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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2) ศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3) เปรียบเทียบ
สภาพและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามระดับ
การศึกษา และ 4) เปรียบเทียบสภาพกับความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของ           
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้ปกครองของนักเรียน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของ           
ยามาเน่ จ านวน 384 คน วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม โดยมคี่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติส าหรับทดสอบคือค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ผู้ปกครองเห็นว่าการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา               
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  โดยที่ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
 2. ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  โดยที่ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
 3. ผลการเปรียบเทียบสภาพเป็นจริงและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองที่ระดับการศึกษาต่างกัน เห็นว่าการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ผู้ปกครองที่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช. เห็นว่าการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการด าเนินการมากกว่าผู้ปกครองที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.ขึ้นไป 
และเมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              
ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และด้านการมีส่วนร่วม 
และสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผู้ปกครองที่ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่
ผู้ปกรองที่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช. มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กสูงกว่าผู้ปกครองที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป  

4. ผลการเปรียบเทียบสภาพกับความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ความคาดหวัง
ของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสภาพการจริงของการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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ABSTRACT 
This research aimed to 1) study the states of the educational management 

of Child Development Center 2) study the parents’ expectations towards educational 
management of the child development center and 3) compare the state and the 
parents’ expectations towards educational management of Child Development 
Center classified by educational levels and 4) compare the state and the parents’ 
expectations towards the educational management of Child Development Center. 
The sample consisted of 384 student parents and was done using the Taro Yamane 
formula and Multistage Random Sampling. The instrument used in the study was a 
questionnaire with a reliability level of .90. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation and t-test. 

The research results showed that: 
1. As a whole, the state of the educational management of Child

Development Center, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province was at a high level. 
The staff and the administration of the Child Development Center were the highest, 
followed by the building, the environment and the safety of the Child Development 
Center. The involvement and the support of the community to the Child 
Development Center were the lowest.  

2. As a whole, the parents’ expectations concerring the educational
management of Child Development Center, were at a high level. The building, the 
environment and the safety of the Child Development Center were the highest, 
followed by the staff and the administration. The involvement and the support of 
the community to the Child Development Center were the lowest.  

3. The comparison of the state and the parents’ expectations towords the
education of the Child Development Center, classified by educational levels, 
revealed that the expectations of the parents, given different levels of education, as 



ง 

a whole, were significantly different at the .05 level. The parents who finished 
secondary school and diploma certificate thought that the Child Development Center 
was more developed. When considering each aspect individually, the staff and the 
administration, the building, the environment, the safety, the involvement and the 
support of the community to the Child Development Center were all significantly 
different at the .05 level. The expectations regarding educational management of the 
parents with different educational levels were, overall and for each aspect, 
significantly different at the .05 level. Parents with higher secondary school 
certificates had higher expectations than parents with diploma. 
 4. The comparison between the state and the parents’ expectations 
towards the educational management of the Child Development Center showed that 
they were significantly different at the .05 level. Parents’ expectations towards the 
Center were higher than its real states. 



 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 การค้นคว้าอิสระนี้สําเร็จด้วย ความกรุณาจากบุคคลหลายท่าน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ           
ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
ประธานที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน กรรมการที่ปรึกษา                
การค้นคว้าอิสระ ซึ่งได้ให้คําปรึกษาแนะนําในการแก้ไขการค้นคว้าอิสระฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ์              
ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา  
 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาสละเวลาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือสําหรับ
การวิจัยครั้งนี้  และคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ในทุกวิชา คุณค่าและประโยชน์ที่ ได้รับจาก                  
การค้นคว้าอิสระเล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญุตาบูชาแด่ บิดา มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้มี
พระคุณทุกท่าน 
 
 

ยุวดี  ทรงโภค 



 
 

สารบัญ 
 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย .....................................................................................................................       ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ...............................................................................................................       ค 
กิตติกรรมประกาศ ....................................................................................................................       จ 
สารบัญ ......................................................................................................................................       ฉ 
สารบัญตาราง ............................................................................................................................      ซ 
สารบัญภาพ ..............................................................................................................................       ญ 
บทที่ 1 บทน า ........................................................................................................................  1 
 1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา.............................................................  1 
 1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย ...................................................................................  4 
 1.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย ....................................................................................  5 
 1.4  สมมติฐานของการวิจัย .......................................................................................  5 
 1.5  ขอบเขตของการวิจัย ..........................................................................................  6 
 1.6  ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย .............................................................................  6 
 1.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย .............................................................  7 
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .................................................................................  8 
 2.1  แนวคิดเก่ียวกับองค์กรบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น ......................................  8 
 2.2  แนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาการศึกษา                   

ส่วนท้องถิ่น .........................................................................................................  
 

21 
 2.3  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ...........................................  23 
 2.4  การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น................................................  29 
 2.5  การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก .............................................................  39 
 2.6  แนวคิดเก่ียวกับความคาดหวัง .............................................................................  52 
 2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .............................................................................................  55 
บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย .......................................................................................................  60 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง .................................................................................  60 
 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย .....................................................................................  62 
 3.3  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ...........................................................  62 
 3.4  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ....................................................................................  63 
 3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล .............................................................................................  63 
 3.6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ............................................................................  64 
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ................................................................................................  65 
 4.1  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ...........................................  65 
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ............................................................................  79 



ช 

สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า 
 5.1  สรุปผลการวิจัย ...................................................................................................  79 
 5.2  อภิปรายผล .........................................................................................................  80 
 5.3  ข้อเสนอแนะ .......................................................................................................  83 
บรรณานุกรม ................................................................................................................................  84 
ภาคผนวก ....................................................................................................................................  89 
 ภาคผนวก ก แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย......................................................................  90 
 ภาคผนวก ข ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และค่าความเชื่อม่ัน Reliability 

Statistics ................................................................................................  95 
ประวัติผู้วิจัย .................................................................................................................................  98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ซ 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี หน้า 
3.1 จ านวนประชากร .............................................................................................................. 61 
3.2 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ........................... 62 
4.1 จ านวนและร้อยละข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ปกครองผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่                 

ระดับการศึกษา ................................................................................................................ 65 
4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพเป็นจริงของผู้ปกครองการจัดการศึกษา                     

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม ......................................... 66 
4.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคาดหวังของผู้ปกครองการจัดการศึกษา                        

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม ......................................... 67 
4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพเป็นจริงของผู้ปกครองการจัดการศึกษา                      

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบุคลากร                                           
และการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ....................................................................... 67 

4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพเป็นจริงของผู้ปกครองการจัดการศึกษา                           
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านอาคารสถานที่                                 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก .................................................... 69 

4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพเป็นจริงของผู้ปกครองการจัดการศึกษา                    
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านวิชาการและกิจกรรม                             
ตามหลักสูตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ............................................................................... 70 

4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพเป็นจริงของผู้ปกครองการจัดการศึกษา                      
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วม                               
และสนับสนุนจากชุมชน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก .............................................................. 71 

4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคาดหวังของผู้ปกครองการจัดการศึกษา             
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบุคลากร                              
และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ......................................................................... 72 

4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคาดหวังของผู้ปกครองการจัดการศึกษา                       
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านอาคารสถานที่                                                
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก .................................................... 73 

4.10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคาดหวังของผู้ปกครองการจัดการศึกษา                         
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านวิชาการและกิจกรรม                        
ตามหลักสูตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ............................................................................... 74 

4.11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคาดหวังของผู้ปกครองการจัดการศึกษา                    
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมและ                       
สนับสนุนจากชุมชน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ..................................................................... 75 

4.12 สภาพเป็นจริงของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                              
ตามระดับการศึกษา .......................................................................................................... 76 

 



ฌ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี หน้า 
4.13 ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                 

ตามระดับการศึกษา .......................................................................................................... 77 
4.14 เปรียบเทียบสภาพกับความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา                                     

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ..................................................................................................... 78 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ญ 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที่ หน้า 
 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย ...................................................................................................  5 
2.1 การจัดการศึกษาท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด................................................................  36 
2.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ........................  37 
2.3 โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...................................  38 

 

 



บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 มาตรา 18 ได้ก าหนดให้                    
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อันได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของ
สถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็ก ซึ่งมีความต้องการพิเศษ 
หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน เป็นผู้จัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ลักษณะการจัด
การศึกษาปฐมวัยเป็น Educare คือ เน้นภารกิจด้านการดูแลควบคู่ไปกับการให้การศึกษา Educare 
เป็นศัพท์มาจาก Education คือ การให้การศึกษา และ Care คือ การเลี้ยงดู Education ในสถานศึกษา
ปฐมวัย จึงหมายถึง การให้ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีแบบแผนแก่เด็กเป็นการให้การดูแลและ
การศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียนโดยมิได้เป็นการศึกษาภาคบังคับ (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2543) ได้จ าแนก
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กวัยนี้ออกเป็น 3 ระดับ คือ การศึกษาส าหรับเด็กอายุแรกเกิด ถึง 1 ปี 
การศึกษาเด็ก 1 ปีครึ่ง ถึง 3 ปี และการศึกษาอนุบาล 3-6 ปี มีสถาบันพัฒนาเด็ก คือ สถานเลี้ยงเด็ก 
(Nursery) โรงเรียนเด็กเล็ก (Nursery School) และโรงเรียนอนุบาล (Kindergarten) เป็นผู้ดูแลและ
จัดการศึกษาส าหรับเด็กวัยนี้ การศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดเป็น
หลักสูตรครอบคลุมตั้งแต่อายุ 0-6 ขวบ โดยพัฒนาเป็นหลักสูตร 3 ระดับ ดังนี้  1) หลักสูตร              
ก่อนประถมศึกษา อายุ แรกเกิด ถึง 1 ปี 2) หลักสูตรก่อนประถมศึกษา อายุ 1-3 ปี และ 3) หลักสูตร
ก่อนประถมศึกษา อายุ 3-6 ปี ซึ่งลักษณะของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรจะต้องครอบคลุม               
การดูแล และการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งไม่เน้นเฉพาะการอนุบาล แต่หมายถึง           
การให้การศึกษาและดูแลแก่เด็กเล็กด้วย (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2542) 
 การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดย                  
การถ่ายถอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ก้าวหน้าทางวิชาการ         
การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2542) กระบวนการเรียนรู้              
ของบุคคลจะประสบผลส าเร็จได้ เมื่อการเรียนรู้นั้นเป็นเรื่องของการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ              
การจัดการเรียนรู้ให้บังเกิดแก่ผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองเกิดความเชื่อมั่น            
สนใจ ใฝ่รู้ สามารถคิดวิเคราะห์หาเหตุผล สืบค้นหาความจริงของชีวิตเจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์              
เป็นทรัพยากรที่ส าคัญของชาติ ฉลาดรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก (ส านักงานสภาการศึกษา , 
2546) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545                  
ได้ก าหนดสาระส าคัญส่วนหนึ่งเพ่ือตอบสนองสังคมไทยในปัจจุบันโดยมุ่งเน้นความรู้  คู่คุณธรรม  
จริยธรรม และวัฒนธรรมการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์             
ได้อย่างเหมาะสม การศึกษาจึงมีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาประชากรของประเทศ ให้มีลักษณะ
อันพึงประสงค์ ซึ่งการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเท่านั้น จึงสามารถบรรลุเป้าหมาย           
การพัฒนาประชากรของประเทศได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 
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 การจัดการศึกษาเป็นการบริการสาธารณะประเภทหนึ่ง  ที่จะต้องถ่ายโอนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการ ภายใต้หลักการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น และการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยรัฐให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ
เฉพาะในภารกิจที่ท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการได้ โดยมีกฎหมายรับรองสิทธิขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 มาตรา 43 ก าหนดว่าการจัดการศึกษา
ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น มาตรา 78 รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและ
ตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่น มาตรา 282 รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักการปกครอง
ตนเองและเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น มาตรา 284 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอิสระ
ในการก าหนดนโยบายและมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง โดยเฉพาะ มาตรา 289 องค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น มีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพ การจัดการศึกษาอบรมต้องค านึงถึง               
การบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ             
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 41 ก าหนดว่าท้องถิ่นมีสิทธิก าหนด 
จัดการศึกษาระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายใน
ท้องถิ่น  มาตรา 42 กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ประเมินความพร้อมของท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 
และมีหน้าที่ให้ท้องถิ่นจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน โดยต้องประเมินมาตรฐานคุณภาพและช่วยให้          
เข้าสู่คุณภาพ นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 ก าหนดว่า ในการกระจายอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ              
การบริการสาธารณะ ในมาตรา 16 (9) ในเรื่องของการจัดการศึกษา และมาตรา 30 ให้รัฐถ่ายโอน
ภารกิจบริหารสาธารณะท้องถิ่น ช่วยเหลือท้องถิ่นตามความจ าเป็นและความต้องการ (กรมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น, 2543) 
 “ปฐมวัย” เป็นช่วงของการวางรากฐานส าคัญของบุคคล ทั้งด้านสติปัญญา ความสามารถ
ความฉลาดทางอารมณ์บุคลิกภาพ และพฤติกรรม โดยหลายประเทศต่างให้ความส าคัญกับ              
การวางรากฐานเด็กวัย ส าหรับประเทศไทยมีหน่วยงานรับผิดชอบการศึกษาปฐมวัยหลายหน่วยงาน 
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2551) นโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติก าหนดและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร 
มีอ านาจและหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน พระราชบัญญัติสภาต าบล           
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ปีงบประมาณ 2544 
รัฐบาลได้เริ่มนโยบายการถ่ายโอนการศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นสถานที่ดูแลเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-5 ปี มีฐานะเทียบเท่ากับสถานศึกษา 
ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเองตามความต้องการของประชาชน  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่ดูแลและให้การศึกษาเด็ก อายุระหว่าง 3-5 ปี มีฐานะ
เทียบเท่าสถานศึกษา เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ถ่ายโอนให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด/มัสยิด กรมการศาสนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรมการพัฒนาชุมชน และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เด็ก 3 ขวบ) รับถ่ายโอนจากส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ฯลฯ 
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ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เด็กเป็นทรัพยากร ที่ทรงคุณค่า 
และมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต การพัฒนาเด็กให้ได้รับความพร้อม           
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาจึงนับเป็นภารกิจส าคัญที่หน่วยงาน ซึ่งรับผิดชอบ
จะต้องตระหนัก และให้ความสนใจ เพ่ือให้การพัฒนาเด็กเป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
เหมาะสมกับวัย  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาเด็ก 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล หรือเมืองพัทยา
ก็ดี ล้วนแต่มีบทบาทที่ส าคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสิ้น ปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดตั้ง และจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมทั้งรับถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ซึ่งเดิมอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่
รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุก ๆ ด้าน เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา 
อย่างเต็มตามศักยภาพ และได้มาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เล็งเห็นความส าคัญ               
ในการจัดท ามาตรฐานการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถ
ด าเนินงานเพ่ือพัฒนาเด็กได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม ซึ่งจะเป็นแนวทางให้องค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 นอกจากนั้นผู้ปกครองยังเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง  เพราะสิ่งส าคัญที่สุด            
ในชีวิตเด็กคือบ้าน และโรงเรียน ถ้าหากเด็กได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการที่ถูกต้องจากโรงเรียน               
เมื่อได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเป็นการเสริมแรงจากผู้ปกครอง เด็กจะเกิดความพร้อมในการเรียนรู้  
และเกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
ดังนั้นผู้ปกครองควรเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาในโรงเรียน โดยเข้ามา          
มีส่วนรับรู้การด าเนินงาน และเสนอแนวทางในการจัดการศึกษา เนื่องจากจุดมุ่งหมายของโรงเรียน 
และจุดมุ่งหมายของผู้ปกครองต่างก็มุ่งที่จะพัฒนาตัวเด็กเป็นส าคัญ กล่าวได้ว่า สิ่งที่ส าคัญท่ีสุดในชีวิต
ของเด็กก็คือ บ้าน และโรงเรียน ผู้ปกครองและครูเปรียบเสมือนผู้น าทางของเด็ก หากต่างคนต่างน า
กันไปคนละทิศละทางก็จะเป็นเส้นขนาดสองเส้นที่ไม่พบกัน ดังนั้นผู้ปกครองและครูจะต้องจับมือกัน  
ปรึกษาหรือกัน รับทราบปัญหาของกันและกัน และหาทางร่วมมือกันท าให้เด็กได้พัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามแนวทาง ที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง
และส่วนรวม (ราศี ทองสวัสดิ์, 2528) 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด 303 ศูนย์ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            
ที่สังกัดเทศบาลต าบลอยู่ 85 ศูนย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่                 
218 ศูนย์ มีเด็กในความดูแลรวมทั้งหมด 9,747 คน โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีถ่ายโอนจากส านักงาน
การประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการถ่ายโอนจากกรมศาสนา 
(ส านักงานการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , 2556) ดังนั้น การด าเนินงานเพ่ือ             
การบริหารการศึกษา จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญ ในการที่จะพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามทิศทาง                    
ที่ก าหนด ได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ การให้ความสนใจ และสนับสนุนการเตรียมความพร้อม                      
ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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(3-5 ปี) ให้มีโอกาสให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และให้เด็กมีความพร้อมส าหรับการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา  บริบทพ้ืนที่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ปกครองต้องไปประกอบอาชีพนอกบ้านเพ่ือหารายได้ให้กับครอบครัว             
ท าให้ไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงลูก จึงส่งบุตรหลานเข้ารับการเตรียมความพร้อมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอีกทั้ง
เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอยู่บางแห่งยังไม่ เคย               
มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษามาก่อน ท าให้เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ต้องเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความเชื่อถือ  
ศรัทธา ไว้วางใจ และมั่นใจในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้กับเด็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
 จากการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผ่านมาทุกปีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจะด าเนินโครงการจัดประชุมผู้ปกครองและโครงการเยี่ยมบ้าน เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ทราบ
นโยบายการจัดการศึกษาส าหรับเด็กเล็กและแนวทางการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังเป็น             
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
ได้แสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านอาคาร 
สถานที่ สิ่งแวดล้อม ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการมีส่วนร่วมจากชุมชน ซึ่งเป็น
การด าเนินการตามความมุ่งหมาย และหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 9(6) ที่กล่าวว่าการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ได้ยึดหลักการมีส่วนร่วม
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่จากการด าเนินการโครงการ
ดังกล่าว พบว่า ผู้ปกครองยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรในการมาเข้าร่วมการประชุม  และแสดง    
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านต่าง ๆ อาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น 
การไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง เป็นต้น ท าให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไม่มีข้อมูลจากผู้ปกครองในการวางแผนพัฒนา และแผนการด าเนินงานของศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยเป็นผู้ปฎิบัติหน้าที่เป็นครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้ผู้ปกครองแสดงความคาดหวังต่อการจัด
การศึกษาก่อนและหลังจากการน าบุตรหลานมาเข้าเรียน จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร  และ    
การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ            
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และด้านการมี 
ส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือน าผลที่ได้ไปปรับปรุงศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ปกครอง และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพเกิดประสิทธิผลและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
 1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 1.2.2 เพ่ือศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 1.2.3 เพ่ือเปรียบเทียบสภาพและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามระดับการศึกษา 
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 1.2.4 เพ่ือเปรียบเทียบสภาพกับความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของ            
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 
1.3 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย    
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้น าหลักการมาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาใช้เป็นแนวทางศึกษาสภาพและความคาดหวังของ
ผู้ปกครองต่อการจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยก าหนดกรอบแนวคิด
ดังนี้ (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2549)   
 
