 

 7. การปกครองส่วนทอ้งถิ
นสอดคลอ้งกบัแนวความคิดในการพฒันาชนบทแบบพึ
งตนเอง 
การปกครองส่วนทอ้งถิ
นโดยยึดหลกัการกระจายอาํนาจ ทาํให้เกิดการพฒันาชนบทแบบพึ
งตนเอง
ทั.งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การดาํเนินงานพฒันาชนบทที
ผา่นมายงัมีอุปสรรคสําคญัประการหนึ
ง 
คือ การมีส่วนร่วมจากประชาชนในทอ้งถิ
นอยา่งเต็มที
 ซึ
 งการพฒันาชนบทที
สัมฤทธิ} ผลนั.นจะตอ้ง
มาจากริเริ
 มช่วยตนเองของท้องถิ
น ทาํให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกัน โดยอาศัยโครงสร้าง        
ความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง ซึ
 งตอ้งมาจากการกระจายอาํนาจอย่างแทจ้ริง มิเช่นนั.นแลว้
การพฒันาชนบทจะเป็นลกัษณะหยิบยื
นยดัใส่ หรือกึ
 งหยิบยื
นยดัใส่ เกิดความคาดหวงัทุกปีจะมี 
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ลาภลอย แทนที
จะเป็นผลดีต่อทอ้งถิ
นกลบัสร้างลกัษณะการพฒันาแบบพึ
งพา ไม่ยอมช่วยตนเอง
อนัเป็นผลทางลบต่อการพฒันาพื.นฐาน ดงันั.นการกระจายอาํนาจจึงทาํให้เกิดลกัษณะการพึ
งตนเอง 
ซึ
 งเป็นหลกัสาํคญัของการพฒันาชนบทอยา่งยิ
ง 
 โกวิทย ์ พวงงาม (2549 : 10) ไดก้ล่าวถึง ความสําคญัของการปกครองส่วนทอ้งถิ
น           
ไวด้งัต่อไปนี.  
 1. การปกครองทอ้งถิ
นถือเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะ
เป็นสถาบนัฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ทาํให้เกิดความคุน้เคยในการใช้สิทธิ  
และหนา้ที
พลเมือง อนัจะนาํมาสู่ศรัทธาเลื
อมใสในระบอบประชาธิปไตย 
 2. การปกครองทอ้งถิ
นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 
 3. การปกครองทอ้งถิ
นจะทาํให้ประชาชนรู้จกัการปกครองตนเอง เพราะเปิดโอกาสให้
ประชานไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ
 งจะทาํใหป้ระชาชนเกิดสาํนึกในความสาํคญัของตนเอง
ต่อทอ้งถิ
น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรค ปัญหา และช่วยกนัแกไ้ขปัญหาของทอ้งถิ
นของตน 
 4. การปกครองท้องถิ
นสามารถตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิ
นเป้าหมายและมี   
ประสิทธิภาพ 
 5. การปกครองท้องถิ
นจะเป็นแหล่งสร้างผูน้ําทางการเมืองการบริหารของประเทศ      
ในอนาคต 
 6. การปกครองทอ้งถิ
นสอดคลอ้งกบัแนวคิดในการพฒันาชนบทแบบพึ
งตนเอง 
 จากแนวคิดที
กล่าวมาขา้งตน้ สรุปได้ว่า การปกครองทอ้งถิ
นมีความสําคญั เพราะเป็น  
รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง 
ตนเอง มีการบริหารจดัการโครงการในทอ้งถิ
นเพื
อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิ
น
ไดต้รงตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตวัในการดาํเนินงาน  

 หน้าที�ความรับผดิชอบของการปกครองส่วนท้องถิ�น 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
นเป็นองคก์รที
เกิดขึ.นตามหลกัการกระจายอาํนาจการปกครอง 
เป็นองค์กรที
รับมอบภารกิจบางอย่างจากภาครัฐมาดาํเนินการจดัทาํเอง โดยภารกิจที
จดัทาํนั.น    
เป็นเรื
 องที
มีความเกี
ยวขอ้งโดยตรงกบัทอ้งถิ
น และเป็นกิจการที
ทอ้งถิ
นสามารถจดัทาํได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพมากกว่ารัฐ เนื
องจากเป็นกิจการที
มีลกัษณะเฉพาะ ขึ.นอยู่กบัสภาพความเป็นอยู่ของ
ทอ้งถิ
นแต่ละแห่ง ดงันั.นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ
นจึงน่าจะเขา้ใจปัญหาและการจดัทาํภารกิจ
เหล่านี. ได้ดีกว่าส่วนกลาง การจดัทาํภารกิจดงักล่าวจึงถือเป็นอาํนาจหน้าที
ขององค์กรปกครอง   
ส่วนทอ้งถิ
นที
รัฐมอบหมายให้ ซึ
 งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ
นย่อมมีอิสระในการบริหารจดัการ   
กิจการดงักล่าวตามแนวทางของตนเอง โดยอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลจากส่วนกลาง ทั.งนี. อาํนาจหน้าที
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ
นจะมีขอบเขตเพียงใดย่อมขึ. นอยู่กับรัฐเป็นผูก้ ําหนด (สมคิด         
เลิศไพฑูรย.์  2547 : 446) 
 หนา้ที
ความรับผดิชอบของหน่วยงานการปกครองทอ้งถิ
น ควรจะตอ้งพิจารณาถึงกาํลงัเงิน
กาํลังงบประมาณ กาํลังคน กาํลงัความสามารถของอุปกรณ์ เครื
 องมือ เครื
องใช้ และหน้าที
           
ความรับผิดชอบควรเป็นเรื
 องที
 เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ
นอย่างแท้จริง การกําหนดหน้าที
            
ความรับผิดชอบให้หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ
นดาํเนินการ มีข้อพิจารณาดังนี.  (นครินทร์         
เมฆไตรรัตน์.  2547 : 24) 
 1. เป็นงานที
เกี
ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ
น และงานที
 เกี
ยวกับการอาํนวย          
ความสะดวกในชีวติความเป็นอยูข่องชุมชน เช่น การทาํถนน สะพาน สวนสาธารณะ  เป็นตน้ 
 2. เป็นงานที
เกี
ยวกบัการป้องกนัภยั รักษาความปลอดภยั เช่น งานดบัเพลิง งานบรรเทา
สาธารณภยัต่าง ๆ 
 3. เป็นงานที
เกี
ยวกบัสวสัดิการสังคม เช่น การจดัใหมี้สถานศึกษาในทอ้งถิ
น การจดัให้มี
หน่วยบริการสาธารณสุข สถานสงเคราะห์เด็ก คนชรา คนพิการ หอ้งสมุดประชาชน เป็นตน้ 
 4. เป็นงานที
เกี
ยวกบัพาณิชยท์อ้งถิ
น เช่น การจดัตั.งสถานธนานุบาล การจดัตลาดเป็นตน้  
งานประเภทนี. ถือเป็นการบริการประชาชนหากใหเ้อกชนดาํเนินการอาจไม่ไดผ้ลดีเท่าที
ควร จึงตอ้ง
ดาํเนินการเอง  และเป็นการเพิ
มรายไดสู่้หน่วยปกครองทอ้งถิ
นได ้
 5. เป็นงานเกี
ยวกบัการเมืองการปกครอง ส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยให้ประชาชน    
ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง การรักษาความเรียบร้อยของบา้นเมือง 
 ดงันั.นหนา้ที
ความรับผิดชอบของการปกครองส่วนทอ้งถิ
น เป็นเรื
องที
เกี
ยวขอ้งโดยตรง 
กบัทอ้งถิ
น มีลกัษณะเฉพาะ ขึ.นอยู่กบัสภาพความเป็นอยู่ของทอ้งถิ
นแต่ละแห่ง ที
สามารถเขา้ใจ
ปัญหาและจดัทาํภารกิจเหล่านี. ได้ดีกว่าส่วนกลาง โดยมีการกาํหนดหน้าที
ความรับผิดชอบให ้ 
หน่วยการปกครองส่วนทอ้งถิ
นดาํเนินการภายใตก้ารกาํกบัดูแลจากส่วนกลาง และเป็นเรื
 องที
มี
ประโยชน์ต่อทอ้งถิ
นอยา่งแทจ้ริง  

 รูปแบบของการปกครองส่วนท้องถิ�น 
 ชูวงศ ์ ฉายะบุตร (2549 : 26) ไดก้ล่าววา่ รูปแบบการปกครองส่วนทอ้งถิ
น ประกอบดว้ย  
 1. การปกครองของชุมชมหนึ
 ง ซึ
 งชุมชนเหล่านั. นอาจมีความแตกต่างกันในด้าน      
ความเจริญ จาํนวนประชากรหรือขนาดพื.นที
 เช่น หน่วยการปกครองท้องถิ
นของไทย จดัเป็น
กรุงเทพมหานคร เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบล และเมืองพทัยา 
 2. หน่วยการปกครองส่วนทอ้งถิ
นจะตอ้งมีอาํนาจอิสระในการปฏิบติัหน้าที
ตามความ
เหมาะสม กล่าวคือ อาํนาจของหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถิ
นจะตอ้งมีขอบเขตพอควร เพื
อให้เกิด
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ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที
ของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ
นอย่างแท้จริง หากมีอาํนาจ       
มากเกินไปไม่มีขอบเขต หน่วยการปกครองส่วนทอ้งถิ
นนั.นก็จะกลายสภาพเป็นรัฐอธิปไตยเอง 
เป็นผลเสียต่อความมั
นคงของรัฐบาล อํานาจของท้องถิ
นนี. มีขอบเขตที
แตกต่างกันออกไป           
ตามลกัษณะความเจริญและความสามารถของประชาชนในทอ้งถิ
นนั.นเป็นสําคญั รวมทั.งนโยบาย
ของรัฐบาลในการพิจารณาการกระจายอาํนาจให้หน่วยการปกครองส่วนทอ้งถิ
นระดบัใดจึงจะ
เหมาะสม 
 3. หน่วยการปกครองส่วนทอ้งถิ
นจะตอ้งมีสิทธิตามกฎหมายที
จะดาํเนินการปกครอง  
ตนเอง สิทธิตามกฎหมายแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  
  3.1 หน่วยการปกครองส่วนทอ้งถิ
นมีสิทธิที
จะตรากฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
น เพื
อประโยชน์ในการบริหารตามหน้าที
และเพื
อใชบ้งัคบัประชาชน
ในทอ้งถิ
นนั.น ๆ เช่น เทศบญัญติั ขอ้บงัคบั สุขาภิบาล เป็นตน้ 
  3.2 สิทธิที
เป็นหลกัในการดาํเนินการบริหารส่วนทอ้งถิ
น คือ อาํนาจในการกาํหนด 
งบประมาณ เพื
อบริหารกิจการตามอาํนาจหนา้ที
ของหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถิ
น 
 4. มีองค์กรที
จาํเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง องค์กรที
จาํเป็นของทอ้งถิ
น 
จดัแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ องค์การฝ่ายบริหารและองค์การฝ่ายนิติบญัญติั เช่น การปกครองทอ้งถิ
น
แบบเทศบาลจะมีคณะเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหาร และสภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบญัญติั หรือในแบบ
มหานคร คือ กรุงเทพมหานครจะมีผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายบริหาร สภากรุงเทพมหานคร
จะเป็นฝ่ายนิติบญัญติั เป็นตน้ 
 โกวิทย ์ พวงงาม (2550 : 7 - 8) ไดก้ล่าววา่ รูปแบบของการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ
น 
คือ การกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถิ
นเพื
อให้ประชาชนมีอาํนาจในการตดัสินใจเกี
ยวกบักิจการต่าง ๆ      
ที
เป็นสาธารณะของทอ้งถิ
นดว้ยตนเอง ตามภารกิจหน้าที
ที
ระบุให้ดาํเนินการอย่างชดัเจน มีพื.นที
 
รับผดิชอบชดัเจน  มีผูบ้ริหารที
ไดรั้บเลือกตั.งโดยตรงจากประชาชนหรืออาจจะไดรั้บความเห็นชอบ
จากสภาทอ้งถิ
น ในปัจจุบนัมีการจดัระเบียบราชการบริหารทอ้งถิ
นอยู ่ 2 ระบบ คือ 
 1. ระบบทั
วไปที
ใชแ้ก่ทอ้งถิ
นทั
วไป  ซึ
 งในปัจจุบนัมีอยู ่3 รูปแบบ คือ เทศบาล องคก์าร  
บริหารส่วนตาํบล และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 2. ระบบพิ เศษที
 ใช้ เฉพาะท้อง ถิ
 นบางแห่ งซึ
 งในปั จจุ บันมี อยู่  2 รู ปแบบ คื อ  
กรุงเทพมหานคร  และเมืองพทัยา   
 จากการศึกษารูปแบบของการปกครองส่วนทอ้งถิ
น สรุปไดว้า่ รูปแบบของการปกครอง
ส่วนทอ้งถิ
นมีความตกต่างกนัไปตามความเจริญ จาํนวนประชากรหรือขนาดพื.นที
 ปัจจุบนัมีการจดั
ระเบียบราชการบริหารทอ้งถิ
นอยู่ 2 ระบบ คือ 1) ระบบทั
วไป คือ เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตาํบล และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และ 2) ระบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร  และเมืองพทัยา   
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การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 (สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 
ออนไลน์. 2540) มาตรา 289 วรรคสอง กาํหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ
นย่อมมีสิทธิจัด
การศึกษา อบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความตอ้งการภายในทอ้งถิ
นนั.น และเขา้
ไป   มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอบรมของรัฐ แต่ตอ้งไม่ขดัต่อมาตรา 43 มาตรา 81 และสอดคลอ้ง
กบัมาตรา 289 ของรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550 (สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  ออนไลน์. 2550)          
ที
กาํหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
นมีสิทธิ} เขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา อบรมของรัฐ 
โดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที
แกไ้ขเพิ
มเติม (ฉบบัที
 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 41 กาํหนดวา่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ
นมีสิทธิจดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหนึ
 งหรือทุกระดบัตามความพร้อม ความเหมาะสม 
และความตอ้งการภายในท้องถิ
น และในมาตรา 42 กาํหนดว่า ให้กระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ ์   
และวิธีการประเมินความพร้อมในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ
น และมีหน้าที
  
ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ
นให้สามารถจดัการศึกษา สอดคล้องกบั
นโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั.งการเสนอแนะการจดัสรรงบประมาณอุดหนุนการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ
น และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั.นตอนการ
กระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ
น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 18 
กําหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตาํบล องค์การบริหารส่วนจังหวดั และ
กรุงเทพมหานคร มีอาํนาจและหน้าที
ในการจดัระบบการบริการสาธารณะด้านการจดัการศึกษา  
เพื
อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิ
นของตน โดยมีแผนปฏิบติัการกาํหนดขั.นตอนการกระจาย
อาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
นดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจดัการศึกษาในระบบ
และนอกระบบ กาํหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา   
แห่งชาติถ่ายโอนการศึกษาก่อนวยัเรียนหรือปฐมวยั (อนุบาล อายุ 4 - 6 ปี) การศึกษาขั.นพื.นฐาน
ระดบัประถมศึกษา การศึกษาพื.นฐานระดบัมธัยมศึกษา และสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ
ถ่ายโอนศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนระดบัอาํเภอ หรือศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียน
ระดับเขต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ
น ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อม      
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
น (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550 ก : 19 - 20) 
 แนวคิดพื0นฐานในการจัดการศึกษา  
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
นในฐานะหน่วยงานซึ
 งมีภารกิจที
รับผิดชอบดา้นการพฒันาเด็ก 
ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าดว้ยแผนและขั.นตอนการกระจายอาํนาจ ไม่วา่จะเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ
นในรูปแบบใดก็ตาม ล้วนแต่มีบทบาทที
สําคญัในการบริหารจดัการ      
เกี
ยวกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั.งสิ.น ปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
นไดจ้ดัตั.งและดาํเนินศูนยพ์ฒันา
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เด็กเล็ก พร้อมทั.งรับถ่ายโอนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ           
โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
นมีหนา้ที
รับผิดชอบในการส่งเสริมและพฒันาศูนยเ์ด็กเล็กในทุก ๆ ดา้น 
เพื
อให้ไดรั้บการพฒันาอยา่งเต็มศกัยภาพ เป็นไปตามมาตรฐานทีรัฐกาํหนด และตรงกบัความตอ้งการ

ของประชาชนในทอ้งถิน (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ
น. 2547 : 1)  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2548 : 5 - 6) ไดก้ล่าววา่ หลกัการจดัการศึกษาปฐมวยัยงัเนน้   
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพฒันาครอบครัวเด็กทุกประเภท ทั.งเด็กปกติ เด็กดอ้ยโอกาส 
ใหเ้ด็กไดพ้ฒันาอยา่งเป็นองคร์วม โดยมีผูใ้หญ่ในชุมชนเป็นผูเ้ชื
อมโยงองคค์วามรู้ให้แก่เด็ก ทั.งยงั
เปิดโอกาสให้เด็กไดพ้ฒันาอยา่งเป็นองคร์วม โดยผา่นการเล่นซึ
 งเป็นพฒันาการตามธรรมชาติของ
เด็กและผา่นกิจกรรมที
เหมาะสมกบัวยัเด็กเล็ก โดยมีผูใ้หญ่เป็นแบบอยา่งที
ดีของการเรียนรู้ การจดั
ประสบการณ์ต่าง ๆ ในการเรียนรู้ที
สามารถดาํรงชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างมีคุณภาพและมีความสุข  
ซึ
 งตอ้งไดรั้บการประสานความร่วมมือจากครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษา แนวทางดงักล่าวขา้งตน้
นาํมาสู่การจดัการศึกษาปฐมวยั ดงันี.   
 1. การสร้างหลกัสูตรที
เหมาะสม การพฒันาหลกัสูตรพิจารณาจากวยัและประสบการณ์

ของเด็กเป็นหลกัสูตรที
มุ่งเนน้การพฒันาเด็กทุกดา้น ทั.งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

และลกัษณะนิสัย โดยอยูบ่นพื.นฐานของประสบการณ์เดิมที
มีอยูแ่ละประสบการณ์ใหม่ที
เด็กจะไดรั้บ 
ซึ
 งตอ้งเป็นหลกัสูตรที
ให้โอกาสทั.งเด็กปกติ เด็กดอ้ยโอกาสและเด็กพิเศษ ไดพ้ฒันารวมทั.งยอมรับ

ในวฒันธรรมและภาษาของเด็ก พฒันาเด็กให้รู้สึกเป็นสุขในปัจจุบนั มิใช่เพียงเพื
อเตรียมเด็ก
สาํหรับอนาคตขา้งหนา้เท่านั.น 

 2. การสร้างสภาพแวดลอ้มที
เอื.อต่อการเรียนรู้ของเด็ก สภาพแวดลอ้มที
เอื.อต่อการเรียนรู้

จะต้องอยู่ในสภาพที
สนองความตอ้งการ ความสนใจของเด็กทั.งภายในและภายนอกห้องเรียน        
ผูส้อนจะต้องจดัสภาพแวดล้อมให้เด็กได้อยู่ในที
ที
สะอาด ปลอดภยั อากาศสดชื
น ผ่อนคลาย        

ไม่เครียด มีโอกาสออกกาํลงักายและพกัผอ่น มีสื
อ มีของเล่นที
หลากหลายเหมาะสมกบัวยัให้เด็ก    
มีโอกาสไดเ้ลือกเล่น เรียนรู้เกี
ยวกบัตนเองและโลกที
เด็กอยู่ รวมทั.งพฒันาเกี
ยวกบัการอยู่ร่วมกบั  

คนอื
นในสังคม ดงันั.นสภาพแวดลอ้มทั.งภายในและภายนอกห้องเรียนจึงเป็นเสมือนหนึ
 งสังคม     

ที
มีคุณค่าสําหรับเด็กแต่ละคน จะเรียนรู้และสะทอ้นให้เห็นวา่บุคคลในสังคมเห็นความสําคญัของ
การอบรมเลี.ยงดูและใหก้ารศึกษากบัเด็กปฐมวยั 
 3. การจดักิจกรรมที
ส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก ผูส้อนมีความสําคัญ      
ต่อการจดักิจกรรมพฒันาเด็กอย่างถูก ผูส้อนตอ้งเปลี
ยนบทบาทจากผูบ้อกความรู้หรือสั
งให้เด็ก    
ทาํมาเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในทางการจดัสภาพแวดลอ้ม ประสบการณ์และกิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการและการเรียนรู้ร่วมกบัเด็ก ส่วนเด็กเป็นผูล้งมือกระทาํ การเรียนรู้และคน้พบดว้ยตนเอง 
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ดงันั.นผูส้อนจะตอ้งยอมรับ เห็นคุณค่า รู้จกัและเขา้ใจเด็กแต่ละคนที
ดูแลรับผิดชอบก่อน เพื
อจะได้
วางแผนสร้างสภาพแวดล้อมและจัดกิจกรรมที
จะส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก           
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 4. การบูรณาการการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ในระดบัปฐมวยั ยึดหลกัการบูรณาการที
วา่
หนึ
งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ไดห้ลายหลากกิจกรรม หนึ
งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ไดห้ลายทกัษะ 
และหลายประสบการณ์สําคญั ดงันั.นเป็นหน้าที
ของผูส้อนจะต้องวางแผนการจดัประสบการณ์     
ในแต่ละวนัให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นที
หลากหลายกิจกรรม หลากหลายทักษะ หลากหลาย    
ประสบการณ์สาํคญัอยา่งเหมาะสมกบัวยัและพฒันาการ เพื
อให้บรรลุจุดหมายของหลกัสูตรแกนกลาง
ที
กาํหนดไว ้
 5. การประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก การประเมินเด็กปฐมวยัยึดวิธีการ
สังเกตเป็นส่วนใหญ่ ผูส้อนจะตอ้งสังเกตและประเมินผลทั.งการสอนของตนเองและพฒันาการ   
การเรียนรู้ของเด็กว่าได้บรรลุตามจุดประสงค์และเป้าหมายที
วางไวห้รือไม่ ผลที
ได้รับจาก          
การสังเกตพฒันาการจากข้อมูลเชิงบรรยาย จากการรวบรวมผลงาน การแสดงออกในสภาพ           
ที
เป็นจริง ข้อมูลจากครอบครัวของเด็ก ตลอดจนการที
เด็กประเมินตนเองหรือผลงานสามารถ   
บอกไดว้า่เกิดการเรียนรู้และมีความกา้วหนา้เพียงใด ขอ้มูลจากการประเมินพฒันาการจะช่วยผูส้อน
ในการวางแผนการจดักิจกรรมชี. ให้เห็นความตอ้งการพิเศษของเด็กแต่ละคน ใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
สื
อสารกับพ่อแม่ ผูป้กครองเด็ก และขณะเดียวกันยงัใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัด        
การศึกษาใหก้บัเด็กในวยันี.ไดอี้กดว้ย 
 6. ความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัครอบครัวของเด็ก เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกนั 
ทั.งนี. เนื
องจากสภาพแวดลอ้มที
เด็กเจริญเติบโตขึ.นมา ผูส้อน พ่อแม่และผูป้กครองของเด็กจะตอ้ง   
มีการแลกเปลี
ยนขอ้มูล ทาํความเขา้ใจพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก ตอ้งยอมรับและร่วมมือกนั
รับผิดชอบหรือถือหุ้นส่วนที
จะตอ้งช่วยกนัพฒันาเด็กให้บรรลุเป้าหมายที
ตอ้งการร่วมกนั ดงันั.น    
ผูส้อนจึงมิใช่จะแลกเปลี
ยนความรู้กบัพ่อแม่ผูป้กครองเกี
ยวกบัการพฒันาเด็กเท่านั.น ผูป้กครอบ 
เป็นผูก้าํหนดเนื.อหาหลกัสูตรตามความตอ้งการ โดยคาํนึงถึงหลกัการจดัที
เหมาะสมกบัวยัของเด็ก 
 จากแนวคิดพื.นฐานในการจดัการศึกษา สรุปไดว้า่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ
นมีหน้าที