 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตำม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.4 สมมติฐำนกำรวิจัย  
 1.4.1 ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างกัน 
 1.4.2 ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของ           
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างกัน 
 1.4.3 สภาพและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แตกต่างกัน 
 
 
 

ระดับการศึกษา 

-  มัธยมปลาย/ปวช. 
-  อนุปริญญา/             

ปวส. ขึ้นไป 

สภาพและความคาดหวังต่อการจัดการศึกษา 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
1. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                    
2. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย              

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
3. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร                       

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน                    

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1.5.1 ขอบเขตประชากร   
   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้ปกครองของนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี 303 ศูนย์ จ านวน 9,747 คน  
 1.5.2 กลุ่มตัวอย่าง  
   ผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร ของ ยามาเน่ (Yamane) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 384 คน วิธีการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling)  
 1.5.3 ขอบเขตเนื้อหา  
   ผู้ศึกษาได้ก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้ 
   1. ตัวแปรต้น คือ ระดับการศึกษา  
   2. ตัวแปรตาม คือ สภาพและความคาดหวังการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2549) ประกอบด้วย 4 ด้าน 
ดังนี้ ด้านบุคลการและการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร และด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน 
 
1.6 ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานที่อบรมเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโต และให้การศึกษาเด็ก
อายุระหว่าง 3-5 ปี และเทียบเท่าสถานศึกษา ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
 ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ปกครองของนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  แบ่งออกเป็น 2 ระดับ มัธยมปลาย/ปวช. และ        
อนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป 
 ความคาดหวัง หมายถึง สิ่งที่ผู้ปกครองคิดไว้ล่วงหน้าหรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อส่งลูก
มาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก 
 สภาพเป็นจริง หมายถึง สภาพที่ผู้ปกครองได้รับรู้มาพบเห็นเมื่อส่งลูกมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็ก 
 การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง การด าเนินงานจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ประกอบด้วย  
4 ด้าน ดังนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน 
 ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                    
มีครูผู้ดูแลเด็กมีความเพียงพอและเหมาะสม มีคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐาน มีความรู้
ประสบการณ์ในการสอน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีการจัดท านโยบายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ชัดเจนมีการจัดท า
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีแนวทางการเลือกสรรบุคคลเข้ามาท างานโดยคัดเลือกจากคุณสมบัติ ระดับ
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การศึกษา วุฒิภาวะ และประสบการณ์ในการท างานที่เหมาะสมกับคุณวุฒิที่ต้องการ รวมถึงการบรรจุ
แต่งตั้งให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่ปฏิบัติ รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก            
อย่างต่อเนื่อง และมีการน าผลการประเมินการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กมาปรับปรุงการท างาน  
 ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง             
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพ้ืนที่และบริเวณรอบอาคารสะอาด ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย  มีห้องเรียน
อากาศถ่ายเทได้สะดวก อาคารเรียนมีความมั่นคง แข็งแรง ห้องน้ า ห้องส้อม สะอาดถูกสุขลักษณะ 
เพียงพอส าหรับเด็ก มีบริเวณอาคารสถานที่มีความปลอดภัย มีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม              
ทั้งภายในและภายนอกอาคารให้มีความม่ันคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะมีความเหมาะสม และปลอดภัย
แก่เด็ก มีสถานที่มีพ้ืนที่ขนาดที่เหมาะสม บริเวณรอบอาคาร มีการปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่น อาคาร              
มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 
 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะให้กับเด็ก จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เช่น 
การไหว้พระ มีการจัดมุมการเรียนรู้ต่าง ๆ ในห้องเรียนอย่างเหมาะสม เช่น มุมหนังสือ เป็นต้น               
มีการประเมินผลพัฒนาการ และแจ้งผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบ มีการน าหลักสูตรไปใช้               
ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท าสื่อ
การเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาสาระ มีการจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน มีการส่งเสริม
พัฒนาทางด้านร่างกายและอารมณ์ และมีการส่งเสริมจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับเด็ก 
 ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ มีการประชุมผู้ปกครอง จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศเพ่ือสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก มีการจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจกรรมวันส าคัญ ๆ มีการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือร่วมกิจกรรม          
การส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กรวมถึงการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็กเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนา            
เด็กเล็กกับผู้ปกครอง 
 
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย  
 1.7.1 เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น ามาปรับปรุง             
การจัดการศึกษาและน ามาก าหนดแนวทางการพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในด้านต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม  
 1.7.2 เป็นแนวทางในการวางแผน การด าเนินงาน การประเมินคุณภาพ และการเสนอ
แนวทางปรับปรุงแก้ไขได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น 



บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง สภาพและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ศึกษาได้ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับองค์กรบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาการศึกษาส่วนท้องถิ่น 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
 2.4 การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.5 การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 2.6 แนวคิดเก่ียวกับความคาดหวัง  
 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1.1 ความเป็นมาขององค์กรบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น 
   พัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นของไทย เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่การปฏิรูประบบราชการ 
ในสมัยรัชกาลที่ 5 กล่าวคือ ได้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดกิจการท้องถิ่นฉบับแรก คือ กระราชก าหนด
สุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 โดยก าหนดให้ สุขาภิบาลกรุงเทพฯ มีหน้าที่ด าเนินการรักษา          
ความสะอาด และป้องกันโรค ท าลายขยะมูลฝอย จัดสถานที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ส าหรับราษฎร
ทั่วไป ห้ามการปลูกสร้าง หรือซ่อมแซมโรงเรือน ที่จะเป็นเหตุให้เกิดโรค รวมทั้งการขนย้ายสิ่งโสโครก 
ที่ท าความร าคาญให้กับราษฎรไปทิ้ง เป็นต้น ต่อมาได้จัดตั้ง สุขาภิบาลท่าฉลอม เมืองสมุทรสาครขึ้น                
ในต่างจังหวัด เป็นแห่งแรก 
   ในสมัยรัชกาลที่ 6 ก็ได้ตราธรรมนูญการปกครองคณะนคราภิบาลดุสิตธานี พ.ศ. 2461 
เพ่ือทดลองรูปแบบเมืองจ าลอง “ดุสิตธานี” นับเป็นการปกครองในรูปเทศบาลครั้งแรก อันเป็น
รูปแบบการปกครองอย่างประเทศอังกฤษ โดยก าหนดให้เป็นนิติบุคคล แยกจากส่วนกลาง มีรายได้
ของตนเอง ดูแลการคมนาคม การดับเพลิง สวนสาธารณะ โรงพยาบาล สุสาน โรงฆ่าสัตว์ ดูแล
โรงเรียนราษฎร์ การรักษาความสะอาด และการป้องกันโรค ท าบริการสาธารณะที่มีก าไร เช่น              
ตั้งโรงรับจ าน า ตลาด รถราง เป็นต้น ออกใบอนุญาต และเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับยานพาหนะ              
ร้านจ าหน่ายสุรา โรงละคร โรงหนัง สถานเริงรมย์ และอ่ืน ๆ 
   ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2475 
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ประเทศไทยได้จัดระเบียบการบริหารราชการ เป็นราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการ บริหารแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2476 โดยในส่วนของราชการส่วนท้องถิ่น ได้มีการจัดตั้ง เทศบาล ขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2476 (ปัจจุบันใช้ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496) แต่ต่อมาปรากฏว่าการด าเนินงานของเทศบาล       
ไม่ได้ผลเต็มที่ ตามที่มุ่งหมายไว้ จึงไม่อาจขยายการตั้งเทศบาลออกไปทุกท้องที่ ทั่วราชอาณาจักรได้
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คงตั้งขึ้นได้เพียง 120 แห่ง ก็ระงับการจัดตั้งเทศบาลขึ้นใหม่ เป็นเวลานานหลายสิบปี และได้มีการตั้ง 
สุขาภิบาล ขึ้น แทนเทศบาลในท้องที่ที่ยังไม่มีฐานะ เป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล              
พ.ศ. 2495 จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2500 จึงได้มีการยกฐานะสุขาภิบาลบางแห่ง ขึ้นเป็นเทศบาลต าบล 
คือ เทศบาลต าบลกระบินทร์ เทศบาลโคกส าโรง เทศบาลต าบลบัวใหญ่ เป็นต้น และกรณีที่มีการจัดตั้ง
จังหวัดใหม่ ก็ให้จัดตั้งเทศบาลเมืองขึ้น ในท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด ตามบทบัญญัติมาตรา 
10 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งเทศบาล และสุขาภิบาลก็ยัง            
ไม่เป็นไปโดยทั่วถึง ส่วนใหญ่จึงคงอยู่ ภายใต้การปกครองส่วนภูมิภาค ดังนั้น เพ่ือแก้ความเหลื่อมล้ า
ในการปกครองท้องถิ่น ในเขตเทศบาล และสุขาภิบาล กับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตดังกล่าว จึงได้มี            
การจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น โดยตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2498 ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการส่วนจังหวัด ภายในเขต
พ้ืนที่จังหวัดนอกเขตเทศบาล และเขตสุขาภิบาล 
   นับแต่นั้นมา การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงครอบคลุมทั่วทั้งราชอาณาจักไทย กล่าวคือ 
ทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย จะอยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การปกครองท้องถิ่น ไม่รูปใดก็รูปหนึ่ง      
ซึ่งต่อมาได้มีการประกาศใช้กฎหมายการปกครองท้องถิ่น รูปพิเศษ ได้แก่  พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ. 2521 ทั้งนี้เนื่องจาก กรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่ มีประชากรมากท่ีสุด ส่วนเมืองพัทยา
เป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มีลักษณะพิเศษ และใช้รูปแบบการบริหาร โดยการจ้างผู้บริหาร ซึ่งปรากฏว่า     
ไม่ประสบผลส าเร็จมากนัก ปัจจุบันจึงมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลง ให้เป็นเทศบาลนคร 
   ในปี พ.ศ. 2537 ก็ได้มีการปรับปรุงการบริหารส่วนท้องถิ่นในส่วนพื้นที่ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้มีการบริหารส่วนต าบลขึ้น เป็น องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย             
ได้ประกาศจัดตั้งแล้วทั่วประเทศ 6,397 แห่ง ซึ่งนับว่า เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบใหม่ที่เล็ก 
และใกล้ชิดประชาชนในท้องถิ่นมากท่ีสุด 
   อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีการปรับปรุง พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 โดยก าหนดให้มีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต. ด้วย แต่ให้มีอ านาจ
มีหน้าที่ด าเนินการในกิจการ ที่ อบต. ด าเนินการไม่ได้ หรือต้องประสานงานร่วมกัน ระหว่าง อบต. 
หลายแห่ง เป็นต้น  
   ดังนั้น ปัจจุบันประเทศไทยจึงมีรูปบบการปกครองท้องถิ่น ทั้งหมด 5 รูปแบบ คือ 
   1. กรุงเทพมหานคร 
   2. เมืองพัทยา 
   3. เทศบาล (แยกเป็นเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล) 
   4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
   5. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
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   ปรัชญา แนวคิด ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
   โดยที่ “กฎหมายการปกครองท้องถิ่น แสดงให้เห็นจุดมุ่งหมายส าคัญ 2 ประการ คือ 
ต้องการให้การจัดท าบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ นั่นคือ จัดท าบริการสาธารณะให้ทั่วถึง และ            
ตรงกับความต้องการของราษฎร ในท้องถิ่น ตามความจ าเป็นในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจุดมุ่งหมายนี้            
จะส าเร็จลงได้ ก็ด้วยวิธีการให้ราษฎรในท้องถิ่นนั้นเอง เข้าไปมีส่วนร่วม ในการจัดการด้วย และ
ต้องการให้การปกครองท้องถิ่น เป็นสถาบันสอนการปกครองประเทศ ในระบอบประชาธิปไตย โดยผู้ที่
จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น จะต้องมาจากการเลือกตั้ง ของราษฎรในท้องถิ่นนั้น” 
ดังนั้น “กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้น เพ่ือจัดตั้งองค์การปกครองท้องถิ่น         
จึงมีวัตถุประสงค์ กระจายอ านาจบริหารไปสู่ท้องถิ่น โดยก าหนดความสัมพันธ์ระหว่าง ท้องถิ่น             
กับส่วนกลาง ในขอบเขตการก ากับดูแล” นั่นคือ จะไม่ก าหนดให้ราชการส่วนกลาง มีอ านาจ           
บังคับบัญชา เหนือคณะผู้บริหารของท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น มีความเป็นอิสระ                 
ในการบริหารจัดการ แต่จะให้มีอ านาจในการก ากับดูแล เพ่ือป้องกันมิให้ราษฎร ได้รับความเดือดร้อน 
จากการกระท าของราชการส่วนท้องถิ่น และเพ่ือเป็นหลักประกันแก่ราษฎร ในท้องถิ่น ว่าจะได้รับ           
การบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ จะก ากับดูแลและตรวจสอบให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่น กระท าการโดยชอบด้วยกฎหมาย หากมีการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้น ก็จะมี
อ านาจในการเพิกถอน หรือยับยั้งการกระท านั้นได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจ 
แก่ราชการส่วนกลาง ให้กระท าได้ ไว้อย่างชัดแจ้งด้วย แม้ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 หมวด 9 การปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรา 282 ยังบัญญัติไว้ว่า “ภายใต้ยังคับมาตรา 1              
รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชน ในท้องถิ่น” และมาตรา 283 วรรค 2 “การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องท า
เท่าที่จ าเป็น ตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ต้องเป็นไป เพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
หรือประโยชน์ของประเทศโดยส่วนรวม ทั้งนี้ จะกระทบถึงสาระส าคัญ แห่งหลักการปกครองตนเอง                  
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้มิได้”   
   ดังนั้น แนวคิดพ้ืนฐาน ของระบบการปกครองท้องถิ่น จึงพอสรุปได้ว่า 
   1. เป็นระบบของการกระจายอ านาจทางการปกครอง ไปสู่ท้องถิ่น 
   2. เพ่ือจัดท าการบริการสาธารณะ ได้อย่างทั่วถึง ตรงกับความต้องการของราษฎร 
และเหมาะสมกับสภาพของแต่ละท้องถิ่น 
   3. โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ 
   4. เพ่ือเป็นกระบวนการให้การเรียนรู้ในระบบประชาธิปไตย แก่ประชาชนในระดับ
ท้องถิ่น 
   5. ราชการส่วนกลางต้องไม่มีอ านาจเหนือคณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่น แต่มีบทบาท  
ในการก ากับดูแล และให้ความช่วยเหลือ 
   6. ท้องถิ่นต้องมีอิสระในการตัดสินใจ ก าหนดทิศทาง นโยบาย และการบริหารจัดการ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ ในระดับหนึ่ง 
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องค์กรปกครองท้องถิ่น รากฐานระบบประชาธิปไตย 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   จากเจตนารมณ์ของกฎหมายการปกครองท้องถิ่นไทยดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า 
องค์กรปกครองท้องถิ่นไทย หรือกล่าวในอีกนัยหนึ่ง ก็คือ “ราชการส่วนท้องถิ่น” จึงถูกจัดตั้งขึ้น             
บนพ้ืนฐานของแนวความคิดในการ พัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ที่ต้องการให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วม และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น จึงถือได้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตย  และการมีส่วนร่วมของประชาชน              
ในท้องถิ่น และเป็นกลไกการปกครองที่จะ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นของตน
ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้เพราะ องค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่นต้องมาจากประชาชน ด าเนินกิจการเพ่ือ
ประชาชน และโดยการก ากับดูแลของประชาชน 
   องค์กรปกครองท้องถิ่น จึงเป็นกลไกของการมีส่วนร่วมในเชิงปกครอง หรือในเชิง
โครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น (ส านักท่ีปรึกษากรมอนามัย, 2557) 
 2.1.2 การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
   เทียนชัย ศศิศาสตร์ (2554) ได้กล่าวว่า การจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ในป พ.ศ. 2440 
ถือไดวาเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของไทย ที่มีการจัดตั้งองคกรปกครอง                
สวนทองถิ่นขึ้นในประเทศนี้ การปกครองทองถิ่นไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อพระองคทรงปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดินที่มีมาแตสมัยกรุงศรีอยุธยา 
ซึ่งเปนการน าประเทศไปสูระบบการปกครองที่มีความเจริญทัดเทียมกับประเทศตะวันตก ที่ก าลังแผ
อิทธิพลเขายึดครองประเทศในภูมิภาคนี้ และเปนผลจากการที่พระองคทรงเสด็จประพาสยุโรป และ
ประเทศเพ่ือนบานที่เปนเมืองขึ้นของอังกฤษ ไดทรงทอดพระเนตรบทบาทของหนวยงานทองถิ่น               
ในการดูแลทองถิ่นของตนเองในประเทศเหลานั้น จึงไดทรงมีพระราชด าริใหทดลองจัดตั้งหนวยการ
ปกครองทองถิ่นที่มีชื่อเรียกวา “สุขาภิบาลกรุงเทพฯ” โดยตราพระราชก าหนดสุขาภิบาลกรุงเทพ               
ร.ศ. 116 (พุทธศักราช 2440) แตถึงอยางไรก็ดี การจัดองคกรบริหารสุขาภิบาลกรุงเทพฯ  ยังไมมี
ลักษณะเปนการปกครองตนเองอยางสมบูรณ เนื่องจากผูบริหารไดรับการแตงตั้งจาก ขาราชการ
ทั้งสิ้น ไดแก เสนาบดีกระทรวงนครบาล เปนประธานคณะกรรมการ นายชางและนายแพทยเปนกรรมการ 
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โดยมีหนาที่เกี่ยวกับการสุขอนามัยของชุมชน ตอมาในป พ.ศ. 2448 ภายหลังจากที่ประชาชนชาวท่าฉลอม 
จังหวัดสมุทรสาคร ไดรวมกันพัฒนาปรับปรุงตลาด ถนนหนทาง และท าความสะอาด จัดระเบียบ           
ในต าบลทาฉลอม จากสภาพบานเมืองที่สกปรก และไดทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ทรงเปดถนนที่ประชาชนรวมแรงรวมใจกันจัดสรางขึ้น จึงไดทรงมพีระราชด าริที่จะขยายการสุขาภิบาล
ใหแพรหลายไปยังหัวเมืองตาง ๆ จนน าไปสูการจัดตั้ง “สุขาภิบาล ทาฉลอม” ซึ่งเปนสุขาภิบาลแหงแรก
ในหัวเมือง ในวันที่ 18 มีนาคม ร.ศ. 124 โดยมีคณะกรรมการประกอบดวย ผูวาราชการเมือง นายอ าเภอ 
กรรมการอ าเภอ และก านันผูใหญบาน เปนผูบริหารงานรับผิดชอบ เรียกวา กรรมการสุขาภิบาล            
มีหน้าที่หลัก 3 ประการ คือ การซอมแซมบ ารุงถนนหนทาง การจัดโคมไฟใหความสวางในเวลา
กลางคืน และการจัดหาคนงานเก็บกวาดขยะมูลฝอย เนื่องจากความส าเร็จของสุขาภิบาลทาฉลอม 
ในป พ.ศ. 2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงตราพระราชบัญญัติจัดการ
สุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ. 127 ขึ้น โดยก าหนดหลักเกณฑ และวิธีการที่จะใชเปนการทั่วไป ส าหรับ
การจัดตั้งและด าเนินกิจการสุขาภิบาล ทั้งไดแบงสุขาภิบาลออก เปน 2 ประเภท คือ “สุขาภิบาล
ส าหรับหัวเมือง” (ตอมาเปลี่ยนเปน “สุขาภิบาลเมือง”) ตั้งในเขตเมือง ซึ่งเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัด 
และ “สุขาภิบาลส าหรับต าบล” (ตอมาเปลี่ยนเปน “สุขาภิบาลทองที่) ตั้งในต าบลที่เปนชุมชน
หนาแน่น และมีความเจริญอยูเฉพาะในต าบล ซึ่งสุขาภิบาลแตละประเภทมีคณะผูบริหารสุขาภิบาล              
ที่แตกตางกัน ดังนี้  
   1. สุขาภิบาลส าหรับหัวเมือง มีคณะกรรมการประกอบดวย ผูวาราชการเมือง          
เปนประธานปลัดเมืองเปนเลขานุการ มีนายอ าเภอทองที่ นายแพทยสุขาภิบาล นายชางสุขาภิบาล 
และก านันในเขตสุขาภิบาล 4 คน 
   2. สุขาภิบาลส าหรับต าบล มีคณะกรรมการประกอบดวย ก านันนายต าบล           
เปนประธาน และผูใหญบานในเขตทองที่สุขาภิบาลเปนกรรมการสุขาภิบาลทั้ง 2 ประเภท มีอ านาจ
หนาที่ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เหมือนกัน คือ การรักษาความสะอาด การปองกันและรักษาการเจ็บ
ไขไดปวยของประชาชน และบ ารุงรักษาทางไปมาในทองที่  
   สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ในป พ.ศ. 2458 ไดมีประกาศแกไข
พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ. 127 โดยมีเปาหมายเพ่ือขยายกิจการและสงเสริม
ใหสุขาภิบาลมีอ านาจหนาที่เพ่ิมข้ึน ไดแก การจดทะเบียนคนเกิด คนตาย และการทะเบียนตาง ๆ ใน
เขตสุขาภิบาล แตยังคงแบงสุขาภิบาลเปน 2 ประเภท คือ “สุขาภิบาลเมือง” ที่มีหลักเกณฑในการจัดตั้ง
และโครงสรางเชนเดียวกับสุขาภิบาลส าหรับหัวเมือง และ “สุขาภิบาลทองที”่ ที่มาจากการรวมตัวกัน
จัดตั้งสุขาภิบาลของพ้ืนที่หลาย ๆ ต าบล ที่มีเขตพ้ืนที่เจริญตอเนื่องกัน ท าใหสุขาภิบาลส าหรับต าบล
ถูกยกเลิกไป มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการซึ่งประกอบดวย นายอ าเภอทองที่เปนประธาน นายแพทย
สุขาภิบาล ปลัดอ าเภอ และก านันในเขตทองที่สุขาภิบาลเปนกรรมการ การจัดตั้ง “ดุสิตธานี” ในบริเวณ
รอบพระที่นั่งอุดมวราภรณ ภายในเขตพระราชวังดุสิต เพื่อเปนเมืองทดลองการปกครองตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย ในป พ.ศ. 2461 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงใหขาราชการ
ที่ทรงคุนเคย และขาราชส านักเปนสมาชิกของเมืองจ าลองเรียกวา “ทวยนาคร” หรือราษฎรของเมือง
ดุสิตธานี ในดุสิตธานีนี้มีรัฐธรรมนูญที่เรียกวา “ธรรมนูญลักษณะปกครองคณะนคราภิบาล พุทธศักราช 
2461” ก าหนดใหราษฎรเลือกตั้ง “นคราภิบาล” และนคราภิบาลไปเลือกตั้งคณะผูบริหารที่เรียกวา 
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“คณะนคราภิบาล” มีฐานะเปนนิติบุคคล มีเจาหนาที่ของตนเองและมีอ านาจหนาที่ดูแลความเปนอยู
ทุกขสุขของราษฎร รักษาความสงบเรียบรอย การสุขอนามัย การสาธารณูปโภค การบริการสาธารณะ
ที่มีก าไร เชน ธนาคาร โรงรับจ าน า ตลาด รถราง เปนตน และมีรายไดจากการจัดเก็บภาษี ทั้งนี้คณะ
นคราภิบาลจะบริหารงานภายใตการก ากับดูแลจากสวนกลาง และในป พ.ศ. 2464 ไดมีการเสนอ            
รางกฎหมายปรับปรุงการปกครองทองถิ่นขึ้น แตรางกฎหมายนี้ไมไดผานเปนกฎหมายจนสิ้นรัชกาล 
พรอมทั้งโครงการดุสิตธานีที่มีทีทาวาจะขยายไปยังเมืองตาง ๆ ก็มีอันหยุดระงับไปดวย  
   สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงมีแนวคิดในการจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบเทศบาล เพ่ือใหประชาชนชาวไทยไดปกครองตนเองตามรูปแบบ                 
การปกครองตนเองในนานาประเทศ พรอมทั้งเปนการใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรู และท าความเขาใจ
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยผานการปกครองทองถิ่นรูปแบบเทศบาลเสียกอนที่จะมี              
การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเปนระบอบประชาธิปไตย ซึ่ง             
เปนบรรยากาศทางการเมืองทั้งในและนอกประเทศสยามในขณะนั้น ดังพระราชด าริที่วา “มันจะเปน 
การดีแกประชาชนอยางแทจริง ที่เขาจะเริ่มตนดวยการควบคุมกิจการของทองถิ่น กอนที่พวกเขา
พยายามที่จะควบคุมกิจการของรัฐโดยผานทางรัฐสภา” ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวได
ปรึกษากับเจาฟากรมหลวงลพบุรีราเมศวร ดังพระราชหัตถเลขาลงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2469                
มีใจความวา “พระองคประสงคจะใหตระเตรียมการรางกฎหมายเทศบาลเสียแตเนิ่น ๆ และตอมา             
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470 ไดทรงโปรดเกลาฯ แตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชาภิบาล 
(Municipality) เพ่ือศึกษาดูงานกิจการสุขาภิบาลในทองถิ่นตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
คณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวย 
   1. นายอาร ดี. เครก ที่ปรึกษากระทรวงเกษตราธิการ เปนประธาน  
   2. อ ามาตยเอกพระกฤษนาพรพันธ ผูช านาญการบัญชีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 
เปนกรรมการ 
   3. พระยาจินดารักษ ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม เปนกรรมการ 
   4. นายบุญเชย มิตรชาติ เปนเลขานุการ  
   คณะกรรมการชุดนี้ไดรายงานเสนอความเห็นวาควรใหมีการจัดตั้งเทศบาลขึ้น             
พระองคจึงไดทรงแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นอีกชุดหนึ่ง เพ่ือท าหนาที่รางพระราชบัญญัติเทศบาล             
อันประกอบดวย  
   1. มหาอ ามาตยตรีหมอมเจาสกลวรรณากร เปนประธาน  
   2. มหาอ ามาตยโทพระยาราชานุกูล เปนกรรมการ  
   3. มหาอ ามาตยตรีพระยาจาเสนยาบดี เปนกรรมการ  
   4. มหาอ ามาตยตรีพระยามานวราชเสวี เปนกรรมการ  
   5. พลต ารวจโทพระยาอธิกรประกาศ เปนกรรมการ  
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   คณะกรรมการไดทูลเกลาฯ ถวายรางพระราชบัญญัติเทศบาลตอพระบาทสมเด็จ            
พระปกเกลาเจาอยูหัว และไดทรงพระราชทานรางพระราชบัญญัตินี้ใหสภาเสนาบดีพิจารณาในวันที่
19 มกราคม พ.ศ. 2473 แตเปนที่นาเสียดายที่รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวมิไดประกาศ                     
ใชเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 เสียกอน โครงการจัดตั้งเทศบาลตาม
พระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวจึงตองระงับไป 
   การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
คณะราษฎรไดเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนระบอบประชาธิปไตย 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และไดมีการตรา “พระราชบัญญัติวาดวยระเบียบราชการบริหาร
แหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476” ก าหนดใหมีราชการบริหารสวนทองถิ่นเกิดขึ้น คือ เทศบาล                 
ซึ่งรัฐบาลมีความมุงมั่นที่จะกระจายอ านาจการปกครองไปสูทองถิ่น โดยมุงหวังจะยกฐานะต าบล            
ตาง ๆ ที่มีอยูทั่วประเทศประมาณ 4,800 ต าบล ใหเปนเทศบาลทั้งสิ้น จึงไดตรา “พระราชบัญญัติ 
จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476” ก าหนดใหเทศบาลมี 3 ระดับ คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ
เทศบาลต าบล โดยการจัดโครงสรางเทศบาลเลียนแบบระบบรัฐสภาของประเทศ กลาวคือ ใหมีสภา
เทศบาลท าหนาที่ฝายนิติบัญญัติมีสมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาล และ           
มีคณะเทศมนตรีมาจากการแตงตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล ท าหนาที่เปนฝายบริหาร เทศบาลมีฐานะ      
เปนนิติบุคคล มีทรัพยสินและงบประมาณของตนเอง มีเจาหนาที่ของตนเอง และมีอ านาจอิสระ          
ในการจัดกิจการในเขตพ้ืนที่ ตามกฎหมายก าหนด แตการปกครองทองถิ่นรูปแบบเทศบาลกลับ
ประสบปญหาและอุปสรรคหลายประการ เชน ในป พ.ศ. 2478 รัฐบาลจัดตั้งเทศบาลขึ้นเปนครั้งแรก
ไดเพียง 48 แหง ซึ่งในจ านวนนี้ ไดรวมสุขาภิบาลที่มีอยูเดิม 35 แหง ใหมีฐานะเปนเทศบาลดวย 
จนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2489 สามารถจัดตั้งเทศบาลไดทั้งสิ้นเพียง 117 แหงเทานั้น ทั้งที่รัฐบาลไดมี  
การปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติเทศบาลใหม ถึง 3 ครั้ง คือ ในป พ.ศ. 2481, พ.ศ. 2486 และ พ.ศ. 2496 
(เปนฉบับ ที่ใชอยูในปจจุบัน) แตก็มิไดท าใหการจัดตั้งเทศบาลประสบความส าเร็จแตประการใด 
   ในป พ.ศ. 2495 รัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดน าการปกครองทองถิ่น
รูปแบบสุขาภิบาลในสมัยรัชกาลที่ 5 กลับมาใชหลังจากหยุดชะงักไปถึง 20 ป เนื่องจากการจัดตั้ง
เทศบาลประสบปญหาและอุปสรรคนานัปการ ทั้งเทศบาลที่จัดตั้งแลวก็ขาดประสิทธิภาพ โดยการตรา
พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 ใหสุขาภิบาลมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอ านาจหนาที่ในการจัดท า
บริการสาธารณะมากขึ้น มีรายไดและงบประมาณของตนเอง แตมิไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง    
องคกรของสุขาภิบาลแตอยางใด ปรากฏวากอนป พ.ศ. 2542 ไดมีสุขาภิบาลที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ถึง 980 แหง  จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ไดพิจารณา
เห็นวารูปแบบการปกครองทองถิ่นของไทย ในรูปแบบเทศบาลและสุขาภิบาลนั้นมีความเหมาะสม   
แตเฉพาะพ้ืนที่ในเขตเมือง และกึ่งเมืองเทานั้น แตพ้ืนที่ในชนบทที่ประชาชนอยูกันอยางกระจัด
กระจาย และมีรายไดนอยไมเพียงพอ ที่จะน ามาใชจาย ด าเนินการปกครองทองถิ่นตามรูปแบบทั้งสอง
นี้ได จึงไดตรา “พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498” ขึ้น โดยมีเจตนารมณ
ที่ส าคัญ คือ เรงรัดการปกครองทองถิ่นในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนที่นอกเขตเทศบาลและ
สุขาภิบาลควรจะไดมีกระบวนการเรงรัดใหต าบลตาง ๆ มีความเจริญ เพ่ือจะไดรับการยกฐานะ              
ในโอกาสตอไปตามล าดับ ซึ่งพ้ืนที่จังหวัดที่อยูนอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาลใหอยู่ในความรับผิดชอบ
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ของ “องคการบริหารสวนจังหวัด” อันมีฐานะเปนนิติบุคคลและแยกตางหากจาก “จังหวัด” ที่เปน 
ราชการบริหารสวนภูมิภาค องคการบริหารสวนจังหวัดมีการจัดโครงสรางไมแตกตางจากสุขาภิบาล 
คือประกอบดวย “ผูวาราชการจังหวัด” เปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดโดยต าแหนง และ “สภา
จังหวัด” ที่มีลักษณะ แตกตางจากสภาจังหวัดตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 
และพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 สภาจังหวัดจัดตั้งขึ้นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ท าหนาทีใ่หค าปรึกษาแกกรมการจังหวัด  
   ตอมาในป พ.ศ. 2481 ไดมีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือแยกกฎหมายเกี่ยวกับสภาจังหวัดไวโดยเฉพาะ แตสภาจังหวัดคงหนาที่เปนสภาที่
ปรึกษาของกรรมการจังหวัดเชนเดิม จนกระทั่ง ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2495 ท าใหอ านาจของกรมการจังหวัด เปนอ านาจของผูวาราชการจังหวัด 
ดังนั้นสภาที่ปรึกษาจึงมีฐานะเปนสภาที่ปรึกษาของผูวาราชการจังหวัด โดยการเสนอความเห็นกระท า
ไดเมื่อผูวาราชการจังหวัดรองขอ และมติของสภาจังหวัดมิไดผูกพันเจาหนาที่ฝายบริหารใหตอง
ด าเนินการตามมตินั้น แตอ านาจหนาที่ของสภาจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ          
สวนจังหวัด พ.ศ. 2498 นี้  สภาจังหวัดมีหนาที่ทางนิติบัญญัติ ก าหนดนโยบายการบริหาร และ
ควบคุมฝายบริหาร สภาจังหวัด ประกอบดวย สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในแตละ
อ าเภอ เรียกวา สมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) มีจ านวน 18-36 คน ขึ้นอยูกับจ านวนประชากรในจังหวัด
นั้น ๆ และมีวาระอยูในต าแหนงคราวละ 5 ป ในปถัดมา คือ ป พ.ศ. 2499 จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  วาการกระทรวงมหาดไทย ไดมีค าสั่ ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ 222/2499 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2499 ใหจังหวัดและอ าเภอด าเนินการจัดตั้ง 
“สภาต าบล” ขึ้นโดยกอนสิ้นป พ.ศ. 2499 ทุกจังหวัดสามารถจัดตั้งและเปดสภาต าบลเปนครั้งแรก
ทั้งสิ้น 4,475 ต าบล สภาต าบลนี้ถือเปนตนก าเนิดขององคการบริหารสวนต าบลในปจจุบัน ส าหรับ
การด าเนินงานของสภาต าบล ก าหนดใหมีสมาชิกสภาต าบล มาจากการเลือกตั้งโดยราษฎร ในหมบูาน 
หมูบานละ 1 คน หรือนายอ าเภอเลือกโดยปรึกษาคณะกรรมการหมูบาน และคณะกรรมการต าบล และ
มีก านันเปนประธานสภาต าบลโดยต าแหนง รองประธาน มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก ดวยกันเอง 
สืบเนื่องจากค าสั่งกระทรวงมหาดไทยฉบับ ดังกลาว รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการสวนต าบล พ.ศ. 2499 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2500             
มีผลท าให เกิด  “องคการบริหารสวนต าบล” ขึ้น ในไทยเปนครั้ งแรก หลักการส าคัญของ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ก าหนดใหต าบลที่ไดรับการจัดตั้งเปนหนวยการปกครองสวนทองถิ่นอยาง 
สมบูรณ โดยมีฐานะเปนนิติบุคคล มีรายได รายจาย และพนักงานต าบลที่รับเงินเดือนจากงบประมาณ
ของตนเอง สามารถด าเนินกิจการสวนต าบลไดอยางอิสระ เรียกชื่อวา “องคการบริหารสวนต าบล 
(อบต.)” หลักเกณฑการจัดตั้ง โดยพิจารณาจากรายไดภาษีบ ารุงทองที่ตั้งแต บาท ขึ้นไป              
มีพ้ืนที่ตั้งแต ตารางกิโลเมตร และความหนาแนนของประชากรเฉลี่ย 100 คน ตอตารางกิโลเมตร 
นอกจากนี้จะพิจารณาจากความสนใจของประชาชนและสภาพภูมิประเทศประกอบดวย ส าหรับต าบล
ที่ถูกประกาศเปนองคการบริหารสวนต าบล หามมิใหน ากฎหมายลักษณะปกครองทองที่ในสวนที่
เกี่ยวกับคณะกรรมการต าบลมาใชบังคับ โครงสรางขององคการบริหารสวนต าบลแบงเปน 2 สวน คือ 
สภาต าบล และคณะกรรมการต าบล สภาต าบล ประกอบดวยก านัน และผูใหญบานเปนสมาชิก             
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โดยต าแหนงมีสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในหมูบาน ๆ ละ 1 คน มีวาระอยูในต าแหนง 
คราวละ 5 ป เพ่ือท าหนาที่นิติบัญญัติและควบคุมการท างานของคณะกรรมการต าบล และ
คณะกรรมการต าบล ประกอบดวย ก านันเปนประธาน แพทยประจ าต าบล ผูใหญบาน และกรรมการ
อ่ืนที่นายอ าเภอแตงตั้งจาก ครูใหญของโรงเรียนในต าบล หรือผูทรงคุณวุฒิ จ านวนไมเกิน 5 คน          
ท าหนาที่รับผิดชอบการด าเนินกิจการสวนต าบล โดยในครั้งแรกกระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดตั้ง
องคการบริหารสวนต าบลตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ จ านวน 59 แหง แตผลปรากฏวา องคการ
บริหารสวนต าบลที่จัดตั้งขึ้นกลับไมประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน ประชาชนไมเลื่อมใสศรัทธา
และเขารวมกิจกรรม และถูกครอบง าโดยขาราชการประจ า ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2509 รัฐบาล
จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี ไดมีค าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 275/2509 เรื่องระเบียบ
บริหารราชการสวนต าบลและหมูบาน (ฉบับที่ 2) โดยปรับโครงสรางและวิธีบริหารสภาต าบลใหม            
มีการยุบรวมคณะกรรมการต าบล และสภาต าบลเขาเปนองคกรเดียวกัน เรียกวา “คณะกรรมการ
สภาต าบล” ท าหนาที่ดานบริหาร การประชุมปรึกษาหารือและลงมติตาง ๆ สมาชิกคณะกรรมการ
สภาต าบลมีทั้งโดยต าแหนง โดยการคัดเลือกของนายอ าเภอ และโดยการเลือกตั้งหมูบานละ 1 คน             
มีวาระอยูในต าแหนงคราวละ 5 ป มีก านันเปนประธานโดยต าแหนง เปนที่นาสังเกตวา ค าสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ 222/2499 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2499 และค าสั่งกระทรวงมหาดไทย            
ที่ 275/2509 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2509 เปนเพียงระเบียบปฏิบัติในทองที่บางแหงเทานั้น ท าให
สภาต าบลมี 2 รูปแบบ ที่มีชื่อเหมือนกันท าใหเกิดความสับสนเปนอยางยิ่ง ทั้งยังมีการจัดตั้งองคการ
บริหารสวนต าบลที่ไมสูจะไดผลนัก และมีจ านวนเพียงไมกี่แหง จอมพลถนอม กิตติขจร ในฐานะหัว
หนาคณะปฏิวัติ จึงไดมีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 จัดระเบียบ
บริหารระดับต าบลใหม ใหมีสภาต าบลเพียงรูปแบบเดียว ไมมีฐานะเปนนิติบุคคลและไมเปนหนวย
การปกครองทองถิ่น ท าใหองคการบริหารสวนต าบลที่มีฐานะเปนนิติบุคคลถูกยกเลิกไป จึงเหลือเพียง
สภาต าบลรูปแบบใหมเพียงรูปแบบเดียว มีคณะกรรมการสภาต าบลเปนองคกรบริหาร ประกอบดวย 
ก านันเปนประธาน ผูใหญบาน แพทยประจ าต าบล และกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ราษฎรเลือกตั้ง           
หมูบานละ 1 คน เปนกรรมการโดยมีปลัดอ าเภอหรือพัฒนากรเปนที่ปรึกษาสภาต าบล และแตงตั้งครู
ประชาบาลในพ้ืนที่ต าบลเปนเลขานุการสภาต าบล ในป พ.ศ. 2514 ไดมีประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 24 และ 25 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ใหรวมจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรีเปน 
จังหวัดเดียวกัน เรียกวา “นครหลวงกรุงเทพธนบุรี” มีการจัดรูปแบบการปกครองและการบริหาร             
ในลักษณะพิเศษ กลาวคือ มีฝายนิติบัญญัติ เรียกวา “สภาเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี” และ              
ฝายบริหาร เรียกวา “ผูวาราชการนครหลวงกรุงเทพธนบุรี” ซึ่งสมาชิก สภานครหลวง และผูวา
ราชการนครหลวงมาจากการแตงตั้งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และผูวาราชการนคร
หลวงกรุงเทพธนบุรี ยังด ารงต าแหนง นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหลวงอีกต าแหนงหนึ่งดวย                 
แตการด าเนินงานของเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรีไดถูกยกเลิก เนื่องจากปญหาความซ้ าซอน 
ของหนวยการปกครองทองถิ่นในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เชน องคการบริหารสวนจังหวัด             
พระนคร องคการบริหารสวนจังหวัดธนบุรี สุขาภิบาลในจังหวัดพระนคร และสุขาภิบาลในจังหวัด
ธนบุรี โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 รวมกิจการปกครอง
ของ นครหลวงกรุงเทพธนบุรีเขากับหนวยการปกครองทองถิ่นอ่ืน ๆ ในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรี
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ขึ้นเปน “กรุงเทพมหานคร” โดยกรุงเทพมหานครยังคงเปนจังหวัด เปนราชการสวนภูมิภาค เพียงแต
ไดก าหนดใหผูบริหาร คือ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มาจากการแตงตั้งของคณะรัฐมนตรี และ
สมาชิก สภากรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
   ตอมาในป พ.ศ. 2518 ไดมีการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ลงวันที่ 
13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 และประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2518 ก าหนดใหกรุงเทพมหานครเปนการปกครองทองถิ่น
รูปแบบพิเศษ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน และมีอิสระในการด าเนินกิจการของกรุงเทพมหานคร แตไดมีบทเฉพาะกาล
ในชวง 10 ปแรก ก าหนดใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครตองมาจากการแตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี  
การปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษที่เกิดขึ้นแหงแรกของไทย คือ กรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. 2518 
และในป พ.ศ. 2521 ไดมีการก าหนดทองถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้นอีกประเภทหนึ่ง คือ เมืองพัทยา 
เนื่องจากเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีความเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เพราะการเปนเมืองตากอากาศ        
มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ ท าใหพัทยาเปลี่ยนสภาพจากหมูบานชายทะเลที่เงียบสงบมาเปน 
สถานที่ทองเที่ยวตากอากาศที่ทันสมัย ความเจริญเติบโตของเมืองพัทยาในทุก ๆ ดานเปนไปอยาง  
รวดเร็วเกินกวา ที่หนวยงานบริหารในขณะนั้นจะดูแลได ท าใหเมืองพัทยาเกิดปญหาตาง ๆ มากมาย 
เชน ความเสื่อมโทรมของเมือง ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ และการจัดการดานผังเมือง กระทรวงมหาดไทยจึงไดตั้งคณะกรรมการศึกษาหาขอมูล
ส าหรับพิจารณาจัดตั้งหนวยงานการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษที่พัทยา ประกอบดวย เจาหนาที่
ของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ท าหนาที่ศึกษาขอมูลของเมืองพัทยา พิจารณาแนวทางแกไข
ปรับปรุง และยกรางกฎหมาย วาดวยการปกครองทองถิ่นส าหรับพัทยาขึ้นใหมดวย ดังนั้น จึงมี             
การประกาศใชพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 โดยก าหนดให             
โครงสราง การบริหารเมืองพัทยา ประกอบดวย สภาเมืองพัทยา และปลัดเมืองพัทยา สภาเมืองพัทยา
เปนฝายนิติบัญญัติ มีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จ านวน 9 คน และมาจากการแตงตั้ง
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จ านวน 8 คน สมาชิกสภาเมืองพัทยาจะเลือกประธานสภา             
1 คน ท าหนาที่นายกเมืองพัทยา และสรรหานักบริหารมืออาชีพเพ่ือวาจางใหปฏิบัติงานในต าแหนง  
ปลัดเมืองพัทยา มีสัญญาวาจางคราวละ 4 ป ในป พ.ศ. 2528 ไดมีการแกไขปรับปรุงการบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร โดยประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 ซึ่งไดใชตอเนื่องกันมาจนถึงปจจุบัน ก าหนดใหกรุงเทพมหานครมีฐานะเปนนิติบุคคล
และเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น ฝายบริหาร คือ ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนเปนครั้งแรก และเลือกตั้งวันเดียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
(ส.ก.) ที่เปนฝายนิติบัญญัติ มีวาระอยูในต าแหนงคราวละ 4 ป ตลอดจนมีการก าหนดใหมีสภาเขต 
(ส.ข.) ที่สมาชิกมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในแตละเขตการปกครอง เพ่ือท าหนาที่ใหค าปรึกษา
ในการบริหารกิจการของเขตตอผูอ านวยการเขต แตมิได ท าหนาที่ทางนิติบัญญัติแตประการใด  
หลังจากการรัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2534 ไดมีการปรับปรุงแกไขระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน โดยนายอานันท ปนยารชุน นายกรัฐมนตรี ไดยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
218 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 และประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
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พ.ศ. 2534 ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2534 แทนโดยใหเหตุผลในหมายเหตุประกาศใชพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้วา “โดยที่เปนการจ าเปนตองก าหนดขอบเขตอ านาจหนาที่ของสวนราชการตาง ๆ ใหชัดเจน 
เพ่ือมิให้มีการปฏิบัติงานซ้ าซอนกันระหวางสวนราชการตาง ๆ และเพ่ือให้การบริหารงานในระดับ
กระทรวง มีเอกภาพ สามารถด าเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่รัฐมนตรี ก าหนดได และสมควรเพ่ิม
บทบัญญัติเกี่ยวกับการมอบอ านาจใหปฏิบัติราชการแทนใหครบถวนชัดเจน เพ่ือไมใหเปนอุปสรรค            
ในการปฏิบัติราชการ และก าหนดอ านาจและหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดในการควบคุมดูแล              
การปฏิบัติราชการของขาราชการ ซึ่งปฏิบัติราชการในเขตจังหวัดใหเหมาะสมขึ้น ประกอบกับ
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่  28 กันยายน พ.ศ. 2515 ซึ่งเปนกฎหมายหลักในการ
บริหารราชการแผนดินไดประกาศใชบังคับมาเปนเวลานานแลว สมควรแกไขปรับปรุงเปนพระราช
บัญญัติเสียในคราวเดียวกัน จึงจ าเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้” จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติฉบับนี้
เปนการผนึกก าลังภาคราชการ มีการปรับปรุงการใชอ านาจ และแบงอ านาจระหวางกันอยางชัดเจน 
มีการระบุหนาที่สวนราชการ ก าหนดระบบการมอบอ านาจลดหลั่นกัน ส าหรับการบริหารราชการ            
สวนทองถิ่นไดจัดแบงเปนองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และราชการสวนทองถิ่นอ่ืน
ที่กฎหมายก าหนดรูปแบบการปกครองทองถิ่นขึ้นมาใหม จากการที่รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร  
หัวหนาคณะปฏิวัติ ไดยกเลิกการปกครองทองถิ่นรูปแบบ “องคการบริหารสวนต าบล” ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการสวนต าบล พ.ศ. 2499 ที่เปนผลมาจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 แลวนั้นตอมาในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2537 รัฐบาลนายชวน หลีกภัย 
ไดประกาศใชพระราชบัญญัติสภาต าบล และองคการบริหารสวนต าบล พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่  2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ก าหนดใหสภา ต าบลใด ที่มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในป
งบประมาณท่ีลวงมาติดตอกัน 3 ป เฉลี่ยไมต่ ากวาปละ 1.5 แสนบาท ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศ
จัดตั้งเปน “องคการบริหารสวนต าบล” มีฐานะเปนนิติบุคคล และ เปนราชการสวนทองถิ่น ท าให 
องคการบริหารสวนต าบลเกิดข้ึนอีกครั้ง โดยมีโครงสราง ประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนต าบล
ท าหนาที่เปนฝายสภาทองถิ่น มีสมาชิก 2 ประเภท คือ 1) สมาชิกโดยต าแหนง ไดแก ก านัน ผูใหญบาน 
และแพทยประจ าต าบล 2) สมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งหมูบานละ 2 คน ส าหรับฝายบริหาร เรียกวา 
คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนต าบลท าหนาที่บริหารงาน ตามมติสภาองคการบริหาร            
สวนต าบล มีก านันและผูใหญบานจ านวน 2 คนเปน   กรรมการโดยต าแหนง และมีกรรมการที่มาจาก
การเลือกตั้งของสภาองคการบริหารสวนต าบล จ านวนไมเกิน 4 คน แลวกรรมการทั้งหมดสรรหา
ประธานคณะกรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหารกันเอง ยกเวนในชวง 4 ปแรก            
ใหก านันท าหนาที่ประธานกรรมการบริหาร  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540            
ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 ของไทย ซึ่งสมยศ เชื้อไทย (2546)              
ไดกลาวถึงความเปนมาวา “รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เปนรัฐธรรมนูญที่มีเปาหมายเพ่ือการปฏิรูปการเมือง 