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สร้างหลกัสูตร สภาพแวดลอ้มที
เหมาะสม บูรณาการการเรียนรู้ มีการ
ประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัครอบครัวของเด็ก 
เพื
อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที
รัฐกาํหนด และตรงตามความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิ
น 
 การจัดตั0งศูนย์พฒันาเด็กเลก็ในจังหวดัจันทบุรี 
 การจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี มีแนวทางการจดัตั.งตามรูปแบบ
ของการจดัการศึกษาขององค์การปกครองส่วนทอ้งถิ
นซึ
 งยึดถือหลกัเกณฑ์ในการจดัการศึกษา     
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ในระดบัปฐมวยั คือ มีรูปแบบและหลกัเกณฑ์การจดัการศึกษาปฐมวยั ดงันี.  (กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนทอ้งถิ
น. 2549 : 12 - 13)  
 1. รูปแบบ 
  1.1 รูปแบบที
 1 ปฐมวยัหลักสูตร 1 ปี เด็กที
เข้าเรียนตอ้งมีอายุ 4 ปีบริบูรณ์ถึง 5 ปี 
หรือมีอายกุ่อนเกณฑภ์าคบงัคบั 1 ปี 
  1.2 รูปแบบที
 2 ปฐมวยัหลกัสูตร 2 ปี ประกอบดว้ย ชั.นอนุบาลปีที
 1 และชั.นอนุบาล 
ปีที
 2 เด็กที
เขา้เรียนชั.นอนุบาลปีที
 1 ตอ้งมีอาย ุ4 ปีบริบูรณ์ถึง 5 ปี 
  1.3 รูปแบบที
 3 ปฐมวยัหลกัสูตร 3 ปี ประกอบดว้ย ชั.นอนุบาล  3 ขวบ  ชั.นอนุบาล   
ปีที
 1 และชั.นอนุบาลปีที
 2 เด็กที
เขา้เรียนอนุบาล 3 ขวบ ตอ้งมีอาย ุ3 ปีบริบูรณ์ 
 2. หลกัเกณฑ ์
  2.1 การเปิดชั.นปฐมวยัหลกัสูตร 1 ปี และเปิดชั.นปฐมวยัหลกัสูตร 2 ปี จะตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์ดงันี.  
   2.1.1 การนบัอายใุหน้บัถึงวนัเปิดภาคเรียนที
 1 
   2.2.2 จาํนวนนกัเรียนต่อห้องเรียน ควรมีจาํนวน 5 - 30 คน กรณีน้อยกว่า 15 คน 
ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
   2.2.3 มีครูเพียงพอ มีความรู้ความสามารถในการจดัประสบการณ์ให้กบัเด็กโดยมี
วฒิุทางอนุบาลศึกษา/ปฐมวยั หรือผา่นการอบรมเกี
ยวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยั 
   2.2.4 หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความรู้และความเขา้ใจ และเห็นความสําคญั
ของการจดัการศึกษาปฐมวยั 
   2.2.6 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความพร้อมที
จะเปิดชั.นเรียนตามหลกัเกณฑที์
กาํหนดไว ้
  2.2 การเปิดปฐมวยัหลกัสูตร 3 ปี จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี.  
   2.2.1 จาํนวนนกัเรียนต่อหอ้งเรียนจะตอ้งมีไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่เกิน 20 คน 
   2.2.2 นกัเรียนมีอาย ุ3 ปีบริบูรณ์ โดยนบัวนัเปิดเรียนภาคเรียนที
 1 
   2.2.3 มีครูเพียงพอและผูดู้แลเด็กมีประสบการณ์ในการสอนเด็กปฐมวยัมาแล้ว
อยา่งนอ้ย 2 ปี 
   2.2.4 มีครูพี
เลี. ยงช่วยครูดูแลเด็ก 1 คนต่อห้อง ในกรณีที
นักเรียน 10 คนขึ.นไป     
ผูดู้แลเด็กตอ้งมีอาย ุ15 ปีบริบูรณ์ มีพื.นฐานความรู้ขั.นตํ
าชั.น ม.3 ขึ.นไปหรือเทียบเท่า และผา่นการอบรม
ตามหลกัสูตรผูดู้แลเด็ก มีสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจที
อ่อนโยน ผา่นการตรวจสุขภาพก่อนปฏิบติังาน
เป็นพี
เลี. ยงดูแลเด็ก ได้แก่เอกซเรย์ปอด ตรวจพยาธิลาํไส้ ตรวจเลือดซิฟิลิส ภูมิคุ้มกนับกพร่อง 
(HIV) ตบัอกัเสบไวรัสบี (HB) เป็นตน้ 
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   2.2.5. หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความรู้ความเขา้ใจ และเห็นความสําคญัของ 

การจดัการศึกษาปฐมวยั 

   2.2.6 ผูป้กครองและชุมชนมีความต้องการและพร้อมที
จะให้การสนับสนุน      

การจดัการศึกษาระดบันี. ทุกดา้น 

 3. การจดัตั.งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

  การจดัตั.งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพื
อให้สอดคล้องเหมาะสมกบัสภาพของแต่ละพื.นที
  

และเป็นไปตามระเบียบปฏิบติัของกรมการปกครอง ควรดาํเนินการดงันี.  (กรมการปกครอง. 2545 : 4) 

  3.1 สํารวจความตอ้งการของชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ
นดาํเนินการสํารวจ

ความตอ้งการของชุมชนในประเด็นต่อไปนี.  ความตอ้งการใหจ้ดัตั.งศูนย ์ความตอ้งการในการส่งเด็ก

เขา้เรียน สิ
งที
ตอ้งการใหศู้นยจ์ดับริการ 

  3.2 พิจารณาเลือกรูปแบบการจัดตั. งศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กตามความเหมาะสมของ         

แต่ละพื.นที
 เนื
องจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ
นมีความหลากหลายในศกัยภาพด้านทรัพยากร   

และเศรษฐกิจการกาํหนดรูปแบบการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จึงอาจแตกต่างกนัตามลกัษณะ

สภาพของชุมชนและความพร้อมดา้นทรัพยากรบุคคล สถานที
 และเศรษฐกิจของแต่ละพื.นที
 

  3.3 จดัทาํแผนงานและจดัทาํญตัติเพื
อขอความเห็นชอบจากสภาทอ้งถิ
น นาํโครงการ

จัดตั. งศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กบรรจุในแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ
นว่าด้วย การจัดตั. ง          

และบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

  3.4 จดัทาํระเบียบ ขอ้บงัคบั ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ
น ว่าด้วยการจดัตั.งและ

บริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

  3.5 จดัทาํประกาศจดัตั.งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
น รูปแบบ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กแบบที
 1 บริหารจดัการโดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ
น ดงัภาพประกอบ 2     

และรูปแบบศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กแบบที
 2 บริหารจดัการโดยผูแ้ทนชุมชน ดงัภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ  2  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กรูปแบบที
 1 บริหารจดัการโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
น 
ที
มา : กรมการปกครอง. 2545 : 5 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ  3  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กรูปแบบที
 2 บริหารจดัการโดยผูแ้ทนชุมชน 
ที
มา : กรมการปกครอง. 2545 : 6  

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
น 
(เทศบาล/อบจ/อบต) 

กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุข กอง……….. 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
(หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก) 

 

คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
(แต่งตั.งจากชุมชน 5) 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
น 
(อบจ./เทศบาล/อบต.) 

คณะกรรมการบริหาร 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจาํนวน 3 - 5 คน 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
(หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก) 
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 ดงันั.นการจดัตั.งศูนยพ์ฒันาเด็กในจงัหวดัจนัทบุรี สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
น จะมี
รูปแบบและหลกัเกณฑที์
สอดคลอ้ง เหมาะสมตามสภาพของแต่ละพื.นที
 เป็นไปตามระเบียบปฏิบติั
ของกรมการปกครอง มีการสํารวจความต้องการของชุมชน พิจารณาเลือกรูปแบบการจัดตั. ง        
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยมีการจดัระเบียบ ขอ้บงัคบั แผนงาน และจดัทาํญตัติเพื
อขอความเห็นชอบ
จากสภาทอ้งถิ
น นาํโครงการจดัตั.งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบรรจุในแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
น 
วา่ดว้ยการจดัตั.งและบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 

มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเลก็ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  
 ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายวา่ดว้ยแผนและขั.นตอนการกระจายอาํนาจ 
ในปัจจุบนัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ
นไดจ้ดัตั.ง และดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พร้อมทั.งรับ 
ถ่ายโอนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซึ
 งเดิมอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ โดยองค์กร 
ปกครองส่วนทอ้งถิ
นมีหนา้ที
รับผิดชอบในการส่งเสริมและพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในทุก ๆ ดา้น 
เพื
อให้เด็กได้รับการพฒันาอย่างเต็มตามศกัยภาพ ทั.งนี. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ
น        
ไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัในการจดัทาํมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ
น เพื
อสามารถดาํเนินการพฒันาเด็กไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และเหมาะสม ซึ
 งจะเป็นแนวทาง
ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
นถือปฏิบติัในการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต่อไป สําหรับมาตรฐาน          
ดงักล่าว ไดร้วบรวม และจดัทาํขึ.น จาํแนกออกเป็นมาตรฐานการดาํเนินงาน 6 ดา้น ประกอบดว้ย 
(สาํนกัประสานและพฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถิ
น. 2553 : 1 - 57) 
 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็  
 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ
นมีหน้าที
รับผิดชอบการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก      
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพตามหลกัวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั
งการที
เกี
ยวขอ้ง      
โดยความร่วมมือสนบัสนุนของประชาชนในชุมชนทอ้งถิ
นนั.น ๆ แบ่งการบริหารจดัการเป็น 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงาน ดา้นการบริหารงบประมาณ และดา้นการบริหารบุคคล  
 การบริหารงาน  
 1. การจดัตั.งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
นใดประสงคจ์ะจดัตั.งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตอ้งมีความพร้อม
ดา้นงบประมาณ อาคารสถานที
 และกาํหนดใหมี้โครงสร้างส่วนราชการรวมทั.งบุคลากรที
รับผิดชอบ 
ไดแ้ก่ ส่วน/กอง/สาํนกัการศึกษา โดยใหด้าํเนินการตามขั.นตอน ดงันี.  
  1.1 จดัเวทีประชาคม เพื
อสํารวจความตอ้งการของชุมชนในการจดัตั.งศูนยพ์ฒันา   
เด็กเล็ก และตอ้งมีจาํนวนเด็กเล็กอาย ุ2 - 5 ปี ที
จะเขา้รับบริการไม่นอ้ยกวา่ 20 คน  
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  1.2 จดัทาํโครงการและแผนจดัตั.งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ขอความเห็นชอบสภาทอ้งถิ
น  
  1.3 จดัทาํประกาศจดัตั.งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
  1.4 จดัทาํแผนดาํเนินงานไดแ้ก่ สํารวจสํามโนประชากรเด็กเล็กอายุ 2 - 5 ปี แผนรับ  
นกัเรียน จดับุคลากร การจดัชั.นเรียน และการงบประมาณ เป็นตน้  
  1.5 จดัทาํระเบียบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ
นวา่ดว้ยการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก  
  1.6 รายงานการจดัตั.งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหก้รมสิ
งเสริมการปกครองทอ้งถิ
นทราบ  
  กรณีที
ไม่มีสถานที
 ก่อสร้างเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ
น ต้องได้รับ         
ความยินยอมจากเจา้ของกรรมสิทธิ} อนุญาตให้ใช้สถานที
ก่อสร้าง และการบริหารจดัการศูนยฯ์      
แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
น  
 2. การยา้ย/รวมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
  2.1 จดัเวทีประชาคม เพื
อสาํรวจความตอ้งการของชุมชน  
  2.2 ให้คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กนาํเรื
องเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั
ตามลาํดบั เพื
อให้ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ
นพิจารณาเสนอของความเห็นชอบจาก       
สภาทอ้งถิ
น  
  2.3 จดัทาํแผนการยา้ย/รวมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
  2.4 จดัทาํประกาศยา้ย/รวมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
  2.5 รายงานการยา้ย/รวมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหก้รมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ
นทราบ  
 3. การยุบเลิกศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ให้คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กศึกษา
วเิคราะห์เหตุผลความจาํเป็นในการยบุเลิกศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และเสนอองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
น
ตน้สังกดัเพื
อดาํเนินการ ตามขั.นตอนต่อไปนี.   
  3.1 จดัเวทีประชาคม เพื
อสาํรวจความตอ้งการของชุมชน  
  3.2 นาํผลการประชาคมพิจารณาเสนอผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
นเพื
อเสนอ
ขอความเห็นชอบจากสภาทอ้งถิ
น  
  3.3 จดัทาํประกาศยบุเลิกศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโดยใหมี้ผลเมื
อสิ.นสุดภาคเรียน 
  3.4 รายงานการยบุเลิกศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหก้รมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ
นทราบ  
 4. การให้บริการ การอบรมเลี.ยงดู การจดัประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที
ให้การอบรมเลี. ยงดูจัดประสบการณ์และส่งเสริมพฒันา       
การเรียนรู้ให้เด็กเล็กไดรั้บการพฒันา ทั.งดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาที
เหมาะสม
ตามวยัตามศกัยภาพของเด็กแต่ละคน ดงันั.น ระยะเวลาการจดัการเรียนรู้และแนวทางการจดั       
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การเรียนรู้ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจึงตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนื
องและเหมาะสมเพื
อให้เด็กเล็กไดรั้บ
การศึกษาและพฒันาเป็นไปตามวยัแต่ละ ช่วงอาย ุสอดคลอ้งกบัสังคม วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ
น 
และหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั ใหเ้ด็กเล็กพร้อมที
จะเขา้รับการศึกษาในระดบัที
สูงขึ.นต่อไป  
 5. การปฏิบติังาน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการกาํหนดแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุน
การดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในดา้นต่าง ๆ ให้ไดคุ้ณภาพและมาตรฐานการดาํเนินงานของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตามนโยบายและแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
น พร้อมทั.งส่งเสริม
สนบัสนุนให้บุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ผูป้กครอง ชุมชนและสังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม   
ในการจดัการศึกษา และพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
 การบริหารงบประมาณ  
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
นบริหารงบประมาณศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ที
ไดรั้บการอุดหนุน
จากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ
น จากเงินรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
น และเงินรายได้
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตามแนวทางดงันี.   
 1. งบประมาณที
ไดรั้บการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ
น   
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ
นจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้องค์การปกครอง         
ส่วนทอ้งถิ
น นาํไปใชจ่้าย ดงันี.  
  1.1 ค่าอาหารเสริม (นม)  
  1.2 ค่าอาหารกลางวนั  
  1.3 ค่าตอบแทน และค่าครองชีพของบุคลากร  
  1.4 เงินประกนัสังคม ของบุคลากร  
  1.5 ค่าวสัดุการศึกษา  
  1.6 ค่าพาหนะนาส่งเด็กไปสถานพยาบาล  
  1.7 ทุนการศึกษา หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต/ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาการศึกษาปฐมวยั 
ตามโครงการความร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต และกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ
น  
  1.8 อื
น ๆ  
  โดยดาํเนินการเบิกจ่ายรายการต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารจดัสรร  
 2. งบประมาณเงินรายไดข้ององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ
น  
  การจดัหางบประมาณศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
นโดยวิธีการ 
ดงันี.   
  2.1 จดัทาํแผนพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ระยะ 3 ปี เพื
อนาํเขา้สู่แผนพฒันาการศึกษา 
และแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
น เสนอขอความเห็นชอบสภาทอ้งถิ
น  
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  2.2 จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ  
  2.3 จดัทาํแผนจดัหาพสัดุรายปี  
  2.4 จดัทาํแผนจดัหาพสัดุ  
  2.5 ดาํเนินการจดัซื.อจดัจา้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุฯ  
  2.6 จดัทาํสมุดคุมงบประมาณรายจ่ายในหมวดรายจ่ายต่าง ๆ เพื
อการรายงานและ    
การตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณ  
 3. งบประมาณเงินรายไดข้องศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
  ดาํเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการนาํเงินรายได้
ของสถานศึกษาไปจดัสรรเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาในสถานศึกษา สังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ
น พ.ศ. 2551 และหนงัสือสั
งการที
เกี
ยวขอ้ง  
 4. การจดัหาสื
อ หนงัสือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียน และอื
น ๆ ที
เกี
ยวขอ้ง มีวิธีดาํเนินการ      
ดงันี.   
  4.1 แต่งตั.งคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกสื
อ หนงัสือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียน วสัดุ
พฒันาเด็ก ประกอบดว้ย ผูอ้านวยการสํานกั/กอง/หวัหนา้ส่วนการศึกษา หรือผูแ้ทน เป็นประธาน 
หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ศึกษานิเทศก์ นกัวิชาการศึกษา ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการศึกษา ผูท้รงคุณวุฒิ
ดา้นสาธารณสุข และผูแ้ทนผูป้กครองในจาํนวนที
เหมาะสม เป็นกรรมการ 
  4.2 แจ้งหัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก/ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กสํารวจ            
ความตอ้งการในการใชสื้
อ หนงัสือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียน และอื
น ๆ ที
เกี
ยวขอ้งโดยให้คาํนึงถึง
ความปลอดภยั ประโยชน์ ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัจิตวทิยาการเรียนรู้ของเด็กเล็กแต่ละวยั  
  4.3 ขออนุมติัจดัซื.อจดัจา้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุขององคก์าร
ปกครองส่วนทอ้งถิ
น  
  4.4 จดัทาํทะเบียนควบคุมวสัดุและครุภณัฑ ์ 
  4.5 ดาํเนินการเบิกจ่ายสื
อ หนงัสือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียน ที
ไดม้าให้กบัหัวหน้า     
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก/ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก  
 5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปฏิบติัตามระเบียบ ดงัต่อไปนี.   
  5.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง       
ส่วนทอ้งถิ
น พ.ศ. 2541 แกไ้ขเพิ
มเติม (ฉบบัที
 2 และ 3) พ.ศ. 2543  
  5.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน       
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
น พ.ศ. 2547 และที
แกไ้ขเพิ
มเติม 
(ฉบบัที
 2) พ.ศ. 2548  
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  5.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของ    
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง           
ส่วนทอ้งถิ
น พ.ศ. 2551  
  5.4 ระเบียบ หนงัสือสั
งการของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครอง      
ส่วนทอ้งถิ
น และหนงัสือสั
งการอื
น ๆ ที
เกี
ยวขอ้ง  
 การบริหารงานบุคคล  
 กรณีที
เป็นพนกังานจา้ง  
 1. การสรรหา/เลือกสรร และการปรับสถานภาพ  
  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ
นมีหน้าที
ดาํเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื
อเป็น
พนกังานจา้งตามมาตรฐานและหลกัเกณฑท์ั
วไปที
คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนทอ้งถิ
นกาํหนด 
โดยยึดหลกัสมรรถนะความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคญั มีการ
กาํหนดให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 1 อตัรา มีอตัราครูผูดู้แลเด็กเป็นไปตาม
สัดส่วน (ครู : นกัเรียน) 1 : 20 หากมีเศษตั.งแต่ 10 คน ขึ.นไป ให้เพิ
มครูผูดู้แลเด็กไดอี้ก 1 คน      
โดยจดัการศึกษาหอ้งละ 20 คน  
 2. การกาํหนดค่าตอบแทน สิทธิ สวสัดิการ  
  ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
นกาํหนดค่าตอบแทน สิทธิ และสวสัดิการของหวัหนา้
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก และผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนกังานส่วนทอ้งถิ
น หนงัสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ
น และหนงัสือ
สั
งการอื
น ๆ ที
เกี
ยวขอ้ง  
 3. การประเมินผลการปฏิบติังาน  
  การประเมินผลการปฏิบติังานของหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก และผูช่้วย
ครูดูแลเด็ก เพื
อนาํผลการประเมินไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาในเรื
องการเลื
อนค่าตอบแทน 
การต่อสัญญาจา้ง และอื
น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนทอ้งถิ
น   
เรื
องมาตรฐานทั
วไปเกี
ยวกบัพนกังานจา้ง หนงัสือกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ
น และหนงัสือสั
งการอื
น ๆ ที
เกี
ยวขอ้ง  
 4. การพฒันาบุคลากร  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ
นจัดให้มีการปฐมนิเทศหัวหน้าศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็ก           
ครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กที
ได้รับการแต่งตั. งใหม่รวมทั.งการอบรมและศึกษาดูงาน        
การนิเทศติดตามการดาํเนินงานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และส่งเสริมสนบัสนุนการให้ทุนการศึกษา
แก่หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก ผูช่้วยผูดู้แลเด็ก และพนกังานจา้งในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
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ตามหลักเกณฑ์และฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ
น พฒันาความรู้และทกัษะ          
ในการปฏิบติังานอยา่งต่อเนื
องเพื
อยกระดบัคุณภาพการศึกษา และการปฏิบติังานที
มีประสิทธิภาพ  
 จากการศึกษามาตรฐานดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สรุปไดว้่า มาตรฐาน
ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงาน มีการ
กาํหนดแนวทางการส่งเสริม สนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามนโยบายไดอ้ยา่งมี
คุณภาพและมาตรฐาน โดยการสนบัสนุนให้ผูป้กครอง ชุมชน และสังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม   
ในการจดัการศึกษา ด้านบริหารงบประมาณ มีการส่งเสริมสนับสนุนเด็กให้ได้รับการบริการ        
ในเรื
 องของอาหาร สื
อ และอุปกรณ์การศึกษา โดยให้คาํนึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์          
ให้สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของเด็ก ดา้นบริหารบุคคล มีการจดัสรรครูผูดู้แล ที
มีความรู้และทกัษะ
ในการปฏิบติังานที
มีประสิทธิภาพ  

 ด้านบุคลากร  

 บุคลากรที
เกี
ยวขอ้งในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ประกอบดว้ย หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก        
ครูผูดู้แลเด็ก ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ผูป้ระกอบอาหาร ภารโรง และพนกังานจา้งที
ปฏิบติัหนา้ที
อื
น      
จะตอ้งมีคุณสมบติั บทบาทหนา้ที
และความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ที
เพื
อให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ
นมีศกัยภาพในการจดัการศึกษา อบรม เลี. ยงดู และส่งเสริม
พฒันาการสาํหรับเด็กเล็กไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการดว้ยความเหมาะสมอยา่งมีคุณภาพ  
 1. หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
  ในกรณีสถานภาพเป็นขา้ราชการ/พนักงานครูส่วนทอ้งถิ
นตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะ
สาํหรับผูด้าํรงตาํแหน่งดงัต่อไปนี.  
  1.1 มีคุณวุฒิไม่ตํ
 ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา            
หรือปฐมวยั หรือทางอื
นที
 ก.ท. กาํหนดเป็นคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งนี.  และ  
  1.2 ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี
ยวกับการทางานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวยั       
ของทอ้งถิ
นติดต่อกนัมาแลว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบติังานจากนายจา้ง      
หรือหน่วยงาน ซึ
 งระบุถึงลกัษณะงานและระยะเวลาที
ไดป้ฏิบติังาน และ  
  1.3 มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู  
  ในกรณีมีสถานภาพเป็นพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ
น มีคุณสมบัติ       
การคดัเลือกและแต่งตั.งตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ
น ที
 มท 0893.4/ว61 ลงวนัที
    
10 มกราคม 2551 หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ
น ด่วนมาก ที
 มท 0893.4/ว476 ลงวนัที
    
3 มีนาคม 2551 หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ
น ที
 มท 0893.4/1612 ลงวนัที
 18 สิงหาคม 
2552 และหนงัสือสั
งการอื
น ๆ ที
เกี
ยวขอ้ง  
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  บทบาทหนา้ที
ความรับผดิชอบของหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
  หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก รวมถึง    

การดาํเนินงานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที
วางไวอ้ย่างถูกตอ้ง      
ตามหลกัวิชาการ ไดแ้ก่ งานบุคลากรและการบริหารจดัการ งานอาคารสถานที
และสิ
งแวดลอ้ม  

งานวชิาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร งานการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน งานธุรการ 

การเงินและพสัดุ และงานอื
นที
เกี
ยวขอ้งหรือที
ไดรั้บมอบหมาย โดยมีรายละเอียด ดงันี.   
  1. รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก รวมถึง การดาํเนินงานในศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็กให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบาย แผนงาน และวตัถุประสงค์ของ         
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

  2. วางแผนพฒันาการศึกษา ประเมินและจดัทาํรายงานเกี
ยวกบัการดาํเนินงาน       

ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เช่น จดัทาํแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพฒันา 
ศูนยเ์ด็กเล็กทุกดา้นอยา่งต่อเนื
อง  

  3. จดัทาํและพฒันาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั การจดักระบวนการเรียนรู้การพฒันา
สื
อ นวตักรรม เทคโนโลย ีและการวดัผลประเมินผล 
  4. จดัทาํภาระงานของบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลการปฏิบติังาน 
ตามมาตรฐานดา้นบุคลากรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเนื
อง  
  5. ประสานความร่วมมือกบัชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื
อการศึกษาและพฒันา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
  6. เป็นผูแ้ทนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในกิจการทั
วไป และประสานเครือข่ายการพฒันา
เด็กปฐมวยั  
  7. นิเทศ ส่งเสริมสนบัสนุน การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็กและ      
ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก  
  8. จดัทาํระบบประกนัคุณภาพภายในและรายงานประเมินตนเอง  
  9. ปฏิบติังานอื
นที
เกี
ยวขอ้งหรือที
ไดรั้บมอบหมาย  
 2. ครูผูดู้แลเด็ก  
  ในกรณีมีสถานภาพเป็นขา้ราชการ/พนักงานครูส่วนทอ้งถิ
นตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะ
สาํหรับผูด้าํรงตาํแหน่งดงัต่อไปนี.  
  2.1 มีคุณวุฒิไม่ตํ
ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอื
นที
 ก.ท.
กาํหนดเป็นคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งนี.  และ  
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  2.2 ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี
ยวกับการทํางานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวยั        

ของทอ้งถิ
นติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี โดยมีหนงัสือรับรองการปฏิบติังานจากนายจา้งหรือ

หน่วยงานซึ
งระบุถึงลกัษณะงานและระยะเวลาที
ไดป้ฏิบติังาน และ  

  2.3 มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู  

  ในกรณีสถานภาพเป็นพนกังานจา้งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ
นให้มีคุณสมบติั

การคดัเลือกและแต่งตั.งตามที
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ
นกาํหนด  

  บทบาทหนา้ที
ความรับผดิชอบของผูดู้แลเด็ก 

  ปฏิบติัหนา้ที
เกี
ยวกบัการจดัประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พฒันาผูเ้รียน 

ปฏิบติังานทางวชิาการของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และปฏิบติัหนา้ที
อื
นตามที
ไดรั้บมอบหมายดงันี.   

  1. ปฏิบติังานเกี
ยวกบัการจดัประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน

ดว้ยวธีิการที
หลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

  2. จดัอบรมสั
งสอนและจดักิจกรรมเพื
อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะที
พึงประสงค ์

และคุณลกัษณะตามวยั 

  3. ปฏิบติังานวชิาการของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

  4. ปฏิบติังานเกี
ยวกบัการจดัระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน  

  5. ปฏิบติังานความร่วมมือกบัเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั  

  6. อบรมเลี.ยงดูและจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลกัสูตรกาํหนด  

  7. จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

  8. จดัทาํแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  

  9. จดัทาํวจิยัในชั.นเรียน  

  10. จดัหา/ผลิตสื
อ นวตักรรมการเรียนการสอน  

  11. จดัทาํเครื
องมือวดัแลประเมินผล  

  12. ประสานสัมพนัธ์ระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กกบัผูป้กครอง ชุมชน  

  13. พฒันาตนเองใหมี้ความกา้วหนา้ทางวชิาการและเทคโนโลย ีเพื
อพฒันาผูเ้รียน  

  14. จดัใหมี้การประเมินพฒันาการผูเ้รียน  

  15. จดัระบบธุรการในชั.นเรียน  

  16. รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบติังานตามลาํดบั  

  17. ปฏิบติังานอื
นตามที
ไดรั้บมอบหมาย  
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 3. ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก  
  ผูมี้คุณสมบติัทั
วไปและคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่งตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนกังานส่วนทอ้งถิ
นกาํหนด และระเบียบ หนงัสือสั
งการอื
น ๆ ที
เกี
ยวขอ้ง สถานภาพ เป็นพนกังาน
จา้งทั
วไป/พนกังานจา้งตามภารกิจ  
  บทบาทหนา้ที
ความรับผดิชอบของผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก  
  1. สนบัสนุนช่วยเหลือการปฏิบติังานร่วมกบัครูผูดู้แลเด็ก  
  2. ปฏิบติัหนา้ที
อื
นตามที
ไดรั้บมอบหมาย  
  พนกังานจา้งที
ปฏิบติัหนา้ที
อื
นในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
  ประกอบดว้ย  
  1. ธุรการ/การเงิน/พสัดุ  
  2. ผูป้ระกอบอาหาร 
  3. ภารโรง  
  4. ยามรักษาความปลอดภยั  
  5. พนกังานจา้งตาํแหน่งอื
น ที
องคก์รปกครองส่วนถิ
นเห็นวา่จาํเป็น    
  มีคุณสมบติัทั
วไป และคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่งตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนกังานส่วนทอ้งถิ
นกาํหนด และระเบียบ หนงัสือสั
งการอื
น ๆ ที
เกี
ยวขอ้ง สถานภาพเป็นพนกังาน
จา้งทั
วไป/พนกังานจา้งตามภารกิจ  
  บทบาทหนา้ที
ความรับผดิชอบ  
  1. ธุรการ/การเงิน/พสัดุ มีบทบาทหนา้ที
 ดงันี.   
   1.1 ทาํหน้าที
ธุรการ การเงิน และพสัดุของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตามระเบียบ 
หนงัสือสั
งการอื
น ๆ ที
เกี
ยวขอ้ง  
   1.2 ปฏิบติัหนา้ที
อื
นตามที
ไดรั้บหมายจากหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
  2. ผูป้ระกอบอาหาร มีบทบาทหนา้ที
 ดงันี.   
   2.1 ประกอบอาหารให้ถูกสุขลกัษณะ ถูกอนามยั ตามหลกัโภชนาการสําหรับ   
เด็กเล็ก แต่งกายสะอาดเรียบร้อย มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อ จดัสถานที
ประกอบอาหารและ 
เครื
องครัวใหส้ะอาดเป็นระเบียบ มีการจดัเก็บขยะถูกสุขลกัษณะ  
   2.2 ปฏิบติัหนา้ที
อื
นตามที
ไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
  3. ภารโรง มีบทบาทหนา้ที
 ดงันี.   
   3.1 ทาํความสะอาด รักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลซ่อมแซม 
บาํรุงรักษาอาคารสถานที
 และทรัพยสิ์นให้อยูใ่นสภาพที
ใชง้านไดแ้ละมีความปลอดภยัสําหรับเด็ก
เล็ก ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
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   3.2 ปฏิบติัหนา้ที
อื
นตามที
ไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
  4. ยามรักษาความปลอดภยั มีบทบาทหนา้ที
 ดงันี.   
   4.1 ดูแลรักษาความปลอดภยัของทรัพยสิ์น บุคลากร และเด็กเล็กในศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็ก  
   4.2 ปฏิบติัหนา้ที
อื
นตามที
ไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
 จากการศึกษามาตรฐานดา้นบุคลากร สรุปไดว้า่ มาตรฐานดา้นบุคลากร คือ บทบาทหน้าที

ในการปฏิบติังานของบุคลากรที
มีความเกี
ยวข้องในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ประกอบด้วย หัวหน้า     
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีการดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที
วางไว ้ครูผูดู้แลเด็ก         
มีการส่งเสริมการเรียนรู้เพื
อพฒันาผูเ้รียน ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก มีการสนบัสนุนช่วยเหลือการปฏิบติังาน
ร่วมกบัครูผูดู้แลเด็ก ธุรการ/การเงิน/พสัดุ ปฏิบติัหน้าที
ตามที
ได้รับมอบหมาย ผูป้ระกอบอาหาร    
มีการประกอบอาหารให้ถูกสุขลกัษณะ ตามหลกัโภชนาการ ภารโรง มีการดูแลรักษาความสะอาด 
ซ่อมแซม บาํรุงรักษา อาคาร สถานที
 และทรัพยสิ์นให้อยูใ่นสภาพที
พร้อมใช้งาน และยาม มีการดูแล
ความปลอดภยัของทรัพยสิ์น บุคลากร และเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 ด้านอาคาร สถานที� สิ�งแวดล้อม และความปลอดภัย  
 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นสถานที
อบรมเลี.ยงดู จดัประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการ       
การเรียนรู้แก่เด็กเล็ก ดงันั.น ในการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร สถานที
 และจดัภูมิทศัน์         
สภาพแวดลอ้มทั.งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร และภายนอกอาคาร ตอ้งคาํนึงถึงความมั
นคง 
แข็งแรงถูกสุขลกัษณะ มีความเหมาะสมและปลอดภยัแก่เด็กเล็ก ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ     
ส่งเสริมพฒันาการเด็ก ให้ผูป้กครองมีความมั
นใจไวว้างใจ การก่อสร้างและพฒันาอาคารสถานที
 
สิ
งแวดลอ้ม และความปลอดภยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพฒันา     
เด็กเล็ก โดยการจดัสภาพแวดลอ้มที
ถูกสุขลกัษณะ อนัจะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงในการป้องกนั
การแพร่กระจายของโรคติดต่อ สามารถลดความเสี
ยงจากการเกิดอุบติัเหตุส่งเสริมความปลอดภยั
ให้กับเด็กและฝึกสุขนิสัยให้เด็กมีพฤติกรรมที
ถูกต้อง ซึ
 งเป็นพื.นฐานสําคญัของการเติมโต           
เป็นผูใ้หญ่ที
มีคุณภาพ   
 ดา้นอาคารสถานที
 ควรคาํนึงในเรื
องต่าง ๆ ดงันี.  
 1. สถานที
ตั.งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กควรอยู่ในพื.นที
มีขนาดเหมาะสม และไม่อยู่ในพื.นที
    
อาจเสี
ยงอนัตราย เช่น บริเวณขนถ่ายแก๊ส นา้มนั สารเคมีหรือสารพิษ ฌาปนกิจสถาน มลภาวะ   
ทางอากาศ แสงและเสียงที
มากเกินควร หากไม่สามารถหลีกเลี
ยงได ้ตอ้งมีมาตรการป้องกนัอุบติัภยั
ตามมาตรฐานความจาํเป็น และเหมาะสม 
 2. ไม่ควรอยูใ่กลถ้นน หรือใกลท้างรถไฟ โดยเฉพาะที
มีการจราจรคบัคั
ง หากมีความจาํเป็น 
ตอ้งสร้างใหห่้างจากแนวถนนไม่นอ้ยกวา่ 20 เมตร และมีรั. วป้องกนัอนัตราย  
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 3. พื.นที
ก่อสร้างควรเป็นพื.นที
สามารถรับนา้หนกัอาคารไดอ้ยา่งปลอดภยั และเป็นพื.นที

ที
นํ.าท่วมไม่ถึง  
 4. อาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ควรเป็นอาคารชั.นเดียว หากเป็นอาคาร 2 ชั.น ตอ้งมีมาตรการ
ป้องกนัอุบติัเหตุ อุบติัภยั และอคัคีภยัที
อาจเกิดขึ.น และความสูงของห้องจากพื.นถึงเพดานไม่นอ้ยกวา่ 
2.00 เมตร  
 5. ทางเขา้-ออกจากตวัอาคาร มีความกวา้งที
สามารถเคลื
อนยา้ยเด็กออกจากตวัอาคาร   
ไดส้ะดวกหากเกิดอุบติัภยั หรือภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ  
 6. ประตู-หน้าต่าง ตอ้งมีความแข็งแรง อยู่ในสภาพใชง้านไดดี้ มีขนาด และจาํนวน
เหมาะสมกับขนาดพื.นที
ของห้อง ความสูงของขอบหน้าต่าง ควรสูงจากพื.นไม่น้อยกว่า           
80,000 เซนติเมตร นบัจากพื.น และหนา้ต่างมีความกวา้งและความสูงไม่นอ้ยกวา่ 1 เมตร เพื
อให้เด็ก
มองเห็นสิ
งแวดลอ้มไดก้วา้งและชดัเจน ไม่ควรมีสิ
งกีดขวางใด ๆ มาปิดกั.นช่องทางลมและแสงสวา่ง  
 7. ไม่ลาดหรือชนัเกินไป ควรมีความกวา้งแต่ละช่วงไม่นอ้ยกวา่ 1 เมตร ลูกตั.งของบนัได
สูงไม่เกิด 17.5 เซนติเมตร ลูกนอนกวา้งไม่น้อยกวา่ 20 เซนติเมตร ลูกนอนกวา้งไม่นอ้ยกว่า          
20 เซนติเมตร บนัไดทุกขั.นตอ้งมีลูกกรงและราวบนัไดมีขนาดเหมาะสมกบัมือเด็ก และระยะห่าง
ของลูกกรงตอ้งไม่เกิน 17 เซนติเมตร ทั.งนี.  ใหค้าํนึงถึงความปลอดภยัของเด็กเป็นสําคญั เช่น ปิดกั.น
ช่องบนัไดและช่องลูกกรง บนัได (ช่องที
เป็นช่วงอนัตรายอยูร่ะหวา่ง 9 - 23 เซนติเมตร)  
 8. พื.นที
ใช้สอย ตอ้งจดัให้มีบริเวณพื.นที
ในอาคารที
สะอาด ปลอดภยั และเพียงพอ 
เหมาะสมกบัการทาํกิจกรรมของเด็ก เช่น การเล่น การเรียนรู้ การรับประทานอาหาร และการนอน
โดยแยกเป็นสัดส่วนจากห้องประกอบอาหาร ห้องส้วม และที
พกัของเด็กป่วย เฉลี
ยพื.นที
ใชส้อย 
2.00 ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คน หากไม่สามารถแยกเป็นแต่ละห้องได ้อาจจดัรวมเป็นห้องเอนกประสงค์
โดยใชพ้ื.นที
เดียวกนัแต่ต่างเวลา และปรับเปลี
ยนวสัดุอุปกรณ์ตามความเหมาะสม และขอ้จาํกดั   
ของพื.นที
 โดยมีแนวทาง 
 9. บริเวณพื.นที
สําหรับการนอน ตอ้งคาํนึงถึงความสะอาดเป็นหลกั อากาศถ่ายเท         
ไดส้ะดวก แลอุปกรณ์เครื
องใช้เหมาะสมกบัจาํนวนเด็ก มีพื.นที
เฉลี
ยประมาณ 2.00 ตารางเมตร     
ต่อเด็ก 1 คน โดยมีแนวทางในการจดัดาํเนินการ  
 10. จดัใหมี้การระบายอากาศที
ดี ปลอดโปร่ง ไม่มีเสียงรบกวน และแสงสวา่งไม่จา้เกินไป  
 11. อุปกรณ์เครื
องนอนต่าง ๆ  มีความสะอาด นาํไปปัดฝุ่ น ตากแดดอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 ครั. ง 
ที
นอน ผา้ปูที
นอน หมอน ปลอกหมอน ผา้ห่ม มีสภาพดี และมีเฉพาะเด็กแต่ละคน ทาํความสะอาด
อยา่งสมํ
าเสมอ อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 ครั. ง ดว้ยการซกั หรือผึ
งแดด เพื
อลดการแพร่ของเชื.อโรค  
 12. ตรวจตราดูแลไม่ใหมี้สัตว ์หรือแมลงต่าง ๆ มารบกวน ในบริเวณพื.นที
สาํหรับนอน  
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 13. บริเวณพื.นที
สําหรับการเล่นและพฒันาเด็ก สภาพพื.นที
ทุกห้องตอ้งไม่ลื
นและไม่ชื.น 
ควรเป็นพื.นไมห้รือวสัดุที
มีความปลอดภยัจากอุบติัเหตุ ทาํความสะอาดง่าย และอยู่ในสภาพที

สะอาดอยูเ่สมอ จดัวางสิ
งของ เครื
องใช ้ เช่น ตู ้โต๊ะ เป็นระเบียบ และมีการยึดติดกบัผนงัหรือพื.น 
อยา่งมั
นคง ในกรณีที
เครื
องใชน้ั.นลม้ไดง่้าย เหลี
ยม มุม ที
แหลมคมของเครื
องใชต่้าง ๆ ตอ้งหุ้ม   
ดว้ยวสัดุที
นุ่ม เพื
อป้องกนัการกระแทกของเด็ก  
 14. บริเวณพื.นที
รับประทานอาหาร ตอ้งคาํนึงความสะอาดเป็นหลกั มีอากาศถ่ายเท       
ไดส้ะดวก มีแสงสวา่งเหมาะสม มีอุปกรณ์เครื
องใชที้
เพียงพอ และเหมาะสมกบัจาํนวนเด็ก ทั.งนี.  
บริเวณห้องอาหาร โต๊ะ เกา้อี.  ที
ใชส้ําหรับรับประทานอาหาร ตอ้งทาํความสะอาดอยา่งสมํ
าเสมอ
และควรจดัใหมี้วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที
ใชมี้ขนาดเหมาะสมกบัเด็ก มีสภาพแขง็แรง และใชง้านไดดี้  
 15. บริเวณสถานที
ประกอบอาหารหรือห้องครัว ตอ้งแยกห่างจากบริเวณพื.นที
สําหรับ
เด็กพอสมควร มีเครื
องใชที้
จาํเป็น รวมทั.งที
ลา้ง และเก็บภาชนะเครื
องใชต่้าง ๆ ที
ถูกสุขลกัษณะ      
โดยเนน้เรื
องความสะอาดและความปลอดภยัเป็นหลกั  
 16. สถานที
เตรียม ปรุงอาหาร สะอาด เป็นระเบียบ และการขนส่งอาหารที
พร้อมบริโภค 
ตอ้งมีการปกปิด  
 17. ห้องปฐมพยาบาล ตอ้งแยกเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตูย้า เครื
องเวชภณัฑ์
ที
จาํเป็น และขณะอยูใ่นหอ้งปฐมพยาบาลเด็กตอ้งอยูใ่นสายตาของครูผูดู้แลเด็ก หรือผูช่้วยครูผูดู้แล
เด็กตลอดเวลา กรณีไม่สามารถจดัห้องปฐมพยาบาลเป็นการเฉพาะได ้ ตอ้งจดัให้มีที
ปฐมพยาบาล
แยกเป็นสัดส่วนตามความเหมาะสม  
 18. บริเวณพื.นที
สําหรับใชท้าํความสะอาดเด็ก ตอ้งจดัให้มีบริเวณที
ใชส้ําหรับทาํความ
สะอาดเด็ก และมีอุปกรณ์ที
จาํเป็นตามสมควร อย่างนอ้ยตอ้งมีที
ลา้งมือและแปรงสีฟัน ในขนาด
และระดบัความสูงที
เหมาะสมกบัเด็ก ในกรณีที
มีห้องอาบนํ. า จะตอ้งมีแสงสวา่งเพียงพอ มีอากาศ
ถ่ายเทโดยสะดวก พื.นที
ไม่ลื
น แยกเป็นสัดส่วนสาํหรับเด็กผูช้ายและเด็กผูห้ญิง  
 19. ห้องส้วมสําหรับเด็กตอ้งจดัให้มีห้องส้วมสําหรับเด็กโดยเฉลี
ย 1 ที
 ต่อเด็ก 10 - 12 คน 
โถส้วมตอ้งมีขนาดเหมาะสมกบัตวัเด็ก มีฐานส้วมที
เด็กสามารถกา้วขั.นลงไดง่้าย ห้องมีแสงสวา่ง
เพียงพอ อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก พื.นไม่ลื
น หากมีประตูจะตอ้งไม่ใส่กลอน หรือกุญแจและมีส่วนสูง
ที
สามารถมองเห็นเด็กไดจ้ากภายนอก หากห้องส้วมอยูภ่ายนอกอาคาร จะตอ้งไม่อยูใ่นที
ลบัตาคน 
กรณีไม่สามารถทาํห้องส้วมสําหรับเด็กเป็นการเฉพาะได้ อาจดัดแปลงห้องส้วมที
มีอยู่แล้ว           
ใหเ้หมาะสม และปลอดภยัสาํหรับเด็กแยกเป็นสัดส่วนสาํหรับเด็กผูช้ายและเด็กผูห้ญิง 
 20. หอ้งอเนกประสงค ์สาํหรับใชกิ้จกรรมพฒันาเด็ก การรับประทานอาหารหรือการนอน 
คาํนึงถึงความสะอาด และการจดัพื.นที
ใชส้อยให้เหมาะสมกบัลกัษณะของกิจกรรมหากเป็นอาคาร
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ชั.นเดียวตอ้งมีฝ้าใตห้ลงัคา หากเป็นอาคารที
มีมากกวา่ 1 ชั.น ควรจดัให้ชั.นบนสุดมีฝ้าใตห้ลงัคา  
โดยมีความสูงจากพื.นถึงเพดานไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร แต่กรณีที
มีความสูงเกินกว่า 2.00 เมตร      
อาจไม่มีฝ้าใตเ้พดานก็ได ้ 
 21. ควรมีรั. วกั.นบริเวณให้เป็นสัดส่วน เพื
อความปลอดภยัของเด็กและควรมีทางเขา้ - ออก 