เปนรัฐธรรมนูญที่ยกรางขึ้นใหม โดยอาศัยบทบัญญัติวา ดวยการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ซึ่งแตกต่าง
จากรัฐธรรมนูญไทยในอดีต ซึ่งสวนใหญรางขึ้นโดยอาศัยรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวหรือธรรมนูญ             
การปกครอง ทั้งนี้ เพราะเกิดกระบวนการเรียกรองใหมีการปฏิรูปการเมืองอยางจริงจัง โดยการราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม ที่มุงจะแกไขระบบการเมืองขั้นพ้ืนฐาน มิใชแกใขประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือ 
หลายประเด็น และมิไดมีความมุงหมายที่จะแกไขระบบการเมืองที่ลมเหลว ซึ่งจะท าลายศรัทธาและ
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ความเชื่อมั่นของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อันจะน าพาประเทศไปสูภาวะวิกฤติได ทั้งนี้
เพราะรัฐบาลในอดีตขาดเสถียรภาพ และ ไมสามารถแกไขปญหาของประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเปนผลมาจากประชาชนไมมีสิทธิ์ ไมมีเสียง และไมมีสวนรวมในการบริหารบ้านเมือง
อยางแทจริง การบริหารประเทศตกอยูภายใตระบบผูแทนที่มาจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง การทุจริตใน
การเลือกตั้งอันเปนผลท าใหเกิดปญหาการทุจริต คอรัปชั่นของนักการเมืองติดตามมา” จะเห็นไดวา 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้มุงใหความส าคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน ตั้งแตกระบวนการรางรัฐธรรมนูญ
และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะไดมีบทบัญญัติถึงเรื่อง การปกครองทองถิ่นไวในหลายหมวด 
หลายมาตรา เชน ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 43 , 52, 58, 59 หมวด 5 
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ มาตรา 78 และหมวด 9 การปกครองสวนทองถิ่น มาตรา 282-290             
เปนตน สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอองคกรสวนทองถิ่น ในดานตาง ๆ อยางขนานใหญและกวาง
ขวางจนถึงปจจุบัน ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 โดยใหเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ “โดยที่             
องคการบริหารสวนจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด              
พ.ศ. 2498 เปนองคกรปกครอง สวนทองถิ่นที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ตั้งจังหวัดที่อยูนอกเขตสุขาภิบาล
และเทศบาล เมื่อไดมีพระราชบัญญัติสภาต าบลและองคการบริหารสวนต าบล พ.ศ. 2537 ออกใช
บังคับเพ่ือกระจายอ านาจการปกครองใหแกองคการบริหารสวนต าบล ในการนี้สมควรปรับปรุง
บทบาทและอ านาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดใหสอดคลองกัน และปรับปรุงโครงสราง           
ขององคการบริหารสวนจังหวัดใหเหมาะสมยิ่งขึ้นจึงจ าเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้” และไดก าหนด
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนนิติบุคคล และเปนราชการสวนทองถิ่น มีโครงสรางประกอบดวย            
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด ท าหนาที่เปนฝาย นิติบัญญัติ สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนในจังหวัดนั้น ๆ และมีฝายบริหาร คือ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด โดยสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาฯ เปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด จากสมาชิกสภาองคการบริหาร            
สวนจังหวัด จ านวน 2-4 คน ขึ้นอยูกับจ านวนสมาชิก สภาองคการบริหารสวนจังหวัด และยังได
ปรับเปลี่ยนรูปแบบอ านาจหนาที่เนนหนักการจัดท าแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด ประสาน
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และสนับสนุนสภาต าบล และราชการสวนทองถิ่นอ่ืนในการพัฒนา           
ทองถิ่น รวมทั้งการแบงสรรเงิน ซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาต าบล และราชการสวนทองถิ่น
อ่ืนดวย ภายหลังจากที่ไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดมี            
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภท เพ่ือให้สอดคลอง 
กับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ไดรับรองหลักความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน        
ในมาตรา 282 บัญญัติไววา “ภายใตบังคับมาตรา 1 รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกทองถิ่นตามหลัก 
แหงการปกครองตนเองตามเจตนารมยของประชาชนในทองถิ่น” ดังนั้น ในป พ.ศ. 2542 ไดมีการประกาศ
ใชพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2542 “โดยใหสุขาภิบาลตามกฎหมายสุขาภิบาลที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน             
ราชกิจจานุเบกษามีฐานะ เปนเทศบาลต าบลตามกฎหมายวาดวยเทศบาล ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ใชบังคับ” ท าใหในปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทยที่กฎหมายจัดตั้งขึ้น 5 ประเภท คือ 
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องคการบริหารสวนต าบล เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา  
ในป พ.ศ. 2542 รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ไดประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ไดยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 เพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ที่ก าหนดใหสมาชิก
สภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง โดยพระราชบัญญัตินี้ก าหนดใหมีสภาเมือง
พัทยา ท าหนาที่ฝายนิติบัญญัติ ประกอบดวย สมาชิกจ านวน 24 คน ซึ่งเลือกตั้งโดยประชาชนผูมีสิทธิ์
เลือกตั้งในเมืองพัทยา และมีวาระอยูในต าแหนงคราวละ 4 ป ส าหรับนายกเมืองพัทยาท าหนาที่ฝาย
บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเชนกัน มีวาระอยูในต าแหนงคราวละ 4 ป นับตั้งแต
วันเลือกตั้งแตจะด ารงต าแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได และนับจากป พ.ศ. 2542 เปนตนมา 
กฎหมายของทองถิ่นทุกฉบับไดมีการแกไขเพ่ิมเติมเรื่อยมาเพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และเหมาะสมกับการกระจายอ านาจที่เพ่ิมขึ้นไดอยาง
มีประสิทธิภาพ   
   ยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ภายหลังจากมีการรัฐประหาร โดยคณะปฏิรูป 
การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) ซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อ
เปนคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 และไดมีการรางและ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งตอมาในป พ.ศ. 2552 ไดมี           
การแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสาระส าคัญที่แกไขเพ่ิมเติมในประเด็น
เดียวกัน คือ ยกเลิกบทบัญญัติที่หามผูบริหารทองถิ่นด ารงต าแหนงติดตอกันเกิน 2 วาระ ประกอบ          
ดวยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองคการบริหารสวนต าบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ลงประกาศเมื่อ
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เปนตนไป 
และส าหรับพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2552 ลงประกาศเมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  14 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เปนตนไป 
 2.1.3 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
   ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา 285 ก าหนดให้ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องมีสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจาการเลือกตั้ง โดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบ
ของสภาท้องถิ่น” ดังนั้น องค์กรปกครองท้องถิ่นโดยทั่วไป จึงจะแบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการ
ออกเป็น 2 ส่วน คือ (ส านักท่ีปรึกษากรมอนามัย, 2557) 
   1. สภาท้องถิ่น มีบทบาทอ านาจหน้าที่ในการ ตราข้อก าหนดของท้องถิ่น ซึ่งจะเป็น
กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ในระดับท้องถิ่นนั้น ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการงบประมาณประจ าปี ที่ฝ่าย
บริหารเสนอและเรื่องอ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติอ่ืน ๆ ที่ก าหนดให้
เป็นอ านาจของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือเป็น กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่ให้ชุมชนใน
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ท้องถิ่นนั้น ได้ยึดถือปฏิบัติ หรือเป็นกติกาของสังคม เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้อยู่ร่วมกันอย่าง
เป็นปกติสุข 
   2. คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการบริหาร
จัดการ กิจการต่าง ๆ ที่เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และด าเนินการให้เกิด            
การบังคับใช้ตามกฎหมายท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นได้ตราขึ้น เพ่ือให้เกิดการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข และ
คุ้มครองประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ 
   นอกจากนั้น สภาท้องถิ่นยังมีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพิจารณาอนุมัติงบประมาณแผนงาน 
โครงการ และการตั้งกระทู้ถาม กรณีท่ีสงสัย หรือให้ความเห็นข้อแนะน าแก่คณะกรรมการบริหารฯ ได้ 
 2.1.4 บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
   เฉลิมพงศ์ มีสมนัย (2551) แนวคิดต่อบทบาทของการปกครองท้องถิ่นในสังคมโลก
ตะวันตกแบ่งแยกออกเป็น 2 ฝ่าย โดยฝ่ายหนึ่งเห็นว่า การปกครองท้อ งถิ่นไม่มีลักษณะเป็น
ประชาธิปไตย และเป็นอุปสรรคต่อการปกครองในระดับชาติ ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าการปกครอง
ท้องถิ่นมีความเป็นประชาธิปไตยโดยพ้ืนฐาน และมีบทบาทสนับสนุนการปกครองแบบประชาธิปไตย
ในระดับชาติ โดยได้เสนอบทบาทของการปกครองท้องถิ่นต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย           
ในระดับชุมชน และระดับประเทศไว้ 7 ประการ ดังนี้ 
   1. การปกครองท้องถิ่นแบบประชาธิปไตยก่อให้ เกิดการศึกษาทางการเมือง 
(Political Education) ดังทัศนะของ วิลสัน (C.H.Wilson) ได้กล่าวไว้ว่า “การปกครองท้องถิ่นสอน
สิ่งที่เป็นไปได้ สิ่งที่เป็นประโยชน์ สอนวิธีการใช้ และอันตรายของอ านาจ” 
   2. ก่อให้เกิดการกระตุ้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน (Greater 
Political Participation by the People) 
   3. ก่อให้ เกิดการสร้างและฝึกอบรมผู้น าทางการเมือง (Training in Political 
Leadership) 
   4. ก่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเมือง (Political Stability) 
   5. ก่อให้เกิดความเสมอภาคทางการเมือง (Political Equality) 
   6. ก่อให้เกิดความรับผิดชอบของผู้น าต่อประชาชน (Accountability) 
   7. ก่อให้เกิดการตอบสนองที่ดีกว่าจากผู้น าและน าไปสู่ประสิทธิภาพในการบริหารงาน
เพ่ือท้องถิ่น (Greater Responsiveness and Efficiency) 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาการศึกษาส่วนท้องถิ่น 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่วนราชการต่าง ๆ ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ               
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง ถือว่าเป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 18 
 ปี พ.ศ. 2553 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ปรับปรุงมาตรฐานการด าเนินงาน              
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้  
(มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, 2553) 
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   ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ด้านบุคลากร 
   ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
   ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
   ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
   ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 2.2.1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 2 ประเภท ดังนี้ 
    1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง  
    1.2 ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ กที่ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นรับถ่ายโอนตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
โดยรับถ่ายโอนจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน ส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
และกรมการศาสนา 
   2. การบริหารจัดการ ดังนี้ 
    2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นรับถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน และส านักงาน                
การประถมศึกษาแห่งชาติ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่  
    2.2 ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กที่ องค์กรปกครองส่ วน ท้องถิ่น รับถ่ายโอนจาก              
กรมการศาสนา ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับ
ประถมศึกษา ในศาสนสถานตามหนังสือคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร ปกครอง 
ส่วนทองถิ่น ที่ นร 0107/ว 20522 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2551  
 2.2.2 ด้านบุคลากร 
   บุคลากรที่เกี่ยวของในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร ภารโรง และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน          
จะต้องมีคุณสมบัติบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการจดการศึกษา อบรม เลี้ยงดู และส่งเสริมพัฒนาการ
ส าหรับเด็กเล็กได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสมอย่างมีคุณภาพ 
 2.2.3 ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่อบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการ
การเรียนรู้แก่เด็กเล็ก ดังนั้นในการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร สถานที่ และจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม
ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ต้องค านึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสม
และปลอดภัยแก่เด็กเล็ก ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจ
ไว้วางใจ การก่อสร้างและพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก โดยการจดสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ อันจะส่งผล
ต่อสุขภาพโดยตรงในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ สามารถลดความเสี่ยงจากการเกิด
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อุบัติเหตุส่งเสริมความปลอดภัยให้กับเด็ก และฝึกสุขนิสัยให้เด็กมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 
 2.2.4 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
   การอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก 
อายุ 2-5 ปี เป็นภารกิจส าคัญในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการอบรมเลี้ยงดู และได้รับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาตามวัย และความสามารถของเด็ก 
 2.2.5 ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศกราช  
2545 มาตรา 29 ก าหนดให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนทองถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ 
สถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้
ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา  
และวิทยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความตองการรวมทั้งหาวิธีการ 
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาระหว่างชุมชน 
 2.2.6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเลกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
แก่เด็กปฐมวัยอย่างครอบคลุม กว้างขวางเป็นพ้ืนฐานของการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพ                
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหารและผู้เกี่ยวของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ ระดับจงหวัด 
ระดับภาค  
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
 2.3.1 แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   การศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาที่ส าคัญยิ่ง เหตุผลเพราะพัฒนาการของ               
เด็กปฐมวัยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้นอกจากการอบรมเลี้ยงดู  ซึ่งเป็นในพ้ืนฐานของ
ครอบครัวแล้วยังมีสิ่งแวดล้อมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็กกลุ่มนี้ด้วย อย่างไรก็ตามได้
มีนักศึกษาได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยไว้ดังนี้ 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้สรุปว่า การศึกษาในระดับปฐมวัยตามนัยแห่ง
แผนการศึกษาชาติ พุทธศักราช 2535 เป็นการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนา
ความพร้อมของเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพและสังคม เพ่ือรับการศึกษา
ในระดับต่อไป โดยการจัดการศึกษาในระดับนี้อาจจัดในรูปของชั้นเด็กเล็ก อนุบาลศึกษาหรือในรูป
ของศูนย์พัฒนาเด็กประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมายรวมทั้ง
นโยบายคือ จัดการศึกษาและส่งเสริมการอบรมเลี้ยงดูที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของเด็ก             
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ตามสภาวะความต้องการพ้ืนฐานตามวัย ตั้งแต่ปฏิสนธิ และการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการบริการเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างน้อย 1 ปี ก่อนเข้าเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
   จากแนวคิดข้างต้นพอสรุปได้ว่า การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีลักษณะแตกต่าง
จากการศึกษาในระดับอ่ืนทั้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้และจุดมุ่งหมายของงาน อีกทั้งแนวคิดต้อง
สอดคล้อง ในหลักสนองความต้องการของเด็กโดยเน้นให้เค้าได้แสดงออกอย่างอิสระและเป็นไปตาม
ธรรมชาติ 
 2.3.2 ความหมายของเด็กปฐมวัย 
   ได้มีผู้กล่าวถึงความหมายของค าว่า เด็กปฐมวัย ไว้หลายทัศนะ เช่น 
   เยาวพา เดชะคุปต์ (2542) ได้กล่าวถึง ความหมายของเด็กปฐมวัยตามความหมาย
ข อ ง  The National Association for Education of Young Children’s Early Childhood 
Education Guidelines) ไว้ว่า เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กท่ีมีอายุแรกเกิดจนถึง 8 ปี ส่วน มาสโซเกลีย 
ให้ความหมายว่า เด็กปฐมวัยเป็นค าที่ใช้เรียกเด็กที่ปฏิสนธิจนถึง 6 ปี ซึ่งอยู่ในวัยที่คุณภาพของชีวิต
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาก าลังเริ่มต้นพัฒนาอย่างเต็มที่ 
   พวงพิศ เรืองศิริกุล (2544) ได้สรุปว่า เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ  
6 ปี ค าว่าเด็กปฐมวัยจึงรวมเด็กตั้งแต่วัยทารก วัยเด็กเล็ก และวัยอนุบาล เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกัน 
ค าว่า เด็กอนุบาล เด็กก่อนวัยเรียน เป็นค าที่ใช้ในความหมายเดียวกัน จะใช้ค าว่า “เด็กปฐมวัย”  
ส่วนค าว่า การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเป็นค าที่ใช้ในความหมาย
เดียวกัน จะใช้ค าว่า “การศึกษาปฐมวัย” 
   วัชรีย์ ร่วมคิด (2547) ได้ให้ความหมายของเด็กปฐมวัยไว้ว่า หมายถึง เด็กที่มีอายุ
ระหว่าง 0-6 ขวบ เป็นวัยทองของชีวิต เพราะเป็นวัยที่มีพัฒนาการทุกด้าน เจริญเติบโตในอัตราที่สูง
ที่สุด โดยเฉพาะระบบประสาทและสมอง ซึ่งจะเติบโตได้ถึงร้อยละ 8 ของผู้ใหญ่เป็นระยะที่เกิด           
การเรียนรู้ได้มากที่สุดในชีวิต จากความหมายของเด็กปฐมวัย สรุปได้ว่า “เด็กปฐมวัย” ก็คือ            
เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ซึ่งเป็นวัยที่คุณภาพชีวิตของเขาทุกด้านก าลังมีการพัฒนาอย่างเต็มที่              