ไม่นอ้ยกวา่ 2 ทาง กรณีมีทางเดียวตอ้งมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 2.00 เมตร  

 22. ควรมีสภาพแวดลอ้มที
ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ และควรตั.งอยูห่่างจากแหล่งอบายมุข 

ฝุ่ นละออง กลิ
น หรือเสียงที
รบกวน มีการจดัระบบสุขาภิบาล การะบายนํ. าการระบายอากาศ และ

การจดัเก็บสิ
งปฏิกลูใหเ้หมาะสม ไม่ปล่อยให้เป็นแหล่งเพาะ หรือแพร่เชื.อโรคโดยเฉพาะตอ้งกาํจดั

สิ
งปฏิกลูทุกวนั  

 23. ตอ้งมีพื.นที
เล่นกลางแจง้ เฉลี
ยไม่นอ้ยกวา่ 2.00 ตารางเมตร ต่อจาํนวนเด็ก 1 คน     

โดยจดัให้มีเครื
องเล่นกลางแจง้ที
ปลอดภยั และมีจาํนวนเพียงพอกบัเด็ก ในกรณีที
ไม่สามารถจดั   

ใหมี้ที
เล่นกลางแจง้ เป็นการเฉพาะ หรือในสถานที
อื
น ๆ ได ้ควรปรับใชใ้นบริเวณที
ร่มแทน โดยมี

พื.นที
ตามเกณฑก์าํหนดหรืออาจจะจดักิจกรรมกลางแจง้สําหรับเด็กในถานที
อื
น ๆ ที
เหมาะสม เช่น      

ในบริเวณลานวดั หรือในสวนสาธารณะในกรณีที
นาเด็กออกไปเล่นนอกศูนย ์ จะตอ้งคาํนึงถึง   

ความปลอดภยัและการดูแลอยา่งใกลชิ้ดเป็นสําคญั โดยให้เด็กมีกิจกรรมกลางแจง้อยา่งนอ้ย 1 ชั
วโมง    

ในแต่ละวนั  

 24. ระเบียงตอ้งมีความกวา้งของระเบียงไม่น้อยกวา่ 1.50 เมตร หากมีที
นั
งตามระเบียง

ตอ้งกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 1.75 เมตร ขอบระเบียงตอ้งสูงจากที
นั
งไม่นอ้ยกวา่ 70.00 เซนติเมตร กรณีที
มี

อาคารสูง 2 ชั.นขึ.นไป ควรมีลูกกรงกั.นเพื
อความปลอดภยัของเด็ก นอกจากนี.ควรตรวจสอบสภาพ

ความคงทน แขง็แรง และสภาพการใชง้านใหป้ลอดภยัสาํหรับเด็กอยูเ่สมอ  

 ความปลอดภยัควรคาํนึงในเรื
องต่อไปนี.   

 1. ติดตั.งระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภยั หรือเครื
องตดัไฟภายในบริเวณ

อาคาร  

 2. ติดตั.งเครื
องดบัเพลิงอยา่งนอ้ย เครื
องต่อพื.นที
 150 ตารางเมตร และถงัดบัเพลิงติดตั.ง

สูงจากพื.นถึงหวัถึงไม่เกิน 1.50 เซนติเมตร  

 3. ติดตั.งปลั�กไฟให้สูงจากพื.นไม่นอ้ยกวา่ 1.50 เมตร ถา้ติดตั.งตํ
ากวา่ที
กาํหนดจะตอ้งมี 

ฝาปิดครอบ เพื
อป้องกนัไม่ใหเ้ด็กเล่นได ้และควรหลีกเลี
ยงการใชส้ายไฟต่อพว่ง  

 4. หลีกเลี
ยงเครื
องใชไ้ฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที
ทาํดว้ยวสัดุแตกหกัง่ายหรือแหลมคม 

หากเป็นไม ้ตอ้งไม่มีเสี. ยนไม ้หรือเหลี
ยมคม  
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 5. จดัให้มีตูเ้ก็บยา และเครื
องเวชภณัฑ์สําหรับปฐมพยาบาล วางไวอ้ยู่ในที
สูงสะดวก    
ต่อการหยบิใช ้และเก็บไวใ้นที
ปลอดภยั ใหพ้น้มือเด็ก อากาศ และการจดัเก็บสิ
งปฏิกูลให้เหมาะสม 
ไม่ปล่อยใหเ้ป็นแหล่งเพาะ หรือแพร่เชื.อโรคโดยเฉพาะตอ้งกาจดัสิ
งปฏิกลูทุกวนั  
 6. จดัให้มีวสัดุกนัลื
น ในบริเวณห้อง-ห้องส้วมที
มีลกัษณะลื
น และเก็บสารจาํพวกเคมี 
หรือนํ. ายาทาํความสะอาดไวใ้นที
ปลอดภยั ให้พน้มือเด็ก วสัดุกนัลื
นที
ใช้ในห้องนํ. า-ห้องส้วม     
ตอ้งทาํความสะอาดสมํ
าเสมอ  
 7. ไม่มีหลุม หรือบ่อนํ. า ที
อาจเป็นอนัตรายต่อเด็กในบริเวณโดยรอบตวัอาคาร รวมทั.ง  
ไม่ควรปลูกตน้ไมที้
มีหนามแหลมคม  
 8. มีระบบการล็อกประตูในการเขา้-ออก นอกบริเวณอาคาร สําหรับเจา้หนา้ที
เปิด - ปิดได ้
ควรมีกริ
งสัญญาณเรียกไวที้
หนา้ประตู สาํหรับหอ้งครัวและที
ประกอบอาหาร ควรมีประตูเปิด - ปิด 
ปลอดภยั เด็กเขา้ไปไม่ได ้ 
 9. ติดตั.งอุปกรณ์เพื
อป้องกนัพาหะนาํโรค เช่น มุง้ลวดฯลฯ และมีมาตรการป้องกนั    
ดา้นสุขอนามยั  
 10. มีตู ้ หรือชั.นเก็บวสัดุอุปกรณ์ และสื
อการเรียนรู้ที
แข็งแรง มั
นคง มีความสูงขนาด       
ที
เหมาะสมกบัเด็กเล็ก สําหรับสิ
งของเครื
องใช้ วสัดุอุปกรณ์ ที
อาจเป็นอนัตรายต่อเด็กนั.น ควร
จดัแยกใหพ้น้มือเด็ก  
 11. มีการฝึกซอ้มสาํหรับการป้องกนัอุบติัภยั ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 ครั. ง  
 12. บุคลากรได้รับการอบรมดา้นการปฐมพยาบาลเบื.องตน้ การป้องกนัอุบติัภยัและ 
ความเจบ็ป่วยฉุกเฉินของเด็ก  
 13. มีโทรศพัทแ์ละหมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉินของส่วนราชการต่าง ๆ เช่น สถานีตาํรวจ 
หน่วยป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โรงพยาบาล ไวเ้พื
อติดต่อไดอ้ย่างทนัท่วงที กรณีเกิด        
เหตุการณ์คบัขนั หรือจาํเป็นที
อาจเป็นอนัตรายต่อเด็ก และควรมีอุปกรณ์ เครื
องมือเครื
องใช ้ 
สาํหรับการปฐมพยาบาลประจาํไว ้ 
 14. มีสมุดบนัทึกขอ้มูลสุขภาพและพฒันาการของเด็ก  
 15. มีมาตรการในการรับ-ส่งเด็ก อยา่งเป็นระบบ  
 16. มีแผนและแนวทางปฏิบตัิกรณีเด็กมีเหตุฉุกเฉินที
จะตอ้งดาํเนินการช่วยเหลือ    
โดยด่วน  
 จากการศึกษามาตรฐานดา้นอาคาร สถานที
 สิ
งแวดลอ้ม และความปลอดภยั สรุปไดว้่า 
สถานที
ตั.ง ตวัอาคาร และพื.นที
ใชส้อยภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กควรมีความเหมาะสม พื.นที
สําหรับ
การเล่นและพฒันาเด็ก การนอน การรับประทานอาหาร และอุปกรณ์เครื
องใช้สําหรับเด็ก มีความ
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สะอาด ถูกสุขลกัษณะ และปลอดภยัเป็นหลกั สภาพแวดลอ้มภายในอาคารมีแสงสวา่ง ระดบัเสียง 
ที
เหมาะสม อากาศถ่ายเทได้สะดวก สภาพแวดล้อมภายนอก มีมาตรการรักษาความปลอดภัย     
และป้องกนัอุบติัภยัตามมาตรฐาน เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที
ฉุกเฉิน  
 ด้านวชิาการ และกจิกรรมตามหลกัสูตร  
 การอบรมเลี.ยงดู การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และส่งเสริมพฒันาการเด็กเล็ก อายุ 2 - 5 ปี 
เป็นภารกิจสําคญัในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ
นเพื
อให ้  
เด็กเล็กไดรั้บการอบรมเลี.ยงดู และไดรั้บการศึกษาเพื
อให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้
ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั.งเกิดการพฒันาทั.งดา้นร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ตามวยั และความสามารถของเด็ก โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัดงันี.   
 1. เพื
อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมพฒันาการทั.ง 4 ดา้น (ด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)  
 2. เพื
อพฒันาเด็กเล็ก ใหมี้คุณลกัษณะที
พึงประสงค ์มีคุณลกัษณะ และสมรรถนะตามวยั
โดยองคร์วมผา่นการเล่นและกิจกรรมที
เหมาะสมตามวยั  
 3. เพื
อส่งเสริมให้เด็กเล็กสามารถปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั และอยูร่่วมกบัผูอื้
นในสังคม
ไดอ้ยา่งมีความสุขและมีคุณภาพ  
 4. เพื
อแบ่งเบาภาระผูป้กครองในการอบรมเลี.ยงดู ให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของเด็กเล็ก
ตามบริบท และวฒันธรรมของชุมชน สังคม ในทอ้งถิ
น  
 5. เพื
อส่งเสริมความรัก เอื.ออาทร ของสถาบนัครอบครัว ชุมชน และสังคมทอ้งถิ
น  
 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เป็นสถานศึกษาและพฒันาเด็กปฐมวยัตอ้งใช้หลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 มาเป็นแนวทางในการจดัประสบการณ์เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและ   
เป็นมาตรฐานเดียวกนั ดงัต่อไปนี.   
 1. ปรัชญาการศึกษาปฐมวยั  
  การศึกษาปฐมวนัเป็นการพฒันาเด็กตั.งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี (5 ปี หมายถึง อายุ 5 ปี 11 
เดือน 29 วนั) บนพื.นฐานการอบรมเลี.ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที
สนองต่อธรรมชาติ
และพฒันาการของเด็กแต่ละคน ตามศกัยภาพ ภายใตบ้ริบทสังคม-วฒันธรรม ที
เด็กอาศยัอยู ่      
ดว้ยความรัก ความเอื.ออาทร และความเขา้ใจของทุกคนเพื
อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพฒันา
ไปสู่ความเป็นมนุษยที์
สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม  
 2. หลกัการ  
  เด็กทุกคนทีสิทธิที
จะไดรั้บการอบรมเลี.ยงดูและส่งเสริมพฒันาการ ตลอดจนการเรียนรู้
อยา่งเหมาะสม ดว้ยปฏิสัมพนัธ์ที
ดีระหวา่งเด็กกบัพ่อแม่ เด็กกบัผูเ้ลี. ยงดู หรือบุคลากรที
มีความรู้
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ความสามารถในการอบรมเลี. ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวยั เพื
อให้เด็กมีโอกาสพฒันาตนเอง   
ตามลาํดบัขั.นของพฒันาการทุกดา้น อยา่งสมดุลและเตม็ตามศกัยภาพ โดยกาํหนดหลกัการดงันี.   
  2.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพฒันาการที
ครอบคลุมเด็กปฐมวยัทุกประเภท 
  2.2 ยึดหลักการอบรมเลี. ยงดูและให้การศึกษาที
เน้นเด็กเป็นสําคญั โดยคาํนึงถึง     
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล และวถีิชีวติของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคมและวฒันธรรมไทย  
  2.3 พฒันาเด็กโดยองคร์วมผา่นการเล่นและกิจกรรมที
เหมาะสมกบัวยั  
  2.4 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดาํรงชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างมีคุณภาพและ 
มีความสุข  
  2.5 ประสานความร่วมมือระหวา่งครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพฒันาเด็ก  
 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  
 หลกัสูตรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจะตอ้งตอบสนองต่อการเปลี
ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ 
และปรับเปลี
ยนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและการจดัประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กเล็ก ดังนั.น    
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กควรดาํเนินการจดัทาํหลกัสูตร ดงันี.  
 1. ศึกษาทาํความเขา้ใจหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ.2546 และเอกสารที
เกี
ยวขอ้ง     
อื
น ๆ รวมทั.งศึกษาขอ้มูลเกี
ยวกบัตวัเด็กและครอบครัว สภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการ
ของชุมชนและทอ้งถิ
น  
 2. จดัทาํหลกัสูตรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยกาํหนด วิสัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมายคุณลกัษณะ   
ที
พึงประสงค ์สาระการเรียนรู้รายปี การจดัประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การประเมิน
พฒันาการ สื
อและแหล่งการเรียนรู้ รวมทั.งจดัทาํแผนการจดัประสบการณ์ ทั.งนี. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
อาจกาํหนดหวัขอ้อื
น ๆ ไดต้ามความเหมาะสมและความจาํเป็นของสถานศึกษาแต่ละแห่ง  
 3. การประเมิน เป็นขั.นตอนของการตรวจสอบหลักสูตรของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก          
แบ่งออกเป็น การประเมินก่อนนาหลกัสูตรไปใช ้เป็นการประเมินเพื
อตรวจสอบคุณภาพของหลกัสูตร 
องคป์ระกอบของหลกัสูตรหลงัจากที
ไดจ้ดัทาํแลว้ โดยอาศยัความคิดเห็นจากผูเ้ชี
ยวชาญผูท้รงคุณวุฒิ
ในดา้นต่าง ๆ การประเมินระหว่างการดาํเนินการใช้หลกัสูตรเป็นการประเมินเพื
อตรวจสอบว่า 
หลกัสูตรสามารถนาไปใช้ได้ดีเพียงใด ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื
องใด และการประเมิน       
หลังการใช้หลักสูตรเป็นการประเมินเพื
อตรวจสอบหลักสูตรทั.งระบบหลักจากที
ใช้หลักสูตร     
ครบแต่ละช่วงอายเุพื
อสรุปผลวา่หลกัสูตรที
จดัทาํควรมีปรับปรุงหรือพฒันาใหดี้ขึ.นอยา่งไร  
 ขั.นตอนการจดัทาํหลกัสูตรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
 ศึกษาทาํความเขา้ใจหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 และเอกสารที
เกี
ยวขอ้ง
อื
น ๆ รวมทั.งศึกษาขอ้มูลเกี
ยวกบัตวัเด็กและครอบครัว สภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ  
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ของชุมชนและท้องถิ
นแต่งตั. งคณะกรรมการจากผู ้เ กี
ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันจัดทําหลักสูตร          
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยมีขั.นตอนดงันี.   
 1. กาํหนดวสิัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมาย (มาตรฐานคุณลกัษณะที
พึงประสงค)์  
 2. โครงสร้างหลกัสูตร ประกอบดว้ย  
  2.1 สาระการเรียนรู้รายปี  
  2.2 ระยะเวลาเรียน  
 3. การจดัประสบการณ์  
 4. การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  
 5. สื
อและแหล่งการเรียนรู้ 
 6. การประเมินพฒันาการเด็ก  
 7. การบริหารจดัการหลกัสูตร  
 8. อื
น ๆ  
 จากการศึกษามาตรฐานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร สรุปได้ว่า มาตรฐาน   
ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร มีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพฒันาการตามหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยัใหเ้หมาะสมกบัวยั โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ทาํใหเ้ด็กเกิดความรู้ ทกัษะ คุณธรรม 
จริยธรรม รวมทั.งพฒันาการทั.งดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา  
 ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน  
 การพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ
นตอ้งคาํนึงถึงการมีส่วน
ร่วมกนัทุกภาคส่วนในสังคม เพื
อให้เป็นไปตามกฎหมาย อีกทั.งยงัเป็นการใช้ตน้ทุนทางสังคมที
มี
อยู ่   ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
นใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การจดั   
การศึกษาในศูนย์พฒันาเด็กเล็กเป็นการสร้างพื.นฐานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ        
ตอบสนองความตอ้งการของสังคมจนเป็นที
ยอมรับในศกัยภาพของการบริหารจดัการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ
น กระบวนการบริหารแบบการมีส่วนร่วมจึงมีความจาํเป็นอย่างยิ
ง      
ต่อการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพราะจะทาํใหส้ามารถขบัเคลื
อนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไปสู่มาตรฐาน
การบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ
 งเป็นการระดมสรรพกาํลงัจากทุกภาคส่วนของสังคมภายใตท้กัษะ  
การบริหารจดัการที
มีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ
น หวัหน้าศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก และผูเ้กี
ยวขอ้งที
จะทาํให้เกิดความพร้อมใจที
จะร่วมมือในการจดัการศึกษา
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
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 บุคคล ครอบครัว องคก์ารชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
น องคก์ารเอกชน องคก์รรัฐ
สถาบนัการศึกษา และศาสนสถาน สามารถมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร ร่วมคิด วางแผน 
ปฏิบติั ตรวจสอบ ประเมิน และแกไ้ขในการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ไดด้งันี.   
 1. ดา้นวชิาการ  
  1.1 ให้คาํแนะนาํปรึกษาการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา โครงการพฒันาต่าง ๆ ตาม
แผนพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
  1.2 ใหค้าํแนะนาํปรึกษา สนบัสนุนทรัพยากรในการทาํกิจกรรม เช่น ศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที
 ภูมิปัญญาทอ้งถิ
น รวมถึงการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี
ยวกบัการพฒันาการเด็ก
ใหก้บัผูป้กครองและครู  
  1.3 ใหค้าํแนะนาํหรือมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
  1.4 ประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้ชุมชน ทอ้งถิ
น ทราบ
อยา่งทั
วถึง  
 2. ดา้นอาคารสถานที
  
  2.1 ร่วมพฒันาปรับปรุงอาคารสถานที
และสิ
งแวดลอ้มภายในและภายนอกอาคาร  
  2.2 ร่วมให้การเฝ้าระวงัดูแลความปลอดภยัและทรัพยสิ์นภายในอาคารศูนยพ์ฒันา   
เด็กเล็ก  
 3. ดา้นงบประมาณ  
  ระดมทรัพยากรสนบัสนุนการพฒันาอาคารสถานที
 บุคลากร สื
อ วสัดุ ครุภณัฑ์ กิจกรรม
ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที
 อาหารเสริม อาหารวา่ง อุปกรณ์กีฬา และอื
น ๆ ในการดาํเนินงาน ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก  
 4. ดา้นบุคลากร  
  4.1 ให้คาํปรึกษาแนะนาํ ส่งเสริม สนบัสนุน ในการดาํเนินงานและการพฒันาบุคลากร
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
  4.2 ร่วมในการอบรมเลี.ยงดูจดัประสบการณ์เรียนรู้ ดูแลความปลอดภยัเด็กเล็กภายใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
 5. ดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน  
  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดักิจกรรมสัมพนัธ์กบัชุมชน ไดด้งันี.   
  5.1 จดักิจกรรมเยี
ยมบา้น  
  5.2 จดัทาํสมุดสื
อสารระหวา่งศูนยก์บัผูป้กครอง  
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  5.3 จดัทาํป้ายนิเทศใหค้วามรู้กบัผูป้กครอง  
  5.4 จดัใหมี้มุมเรียนรู้ผูป้กครอง 
  5.5 จดักิจกรรมการแสดงของเด็กเขา้ร่วมในโอกาสต่าง ๆ  
  5.6 จดันิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวชิากร นวตักรรม สื
อการเรียน และผลงานเด็ก  
  5.7 ร่วมกิจกรรมวนัสาํคญัทางศาสนา และประเพณีต่าง ๆ ของทอ้งถิ
นนั.น ๆ  
  5.8 เขา้ร่วมกิจกรรมบาเพญ็ประโยชน์ที
สาธารณะ เช่น ตลาด วดั สวนสาธารณะ ฯลฯ  
  5.9 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้บริการชุมชน เกี
ยวกบัอาคารสถานที
 วสัดุอุปกรณ์ บุคลากร 
และอื
น ๆ  
 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ และใหบ้ริการดา้นอื
น ๆ แก่ชุมชน ไดด้งันี.   
 1. ดา้นอาคารสถานที
  
  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สามารถให้บริการดา้นอาคารสถานที
แก่ชุมชน หรือประชาชน 
ภายในทอ้งถิ
น ในวนัสาํคญัต่าง ๆ หรือการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  
 2. ดา้นวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สามารถให้บริการดา้นวสัดุครุภณัฑ์ต่าง ๆ เพื
อประโยชน์ของชุมชน 
หรือประชาชน  
 3. ดา้นวชิาการ สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  
  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สามารถให้บริการดา้นวิชาการ สารสนเทศหรือเป็นแหล่งเรียนรู้
ใหก้บัพอ่แม่ ผูป้กครอง เยาวชน และชุมชนในการคน้ควา้ ศึกษาต่าง ๆ  
 4. ดา้นการเผยแพร่ความรู้ใหก้บัชุมชน  
  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สามารถให้บริการแก่ประชาชน หรือชุมชนในทอ้งถิ
น โดยให ้   
หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หรือครูผูดู้แลเล็ก เป็นวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ในการอบรมเลี.ยงดู
และพฒันาเด็กปฐมวยัใหมี้พฒันาการที
เหมาะสมตามวยั  
 5. ดา้นใหบ้ริการสาธารณะ  
  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสามารถมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการให้บริการสาธารณะ        
แก่ชุมชน หรือประชาชนได ้ตามบริบทหรือวฒันธรรมของทอ้งถิ
น  
 การส่งเสริมสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจากชุมชน 
 1. การสนบัสนุนวสัดุ สื
อการเรียนการสอน อุปกรณ์ต่าง ๆ ชุมชน สามารถให้การ
สนบัสนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในดา้นวสัดุ สื
อการเรียนการสอน และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื
อประโยชน์
ในการพฒันาเด็กปฐมวยัในทอ้งถิ
น  
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 2. บริจาคเงินสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ชุมชน สามารถบริจาคเงินเพื
อสนบัสนุนการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได ้ รวมทั.งการจดัซื.อสื
อการเรียนการสอน วสัดุอุปกรณ์         
ในการพฒันาเด็กปฐมวยั  
 3. ให้ความรู้โดยปราชญช์าวบา้น ชุมชน หรือ จากเจา้หนา้ที
จากหน่วยงานต่าง ๆ ชุมชน 
สามารถให้การสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยปราชญช์าวบา้นถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ
นให้แก่
บุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หรือผูมี้ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ มาถ่ายทอดความรู้เพื
อประโยชน์
ในการพฒันาเด็กปฐมวยั  
 4. ให้การสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยชุมชนสามารถให้การสนบัสนุนการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กปฐมวยัภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดโ้ดยให้การสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนต่าง ๆ โดยใหเ้ด็กปฐมวยัเขา้ไปเรียนรู้จากสถานที
จริง  
 5. ให้ขอ้มูลข่าวสาร ที
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ชุมชน สามารถ  
ให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที
จะเป็นประโยชน์ในการพฒันาเด็กปฐมวยัภายใน           
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
 จากการศึกษามาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน สรุปได้ว่า       
มาตรฐานดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนทุกภาคส่วน เป็นการที
ผูที้
มีส่วนเกี
ยวขอ้งทุกภาคส่วน  
มีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบติั ตรวจ ประเมิน แกไ้ข และระดมทรัพยากร พร้อมทั.งสามารถ
ใช้บุคคล อาคาร วสัดุอุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กให้เกิดประโยชน์ในการ
พฒันาเด็กปฐมวยัภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั  
 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ
น เป็นสถานพฒันาเด็กปฐมวยัที
มี     
คุณภาพและไดม้าตรฐานในการอบรมเลี. ยงดู จดัประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้แก่    
เด็กปฐมวยัอยา่งครอบคลุม กวา้งขวาง เป็นพื.นฐานของการศึกษา เพื
อพฒันาคนอยา่งมีคุณภาพ   
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
น รวมทั.ง หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก     
ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ผูบ้ริหารและผูเ้กี
ยวขอ้งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ
น จึงตอ้งส่งเสริม         
การสร้างเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยัทั.งในระดบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ
น ระดบัอาํเภอ 
ระดบัจงัหวดั ระดบัภาค โดยมีวตัถุประสงคแ์ละแนวทางการดาํเนินงาน ดงันี.   
 1. เพื
อใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลกเปลี
ยนเรียนรู้ทางดา้นการพฒันาเด็กปฐมวยั  
 2. เพื
อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีศกัยภาพในการ
พฒันาเด็ก  
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 3. เพื
อเสริมสร้างความเขม้แข็งในการปฏิบติังานดา้นพฒันาเด็กปฐมวยัระหวา่งหวัหน้า
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ผูบ้ริหาร และผูที้
เกี
ยวขอ้งขององคก์ารปกครอง
ส่วนทอ้งถิ
น  
 4. เปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็กปฐมวยั  
 5. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ
น ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัประชุมหัวหน้าศูนยพ์ฒันา   
เด็กเล็กครูดูแลเด็ก ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ
น เพื
อกาํหนดแผน     
ความร่วมมือในการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
 6. จดัทาํแผนงาน ปฏิทินงาน แนวทางการปฏิบติังานตามกาํหนดการ  
 7. ส่งแผนงานและปฏิทินงานใหผู้บ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
นตน้สังกดัพิจารณา
เห็นชอบ  
 8. แต่งตั.งคณะกรรมการดาํเนินงานเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
 9. ดาํเนินการตามแผนงานและปฏิทินงานที
กาํหนดไว ้ 
 10. สรุปและรายงานผลการดาํเนินงานใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
นตน้สังกดั  
 จากการศึกษามาตรฐานดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั สรุปไดว้า่ มาตรฐาน
ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั คือการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พฒันาเด็กปฐมวยัโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีศกัยภาพ 
มีแนวทางการดาํเนินงานและการปฏิบติังานตามแผนงานที
กาํหนดไว ้ 
 จากมาตรฐานการดาํเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สรุปได้ว่า มาตรฐานการดาํเนินงาน    
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           
ด้านบุคลากร ด้านอาคาร สถานที
 สิ
 งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการ และกิจกรรม       
ตามหลกัสูตร ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และดา้นส่งเสริมเครือข่าย 
การพฒันาเด็กปฐมวยั ซึ
 งจะเป็นแนวทางใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
นถือปฏิบติัในการดาํเนินงาน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพื
อที
จะพฒันาเด็กไดอ้ยา่งมีคุณภาพและเหมาะสมต่อไป 
 
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา 
 จากการปฏิรูปการศึกษาในประเทศต่าง ๆ มีผลต่อการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผูป้กครอง
เป็นอย่างยิ
งในรอบ 30 ปีที
ผ่านมา มีงานวิจยัที
ชี. ให้เห็นถึงบทบาทและความสําคญัของครอบครัว 
ชุมชน ในการมีส่วนร่วมทางการศึกษา ผลการวิจยัพบว่า การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ดา้นการศึกษา    
มิใช่มีผลต่อความสําเร็จทางการเรียนของเด็กเท่านั.น แต่ยงัส่งผลต่อความสําเร็จในชีวิตของเด็กดว้ย 
เด็กที
มาจากครอบครัวที
พ่อแม่เห็นความสําคญัของการศึกษา และมีการเตรียมเด็กสําหรับประสบการณ์
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ทางสังคม มีแนวโน้มที
จะประสบความสําเร็จมากกว่าเด็กที
พ่อแม่ไม่ให้ความสําคญั ในประเทศ 
ต่าง ๆ ต่างเล็งเห็นความสําคญัของครอบครัวและผูป้กครองในการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
ในโรงเรียนแทบทั.งนั.น และมีความพยายามทุกวิถีทางที
จะผลกัดนัให้พ่อแม่ ผูป้กครองมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาในโรงเรียน (สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551 ก : บทนาํ) โดยการนาํเอา
ปัญหาของสังคมโรงเรียนที
เกี
ยวขอ้งกบันักเรียน ทั.งระบบมาร่วมกนัแสดงความคิดเห็น พฒันา     
แก้ไข โดยร่วมกันกับฝ่ายบริหาร คณะอาจารย์และผูป้กครอง นําเสนอออกมาในรูปแบบของ        
กิจกรรม เป็นการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจน ตรงต่อความเป็นจริง เป็นการมีส่วนร่วมการมีโอกาส
ของผูป้กครองที
ทาํให้ปัญหาที
เกิดขึ.นทุกปัญหาย่อมจดัการหรือแกไ้ขให้สําเร็จลุล่วงได ้ก่อให้เกิด
ความเขา้ใจอนัดีระหว่างผูป้กครองกบัผูป้กครอง และระหว่างผูป้กครองกบัโรงเรียน (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2551 ข : 29) 
 สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551 ค : 11) ไดก้ล่าววา่ ผลลพัธ์จากการส่งเสริม   
บทบาทการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผูป้กครอง เพื
อพฒันาผูเ้รียนไดส่้งผลทางบวกต่อผูที้
เกี
ยวขอ้ง   
ทุกฝ่าย กล่าวคือ ผูเ้รียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลืออย่างใกลชิ้ดและไดพ้ฒันาศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ 
เพิ
มขึ.น พอ่แม่ ผูป้กครองมีความเขา้ใจ วางใจในระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนของโรงเรียนและอุ่นใจ
ว่ามีเครือข่ายทางสังคมเพื
อแลกเปลี
ยนเรียนรู้ประสบการณ์การอบรมดูแลเลี. ยงดูบุตรหลานและ   
การช่วยเหลือซึ
 งกันและกัน ครูมีความสบายใจและเต็มใจให้ผูที้
 เกี
ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมจัด        
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรและนิเทศติดตาม เพื
อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเต็มศกัยภาพ โดยไดรั้บความร่วมมือ
จากผูที้
เกี
ยวขอ้งมากขึ.น ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความภาคภูมิใจที
ได้พฒันาโรงเรียนให้สนองความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการและชุมชน พร้อมทั.งกา้วทนักบัการเปลี
ยนแปลงทางสังคม 
 ดงันั.นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษา เป็นผลดีต่อความสําเร็จทางการเรียน
และส่งผลต่อความสาํเร็จในชีวติของเด็ก ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีระหวา่งผูป้กครองกบัผูป้กครอง 
และระหว่างผูป้กครองกบัโรงเรียน ส่งผลทางบวกต่อผูที้
เกี
ยวขอ้งทุกฝ่าย ผูเ้รียนได้รับการดูแล 
อย่างใกล้ชิด และไดพ้ฒันาศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ เพิ
มขึ.น พ่อแม่ ผูป้กครองมีความเขา้ใจ วางใจ    
ในระบบการดูแลช่วยเหลือของโรงเรียนและอุ่นใจวา่มีเครือข่ายทางสังคมเพื
อแลกเปลี
ยนประสบการณ์ 
การอบรมดูแลเลี.ยงดูบุตรหลาย พร้อมทั.งช่วยเหลือซึ
งกนัและกนั 
 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 งานวจัิยต่างประเทศ 
 จอยซ์ (Joyce. 1992 : 2310-A) ไดศึ้กษาเรื
อง การหาเหตุผลของผูป้กครองที
เลือกโรงเรียน
ชั.นประถมของรัฐระหวา่ง 2 รัฐ พบวา่ ความคิดเห็นในการเลือกโรงเรียนมี 8 ประการ คือ คุณภาพ
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ครู ระเบียบของโรงเรียน วินัยของโรงเรียน หลักสูตรพิเศษ จริยธรรมของครู การประเมิน         
ความสามารถของครู ความรับผิดชอบของโรงเรียน และมีแนวการสอนที
หลากหลาย ความเห็น  
ของผูป้กครองเกี
ยวกบัการบริหารและการจดัการองค์การในโรงเรียน มี 8 ประการ คือ การเป็น
ระบบ การกระจายอาํนาจ มีอิสระแบบเอกชน ให้ผลสัมฤทธิ} ทางการศึกษาตามที
ตอ้งการ มีลกัษณะ
เป็นผูน้ํา มีอิทธิพลต่อการแข่งขนัสูง มีความสัมพนัธ์ชุมชนดี และมีการเปลี
ยนแปลงตามความ
เหมาะสม 
 บาร์นส์ (Barnes. 1995 : 315-A) ไดศึ้กษาเรื
อง การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของ    
ผูป้กครองนักเรียน พบว่า การมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยอุดมคติแล้ว            
ผูป้กครองตอ้งการมีบทบาทที
โรงเรียนหรือในชั.นเรียน แมว้า่จริง ๆ แลว้การมีส่วนร่วมของพวกเขา
จะไม่เป็นไปตามอุดมคติดงักล่าวและไดพ้บวา่ผูป้กครองยงัมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที
เกี
ยวขอ้ง
กบัโรงเรียน การศึกษาครั. งนี. ให้หลกัฐานเพิ
มเติมวา่ บิดา มารดา ชาวอเมริกนั-อฟัริกนั มีความประสงค์
ที
จะมีสิทธิ} มีเสียงเกี
ยวกบัการเรียนการสอนลูก ๆ ของตน ซึ
 งตอ้งบ่งชี. วา่ บิดา มารดา ชาวอเมริกนั-
อัฟริกัน เห็นคุณค่าของการศึกษาและเห็นว่าโรงเรียนจําเป็นต้องตระหนักถึงความคาดหวงั          
ดา้นการศึกษาของผูป้กครองดว้ย 
 เวสเดน (Wasden. 1996 : 399 - 401) ไดว้ิจยัเรื
อง ทศันะของผูมี้ส่วนร่วม 4 กลุ่มต่อ       
ผลกระทบของการกระจายอาํนาจในการบริหารการศึกษาตามโครงการปฏิรูปการศึกษาของรัฐยทูาห์ 
พบว่า ถึงแมผู้บ้ริหารเป็นผูมี้ความสําคญัมากในการปฏิรูป แต่บทบาทของสมาคมครู - ผูป้กครอง    
ก็มีความสําคญัเป็นอย่างยิ
ง ที
จะทาํให้การบริหารการศึกษาบรรลุถึงเป้าหมายในการจดัการศึกษา 
เพื
อใหเ้กิดคุณภาพ 
 เฮนเดอร์สัน และคณะ (Henderson and et al. 2007 : 2 - 11) ไดว้ิจยัเรื
อง ความเป็นหุ้นส่วน
ของผูป้กครองและสถานศึกษา มีส่วนเชื
อมโยงกบัความสําเร็จในการศึกษาของนักเรียน พบว่า  
สถานศึกษาที
ให้ความสําคญัต่อการเป็นหุ้นส่วนของผูป้กครอง จะไดรั้บความนบัถือและไวว้างใจ
จากชุมชน บุคลากรของสถานศึกษา และครอบครัว สถานศึกษามกัจะมีบุคลากรที
มีกาํลังใจดี     
และได้รับการชื
นชม สนับสนุนจากครอบครัวสูง และประสบความสําเร็จในการดําเนินการ        
ตามแผนพฒันาสถานศึกษา 
 งานวจัิยภายในประเทศ 
 พชัรินทร์  สมพงษ ์(2547 : 62 - 64) ไดศึ้กษาเรื
อง ปัจจยัในการตดัสินใจของผูป้กครอง   
ที
ส่งบุตรหลานเขา้มาเรียนในโรงเรียนวดัราชบพิธ กรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพรวมและรายดา้น 
ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ดา้นคุณภาพผูบ้ริหารและครูเป็นอนัดบัที
หนึ
 ง รองลงมาเป็นดา้นคุณภาพ
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นักเรียนและด้านค่าใช้จ่ายบริการ สภาพแวดล้อม อาคารสถานที
และความปลอดภยัตามลาํดับ     
เมื
อจาํแนกตามเพศ อาย ุอาชีพต่างกนั มีการตดัสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนไม่แตกต่างกนั 
 พรหมพสิษฐ ์ รักษาพราหมณ์ (2550 : 59 - 62) ไดศึ้กษาเรื
อง ความพึงพอใจของผูป้กครอง 
ผูน้าํชุมชน และบุคลากรต่อการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลผาจุก 
อาํเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์ พบว่า ผูป้กครอง ผูน้าํชุมชน และบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบลผาจุก ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และวฒิุการศึกษาที
แตกต่างกนัไม่มีผลต่อมีความพึงพอใจในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
 วารุณี  ภาชนนท ์(2551 : 55 - 56) ไดศึ้กษาเรื
อง ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน  
ต่อการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอแม่ใจ         
จงัหวดัพะเยา และศึกษาขอ้เสนอแนะการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ
งขึ.น ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ
น พบว่า      
ในภาพรวม ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์การ
บริหารส่วนตาํบลในอาํเภอแม่ใจ อยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย คือ  
ดา้นบุคลากรและบริหารจดัการ ดา้นวชิาการและกิจกรรมหลกัสูตร ดา้นอาคารสถานที
 สิ
งแวดลอ้ม
และความปลอดภยั และดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 สมใจ  เสาะแสวง (2551 : 65 - 68) ไดศึ้กษาเรื
อง การมีส่วนร่วมของผูป้กครองเด็กปฐมวยั
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ผูป้กครองเด็กปฐมวยั  
มีความรู้ในการมีส่วนร่วมกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กระดบัมาก เป็นสิ
งที
แสดงให้เห็นว่า ผูป้กครอง   
ส่วนใหญ่มีความรู้ว่าตนเองมีสิทธิสามารถที
จะมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้       
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และมีความรู้ว่าตนเองจะตอ้งปฏิบติัอย่างไรที
จะทาํให้เด็กเล็กหรือบุตร
หลานของตนเองมีพฒันาการที
ดี  
 สหภสั  อกัษรถึง (2551 : 78 - 80) ไดศึ้กษาเรื
อง ความพึงพอใจของผูป้กครองที
มีต่อ    
การจดัการศึกษาของโรงเรียนมิวสิคทาวน์ ไทยแลนด์ พบว่า ผูป้กครองที
มีเพศต่างกัน มีระดับ   
ความพึงพอใจในการจดัการศึกษาของโรงเรียนมิวสิค ทาวน์ไทยแลนด์ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญั
ทางสถิติ ผูป้กครองที
มีอายุต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการจดัการศึกษาของโรงเรียนมิวสิค 
ทาวน์ไทยแลนด ์แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ผูป้กครองที
มีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีระดบั
ความพึงพอใจในการจดัการศึกษาของโรงเรียนมิวสิค ทาวน์ไทยแลนด์ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญั
ทางสถิติ และผูป้กครองที
มีอาชีพต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการจดัการศึกษาของโรงเรียน  
มิวสิค ทาวน์ไทยแลนด ์แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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 สุนนั  ขนัทะสิทธิ}  (2552 : 77 - 81) ไดศึ้กษาเรื
อง การศึกษาการจดัการศึกษาปฐมวยั       
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ
นในจังหวดัเลย พบว่า สภาพการจัด         
การศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ดา้นที
มีค่าเฉลี
ย 
สูงที
สุด คือ การจัดประสบการณ์ รองลงมาได้แก่ การประเมินพฒันาการและสื
 อการเรียนรู้        
ส่วนด้านที
มีค่าเฉลี
ยตํ
 าที
 สุด คือ การจัดสภาพแวดล้อม ด้านปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวยั            
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นที
มีค่าเฉลี
ยสูงที
สุด คือ 
การจดัประสบการณ์ รองลงมาไดแ้ก่ การจดัสภาพแวดลอ้มและสื
อการเรียนรู้ ตามลาํดบั ส่วนดา้น 
ที
มีค่าเฉลี
ยตํ
าที
สุด คือ การประเมินพฒันาการ 
 อญัชิสา  เอี
ยมลออ (2552 : 71 - 75) ไดศึ้กษาเรื
อง ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน 
ที
มีต่อการบริหารโรงเรียนเอกชน สังกดัสํานักงานเขตพื.นที
การศึกษาสิงห์บุรี พบว่า ผูป้กครอง    
นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียนเอกชน สังกดัสํานกังานเขตพื.นที
การศึกษาสิงห์บุรี 
ในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ ดา้นการบริหารงานบุคคล มีความพึงพอใจ
มากที
สุด  
 จุฑามาศ  อาลยัสุข (2553 : 120 - 124) ไดศึ้กษาเรื
อง การดาํเนินงานการจดัการศึกษา    
เด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบล เขตอาํเภอหนองเสือ จงัหวดั
ปทุมธานี พบว่า การดาํเนินงานการจดัการศึกษาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์การ
บริหารส่วนตาํบล เขตอาํเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี ทั.ง 6 ดา้น ไดแ้ก่  1) ดา้นการบริหารจดัการ 
2) ด้านบุคลากร  3) ด้านอาคาร สถานที
 สิ
 งแวดล้อมและความปลอดภยั  4) ด้านวิชาการและ         
กิจกรรมตามหลกัสูตร  5) ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนทุกภาคส่วน และ 6) ดา้นส่งเสริม
เครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
 จิราวุฒิ  สีมารักษ์ (2553 : 117 - 119) ได้ศึกษาเรื
อง การดาํเนินงานจดัการศึกษา          
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ
นในจงัหวดัเลย พบวา่ การดาํเนินงาน
จดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ
นในจงัหวดัเลย
โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก พบว่า ดา้นที
มีค่าเฉลี
ยสูงที
สุด ไดแ้ก่ ดา้นอาคารสถานที
 
สิ
งแวดลอ้ม และความปลอดภยั รองลงมาคือ ดา้นบุคลากร และดา้นวิชาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตามลาํดบั ส่วนดา้นที
มีค่าเฉลี
ยตํ
าที
สุด คือ ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุน
จากชุมชน  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที
เกี
ยวขอ้ง สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ เป็นตวัชี. วดั      
คุณภาพและความสาํเร็จ สามารถเปลี
ยนแปลงไดต้ามปัจจยัแวดลอ้มและสถานการณ์ที
เกิดขึ.น ทั.งนี.
ปัจจุบนัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีมาตรฐานการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จาํแนกออกเป็น 6 ดา้น 
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คือ มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มาตรฐานดา้นบุคลากร มาตรฐานดา้นอาคาร 
สถานที
 สิ
งแวดลอ้ม และความปลอดภยั มาตรฐานดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร มาตรฐาน
ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน และมาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันา     
เด็กปฐมวยั  