ไม่ว่าจะเป็นร่างกายสติปัญญา อารมณ์ สังคม เป็นวัยที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
เนื่องจากเด็กวัยนี้เป็นวัยที่เกิดการเรียนรู้ได้ดีและได้มากท่ีสุดในชีวิต 
   จากวามหมายข้างต้นพอสรุปได้ว่า เด็กปฐมวัยเป็นเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี อยู่ในวัย
ที่มีคุณภาพของชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาก าลังเริ่มต้นพัฒนาอย่างเต็มท่ี 
 2.3.3 ความส าคัญของเด็กปฐมวัย 
   เด็กปฐมวัย มีความส าคัญเนื่องจากช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่ส าคัญยิ่งของชีวิต เพราะ
เป็นช่วงที่พัฒนาการทุกด้านเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา           
การพัฒนาเด็กในช่วงนี้จะเป็นการวางพ้ืนฐานทางด้านจิตใจ อุปนิสัยและความสามารถ ทั้งนี้ได้มี
นักศึกษาได้ความส าคัญของเด็กปฐมวัยไว้ดังนี้ 
   จอน ล็อค (John Locke อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ, 2534) ความคิดของ ล็อค เปรียบเด็กเหมือนผ้าขาว มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในปัจจุบัน เขาเชื่อว่าสิ่งแวดล้อม มีความส าคัญต่อความเป็นอยู่ของบุคคล มากกว่าคุณลักษณะภายใน
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หรือพันธุกรรม เขาเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมเป็นตัวก าหนดจิตใจ แนวความคิดของ ล็อค น าไปสู่การปฏิบัติ 
ในการจัดโปรแกรมการศึกษา ซึ่งมีพ้ืนฐานความเชื่อว่า เด็กทุกคนเกิดมามีความสามารถด้านการเรียนรู้ 
และด้านสมองเท่าเทียมกัน สิ่งที่ท าให้ผลการเรียนรู้ของเด็กแตกต่างกัน ก็เนื่องจากองค์ประกอบของ
สิ่งแวดล้อม เช่น พ้ืนฐานทางครอบครัว การศึกษา และประสบการณ์ในวัยเด็ก 
   เยาวพา เดชะคุปต์ (2542) ได้กล่าวว่า เด็กเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง เป็นของครอบครัว 
เป็นผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและความเป็นมนุษยชาติ เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
อนาคตของประเทศชาติ จึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของเด็ก เด็กที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์ สังคมและจริยธรรม จะเป็นผู้ที่สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และ
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เด็กในวัยเริ่มแรกของชีวิต หรือที่เรียกว่า เด็กปฐมวัย คือ          
วัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี จัดได้ว่าเป็นระยะส าคัญที่สุดของชีวิต ทั้งนี้เพราะพัฒนาการทุก ๆ ด้าน
ของมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพ โดยเฉพาะด้านสติปัญญาจะเจริญมากที่สุด
ในช่วงนี้และพัฒนาการใด ๆ ในวัยนี้จะเป็นพ้ืนฐานที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาในช่วง อ่ืน ๆ ของ
ชีวิตเป็นอย่างมากดังที่นักจิตวิทยา นักวิชาการศึกษาได้กล่าวถึงความส าคัญของเด็กปฐมวัย 
   จากความเห็นดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่ส าคัญยิ่งของชีวิต เพราะ
เป็นช่วงพัฒนาการทุกด้านเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา            
การพัฒนาเด็กในช่วงนี้จะเป็นการวางพ้ืนฐานทางด้านจิตใจ การอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมจะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาชีวิตเด็ก  ซึ่งส่งผลให้เขาเป็นผู้ใหญ่             
ที่มีคุณภาพภายภาคหน้า 
 2.3.4 ความส าคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   ในสภาวะปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัด
การศึกษาปฐมวัย เพราะเป็นพ้ืนฐานที่ส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาไปในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม
สอดคล้องกับวัยและพัฒนาการโดยมีนักการศึกษาได้ให้ความเห็นไว้ดังนี้ 
   เยาวพา เดชะคุปต์ (2542) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของการจัดการศึกษาไว้ว่าการจัด
การศึกษาปฐมวัยเป็นภาวะใหม่ ของการพัฒนาชุมชนเพ่ือส่งเสริมการศึกษา และความเป็นอยู่ของคน
ในชุมชนให้ดีขึ้น และนับวันจะมีความส าคัญต่อชุมชนมากยิ่งขึ้น แต่เดิมเด็กอยู่กับครอบครัวที่มีผู้ใหญ่
ดูแล เพราะครอบครัวไทยแต่โบราณเป็นครอบครัวแบบขยาย คือ มีปู่ ย่า ตา ยาย อยู่รวมกัน แต่ปัจจุบัน
สังคมไทยกลายเป็นครอบครัวเดี่ยว คือ มีแต่ พ่อ แม่ ลูก ทั้งยังออกไปท างานนอกบ้านเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
ดังนั้น พ่อ แม่ จึงพาลูกไปฝากไว้ตามสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือโรงเรียนอนุบาลเร็วขึ้น การศึกษาปฐมวัย
จึงกลายเป็นความจ าเป็นของชีวิตมากขึ้นกว่าเดิม ในอดีตที่ผ่านมาเรามักจะละเลยไม่ให้ความส าคัญ
ของการจัดการศึกษาในวัยนี้เท่าที่ควร แต่ต่อมานักวิชาการศึกษา นักจิตวิทยา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ             
ในวงการต่าง ๆ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาส าหรับเด็กวัยนี้มากขึ้น ทั้งนี้เพราะจาก             
การค้นคว้าและวิจัยพบว่า พัฒนาการทุก ๆ ด้านของบุคคลล้วนมีรากฐานมาจากการพัฒนาในวัยเด็ก
โดยเฉพาะช่วงอายุ 0-6 ปี ดังที่ Freud กล่าวว่า การปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพ รวมทั้ง
การส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กจะท าได้ดีที่สุดในช่วงนี้ซึ่งเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิต 
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   นิตยา สุวรรณศรี (2540) กล่าวไว้ว่า การศึกษาปฐมวัย จัดเป็นการศึกษาระดับ
ส าคัญระดับหนึ่งที่ผู้จัด ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอนหรือผู้ดูแลเด็กซึ่งเป็นผู้ มี
บทบาทอย่างมากในการจัดกิจกรรมนั้น 
   ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2540) ได้กล่าวถึงการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย (0-6 ขวบ)              
ว่าเป็นกระบวนการพัฒนาการและกระบวนการเรียนต่อเนื่อง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการศึกษาตลอดชีวิต
ของเด็กเป็นความส าคัญในระยะเริ่มต้นของชีวิต เมื่อเด็กมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการสูงที่สุด 
นักจิตวิทยาพัฒนาการยอมรับกันว่าเด็กอายุ 0-6 ขวบ เป็นระยะที่เด็กเกิดการเรียนรู้มากที่สุดในชีวิต
มนุษย์ การเรียนรู้เหล่านั้นจะมีอิทธิพลต่อชีวิตภายหลังของเด็กเป็นอย่างยิ่ง ในระดับปฐมวัยเด็ก
จะต้องเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมผู้ใหญ่ ครอบครัว แม่บ้าน และครู เป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องไม่มีก่อนและหลัง การเรียนรู้ต้องเป็นบูรณาการของพัฒนาการด้านต่าง ๆ ในตัวเด็กเอง 
 2.3.5 หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นหลักส าคัญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้                
ซึ่งผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจ เพราะในการจัดประสบการณ์ให้เด็กอายุ 3 -5 ปี จะต้อง
ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูควบคู่กับการให้การศึกษา โดยต้องค านึงถึงความสนใจและความต้องการ           
ของเด็กทุกคนทั้งเด็กปกติ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม สติปัญญา รวมทั้งการสื่อสารและการเรียนรู้หรือเด็กที่มีร่างกายพิการ หรือ ทุพพลภาพ 
หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส เพ่ือให้เด็กพัฒนาทุกด้านทั้งด้าน
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุล โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย บูรณาการผ่าน          
การเล่นและกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า เหมาะสมกับวัย และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือบุคลากรที่มีความสามารถ
ในการอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษาปฐมวัย เพ่ือให้เด็กแต่ละคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับ
ขั้นตอนของพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข เป็นคนดี
และคนเก่งของสังคม และสอดคล้องกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
ความเชื่อทางศาสนา สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมโดยความร่วมมือจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาแห่งชาติ (2540) ได้กล่าวถึง 
หลักการจัดกิจกรรมที่ค านึงถึงตัวเด็กแต่ละคน ซึ่งมีความสนใจแตกต่างกันจึงควรให้มีกิจกรรมหลาย
ประเภทให้เหมาะสมกับวัย ตรงตามความสามารถและความต้องการของเด็ก และจัดให้มีทั้งกิจกรรม 
ที่ให้เด็กได้ท าเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ควรเปิดโอกาส ให้เด็กได้ริเริ่มกิจกรรมด้วย 
ตนเองกิจกรรมที่จัดมีความสมดุล คือ ให้มีทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรม           
ที่เคลื่อนไหวและสงบ ที่เด็กริเริ่ม และครูริเริ่ม ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมควรเหมาะสมกับวัย             
มีการยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็กควรเน้นสื่อของจริงได้มีโอกาสสังเกต ส ารวจ 
ค้นคว้า ทดลองแก้ปัญหาด้วยตนเองมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืน ๆ และผู้ใหญ่ การจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวัยจะไม่จัดเป็นรายวิชา แต่จัดในรูปแบบของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น เพ่ือให้
เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้ได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา 
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   หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับนี้ ยึดหลัก              
การจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 
   1. การสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม การพัฒนาหลักสูตรพิจารณาจากวัยและประสบการณ์
ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา โดยอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์เดิมที่เด็กมีอยู่ และประสบการณ์ใหม่ที่เด็กจะได้รับต้อง
มีความหมายกับตัวเด็ก เป็นหลักสูตรที่ให้โอกาสทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส และเด็กพิเศษได้พัฒนา 
รวมทั้งยอมรับในวัฒนธรรมและภาษาของเด็ก พัฒนาเด็กให้รู้สึกเป็นสุขในปัจจุบัน มิใช่เพียงเพ่ือ
เตรียมเด็กส าหรับอนาคตข้างหน้าเท่านั้น 
   2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ           
การเรียนรู้จะต้องอยู่ในสภาพที่สนองความต้องการ ความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน ผู้สอนจะต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กได้อยู่ในที่ที่สะอาด ปลอดภัย อากาศสดชื่น ผ่อนคลาย 
ไม่เครียด มีโอกาสออกก าลังกายและพักผ่อน มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ มีของเล่นที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย  
ให้เด็กมีโอกาสได้เลือกเล่น เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและโลกที่เด็กอยู่ รวมทั้งพัฒนาการ อยู่ร่วมกับคนอ่ืน
ในสังคม ดังนั้น สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนจึงเป็นเสมือนหนึ่งสังคมที่มีคุณค่า
ส าหรับเด็กแต่ละคนจะเรียนรู้และสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลในสังคมเห็นความส าคัญของการอบรมเลี้ยงดู
และให้การศึกษากับเด็กปฐมวัย  
   3. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ผู้สอนมีความส าคัญ
ต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอย่างมาก ผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้บอกความรู้หรือสั่งให้เด็กท ามา
เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดสภาพแวดล้อมประสบการณ์ และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ   
และการเรียนรู้ของเด็กท่ีผู้สอนและเด็กมีส่วนที่จะริเริ่มทั้ง 2 ฝ่าย โดยผู้สอนจะเป็นผู้สนับสนุน ชี้แนะ 
และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก ส่วนเด็กเป็นผู้ลงมือกระท า เรียนรู้ และค้นพบด้วยตนเอง ดังนั้น ผู้สอนจะต้อง
ยอมรับ เห็นคุณค่า รู้จักและเข้าใจเด็กแต่ละคนที่ตนดูแลรับผิดชอบก่อน เพ่ือจะได้วางแผน                
สร้างสภาพแวดล้อม และจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ผู้สอนต้องรู้จักพัฒนาตนเอง ปรับปรุงใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะกับเด็ก 
   4. การบูรณาการการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยยึดหลัก          
การบูรณาการที่ว่า หนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้
ได้หลายทักษะและหลายประสบการณ์ส าคัญ ดังนั้น เป็นหน้าที่ของผู้สอนจะต้องวางแผนการจัด
ประสบการณ์ในแต่ละวันให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลายกิจกรรม หลากหลายทั กษะ  
หลากหลายประสบการณ์ส าคัญ อย่างเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ เพ่ือให้บรรลุจุดหมายของ
หลักสูตรแกนกลางที่ก าหนดไว้ 
   5. การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก การประเมินเด็กระดับปฐมวัยยึด
วิธีการสังเกตเป็นส่วนใหญ่ ผู้สอนจะต้องสังเกตและประเมินทั้งการสอนของตน  และพัฒนาการ              
การเรียนรู้ของเด็กว่าได้บรรลุตามจุดประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ผลที่ได้จากการสังเกต
พัฒนาการ จากข้อมูลเชิงบรรยาย จากการรวบรวมผลงาน การแสดงออกในสภาพที่เป็นจริง ข้อมูล
จากครอบครัวของเด็ก ตลอดจนการที่เด็กประเมินตนเองหรือผลงาน สามารถบอกได้ว่าเด็กเกิดการเรียนรู้
และมีความก้าวหน้าเพียงใด ข้อมูลจากการประเมินพัฒนาการจะช่วยผู้สอนในการวางแผนการจัด
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กิจกรรม ชี้ ให้ เห็นความต้องการพิเศษของเด็กแต่ละคน ใช้เป็นข้อมูลในการสื่อสารกับพ่อแม่ 
ผู้ปกครองเด็ก และขณะเดียวกันยังใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้กับเด็กในวัยนี้
ได้อีกด้วย 
   6. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับครอบครัวของเด็ก เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน  
ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เด็กเจริญเติบโตขึ้นมา ผู้สอน พ่อแม่ และผู้ปกครองของเด็กจะต้องมี
การแลกเปลี่ยนข้อมูล ท าความเข้าใจพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ต้องยอมรับและร่วมมือกัน
รับผิดชอบ หรือถือเป็นหุ้นส่วนที่จะต้องช่วยกันพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน ดังนั้น  
ผู้สอนจึงมิใช่จะแลกเปลี่ยนความรู้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเท่านั้น  แต่จะต้องให้
พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย ทั้งนี้ มิได้หมายความให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นผู้ก าหนด
เนื้อหาหลักสูตรตามความต้องการ โดยไม่ค านึงถึงหลักการจัดที่เหมาะสมกับวัยเด็ก 
   จากแนวคิดและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ที่ส าคัญเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก           
ที่มีความสัมพันธ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอนไปพร้อมกันทุกด้าน แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้  
ที่ยึดให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยตัวเด็กเอง ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอิสระเอ้ือต่อการเรียนรู้
และจัดกิจกรรมบูรณาการให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน โดยถือว่าการเล่น
อย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นหัวใจส าคัญของการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก และแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม
และสังคมที่แวดล้อม ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน  
และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดต่าง ๆ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 จึงก าหนดสาระส าคัญและโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยขึ้น ซึ่งจะกล่าว
รายละเอียดต่อไป (www.school.obec.go.th, 2557) 
 2.3.6 การจัดการศึกษาปฐมวัย 
   “การจัดการศึกษาปฐมวัย” หมายถึง การจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีอายุตั้งแต่แรก
เกิดจนถึง 5 ปี (5 ปี 11 เดือน 29 วัน) ซึ่งการจัดการศึกษาดังกล่าวจะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไป
จากระดับอ่ืน ๆ ทั้งนี้เพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่ส าคัญต่อการวางรากฐานบุคลิกภาพ และการพัฒนา
ทางสมอง การจัดการศึกษาส าหรับเด็กในวัยนี้มีชื่อเรียกต่างกันไปหลายชื่อ ซึ่งแต่ละโปรแกรมก็มี
วิธีการและลักษณะในการจัดกิจกรรม ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยพัฒนาเด็กในรูปแบบต่าง ๆ กัน 
   การจัดการศึกษาปฐมวัยควรมีส่วนช่วยให้เด็กเกิดพัฒนาการและการเรียนรู้           
อย่างเต็มที่ ซึ่งแนวคิดในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กในวัยนี้ทุกรูปแบบควรมีส่วนส าคัญดังที่ มาสโซเก
ลีย (Massoglia, 1977) กล่าวเอาไว้ ดังนี้ 
   1. เป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกด้าน นับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเริ่มเข้าเรียน
ในระดับโรงเรียน  
   2. วางพ้ืนฐานทางสุขภาพอนามัยให้กับเด็กตั้งแต่ต้นรวมทั้งเด็กท่ีมีข้อบกพร่องต่าง ๆ  
   3. สิ่งแวดล้อมทางบ้านควรมีส่วนช่วยให้เด็กเจริญเติบโต และพัฒนาในทุก ๆ ด้าน  
   4. พ่อแม่ควรเป็นครูคนแรกที่มีความส าคัญต่อลูก 
   5. อิทธิพลจากทางบ้านควรมีผลต่อกระบวนการในการพัฒนาเด็ก 
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2.4 การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ (Public 
Service) ให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะการบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน ที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับ
ประชาชนในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ๆ บริการสาธารณะด้านการศึกษา              
เป็นภารกิจส าคัญประการหนึ่งที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ โดยมีการก าหนด
ภารกิจการจัดการศึกษาไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (การจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2549) 
 2.4.1 ภารกิจการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   1. วิสัยทัศน์ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
    จัดการศึกษาทุกระบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพของคนไทยในท้องถิ่น   
ให้มีคุณลักษณะที่สามารถบูรณาการวิถีชีวิตให้อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  และมีความสุขที่ยั่งยืน  
สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับประเทศและนานาชาติ 
    พันธกิจ ก าหนดไว้ดังนี้ 
    เนื่องจากการจัดการศึกษา มีขอบเขตภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา  
การสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมทั้งการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และ
ภารกิจ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และสร้างความเข้มแข็งทางสังคมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้าต่อไปนี้จึง
ได้บูรณาการ และก าหนดพันธกิจการด าเนินการเพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาข้างต้น              
ตามกลุ่มเป้าหมาย แผนการจัดสรรงบประมาณ และประเภทลักษณะของภารกิจที่ต้องด าเนินการ 
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกับ นโยบายและภารกิจจัดการศึกษา พ .ศ. 2545-2549             
รวม 7 ด้าน 
    พันธกิจที่ 1 ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความพร้อมแก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ก ให้มี             
ความพร้อมพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา อย่างเหมาะสมตามวัยเต็มตามศักยภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและพร้อมเข้ารับการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