บทที�  3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 
 ในการวิจยัเรื�อง ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี  มีขั)นตอนในการดาํเนินการดงัต่อไปนี)  
 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 การกาํหนดประชากร 
 ประชากรที�ใช้ในการวิจัยในครั) งนี)  ได้แก่ ผู ้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            
ในเขตอาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  ปีการศึกษา 2557 จาํนวน  1,874  คน จากศูนย์พฒันาเด็กเล็ก         
ในเขตอําเภอเมือง จังหวดัจันทบุรี จ ํานวน 18 แห่ง (สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น          
จงัหวดัจนัทบุรี. ออนไลน์. 2557) 
 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครั) งนี)  ไดแ้ก่ ผูป้กครองนักเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขต
อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี�และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan. 1970 : 608) ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 320 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยใชว้ธีิการจบัสลาก ดงัตาราง 1  
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ตาราง  1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ชื�อศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
บา้นเขาหอม 82 14 
บา้นแกว้ 120 20 
วดัป่าคลองกุง้ 700 119 
วดัพลบั 43 7 
วดัพลบัพลา 415 71 
บา้นชาํโสม 34 6 
ทต.แสลง 39 7 
ทม.จนัทนิมิต (ร.ร.วดัจนัทนาราม) 92 16 
ทม.จนัทนิมิต 2 26 4 
ทต.หนองบวั 35 6 
ทต.พลบัพลา (ร.ร.วดัดอนตาล) 34 6 
ร.ร.วดัเนินสูง 40 7 
ร.ร.วดัทองทั�ว 42 7 
ทต.ค่ายเนินวง 63 11 
ร.ร.วดัเสมด็งาม 8 1 
ร.ร.วดัเนินโพธิT  15 3 
ทต.เกาะขวาง 58 10 
อบต.ท่าชา้ง 28 5 

รวม 1,874 320 

 
การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั) งนี)  ไดแ้ก่ แบบสอบถามเกี�ยวกบัความพึงพอใจ
ของผูป้กครองนกัเรียนต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี   

 ขั'นตอนในการสร้างเครื�องมือ 

 1. เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามสําหรับผูป้กครองนกัเรียน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
  ตอนที�  1  ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อาย ุวฒิุการศึกษา และอาชีพ 
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  ตอนที�  2  เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการ
ดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 55 ขอ้ โดยวิธีประเมิน
ตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert. 1971 : 175 - 176 ; อา้งถึงใน 
บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 108) คือ 
  5 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจมากที�สุด 
  4 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
  3 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
  2 คะแนน หมายถึง   มีความพึงพอใจนอ้ย 
  1     คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยที�สุด 
 2. การแปลความหมายของขอ้มูล ผูว้ิจยัได้กาํหนดเกณฑ์โดยใช้ค่าเฉลี�ยเพื�อนาํผลที�ได ้   
มาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ของระดบั ดงันี)  (Likert. 1971 : 175 - 176 ; อา้งถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด. 
2545 : 108)  
  ค่าเฉลี�ย 4.51 - 5.00    หมายความวา่  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
  ค่าเฉลี�ย 3.51 - 4.50    หมายความวา่  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉลี�ย 2.51 - 3.50    หมายความวา่  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉลี�ย 1.51 - 2.50    หมายความวา่  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าเฉลี�ย 1.00 - 1.50    หมายความวา่  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด   
 วธีิหาคุณภาพของเครื�องมือ 
 1. ศึกษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง โดยศึกษาตาํรา เอกสาร บทความ และงานการวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง     
เพื�อกาํหนดเป็นแนวทางในการสร้างเครื�องมือ 

 2. ดาํเนินการสร้างเครื�องมือตามแนวทางที�กาํหนด ประกอบด้วย ความพึงพอใจของ       
ผูป้กครองนักเรียนต่อการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี    

ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ทั)ง 6 ดา้น จาํนวน 63 ขอ้ 

โดยขอคาํแนะนาํจากอาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์  
 3. นําเครื� องมือที�ผู ้วิจ ัยสร้างขึ) นขอคําแนะนํา และตรวจสอบความเที�ยงตรงของ            

ขอ้คาํถามจากผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 5 ท่าน เพื�อขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื)อหา 
(Content Validity) โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามและวตัถุประสงค์ (Index of 

Item Objective Congruence : IOC) และความเหมาะสมถูกตอ้งชดัเจนของภาษาและการใช้ถอ้ยคาํ   

เลือกขอ้คาํถามที�มีค่าความตรงตั)งแต่ระดบั 0.50 ขึ)นไป ไดข้อ้คาํถามทั)งสิ)น จาํนวน 55 ขอ้  
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 4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับผูป้กครองนักเรียนของศูนย์พฒันา       
เด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คนและนาํแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ โดยวิธีหาค่าสหสัมพนัธ์รายขอ้กบัคะแนนรวม (Item-

total Correlation) และหาค่าความเชื�อมั�นโดยค่าสัมประสิทธิT แอลฟา (α- Coeffcient) ของครอนบาค 
(Cronbach. 1990 : 202 - 204) ไดแ้บบสอบถามเกี�ยวกบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน          
ต่อการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอเมือง จังหวดัจันทบุรี จ ํานวน 55 ข้อ                       
มีค่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง  0.31 ถึง 0.84 และมีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.98  

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งและเก็บรวบรวมขอ้มูล  ดงันี)  
 1. ผูว้ิจยันาํหนังสือจากมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีถึงหน่วยงานต้นสังกัด เพื�อขอ  
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. ผูว้จิยันาํแบบสอบถามไปยงัสถานศึกษาที�เป็นกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง และนดัหมายเวลา
เพื�อรับแบบสอบถามกลบัคืน  
 3. ไดรั้บแบบสอบถามคืนและมีความสมบูรณ์ครบ 320 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การรวบรวมแบบสอบถามที�ได้รับจากผู ้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              
ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล และนาํมาจดัเป็นหมวดหมู่ 
กาํหนดรหสั และลงรหสั นาํขอ้มูลที�ไดม้าวเิคราะห์ดว้ยเครื�องคอมพิวเตอร์ ดงันี)  
 1. ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของผูป้กครอง วิเคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถี� หาค่า  
ร้อยละ (Percentage) 
 2. การศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการดําเนินงานของศูนย์พฒันา      
เด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี วิเคราะห์ด้วยสถิติพื)นฐาน โดยการใช้ค่าร้อยละ (%)         
ค่าเฉลี�ย ( X ) และความเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เสนอขอ้มูลเป็นตารางประกอบความเรียง 
 3. การทดสอบสมมุติฐานการวจิยั ดว้ยสถิติทดสอบสมมุติฐานการวจิยั ดงันี)  
  3.1 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยดว้ยค่าที (t-test) สําหรับตวัแปร 2 กลุ่ม 
กาํหนดค่าสถิติที�มีนยัสาํคญัที� .05 
  3.2 การทดสอบความแตกต่างขอความแปรปรวนของค่าเฉลี�ยระหว่างกลุ่มตวัอย่าง   
ตั)งแต่ 3 กลุ่มขึ)นไป ใชก้ารทดสอบ ค่าเอฟ (F-test) และเปรียบเทียบความแตกต่างของความแปรปรวน
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รายคู่ ภายหลงัจากพบความแตกต่างของความแปรปรวน ด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)  (ชูศรี        
วงศรั์ตนะ.  2541 : 313 - 317) 
 
สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติพื'นฐาน 

 1. ค่าร้อยละ (%) 
 2. ค่าเฉลี�ย ( X ) 
 3. ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 

 1. ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective 
Congruence : IOC)  

 2. ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิT แอลฟ่า (α- Coeffcient) 
ของครอนบาค (Cronbach) 
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 
 1. การทดสอบค่าที (t-test) เพื�อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ย ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 
2 กลุ่ม 
 2. การทดสอบค่าเอฟ (F-test) สาํหรับการทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวนของ
ค่าเฉลี�ยระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งตั)งแต่ 3 กลุ่มขึ)นไป และเปรียบเทียบความแตกต่างของความแปรปรวน
รายคู่ ภายหลงัพบความแตกต่างของความแปรปรวน ดว้ยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s Post-hoc Test)    
(ชูศรี  วงศรั์ตนะ. 2541 : 313 - 317) 
 



 

บทที�  4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการดาํเนินงานของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้ิจยัขอเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั
ดงันี+  
 

สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
                X  แทน ค่าเฉลี�ย (Mean)  
 S.D. แทน ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 n แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 t แทน ค่า t-test 
 F แทน ค่า F-test 
 p แทน ความน่าจะเป็นของค่าสถิติ 
 SS แทน ค่า Sum of Squares 
 MS แทน ค่า Mean of Square 
 df แทน ค่า Degree of Freedom 
 * แทน ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลครั+ งนี+  ผูว้จิยัขอเสนอเป็นตอน ๆ  ดงันี+  
 ตอนที�  1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที�  2  ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการดาํเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี  
 ตอนที�  3  ผลการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการ
ดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยจาํแนกตามอายุ  วุฒิการศึกษา 
และอาชีพ 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที�  1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยัครั+ งนี+  เป็นผูป้กครองนกัเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขต
อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 320 คน ดงัตาราง 2 
 
ตาราง  2  ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

 

รายการ 
ผูป้กครองนกัเรียน 

จาํนวน ร้อยละ 
จาํแนกตามอาย ุ   

ตํ�ากวา่ 20 ปี 18 5.60 
21 - 30 ปี 207 64.70 
31 ปีขึ+นไป 95 29.70 

รวม 320 100.00 
วฒิุการศึกษา   

ตํ�ากวา่ปริญญาตรี 118 36.90 
ตั+งแต่ปริญญาตรีขึ+นไป 202 63.10 

รวม 320 100.00 
จาํแนกตามอาชีพ   

รับจา้ง 212 66.30 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 26 8.10 
เกษตรกรรม 59 18.40 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 12 3.80 
อื�น ๆ  11 3.40 

รวม 320 100.00 

 
 จากตาราง 2  แสดงว่า ผูป้กครองนักเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามอายุ มีอายุ 21 - 30 ปี มากที�สุด จาํนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 64.70  
รองลงมา คือ 31 ปีขึ+นไป จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 29.70 และตํ�ากวา่ 20 ปี จาํนวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.60 จาํแนกตามวุฒิการศึกษา มีการศึกษาตั+งแต่ปริญญาตรีขึ+นไปมากที�สุด จาํนวน 202 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 63.10 และตํ�ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 118 คิดเป็นร้อยละ 36.90 และจาํแนกตามอาชีพ 
มีอาชีพรับจา้งมากที�สุด จาํนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 66.30 รองลงมาคือ เกษตรกรรม จาํนวน 59 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.40 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.10 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 และอื�น ๆ จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 
 

 ตอนที�  2  ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการดาํเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ดงัตาราง 3 - 9 
 
ตาราง  3  ค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน อนัดบัที� และระดบัความพึงพอใจของผูป้กครอง     

นกัเรียนต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวม
และรายดา้น             

 

ที� มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ความพึงพอใจ (n  = 320) 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 
1. ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 4.15 0.22 2 มาก 
2. ดา้นบุคลากร 4.17 0.20 1 มาก 

3. ดา้นอาคาร สถานที� สิ�งแวดลอ้ม 
และความปลอดภยั 

 
4.09 

 
0.18 

 
4 

 
มาก 

4. ดา้นวชิาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร 4.05 0.16 6 มาก 

5. ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุน 
จากทุกภาคส่วน 

 
4.07 

 
0.18 

 
5 

 
มาก 

6. ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั  4.10 0.18 3 มาก 

รวม 4.11 0.15  มาก 

 
 จากตาราง 3  แสดงว่า ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการดาํเนินงานของ      
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี  โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.11) 
และเมื�อเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ได้ดงันี+  ด้านบุคลากร ( X = 4.17)  ด้านการบริหารจดัการ     
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ( X = 4.15)  ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั ( X = 4.10)  ดา้นอาคาร 
สถานที� สิ�งแวดลอ้ม และความปลอดภยั ( X = 4.09)  ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจาก    
ทุกภาคส่วน ( X = 4.07) และดา้นวชิาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร ( X = 4.05)     
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ตาราง  4  ค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน อนัดบัที� และระดบัความพึงพอใจของผูป้กครอง       
นกัเรียนต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ดา้นการ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยรวมและรายขอ้ 

 

ที� ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ความพึงพอใจ (n  = 320) 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 
1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีนโยบายที�ตอบสนอง 

ความตอ้งการของผูป้กครอง 
 

4.12 
 

0.41 
 

5 
 

มาก 
2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีคุณภาพและมาตรฐาน 

เป็นที�ยอมรับได ้
 

4.44 
 

0.57 
 

1 
 

มาก 
3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีมาตรฐานการบริหารจดัการ

ที�ดี 
 

4.09 
 

0.38 
 

6 
 

มาก 
4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง 

ชุมชน และสังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
 

4.20 
 

0.49 
 

4 
 

มาก 
5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัสรรงบประมาณ 

ในการส่งเสริมสนบัสนุนเด็กใหไ้ดรั้บ        
การบริการที�ดี 

 
 

4.28 

 
 

0.51 

 
 

3 

 
 

มาก 
6. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการคดัสรรอาหารที�มี

ประโยชน์ต่อเด็ก 
 

4.03 
 

0.25 
 

10 
 

มาก 
7. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีสื�อการเรียนการสอนที�ดี 4.40 0.52 2 มาก 
8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีอุปกรณ์และของใช ้

ที�จาํเป็นสาํหรับเด็ก 
 

4.01 
 

0.24 
 

11 
 

มาก 
9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีอุปกรณ์ และสื�อการเรียน

การสอนที�สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของเด็ก 
 

4.03 
 

0.28 
 

9 
 

มาก 
10. บุคลากรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความรู้ 

และทกัษะที�ดี 
 

4.04 
 

0.29 
 

8 
 

มาก 
11. บุคลากรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพ 

พร้อมที�จะปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ 
 

4.06 
 

0.31 
 

7 
 

มาก 
 รวม 4.15 0.22  มาก 
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 จากตาราง 4  แสดงว่า ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการดาํเนินงานของ      
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   
โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.15) โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั  
คือ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที�ยอมรับได ้( X = 4.44)  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีสื�อ
การเรียนการสอนที�ดี ( X = 4.40)  และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัสรรงบประมาณในการส่งเสริม
สนบัสนุนเด็กใหไ้ดรั้บการบริการที�ดี ( X = 4.28)   
 

ตาราง  5  ค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน อนัดบัที� และระดบัความพึงพอใจของผูป้กครอง       
นกัเรียนต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ดา้นบุคลากร 
โดยรวมและรายขอ้ 

 

ที� ดา้นบุคลากร 
ความพึงพอใจ (n  = 320) 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

1. หวัหนา้ศูนยมี์การบริหารงานที�มีความรับผดิชอบ
ในการดูแลบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

 
4.35 

 
0.51 

 
1 

 
มาก 

2. หวัหนา้ศูนยมี์การดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
และแผนที�วางไว ้

 
4.28 

 
0.49 

 
4 

 
มาก 

3. ครูผูดู้แลเด็ก และผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กของ 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีศกัยภาพในการอบรมเลี+ยงดู
เด็กไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
 

4.28 

 
 

0.48 

 
 

3 

 
 

มาก 
4. ครูผูดู้แลเด็ก และผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก มีการส่งเสริม

พฒันาการสาํหรับเด็กไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกั
วชิาการ 

 
 

4.08 

 
 

0.35 

 
 

6 

 
 

มาก 
5. ครูผูดู้แลเด็ก และผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กมีการ      

เสริมสร้างพฒันาการไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวยั 
 

4.02 
 

0.24 
 

9 
 

มาก 
6. ครูผูดู้แลเด็ก และผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กมีการเรียน

การสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และใส่ใจเด็ก
เป็นอยา่งดี 

 
 

4.05 

 
 

0.30 

 
 

8 

 
 

มาก 
7. ผูป้ระกอบอาหารมีการประกอบอาหารใหถู้ก   

สุขลกัษณะ อนามยั ตามหลกัโภชนาการ 
 

4.01 
 

0.24 
 

10 
 

มาก 
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ตาราง  5  (ต่อ) 
 

ที� ดา้นบุคลากร 
ความพึงพอใจ (n  = 320) 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

8. ธุรการ/การเงิน/พสัดุ มีการปฏิบติัหนา้ที� 
ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

 
4.34 

 
0.51 

 
2 

 
มาก 

9. ภารโรงมีการจดัเก็บและรักษาความสะอาด 
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
4.06 

 
0.35 

 
7 

 
มาก 

10. ภารโรงมีการดูแลรักษา ซ่อมแซมสิ�งของ    
และสถานที� ใหอ้ยูใ่นสภาพที�พร้อมใชง้าน 
และปลอดภยั 

 
 

4.19 

 
 

0.47 

 
 

5 

 
 

มาก 
 รวม 4.17 0.20  มาก 

 

 จากตาราง 5  แสดงว่า ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการดาํเนินงานของ     
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ดา้นบุคลากร โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก 
( X = 4.17) โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั  คือ หัวหนา้ศูนยมี์การบริหารงาน   
ที�มีความรับผิดชอบในการดูแลบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ( X = 4.35) ธุรการ/การเงิน/พสัดุ       
มีการปฏิบติัหน้าที�ตามที�ไดรั้บมอบหมาย ( X = 4.34) และครูผูดู้แลเด็ก และผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก    
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีศกัยภาพในการอบรมเลี+ยงดูเด็กไดเ้ป็นอยา่งดี ( X = 4.28)   
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ตาราง  6  ค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน อนัดบัที� และระดบัความพึงพอใจของผูป้กครอง       
นกัเรียนต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ดา้นอาคาร 
สถานที� สิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยั โดยรวมและรายขอ้ 

 

ที� 
ดา้นอาคาร สถานที� สิ�งแวดลอ้ม 

และความปลอดภยั 
ความพึงพอใจ (n  = 320) 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 
1. อาคาร สถานที� และสิ�งแวดลอ้มของ 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความปลอดภยั 
 

4.03 
 

0.24 
 

7 
 

มาก 
2. สภาพแวดลอ้มของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

มีความเหมาะสม 
 

4.01 
 

0.22 
 

9 
 

มาก 
3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีพื+นที�สาํหรับการเล่น 

และพฒันาเด็ก 
 

4.28 
 

0.48 
 

1 
 

มาก 
4. หอ้งเรียนและอุปกรณ์เครื�องใชส้าํหรับเด็ก 

มีความสะอาด เหมาะสม  
 

4.03 
 

0.25 
 

8 
 

มาก 
5. สถานที�รับประทานอาหารมีความสะอาด  

ถูกสุขลกัษณะ 
 

4.07 
 

0.30 
 

4 
 

มาก 
6. สภาพแวดลอ้มภายในอาคารมีแสงสวา่งเพียงพอ 4.04 0.29 6 มาก 
7. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก 4.09 0.36 3 มาก 
8. อาคาร ห้องเรียน และบริเวณในศูนยพ์ฒันา 

เด็กเล็ก มีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
 

4.07 
 

0.32 
 

5 
 

มาก 
9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการเตรียมพร้อมสาํหรับ

สถานการณ์ฉุกเฉิน 
 

4.18 
 

0.45 
 

2 
 

มาก 
 รวม 4.09 0.18  มาก 

 
 จากตาราง 6  แสดงว่า ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการดาํเนินงานของ      
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอเมือง จังหวดัจันทบุรี ด้านอาคาร สถานที� สิ� งแวดล้อมและ        
ความปลอดภยั โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.09)  โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมาก     
ไปหาน้อย 3 อนัดบั  คือ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีพื+นที�สําหรับการเล่นและพฒันาเด็ก ( X = 4.28)   
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการเตรียมพร้อมสําหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ( X = 4.18) และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก ( X = 4.09)   
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ตาราง  7  ค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน อนัดบัที� และระดบัความพึงพอใจของผูป้กครอง      
นกัเรียนต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ดา้นวิชาการ 
และกิจกรรมตามหลกัสูตร โดยรวมและรายขอ้ 

 

ที� ดา้นวชิาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร 
ความพึงพอใจ (n  = 320) 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 
1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัการเรียนการสอน 

ไดเ้หมาะสมกบัเด็ก 
 

4.01 
 

0.28 
 

9 
 

มาก 
2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัการเรียนการสอน   

ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 

4.04 
 

0.28 
 

7 
 

มาก 
3. เด็กเล็กมีคุณธรรม และจริยธรรม 4.07 0.28 3 มาก 
4. เด็กเล็กมีพฒันาการทางดา้นร่างกายที�ดี 4.09 0.34 2 มาก 
5. เด็กเล็กมีความสุข และชอบที�จะไปเรียน 4.04 0.27 6 มาก 
6. เด็กเล็กสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข 4.11 0.36 1 มาก 
7. เด็กเล็กมีพฒันาการทางสติปัญญาที�ดี 4.04 0.24 5 มาก 
8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการส่งเสริมการใชสื้�อ  

และนวตักรรมในการจดัการเรียนการสอน 
 

4.05 
 

0.29 
 

4 
 

มาก 
9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการสร้างเสริมประสบการณ์

การเรียนรู้ 
 

4.03 
 

0.28 
 

8 
 

มาก 
 รวม 4.05 0.16  มาก 

 
 จากตาราง 7  แสดงว่า ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการดาํเนินงานของ           
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร     
โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.05) โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั  
คือ เด็กเล็กสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข ( X = 4.11)  เด็กเล็กมีพฒันาการทางดา้นร่างกาย 
ที�ดี ( X = 4.09) และเด็กเล็กมีคุณธรรม และจริยธรรม ( X = 4.07)   
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ตาราง  8  ค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน อนัดบัที� และระดบัความพึงพอใจของผูป้กครอง       
นักเรียนต่อการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี            
ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน โดยรวมและรายขอ้ 

 

ที� 
ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุน 

จากทุกภาคส่วน 
ความพึงพอใจ (n  = 320) 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 
1. ผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการวางแผน และการจดัการศึกษา 
 

4.02 
 

0.28 
 

5 
 

มาก 
2. ผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ+นภายใน 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

 
 

4.08 

 
 

0.35 

 
 

2 

 
 

มาก 
3. ผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการประเมินศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 