    พันธกิจที่ 2 ด้านปฐมวัย 
    จัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา  
คุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข ให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับ
การศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อไป 
    พันธกิจที่ 3 ด้านการศึกษาภาคบังคับ 
    จัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
    พันธกิจที่ 4 ด้านการศึกษาช่วงขั้นท่ี 4 และอาชีวศึกษา 
    จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาคน อาชีพ สังคม ตามมาตรฐาน
การศึกษา เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ระดับประเทศและนานาชาติ 
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    พันธกิจที่ 5 ด้านการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
    จัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ให้ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ก้าวทันเทคโนโลยีมีเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 
    พันธกิจที่ 6 ด้านส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน           
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
    พันธกิจที่ 7 ด้านส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
    ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถิ่น เกิดความสมานฉันท์
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืน 
   2. การจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545-2559 
    การจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ . 2545-2559 มีดังนี้              
(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2549) 
   3. วิสัยทัศน์ ก าหนดไว้ดังนี้ 
    จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพคนในท้องถิ่น ให้มีคุณลักษณะ            
ที่สามารถบูรณาการวิถีชีวิต ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของสังคม และประเทศชาติ             
ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 2.4.2 ภารกิจการจัดการศึกษาท้องถิ่น ก าหนดไว้ดังนี้ 
   1. การจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็ก
ตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เต็มตามศักยภาพและมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาและวางรากฐาน
ชีวิตการเตรียมความพร้อมของเด็ก ทั้งทางร่างกายจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพ และสังคม  
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถขั้นพ้ืนฐาน 
รวมทั้งให้สามารถค้นพบความต้องการ ความสนใจ ความถนัด ของตนเองด้านวิชาการ วิชาชีพ 
ความสามารถในการประกอบอาชีพ และทักษาทางสังคม โดยให้ผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรมและ             
มีความส านึกในความเป็นไทย 
   3. การจัดบริการให้ความรู้ด้านอาชีพ เป็นการจัดบริการและหรือส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน รวมทั้งการรวมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ             
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4. การจัดการส่งเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน  เป็นการจัด                 
และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชนแก่เด็ก            
และเยาวชนประชาชนทั่วไปอย่างหลากหลาย 
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   5. การด าเนินงานด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นการด าเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น 
 2.4.3 วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาท้องถิ่น ก าหนดไว้ดังนี้ 
   1. เพ่ือให้ เด็กปฐมวัย ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อม                
ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
   2. เพ่ือให้เด็กท่ีมีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน ในเขตความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครบตามหลักสูตรอย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน 
   3.  เพ่ือพัฒนาการด าเนินการจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  ขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐก าหนด 
และตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยมุ่งพัฒนาให้เกิดความสมดุลทั้งทางด้านปัญญา 
จิตใจ ร่างกาย สังคม ระดับความคิด ค่านิยม และพฤติกรรม ซึ่งเน้นวีการจัดกระบวนการเรียนรู้                
ที่มีความหลากหลายและให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   4. เพ่ือให้การจัดการศึกษาของท้องถิ่น ด าเนินตามความต้องการและค านึงถึงการมี
ส่วนร่วม การสนับสนุนของบุคคล ครอบครัว ชุมชน เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และประชาชนในท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาทุกระดับ
ตามศักยภาพและความสามารถของท้องถิ่น 
   5. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้ออกก าลังกาย และฝึกฝน
กีฬา ร่วมกิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เพ่ือพัฒนาให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และสังคม โดยมีความตระหนักในคุณค่าของการกีฬานันทนาการ และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เด็ก เยาวชน ไปในแนวทางท่ีถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
   6. เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการสร้างและพัฒนาอาชีพเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ขาดโอกาส ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพพลภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริม สนับสนุน 
การประกอบอาชีพให้มีงานท าไม่เป็นภาระแก่สังคม 
   7. เพ่ือบ ารุงการศาสนาและอนุรักษ์ บ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
 2.4.4 แนวนโยบายการจัดการศึกษา ก าหนดไว้ดังนี้ 
   1. นโยบายด้านความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เร่งรัดจัดการศึกษา
ให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการเข้ารับบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปี ให้ได้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนองค์กร
ชุมชนเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนในท้องถิ่น              
มีสิทธิและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   2. นโยบายด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยได้เข้ารับบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
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องค์เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนในท้องถิ่น มีสิทธิ 
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   3. นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน และ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
   4. นโยบายด้านระบบบริหารและการจัดการศึกษา จัดระบบบริหารและการจัดการ
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
โดยมีเอกภาพในเชิงนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ อีกทั้งมีความพร้อมในการด าเนิน           
การจัดการศึกษา และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น การก าหนดนโยบาย
และแผนการจัดการศึกษา ให้ค านึงถึงผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเอกชนหรือรับฟังความคิดเห็น
ของเอกชนและประชาชน ประกอบการพิจารณาด้วย 
   5. นโยบายด้านครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา วางแผนงานบุคคลเพ่ือ
ใช้ในการประสานข้อมูล และเป็นข้อมูลในการน าเสนอพิจารณาสรรหาบุคลากร พร้อมทั้งมี          
การประเมินผลการปฏิบัติงานการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อ ง 
เพ่ือให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
   6. นโยบายด้านหลักสูตร ให้สถานศึกษาจัดท ารายละเอียด สาระหลักสูตรแกนกลาง 
และสาระหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
โดยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดี
ของสังคมและชาติ โดยค านึงถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ 
   7. นโยบายด้านกระบวนการเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมีจิตส านึก
ในความเป็นไทยและสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด การจัดการศึกษา 
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ ให้เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
และส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
   8. นโยบายด้านทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพ่ือการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งด้านงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สินในประเทศ
จากรัฐ บุคคล องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
และต่างประเทศ มาใช้จัดการศึกษาและจัดสรรงบประมาณให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความส าคัญ
สูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   9. นโยบายด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และ
พัฒนาแบบเรียนเอกสารทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน 
โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีแรงจูงใจในการผลิต 
รวมถึงการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ตลอดจนการสื่อสารทุกแบบ สื่อตัวน า
และโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนที่จ าเป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และ
การสื่อสารในรูปอื่น 
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   10. นโยบายด้านการส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็กเยาวชน ส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงานด้านการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชนรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ บริการแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนอย่างหลากหลาย เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
   11. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือให้มีการประกอบ
อาชีพอิสระ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย จัดให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนการระดมทุน 
และการจัดการน าวิทยาการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการประกอบอาชีพ การจัดการ            
ด้านการตลาดให้ได้มาตรฐานและความเหมาะสม ตามสภาพท้องถิ่น 
   12. นโยบายด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
บ ารุงรักษา ส่งเสริม และอนุรักษ์ สถาบันศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือให้เกิดสังคมถูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้ และสังคมที่เอ้ืออาทรต่อกัน สืบทอดวัฒนธรรมความภาคภูมิใจ 
ในเอกลักษณะความเป็นไทยและท้องถิ่น 
 2.4.5 การน าแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
   เนื่องจากแนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2545-
2559) ที่จัดท าขึ้นเป็นการจัดท าภายใต้กรอบแห่งบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้ง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และพระราชบัญญัติเฉพาะขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท เพ่ือให้ครอบคลุมภารกิจทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภายใต้
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงน านโยบายที่เหมาะสมกับศักยภาพ ความต้องการ
และความพร้อมไปปฏิบัติ โดยกระทรวงมหาดไทยได้เสนอแนะยุทธศาสตร์การน าแนวนโยบายไปสู่  
การปฏิบัติ ดังนี้ (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2549) 
   1. แนวทางการด าเนินการจัดการศึกษา เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
มีความแตกต่างกันทั้งในด้านความพร้อมและศักยภาพ เมื่อพิจารณาแนวทางการด าเนินงาน
รับผิดชอบการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติการศึกษาฯ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนฯ ท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้                    
2 แนวทาง คือ 
    1.1 การด าเนินการจัดการศึกษาเอง โดยด าเนินการได้ 2 กรณี คือ 
     กรณีท่ี 1 ด าเนินการจัดการศึกษาข้ึนเองภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     กรณีที่ 2 ด าเนินการรับถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาที่รัฐจะถ่ายโอน
ภารกิจ การจัดการศึกษาของรัฐให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้บริหารจัดการศึกษา 
     ส าหรับการด าเนินการทั้ง 2 กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องผ่าน       
การประเมินความพร้อมที่กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ก าหนด และกรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ต้อง
ด าเนินการช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสามารถจัดการศึกษาได้
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
    1.2 การด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมเป็นการด าเนินการ
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของรัฐ  โดยเข้าไปมีส่วนร่วม           
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ในการบริหาร จัดการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการศึกษา ทรัพย์สิน
อ่ืน ๆ รวมทั้งการเสนอแนะ แนะน า และร่วมพัฒนาการศึกษา 
   2. การพิจารณาความพร้อมในการจัดการศึกษา พิจารณาจากลักษณะและ             
การแบ่งกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
    2.1 ลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัด
การศึกษาอยู่แล้วด าเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ                  
พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่ประชาชนในความรับผิดชอบของท้องถิ่น
อย่างทั่วถึงตามความต้องการของประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้จัดการศึกษา 
ด าเนินการจัดบริการทางการศึกษา แก่ประชาชนในความรับผิดชอบของท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความเหมาะสม ความพร้อม และความต้องการ
ของท้องถิ่น ทั้งนี้ภายใต้การประเมินความพร้อม ตามเกณฑ์ที่กระทรวงการศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรมก าหนด 
    2.2 การแบ่งกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการก าหนดกรอบภารกิจ
การจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
     1) กลุ่มความพร้อมสูง ควรด าเนินการภารกิจ 
               1.1) การศึกษาก่อนพื้นฐาน 
            1.2) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      1.3) การส่งเสริมอาชีพ/การศึกษานอกระบบ 
               1.4) กิจกรรมเด็ก เยาวชน การกีฬา นันทนาการ 
            1.5) บ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     2) กลุ่มความพร้อมปานกลาง ควรด าเนินภารกิจ 
             2.1) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา) 
              2.2) การส่งเสริมอาชีพ/การศึกษานอกระบบ 
       2.3) กิจกรรมเด็ก เยาวชน การกีฬา นันทนาการ 
               2.4) บ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     3) กลุ่มความพร้อมต่ า ควรด าเนินภารกิจ 
              3.1) การส่งเสริมอาชีพ/การศึกษานอกระบบ 
              3.2) กิจกรรมเด็ก เยาวชน การกีฬา นันทนาการ 
                3.3) บ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                                3.4) ร่วมในการจัดการศึกษาของรัฐ 
    2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดการศึกษาพิจารณาจาก 
     1) ความต้องการและข้อคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่น 
     2) ความคิดเห็นของสภาท้องถิ่น 
     3) ข้อมูล ข้อเท็จจริง (จ านวนโรงเรียน จ านวนเด็ก สภาพที่ตั้ง ฯลฯ) 
     4) ข้อคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่จะโอน 
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     5) ศักยภาพของท้องถิ่น (คน เงิน พัสดุ การจัดการ) 
      คน ได้แก่ ศักยภาพในการบริหารการศึกษา ของนักบริหารการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอัตราก าลัง
บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                    เงิน ได้แก่ รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เพ่ิมขึ้น จะเพ่ิมขึ้น  
และได้รับอุดหนุนจากรัฐเพิ่มขึ้น ตลอดจนได้รับสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ 
            พัสดุ ได้แก่ ความต้องการทางด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ อาคารสถานที่  
ที่มีท่ีจะรับโอนให้เป็น ให้เกิด ที่จะขอสนับสนุน 
           การจัดการ ได้แก่  ศักยภาพของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ได้แก่ความรู้ ความเข้าใจ ความสนใจ ความสามารถ วิสัยทัศน์ต่อการจัดการศึกษาและการจัด
โครงสร้างการบริหาร การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3. การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณา
ระดับความพร้อมและศักยภาพ แล้วจะน าแนวนโยบายตามกรอบภารกิจ ซึ่งสอดคล้องกับระดับ              
ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
และหรือแผนปฏิบัติการ การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักการด าเนินการดังนี้ 
    3.1 ก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ครอบคลุมภารกิจตามกฎหมาย ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
    3.2 ประชาชนมีส่วนร่วมก าหนดความต้องการ ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการตาม
แผนและร่วมติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผน 
    3.3 ใช้แผนเป็นแนวทางในการบริหารกิจการ และสนองตอบปัญหาและ           
ความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
    3.4 การก าหนดกิจกรรมโครงการในแผน ต้องมุ่งหลักความเป็นไปได้และ
ประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับ 
    3.5 การประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก่ผู้ เกี่ยวข้อง  ใช้สื่อและวิธีการ            
ทุกรูปแบบที่จะชี้แจงให้ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชนให้รู้จัก  และเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางและแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือน าไปสู่ความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
    3.6 การระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกฝ่าย สร้างความตระหนัก            
ในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ให้แก่กลไกทางสังคมทุกส่วน ทั้งกลุ่มประชาชน ภาครัฐ และเอกชน
เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นทุกรูปแบบ ทั้งการสนับสนุนก าลังกาย ก าลังใจ ก าลัง
ทรัพย์ ตลอดจนความคิดเห็นหรือการติดตาม ตรวจสอบ เพ่ือให้กิจกรรมต่าง ๆ บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
    3.7 การเตรียมความพร้อมในการรับผิดชอบจัดการศึกษา โดยการปรับ
โครงสร้างการบริหารกิจกรรม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสร้าง
องค์ความรู้ กรอบความคิดและพัฒนาเทคนิคการบริหารการจัดการศึกษาให้บุคลากรของท้องถิ่น
สามารถจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตลอดจนจัดระบบนิเทศ ประเมินผลการด าเนินงานอย่าง
มีคุณภาพ และประสิทธิผล 
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ภาพที่ 2.1 การจัดการศึกษาท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด 
ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2548) 
 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  2540 