4.07 
 

0.33 
 

3 
 

มาก 
4. ผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการจดัหาทรัพยากร เพื�อการจดัการศึกษา 
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

 
 

4.01 

 
 

0.26 

 
 

7 

 
 

มาก 
5. ผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งทุกภาคส่วนสามารถ 

ขอความร่วมมือจากบุคลากรในศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็ก เพื�อการจดัการศึกษาที�เป็นประโยชน์
สาํหรับเด็กเล็ก 

 
 
 

4.01 

 
 
 

0.23 

 
 
 

6 

 
 
 

มาก 
6. ผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งทุกภาคส่วนสามารถขอใช้

อาคาร สถานที� และวสัดุเพื�อการจดัการศึกษา 
ที�เป็นประโยชน์สาํหรับเด็กเล็ก 

 
 

4.02 

 
 

0.26 

 
 

4 

 
 

มาก 
7. ผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งทุกภาคส่วนสามารถจดั

ประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กเล็ก 
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

 
 

4.28 

 
 

0.49 

 
 

1 

 
 

มาก 
 รวม 4.07 0.18  มาก 

 
 จากตาราง 8  แสดงว่า ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการดาํเนินงานของ      
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ด้านการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจาก   
ทุกภาคส่วน โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.07) โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย 
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3 อนัดบั  คือ ผูที้�มีส่วนเกี�ยวข้องทุกภาคส่วนสามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กเล็ก        
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ( X = 4.28)  ผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา  
ที�เกิดขึ+นภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ( X = 4.08)  และผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ( X = 4.07)   
 
ตาราง  9  ค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน อนัดบัที� และระดบัความพึงพอใจของผูป้กครอง       

นักเรียนต่อการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี              
ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั โดยรวมและรายขอ้ 

 

ที� ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั 
ความพึงพอใจ (n  = 320) 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลกเปลี�ยนเรียนรู้ที�ดี 4.00 0.24 6 มาก 
2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความสามคัคี ร่วมมือร่วมใจ

ในการปฏิบติังาน 
 

4.03 
 

0.29 
 

4 
 

มาก 
3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการชี+แจงวตัถุประสงค ์

ในการทาํงาน 
 

3.99 
 

0.22 
 

9 
 

มาก 
4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการประสานความร่วมมือ 

กบัหน่วยงานและองคก์รที�เกี�ยวขอ้งในการจดั  
การศึกษา 

 
 

4.15 

 
 

0.41 

 
 

3 

 
 

มาก 
5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัตั+งชมรม                

และคณะกรรมการที�เหมาะสม 
 

4.34 
 

0.53 
 

2 
 

มาก 
6. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการชี+แจงวตัถุประสงค ์

เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมและการปฏิบติังาน 
 

3.99 
 

0.15 
 

7 
 

มาก 
7. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการกาํหนดภารกิจหนา้ที� 

ที�สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน 
 

3.99 
 

0.17 
 

8 
 

มาก 
8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัประชุมชี+แจง  

การประเมิน ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 
 

4.43 
 

0.54 
 

1 
 

มาก 
9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเปิดโอกาสใหผู้ที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง 

รับรู้ ช่วยกนัแกไ้ข ปรับปรุง และพฒันา 
 

4.00 
 

0.13 
 

5 
 

มาก 
 รวม 4.10 0.18  มาก 
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 จากตาราง 9  แสดงว่า ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการดาํเนินงานของ      
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั 
โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.10) โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั  
คือ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการจดัประชุมชี+ แจง การประเมิน ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน      
( X = 4.43) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัตั+งชมรมและคณะกรรมการที�เหมาะสม ( X = 4.34) และ 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที�เกี�ยวข้องในการจัด         
การศึกษา ( X = 4.15)   
 
 ตอนที�  3  ผลการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการ
ดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยจาํแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา 
และอาชีพ ดงัตาราง 10 - 12 
 
ตาราง  10  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการดาํเนินงาน

ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมและรายดา้น จาํแนกตามอาย ุ
 

ที� มาตรฐานการดาํเนินงาน 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

SS df MS F p 

1. ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็ก             

     

 ระหวา่งกลุ่ม 0.042 2 0.021 .446 .641 
 ภายในกลุ่ม 14.927 317 0.047   
 รวม 14.969 319    

2. ดา้นบุคลากร      
 ระหวา่งกลุ่ม 0.081 2 0.040 1.051 .351 
 ภายในกลุ่ม 12.175 317 0.038   
 รวม 12.255 319    

3. ดา้นอาคาร สถานที� สิ�งแวดลอ้ม 
และความปลอดภยั 

     

 ระหวา่งกลุ่ม 0.006 2 0.003 .089 .915 
 ภายในกลุ่ม 10.133 317 0.032   
 รวม 10.138 319    
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ตาราง  10  (ต่อ) 
 

ที� 
มาตรฐานการดาํเนินงาน 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
SS df MS F p 

4. ดา้นวชิาการ และกิจกรรม 
ตามหลกัสูตร 

     

 ระหวา่งกลุ่ม 0.007 2 0.004 .143 .867 
 ภายในกลุ่ม 7.875 317 0.025   
 รวม 7.883 319    

5. ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุน
จากทุกภาคส่วน 

     

 ระหวา่งกลุ่ม 0.056 2 0.028 .830 .437 
 ภายในกลุ่ม 10.759 317 0.034   
 รวม 10.815 319    

6. ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันา         
เด็กปฐมวยั 

     

 ระหวา่งกลุ่ม 0.043 2 0.022 .688 .503 
 ภายในกลุ่ม 9.927 317 0.031   
 รวม 9.970 319    
 ภาพรวม      
 ระหวา่งกลุ่ม 0.016 2 0.008 .363 .696 
 ภายในกลุ่ม 6.866 317 0.022   
 รวม 6.882 319    

 
 จากตาราง 10 แสดงว่า ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการดาํเนินงานของ       
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามอายุ คือ ตํ�ากว่า 20 ปี 21 - 30 ปี 
และ 31 ปีขึ+นไป โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง  11  ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการดําเนินงานของ          
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัจันทบุรี โดยรวมและรายด้าน จาํแนกตาม         
วฒิุการศึกษา 

 

  
มาตรฐานการดาํเนินงาน

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

ความพึงพอใจ (n = 320)   
 

ที� 
ต ํ�ากวา่ปริญญาตรี  

(n = 21) 
ตั+งแต่ปริญญาตรีขึ+นไป 

(n = 123) 
t p 

 X  S.D. ระดบั X  S.D. ระดบั   
1 ดา้นการบริหารจดัการ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 

4.15 
 

0.17 
 

มาก 
 

4.16 
 

0.24 
 

มาก 
 

-.08 
 

.94 
2 ดา้นบุคลากร 4.19 0.18 มาก 4.15 0.20 มาก 1.89 .06 
3 ดา้นอาคาร สถานที�        

สิ�งแวดลอ้ม และ 
ความปลอดภยั 

 
 

4.10 

 
 

0.14 

 
 

มาก 

 
 

4.08 

 
 

0.20 

 
 

มาก 

 
 

1.06 

 
 

.29 
4 ดา้นวชิาการ และกิจกรรม

ตามหลกัสูตร 
 

4.06 
 

0.09 
 

มาก 
 

4.04 
 

0.19 
 

มาก 
 

.83 
 

.41 
5 ดา้นการมีส่วนร่วม  

และการสนบัสนุน 
จากทุกภาคส่วน 

 
 

4.08 

 
 

0.11 

 
 

มาก 

 
 

4.07 

 
 

0.21 

 
 

มาก 

 
 

.58 

 
 

.56 
6 ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการ

พฒันาเด็กปฐมวยั  
 

4.12 
 

0.13 
 

มาก 
 

4.09 
 

0.20 
 

มาก 
 

1.41 
 

.16 
 รวม 4.12 0.09 มาก 4.10 0.17 มาก 1.17 .25 

 
 จากตาราง 11 แสดงว่า ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการดาํเนินงานของ     
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมและรายดา้น จาํแนกตามวุฒิการศึกษา 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง  12  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการดาํเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมและรายดา้น จาํแนกตาม
อาชีพ 

 

ที� 
มาตรฐานการดาํเนินงาน 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
SS df MS F p 

1 ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก           

     

 ระหวา่งกลุ่ม 0.041 4 0.010 .219 .928 
 ภายในกลุ่ม 14.927 315 0.047   
 รวม 14.969 319    

2 ดา้นบุคลากร      
 ระหวา่งกลุ่ม 0.012 4 0.003 .077 .989 
 ภายในกลุ่ม 12.244 315 0.039   
 รวม 12.256 319    

3 ดา้นอาคาร สถานที� สิ�งแวดลอ้ม 
และความปลอดภยั 

     

 ระหวา่งกลุ่ม 0.054 4 0.013 .418 .796 
 ภายในกลุ่ม 10.085 315 0.032   
 รวม 10.138 319    

4 ดา้นวชิาการ และกิจกรรม        
ตามหลกัสูตร 

     

 ระหวา่งกลุ่ม 0.057 4 0.014 .571 .684 
 ภายในกลุ่ม 7.826 315 0.025   
 รวม 7.883 319    

5 ดา้นการมีส่วนร่วม และการ
สนบัสนุนจากทุกภาคส่วน 

     

 ระหวา่งกลุ่ม 0.104 4 0.026 .762 .551 
 ภายในกลุ่ม 10.712 315 0.034   
 รวม 10.815 319    
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ตาราง  12  (ต่อ) 
 

ที� 
มาตรฐานการดาํเนินงาน 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
SS df MS F p 

6 ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันา      
เด็กปฐมวยั 

     

 ระหวา่งกลุ่ม 0.060 4 0.015 .478 .752 
 ภายในกลุ่ม 9.910 315 0.031   
 รวม 9.970 319    
 ภาพรวม      
 ระหวา่งกลุ่ม 0.036 4 0.009 .415 .798 
 ภายในกลุ่ม 6.846 315 0.022   
 รวม 6.882 319    

 
 จากตาราง 12  แสดงว่า ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการดาํเนินงานของ    
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอเมือง จังหวดัจันทบุรี จาํแนกตามอาชีพ คือ รับจ้าง ค้าขาย/        
ธุรกิจส่วนตวั เกษตรกรรม รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอื�น ๆ โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนั  
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 



บทที�  5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัเรื� อง ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการดาํเนินงานของศูนย์พฒันา    
เด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามลาํดบั ดงันี*  
 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. วธีิดาํเนินการวจิยั 
 3. สรุปผลการวจิยั 
 4. อภิปรายผลการวจิยั 
 5. ขอ้เสนอแนะ   
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื�อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ้ปกครองนักเรียนต่อการดําเนินงาน            
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัจันทบุรี โดยจาํแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา           
และอาชีพ 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากรที�ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูป้กครองนักเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขต
อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 18 แห่ง  ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 1,874 คน  
 2. กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั ได้แก่ ผูป้กครองนักเรียนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ในเขต 
อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยใช้ตารางของเครจซี�และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608) 
และใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากรแต่ละศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 320 คน 

 การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื� องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั* งนี*  เป็นแบบสอบถามที�ผูว้ิจยัสร้างขึ* น      
โดยมีการแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดงันี*  

 ตอนที�  1  เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อาย ุ     
วฒิุการศึกษา และอาชีพ 
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 ตอนที�  2  เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการดาํเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 55 ขอ้ โดยมีค่าอาํนาจจาํแนก
ระหวา่ง 0.31 - 0.84 และมีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.98 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งและเก็บรวบรวมขอ้มูล  ดงันี*  
 1. ผูว้ิจยันาํหนังสือจากมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีถึงหน่วยงานต้นสังกัด เพื�อขอ  
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. ผูว้จิยันาํแบบสอบถามไปยงัสถานศึกษาที�เป็นกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง และนดัหมายเวลา
เพื�อรับแบบสอบถามกลบัคืน  
 3. ไดรั้บแบบสอบถามคืนและมีความสมบูรณ์ครบ 320 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  
 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การรวบรวมแบบสอบถามที�ไดรั้บจากผูป้กครองนักเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขต
อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี วเิคราะห์ดว้ยเครื�องคอมพิวเตอร์ ดงันี*  
 1. ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของผูป้กครอง วิเคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถี� หาค่า  
ร้อยละ (Percentage) 
 2. การศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการดําเนินงานของศูนย์พฒันา      
เด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี วิเคราะห์ด้วยสถิติพื*นฐาน โดยการใช้ค่าร้อยละ (%)         
ค่าเฉลี�ย ( X ) และความเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. การทดสอบสมมติฐานการวจิยั ดว้ยสถิติทดสอบสมมติฐานการวจิยั ดงันี*  
  3.1 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยดว้ยค่าที (t-test) สาํหรับตวัแปร 2 กลุ่ม  
  3.2 การทดสอบความแตกต่างขอความแปรปรวนของค่าเฉลี�ยระหว่างกลุ่มตวัอย่าง  
ตั*งแต่ 3 กลุ่มขึ*นไป ใชก้ารทดสอบ ค่าเอฟ (F-test) และเปรียบเทียบความแตกต่างของความแปรปรวน
รายคู่ ภายหลงัจากพบความแตกต่างของความแปรปรวน ดว้ยวธีิของเชฟเฟ (Scheffe)     
 

สรุปผลการวจัิย 

 การศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปเป็นประเด็นสาํคญั ดงันี*  
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูป้กครองนักเรียน      
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามอายุ มีอายุ 21 - 30 ปี มากที�สุด 
รองลงมาคือ 31 ปีขึ*นไป และตํ�ากว่า 20 ปี จาํแนกตามวุฒิการศึกษา มีการศึกษาตั*งแต่ปริญญาตรี  
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ขึ*นไปมากที�สุด และตํ�ากวา่ปริญญาตรี และจาํแนกตามอาชีพ มีอาชีพรับจา้งมากที�สุด รองลงมาคือ 
เกษตรกรรม คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ และอื�น ๆ ตามลาํดบั 
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู ้ปกครองนักเรียนต่อการดําเนินงาน        
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก       
เรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นบุคลากร ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั ดา้นอาคาร สถานที� สิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยั 
ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน และดา้นวิชาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร 
ตามลาํดบั 
 3. ผลการวเิคราะห์โดยเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการดาํเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยจาํแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา และอาชีพ 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี สามารถอภิปรายผลที�เกิดขึ*นไดด้งันี*  
 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการดาํเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก   
ทุกดา้น เรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นบุคลากร ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั ด้านอาคาร สถานที� สิ� งแวดล้อมและ           
ความปลอดภยั ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน และดา้นวิชาการ และกิจกรรม
ตามหลกัสูตร ตามลาํดบั น่าจะเป็นเพราะว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการดาํเนินงานโดยยึดมาตรฐาน
การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นแนวทางในการปฏิบติั เพื�อให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีคุณภาพ
และไดรั้บการยอมรับจากสังคม สอดคลอ้งกบักรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ�น (2553 : 1 - 2) 
ที�กล่าวว่า ศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นได้มีแนวทางการดําเนินงาน           
ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อให้มีการดาํเนินงานเป็นไป
อยา่งมีระบบมีมาตรฐาน และมีคุณภาพตามหลกัวิชาการ สอดคลอ้งกบั กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ�น (2550 : 9 - 10) ที�กล่าวว่า ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เป็นหน่วยงานที�จดัการศึกษาเพื�อพฒันา    
ความพร้อมแก่เด็กเล็ก ให้มีการพฒันาทั*งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา อย่างเหมาะสม
ตามวยัเต็มตามศกัยภาพ และมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมสนบัสนุนให้พ่อแม่ ผูป้กครองมีความรู้
ความสามารถในการอบรมเลี* ยงดูเด็กไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม สามารถเตรียมความพร้อมเด็กเล็ก
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เพื�อให้เด็กมีความพร้อมทางวุฒิภาวะและสามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาได้เต็มศกัยภาพ พฒันา
บุคลากรและส่งเสริมบุคคล ครอบครัว องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอื�น ๆ ให้มีส่วนร่วมจดัการศึกษาเด็กเล็กในรูปแบบที�หลากหลาย
อย่างมีคุณภาพและไดต้ามมาตรฐาน ซึ� งสอดคลอ้งกบัจุฑามาศ  อาลยัสุข (2553 : 120 - 124)           
ได้ศึกษาเรื� อง การดาํเนินงานการจดัการศึกษาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาํบล เขตอาํเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี พบว่า การดาํเนินงานการจดัการศึกษา    
เด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบล เขตอาํเภอหนองเสือ จงัหวดั
ปทุมธานี 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการบริหารจดัการ 2) ดา้นบุคลากร 3) ดา้นอาคาร สถานที� สิ�งแวดลอ้ม
และความปลอดภยั 4) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ด้านการมีส่วนร่วมและการ
สนบัสนุนทุกภาคส่วน และ 6) ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั โดยรวมและรายดา้น   
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับพรหมพสิษฐ์  รักษาพราหมณ์ (2550 : 59 - 62) ได้ศึกษาเรื� อง       
ความพึงพอใจของผูป้กครอง ผูน้ําชุมชน และบุคลากรต่อการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก    
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลผาจุก อาํเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์ พบวา่ ผูป้กครอง ผูน้าํชุมชน และ
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบลผาจุก 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัวารุณี  ภาชนนท ์(2551 : 55 - 56) ไดศึ้กษาเรื�อง ความพึงพอใจ
ของผูป้กครองนกัเรียนต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบล  
ในอาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา พบวา่ ในภาพรวม ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาํบลในอําเภอแม่ใจ อยู่ในระดับมากทุกด้าน          
โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย คือ ด้านบุคลากรและบริหารจดัการ ด้านวิชาการและกิจกรรม
หลกัสูตร ดา้นอาคารสถานที� สิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยั และดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 2. ผลการวเิคราะห์โดยเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการดาํเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยจาํแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา และอาชีพ 
แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ น่าจะเป็นเพราะว่า ปัจจุบนัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดเ้ล็งเห็นถึง
ความสําคญัของการให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ทาํให้ผูป้กครองเขา้ใจถึงปัญหา
และร่วมกันพฒันาศูนย์พฒันาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพมากขึ* น ทาํให้ผูป้กครองมีความพึงพอใจ         
อยูใ่นระดบัที�แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบั สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2551 ข : 38 - 39) ที�กล่าวว่า การสร้างความตระหนกัและให้ผูป้กครองไดเ้ขา้ใจถึงความสําคญั      
ของการดูแลบุตรหลานเป็นเป้าหมายสําคญั จะทาํให้ผูป้กครองเขา้มาร่วมมือกบัทางโรงเรียน การดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน การจดัประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ การให้ผูป้กครองไดเ้ป็นส่วนหนึ� งในการ
ร่วมแสดงความคิดเห็น พฒันา แก้ไข โดยร่วมกันกับฝ่ายบริหาร คณะอาจารย์ และผูป้กครอง         
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ในการจดัการศึกษา ทาํให้พ่อแม่ ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการหรือแกไ้ขปัญหาให้สําเร็จลุล่วงได ้
ก่อให้เกิดความเข้าใจอนัดีระหว่างผูป้กครองกับผูป้กครอง และระหว่างผูป้กครองกับโรงเรียน       
สอดคลอ้งกบัสํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551 ค : 11) ที�กล่าววา่ ผลลพัธ์จากการส่งเสริม
บทบาทการมีส่วนร่วมของพอ่แม่ ผูป้กครอง เพื�อพฒันาผูเ้รียนไดส่้งผลทางบวกต่อผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย 
กล่าวคือ ผูเ้รียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลืออยา่งใกลชิ้ดและไดพ้ฒันาศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ เพิ�มขึ*น 
พ่อแม่ ผูป้กครองมีความเขา้ใจ วางใจในระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนของโรงเรียนและอุ่นใจว่า   
มีเครือข่ายทางสังคมเพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์การอบรมดูแลเลี* ยงดูบุตรหลานและการ
ช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั ครูมีความสบายใจและเต็มใจให้ผูที้�เกี�ยวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมจดักิจกรรม
เสริมหลกัสูตรและนิเทศติดตาม เพื�อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเต็มศกัยภาพ โดยได้รับความร่วมมือจาก      
ผูที้�เกี�ยวขอ้งมากขึ*น ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความภาคภูมิใจที�ไดพ้ฒันาโรงเรียนให้สนองความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการและชุมชน พร้อมทั* งก้าวทันกับการเปลี�ยนแปลงทางสังคม ซึ� งสอดคล้องกับ            
สุนนั ขนัทะสิทธิh  (2552 : 77 - 81) ไดศึ้กษาเรื�อง การศึกษาการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในจงัหวดัเลย พบว่า สภาพการจดัการศึกษาปฐมวยั        
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สหภสั  อกัษรถึง     
(2551 : 78 - 80) ไดศึ้กษาเรื�อง ความพึงพอใจของผูป้กครองที�มีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน   
มิวสิคทาวน์ไทยแลนด์ พบว่า ผูป้กครองที�มีเพศต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนมิวสิคทาวน์ไทยแลนด์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ผูป้กครองที� มี          
อายตุ่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการจดัการศึกษาของโรงเรียนมิวสิคทาวน์ไทยแลนด์ แตกต่างกนั
อย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ผูป้กครองที�มีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการจดั   
การศึกษาของโรงเรียนมิวสิคทาวน์ไทยแลนด์ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ และผูป้กครอง
ที�มีอาชีพต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการจดัการศึกษาของโรงเรียนมิวสิคทาวน์ไทยแลนด ์ 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันา    

เด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ควรนาํผลการศึกษาไปใชแ้ละศึกษาคน้ควา้วจิยั ดงันี*  

 ข้อเสนอแนะเกี�ยวกบัการนําผลการวจัิยไปใช้ 

 1. ผูบ้ริหารและผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งควรมีการพฒันาดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร

เพื�อส่งเสริมการจดัการเรียนรู้สาํหรับเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอยา่งสมํ�าเสมอ 
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 2. ผูบ้ริหารควรส่งเสริม และสนบัสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดาํเนินงาน
พฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 ข้อเสนอแนะเพื�อการวจัิยครั0งต่อไป 

 1. ควรศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอนสาํหรับเด็กปฐมวยัที�มีประสิทธิภาพ 
 2. ควรศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของผูที้� มีส่วนเกี�ยวข้องของ           
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 3. ควรศึกษาปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กที�เหมาะสําหรับการจดั   
การศึกษา 
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           มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

4. นายพงษศ์กัดิ4   เอี5ยมสอาด    ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลจนัทนิมิต 

           สาํนกัการศึกษาเทศบาลเมืองจนัทนิมิต 
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แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 

เรื�อง ความพงึพอใจของผู้ปกครองต่อการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัจันทบุรี 
      

คําชี-แจง  

 แบบสอบถามนี เป็นแบบสอบถามผูป้กครองต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก      
ในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัจันทบุรี ขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง            
ซึ0 งการตอบแบบสอบถามครั งนี จะไม่มีผลกระทบต่อใด ๆ แก่ท่าน โดยจะนําไปใช้ประโยชน์       
เพื0อการวิจยันี เท่านัน อีกทังจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานของ    
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี  
 ตอนที0  1  สอบถามเกี0ยวกบัขอ้มูลทั0วไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
 ตอนที0  2  สอบถามเกี0ยวกบัความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี   
 โปรดอ่านข้อคาํถามในรายการแต่ละขอ้ แล้วทาํเครื0 องหมาย � ลงในช่องที0แสดงถึง
ระดบัความพึงพอใจของท่านโดยมีระดบัการพิจารณาดงันี   
  5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที0สุด 
  4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย 
  1     หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยที0สุด 
 ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง  ในการให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม             
เพื0อการวจิยัมา ณ โอกาสนี  
 
 
             นางสาววดิารัตน์  เจริญรูป 
     นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                                                                                   มหาวิทยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี 
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ตอนที�  1  ขอ้มูลทั0วไปของผูต้อบแบบสอบถาม   

คําชี-แจง โปรดใส่เครื0องหมาย � ลงในช่อง (   ) ของแต่ละขอ้ที0ตรงกบัความเป็นจริง 
 
1.  อาย ุ  
 (   )   ต ํ0ากวา่ 20 ปี         
 (   )   21 - 30 ปี 
 (   )   31 ปี ขึนไป  
       
2.  ระดบัการศึกษา             
 (   )    ต ํ0ากวา่ปริญญาตรี    
 (   )    ตังแต่ปริญญาตรีขึนไป   
   
3.  อาชีพ  
  (   )    รับจา้ง  
  (   )    คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
  (   )    เกษตรกรรม 
  (   )    รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
  (   )    อื0น ๆ (ระบุ) .................................................................................... 
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ตอนที�  2  ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง  
จงัหวดัจนัทบุรี 

คําชี-แจง  โปรดใส่เครื0องหมาย  � ในช่องที0แสดงถึงระดบัความพึงพอใจของท่านต่อการดาํเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 

 

ขอ้ รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีนโยบายที0ตอบสนอง 
ความตอ้งการของผูป้กครอง 

     

2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีคุณภาพและมาตรฐาน 
เป็นที0ยอมรับได ้

     

3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีมาตรฐาน 
การบริหารจดัการที0ดี 

     

4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง      
ชุมชน และสังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

     

5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัสรรงบประมาณใน
การส่งเสริมสนบัสนุนเด็กให้ไดรั้บการบริการที0ดี 

     

6. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการคดัสรรอาหาร                 
ที0มีประโยชน์ต่อเด็ก 

     

7. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีสื0อการเรียนการสอนที0ดี      

8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีอุปกรณ์และของใชที้0จาํเป็น
สาํหรับเด็ก 

     

9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีอุปกรณ์ และสื0อการเรียน  
การสอนที0สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของเด็ก 

     

10. บุคลากรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความรู้ 
และทกัษะที0ดี 

     

11. บุคลากรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพ 
พร้อมที0จะปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ 

     



 103

ขอ้ รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

มาตรฐานด้านบุคลากร 

1. หวัหนา้ศูนยมี์การบริหารงานที0มีความรับผดิชอบ

ในการดูแลบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

     

2. หวัหนา้ศูนยมี์การดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย

และแผนที0วางไว ้

     

3. ครูผูดู้แลเด็ก และผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กของ 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีศกัยภาพในการอบรม 

เลียงดูเด็กไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

4. ครูผูดู้แลเด็ก และผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก มีการส่งเสริม

พฒันาการสาํหรับเด็กไดอ้ยา่งถูกตอ้ง              

ตามหลกัวชิาการ 

     

5. ครูผูดู้แลเด็ก และผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กมีการเสริมสร้าง

พฒันาการไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวยั 

     

6. ครูผูดู้แลเด็ก และผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กมีการเรียน

การสอนที0เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และใส่ใจเด็ก 

เป็นอยา่งดี 

     

7. ผูป้ระกอบอาหารมีการประกอบอาหาร              

ใหถู้กสุขลกัษณะ อนามยั ตามหลกัโภชนาการ 

     

8. ธุรการ/การเงิน/พสัดุ มีการปฏิบติัหนา้ที0ตามที0   

ไดรั้บมอบหมาย 

     

9 ภารโรงมีการจดัเก็บและรักษาความสะอาด 

ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

10. ภารโรงมีการดูแลรักษา ซ่อมแซมสิ0งของ        

และสถานที0 ใหอ้ยูใ่นสภาพที0พร้อมใชง้าน 

และปลอดภยั 
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ขอ้ รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

มาตรฐานด้านอาคาร สถานที� สิ�งแวดล้อมและความปลอดภัย 

1. อาคาร สถานที0 และสิ0งแวดลอ้มของ 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความปลอดภยั 

     

2. สภาพแวดลอ้มของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
มีความเหมาะสม 

     

3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีพืนที0สาํหรับการเล่น 
และพฒันาเด็ก 

     

4. หอ้งเรียนและอุปกรณ์เครื0องใชส้าํหรับเด็ก           
มีความสะอาด เหมาะสม  

     

5. สถานที0รับประทานอาหารมีความสะอาด  

ถูกสุขลกัษณะ 

     

6. สภาพแวดลอ้มภายในอาคารมีแสงสวา่งเพียงพอ      

7. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก      

8. อาคาร ห้องเรียน และบริเวณในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

มีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

     

9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการเตรียมพร้อมสาํหรับ

สถานการณ์ฉุกเฉิน 

     

มาตรฐานด้านวชิาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร 

1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัการเรียนการสอน 

ไดเ้หมาะสมกบัเด็ก 

     

2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัการเรียนการสอน     

ที0เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

     

3. เด็กเล็กมีคุณธรรม และจริยธรรม      

4. เด็กเล็กมีพฒันาการทางดา้นร่างกายที0ดี      

5. เด็กเล็กมีความสุข และชอบที0จะไปเรียน      

6. เด็กเล็กสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้0นไดอ้ยา่งมีความสุข      

7. เด็กเล็กมีพฒันาการทางสติปัญญาที0ดี      
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ขอ้ รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการส่งเสริมการใชสื้0อ  

และนวตักรรมในการจดัการเรียนการสอน 
     

9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการสร้างเสริมประสบการณ์
การเรียนรู้ 

     

มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
1. ผูที้0มีส่วนเกี0ยวขอ้งทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการวางแผน และการจดัการศึกษา 
     

2. ผูที้0มีส่วนเกี0ยวขอ้งทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการแกไ้ขปัญหาที0เกิดขึนภายใน 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

     

3. ผูที้0มีส่วนเกี0ยวขอ้งทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการประเมินศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

     

4. ผูที้0มีส่วนเกี0ยวขอ้งทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการจดัหาทรัพยากร เพื0อการจดัการศึกษา 
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

     

5. ผูที้0มีส่วนเกี0ยวขอ้งทุกภาคส่วนสามารถ 
ขอความร่วมมือจากบุคลากรในศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็ก เพื0อการจดัการศึกษาที0เป็นประโยชน์ 
สาํหรับเด็กเล็ก 

     

6. ผูที้0มีส่วนเกี0ยวขอ้งทุกภาคส่วนสามารถขอใช้
อาคาร สถานที0 และวสัดุเพื0อการจดัการศึกษา 
ที0เป็นประโยชน์สาํหรับเด็กเล็ก 

     

7. ผูที้0มีส่วนเกี0ยวขอ้งทุกภาคส่วนสามารถ             
จดัประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กเล็ก 
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

     

มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวัย 
1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลกเปลี0ยนเรียนรู้ที0ดี      
2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความสามคัคี ร่วมมือร่วมใจ

ในการปฏิบติังาน 
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ขอ้ รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการชีแจงวตัถุประสงค ์

ในการทาํงาน 
     

4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการประสานความร่วมมือ 
กบัหน่วยงานและองคก์รที0เกี0ยวขอ้ง 
ในการจดัการศึกษา 

     

5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัตังชมรม 
และคณะกรรมการที0เหมาะสม 

     

6. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการชีแจงวตัถุประสงค ์
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมและการปฏิบติังาน 

     

7. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการกาํหนดภารกิจหนา้ที0 
ที0สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน 

     

8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัประชุมชีแจง  
การประเมิน ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

     

9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเปิดโอกาสใหผู้ที้0มีส่วนเกี0ยวขอ้ง 
รับรู้ ช่วยกนัแกไ้ข ปรับปรุง และพฒันา 

     

 
 
             ขอขอบพระคุณอยา่งสูง
                 วดิารัตน์  เจริญรูป 



 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ตาราง  13  ผลสรุปค่า IOC ตรวจค่าความตรงเชิงเนื�อหาของแบบสอบถามโดยผูเ้ชี(ยวชาญแบบสอบถาม
เกี(ยวกบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขต
อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 

 
 

รวม 
คนที(/คะแนน ค่า 

IOC 

 

สรุป 
1 2 3 4 5 รวม 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีนโยบายที(        

ตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครอง 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

0 
 
+1 

 
4 

 
0.80 

 
เหมาะสม 

2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีคุณภาพและ  
มาตรฐานเป็นที(ยอมรับได ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีมาตรฐาน        
การบริหารจดัการที(ดี 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเปิดโอกาสให ้       
ผูป้กครอง ชุมชน และสังคมทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วม 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 
เหมาะสม 

5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัสรร       
งบประมาณในการส่งเสริมสนบัสนุน
เด็กใหไ้ดรั้บการบริการที(ดี 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 
เหมาะสม 

6. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการคดัสรรอาหาร
ที(มีประโยชน์ต่อเด็ก 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

7. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีสื(อการเรียน     
การสอนที(ดี 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีอุปกรณ์และ    
ของใชที้(จาํเป็นสาํหรับเด็ก 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีอุปกรณ์ และสื(อ
การเรียนการสอนที(สอดคลอ้ง 
กบัการเรียนรู้ของเด็ก 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 
เหมาะสม 

10. บุคลากรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก         
มีความรู้และทกัษะที(ดี 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 
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ตาราง  13  (ต่อ) 
 

รวม 
คนที(/คะแนน ค่า 

IOC 

 

สรุป 
1 2 3 4 5 รวม 

11. บุคลากรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก         
มีประสิทธิภาพ พร้อมที(จะปฏิบติังาน
ดว้ยความเตม็ใจ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 
เหมาะสม 

มาตรฐานด้านบุคลากร  
1. หวัหนา้ศูนยมี์การบริหารงานที(มี  

ความรับผดิชอบในการดูแลบุคลากร
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

-1 

 
 
+1 

 
 

3 

 
 

0.60 

 
 
เหมาะสม 

2. หวัหนา้ศูนยมี์การดาํเนินงานใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายและแผนที(วางไว ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

3. ครูผูดู้แลเด็ก และผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีศกัยภาพ 
ในการอบรมเลี�ยงดูเด็กไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 
เหมาะสม 

4. ครูผูดู้แลเด็ก และผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก  
มีการส่งเสริมพฒันาการสาํหรับเด็ก  
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 
เหมาะสม 

5. ครูผูดู้แลเด็ก และผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก   
มีการเสริมสร้างพฒันาการไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัวยั 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 
เหมาะสม 

6. ครูผูดู้แลเด็ก และผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก   
มีการเรียนการสอนที(เนน้ผูเ้รียน 
เป็นสาํคญั และใส่ใจเด็กเป็นอยา่งดี 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 
เหมาะสม 

7. ผูป้ระกอบอาหารมีการประกอบ
อาหารใหถู้กสุขลกัษณะ อนามยั  
ตามหลกัโภชนาการ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 
เหมาะสม 

8. ธุรการ/การเงิน/พสัดุ มีการปฏิบติั 
หนา้ที(ตามที(ไดรั้บมอบหมาย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 
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ตาราง  13  (ต่อ) 
 

รวม 
คนที(/คะแนน ค่า 

IOC 

 

สรุป 
1 2 3 4 5 รวม 

9. ภารโรงมีการจดัเก็บและรักษา      
ความสะอาดของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 
เหมาะสม 

10. ภารโรงมีการดูแลรักษาและซ่อมแซม 
สิ(งของและสถานที(ใหอ้ยูใ่นสภาพ 
ที(พร้อมใชง้านและปลอดภยั 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 
เหมาะสม 

มาตรฐานด้านอาคาร สถานที* สิ*งแวดล้อมและความปลอดภัย 
1. อาคาร สถานที( และสิ(งแวดลอ้มของ 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความปลอดภยั 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

2. สภาพแวดลอ้มของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
มีความเหมาะสม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีพื�นที(สาํหรับ 
การเล่นและพฒันาเด็ก 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

4. หอ้งเรียนและอุปกรณ์เครื(องใชส้าํหรับ
เด็กมีความสะอาดเหมาะสม  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

5. สถานที(รับประทานอาหารมีความ
สะอาด ถูกสุขลกัษณะ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

6. สภาพแวดลอ้มภายในอาคาร 
มีแสงสวา่งเพียงพอ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

7. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไม่มีเสียงรบกวน
จากภายนอก 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
-1 

 
+1 

 
3 

 
0.60 

 
เหมาะสม 

8. อาคาร ห้องเรียน และบริเวณ            
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีอากาศถ่ายเท 
ไดส้ะดวก 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 
เหมาะสม 

9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการเตรียมพร้อม
สาํหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 
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ตาราง  13  (ต่อ) 
 

รวม 
คนที(/คะแนน ค่า 

IOC 

 

สรุป 
1 2 3 4 5 รวม 

มาตรฐานด้านวชิาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร 
1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัการเรียน

การสอนไดเ้หมาะสมกบัเด็ก 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัการเรียน
การสอนที(เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

3. เด็กเล็กมีคุณธรรม และจริยธรรม +1 +1 +1 -1 +1 3 0.60 เหมาะสม 

4. เด็กเล็กมีพฒันาการทางดา้นร่างกาย    
ที(ดี 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
-1 

 
+1 

 
3 

 
0.60 

 
เหมาะสม 

5. เด็กเล็กมีความสุข และชอบที(จะไปเรียน +1 +1 +1 -1 +1 3 0.60 เหมาะสม 

6. เด็กเล็กสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้(น 
ไดอ้ยา่งมีความสุข 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
-1 

 
+1 

 
3 

 
0.60 

 
เหมาะสม 

7. เด็กเล็กมีพฒันาการทางสติปัญญาที(ดี +1 +1 +1 -1 +1 3 0.60 เหมาะสม 

8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการส่งเสริม     
การใชสื้(อ และนวตักรรมในการ
จดัการเรียนการสอน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 
เหมาะสม 

9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการสร้างเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
1. ผูที้(มีส่วนเกี(ยวขอ้งทุกภาคส่วน           

มีส่วนร่วมในการวางแผน และการ 
จดัการศึกษา 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 

เหมาะสม 
2. ผูที้(มีส่วนเกี(ยวขอ้งทุกภาคส่วน          

มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาที(เกิดขึ�น
ภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 
เหมาะสม 

3. ผูที้(มีส่วนเกี(ยวขอ้งทุกภาคส่วน          
มีส่วนร่วมในการประเมิน             
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 
เหมาะสม 
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ตาราง  13  (ต่อ) 
 

รวม 
คนที(/คะแนน ค่า 

IOC 

 

สรุป 
1 2 3 4 5 รวม 

4. ผูที้(มีส่วนเกี(ยวขอ้งทุกภาคส่วน          
มีส่วนร่วมในการจดัหาทรัพยากร 
เพื(อการจดัการศึกษาของศูนย ์
พฒันาเด็กเล็ก 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 
+1 

 
 
 

5 

 
 
 

1.00 

 
 
 
เหมาะสม 

5. ผูที้(มีส่วนเกี(ยวขอ้งทุกภาคส่วน
สามารถขอความร่วมมือจากบุคลากร
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพื(อการจดั     
การศึกษาที(เป็นประโยชน์ 
สาํหรับเด็กเล็ก 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

1.00 

 
 
 
 
เหมาะสม 

6. ผูที้(มีส่วนเกี(ยวขอ้งทุกภาคส่วน
สามารถขอใชอ้าคาร สถานที(  
และวสัดุเพื(อการจดัการศึกษา 
ที(เป็นประโยชน์สาํหรับเด็กเล็ก 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

0 

 
 
 
+1 

 
 
 

4 

 
 
 

0.80 

 
 
 
เหมาะสม 

7. ผูที้(มีส่วนเกี(ยวขอ้งทุกภาคส่วน
สามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้  
แก่เด็กเล็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

-1 

 
 
+1 

 
 

3 

 
 

0.60 

 
 
เหมาะสม 

มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวัย 
1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นแหล่ง         

แลกเปลี(ยนเรียนรู้ที(ดี 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

-1 
 
+1 

 
3 

 
0.60 

 
เหมาะสม 

2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความสามคัคี  
ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติังาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
-1 

 
+1 

 
3 

 
0.60 

 
เหมาะสม 

3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการชี�แจง        
วตัถุประสงคใ์นการทาํงาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
-1 

 
+1 

 
3 

 
0.60 

 
เหมาะสม 

4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการประสาน
ความร่วมมือกบัหน่วยงานและองคก์ร
ที(เกี(ยวขอ้งในการจดัการศึกษา 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 
เหมาะสม 
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ตาราง  13  (ต่อ) 
 

รวม 
คนที(/คะแนน ค่า 

IOC 

 

สรุป 
1 2 3 4 5 รวม 

5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัตั�งชมรม
และคณะกรรมการที(เหมาะสม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
-1 

 
+1 

 
3 

 
0.60 

 
เหมาะสม 

6. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการชี�แจง         
วตัถุประสงคแ์ละเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมและการปฏิบติังาน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 
เหมาะสม 

7. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการกาํหนดภารกิจ
หนา้ที(ที(สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
-1 

 
+1 

 
3 

 
0.60 

 
เหมาะสม 

8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัประชุม     
ชี�แจง การประเมิน ปัญหาและ
อุปสรรคในการทาํงาน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

-1 

 
 
+1 

 
 

3 

 
 

0.60 

 
 
เหมาะสม 

9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเปิดโอกาสใหผู้ที้(มี
ส่วนเกี(ยวขอ้ง รับรู้ ช่วยกนัแกไ้ข    
ปรับปรุง และพฒันา 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 
เหมาะสม 

 

 จากตาราง 13  แสดงว่า แบบสอบถามเกี(ยวกบัแบบสอบถามเกี(ยวกบัความพึงพอใจของ      
ผูป้กครองนักเรียนต่อการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี     
ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามอยูร่ะหวา่ง 0.60 - 1.00 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

ค่าอาํนาจจาํแนกและค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 
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ตาราง  14  ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ และค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามเกี�ยวกบัความพึงพอใจ

ของผูป้กครองนักเรียนต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั

จนัทบุรี      

 

ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 

ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

มาตรฐานด้านอาคาร สถานที� สิ�งแวดล้อม       

และความปลอดภัย  

1. 0.31 1. 0.72 

2. 0.73 2. 0.72 

3. 0.72 3. 0.76 

4. 0.44 4. 0.66 

5. 0.33 5. 0.54 

6. 0.65 6. 0.70 

7. 0.52 7. 0.84 

8. 0.70 8. 0.73 

9. 0.84 9. 0.70 

10. 0.73 มาตรฐานด้านวชิาการ และกจิกรรมตามหลักสูตร 

11. 0.46 1. 0.83 

มาตรฐานด้านบุคลากร 2. 0.75 

1. 0.83 3. 0.81 

2. 0.75 4. 0.77 

3. 0.76 5. 0.63 

4. 0.77 6. 0.72 

5. 0.54 7. 0.79 

6. 0.67 8. 0.53 

7. 0.73 9. 0.68 

8. 0.47 มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุน 

9. 0.63 จากทุกภาคส่วน 

10. 0.74 1. 0.74 
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ตาราง  14  (ต่อ) 

 

ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ 

2. 0.73   

3. 0.72   

4. 0.72   

5. 0.76   

6. 0.70   

7. 0.68   

มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันา  

เด็กปฐมวยั 

  

1. 0.71   

2. 0.69   

3. 0.69   

4. 0.43   

5. 0.57   

6. 0.61   

7. 0.55   

8. 0.64   

9. 0.70   

  

 จากตาราง 14  แสดงว่า แบบสอบถามเกี�ยวกับความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียน        

ต่อการดาํเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 55 ข้อ              

มีค่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง 0.31 ถึง 0.84 และมีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.98  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตัิย่อผู้วจิยั 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 
 

ชื�อ - ชื�อสกุล      นางสาววดิารัตน์  เจริญรูป 

วนั  เดือน  ปีเกดิ      11  ธนัวาคม  2527 

สถานที�เกดิ      อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี 

สถานที�อยู่ปัจจุบัน     บา้นเลขที&  3/11  หมู่ที& 4  ตาํบลจนัทนิมิต  อาํเภอเมือง 

       จงัหวดัจนัทบุรี 
 

ตําแหน่งหน้าที�การงานปัจจุบัน  ครูผูช่้วย 

สถานที�ทาํงานปัจจุบัน    โรงเรียนอนุบาลจนัทนิมิต (ก่อนประถมศึกษา)                

       อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
 

ประวตัิการศึกษา 

 พ.ศ. 2542     มธัยมศึกษาปีที& 3  โรงเรียนสตรีมารดาพิทกัษ ์ 

        จงัหวดัจนัทบุรี 

 พ.ศ. 2545     มธัยมศึกษาปีที& 6 โรงเรียนลาซาลจนัทบุรี (มารดาพิทกัษ)์ 

        จงัหวดัจนัทบุรี 

 พ.ศ. 2549     ครุศาสตรบณัฑิต ค.บ. (ปฐมวยั)  

       มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

 พ.ศ. 2558    ครุศาสตรมหาบณัฑิต ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 

       มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

 

 

 

 

 