1 รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตดัสินใจในกิจการท้องถิ่น (ม. 78) 
2 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน

ในท้องถิ่น (ม. 282) 
3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมอีิสระในการก าหนดนโยบาย และมีอ านาจหน้าท่ีของตนเอง 
4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาและการฝึกอาชีพ การจัดการศึกษาอบรมจะต้อง

ค านึงถึงการบ ารุงรักษาศลิปะ จารตีประเพณี ภมูิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น             
(ม. 289) 

จัดการศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน                   
ไม่น้อยกว่า 12 ปี 
(ม. 43) 

จัดการฝึกอาชีพ 
ตามความเหมาะสม
และความต้องการ                 
(ม. 289) 

จัดการศึกษาโดยค านึงการ
บ ารุงรักษาศิลปะ จารตีประเพณี  
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
(ม. 289) 

สิ่งแวดล้อม 
(ม. 290) 

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 
 

- ท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับ    
  หนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความ   
  เหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น 

  (ม. 41) 
- กระทรวงมีหน้าที่ประสานส่งเสรมิให้ท้องถิ่น    
  จัดการศึกษาได้มาตรฐาน (ม. 42) 
 

พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ 
 

-  เทศบาล เมืองพัทยา อบต. มีอ านาจและหนา้ที่ส่งเสริม   
   การประกอบอาชีพ การจัดการศึกษา บ ารุงศิลปะ    
   ประเพณี ภมูิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมส่งเสริม   
   กีฬา อนามัย (ม. 16) 
- รัฐต้องถ่ายโอนภารกจิสาธารณะที่ซ้ าซ้อนระหว่างรัฐ 
   และท้องถิ่นภายใน 4 ปี (ม. 30) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ภาพที่ 2.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2548) 
 
 

การบริหารบุคคล การสนับสนุน การก าหนดหลักสูตร 

คณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย 

 

กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 

กระทรวงศึกษาธิการ 

คณะกรรมการ  
บริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น ระดับจังหวัด 

จังหวัด กรุงเทพมหานคร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อบจ./เทศบาล/พัทยา/อบต. 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ชุมชน สถานศึกษา สถานศึกษา 

ประชาชน  เด็กในวัยการศึกษา 
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ภาพที่ 2.3 โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2548) 
 
 
 
 
 
 

เทศบาล 

คณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารบุคคลส่วน
ท้องถิ่น   

กระทรวงมหาดไทย 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

กระทรวงศึกษาธิการ 

คณะกรรมการบริหาร
บุคคลส่วนท้องถิน่
(เทศบาล) ระดับจังหวัด 

จังหวัด 

อ าเภอ 

เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง/นคร 

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส านัก/กองการศึกษา 

สถานศึกษาในสังกัด 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก 
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2.5 การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 กรมการพัฒนาชุมชนได้สงเสริมให้ชุมชนจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นในหมู่บ้าน  ต าบล       
เพ่ือใช้เป็นสถานที่เลี้ยงดูเด็กอายุ 2 ปีครึ่ง ถึง 4 ปี ให้มีการพัฒนาการทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาเป็นการเตรียมความพร้อม และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กก่อนเข้าเรียน            
ในการศึกษาภาคบังคับต่อไป การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนา
เด็กเล็ก (กพด.) ด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบล/
สภาต าบล (กองพัฒนาเด็ก, 2542) 
 2.5.1 ความหมายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   กรมการปกครอง (2545) ได้กล่าวถึงความหมายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ สถานที่ดูแล
และให้การศึกษาเด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี และเทียบเท่าสถานศึกษา 
   สถานที่ซึ่งรับอบรมเลี้ยงดูเด็กอายุระหว่าง 3 ถึง 6 ปี เป็นส่วนใหญ่ อาจมีบางแห่ง
รับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ขวบด้วย ศูนย์เด็กเหล่านี้มีทั่วไปทั้งในเมือง อ าเภอ และต าบล อยู่ในความรับผิดชอบ
ของรัฐบาล องค์การ และเอกชน จุดประสงค์ของการอบรมเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตแต่เนื่องผู้รับผิดชอบ
นั้นมีหลายหน่วยงานจัดท า ฉะนั้นจุดประสงค์ในการเลี้ยงดูเด็กจึงเป็นความมุ่งหมายแตกต่างกันไป
ตามหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดศูนย์ขึ้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529) 
   สรุปได้ว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ สถานที่อบรมเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโต และ            
ให้การศึกษาเด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี และเทียบเท่าสถานศึกษา 
 2.5.2 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจได้รับการดูแลที่ถูก
สุขลักษณะ และได้รับการฝึกฝนพัฒนาตามเหมาะสมกับวัย  
   2. เพ่ือพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาของเด็กอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการ และขยายผลการพัฒนาไปสู่ครอบครัว และชุมชน  
   3. เพ่ือกระตุ้นชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพความพร้อมก่อนเข้าเรียน
ของเด็ก ตลอดจนส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นฐานการพัฒนาเลี้ยงดูอย่างถูกวิธี  
   4. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ทุกระดับ และประชาชน
สามารถร่วมกันวางแผนและด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  
   5. เพ่ือแบ่งเบาภาระการอบรมเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยให้สามารถ
ออกไปประกอบอาชีพได้รับความเสมอภาคในด้านการศึกษา  
 2.5.3 รูปแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหน่วยงานต่าง ๆ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2529) ดังนี้ 
   1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของกรมพัฒนานาชุมชนจัดขึ้นทั่วไปใน
จังหวัดต่าง ๆ ทุกภาคของประเทศไทย รับเด็กชายหญิง อายุ 3-6 ขวบ เพ่ืออบรมเลี้ยงดูเด็กให้ได้
พัฒนาการทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และช่วยพ่อแม่ที่ออกไปท างานนอกบ้าน ศูนย์เหล่านี้
ตั้งโดยชุมชน ในท้องถิ่นมีคณะกรรมการเป็นผู้บริหาร มีผู้ดูแลเด็กเป็นผู้ปฏิบัติงาน 
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   2. ศูนย์โภชนาการ ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย จัดตั้งขึ้นในบางจังหวัด               
รับเด็กหญิง ชาย อายุระหว่าง 2-6 ขวบ เพ่ืออบรมเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโต ตามหลักโภชนาการ 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานของกรมอนามัยเป็นผู้ด าเนินงาน พ่ีเลี้ยงเด็กเป็นผู้ปฏิบัติงาน 
   3. ศูนย์พัฒนาเด็กในความรับผิดชอบของกรมประชาสงเคราะห์ จัดตั้งกันมากใน
เมืองหลวง และจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์เหล่านี้เป็นของเอกชนจัดด าเนินงาน รับเด็กชาย 
หญิงอายุ 2-6 ขวบ เพ่ืออบรมเลี้ยงดูแทนบิดามารดา ที่ออกไปท างานนอกบ้าน มีพ่ีเลี้ยงเด็กเป็น
ผู้ปฏิบัติงาน 
   4. ศูนย์เด็กของเทศบาล รับเด็กชายหญิง อายุ 3-6 ขวบ เพ่ืออบรมเลี้ยงดูเด็กให้
พัฒนาการทั้งกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล มีพ่ีเลี้ยงเป็น
ผู้ปฏิบัติงาน 
   5. ศูนย์เด็กของศูนย์สาธารณสุข อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพ รับเด็กชายหญิง
อายุ 2-6 ขวบ เพ่ืออบรมเลี้ยงดูให้ถูกหลักอนามัย และช่วยเหลือแม่ที่ออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน
จัดขึ้นเฉพาะบางท้องที่ มีพ่ีเลี้ยงเป็นผู้ปฏิบัติงาน 
   6. ศูนย์เด็กขององค์การ หมายถึง ศูนย์ของมูลนิธิ สมาคม และบริษัท  อยู่ใน               
ความรับผิดชอบขององค์การนั้น เพ่ือเผยแพร่ผลงานขององค์การ และสงเคราะห์เด็กของสมาชิกใน
องค์การนั้นรับเด็กชายหญิง อายุ 3-6 ขวบ ด าเนินการโดนคณะกรรมการขององค์การมีพ่ีเลี้ยงเป็น
ผู้ปฏิบัติงาน 
   7. ศูนย์เด็กในความรับผิดชอบของกรมศาสนา ศูนย์เด็กเหล่านี้อยู่ในวัดเป็นผู้จัดตั้ง
รับเด็กชายหญิง 3-6 ขวบ เพ่ืออบรมเลี้ยงดูและกล่อมเกลานิสัย ทั้งช่วยเหลือบิดามารดา ที่ท างาน
นอกบ้าน ผู้ด าเนินงานคือเจ้าอาวาส มีพ่ีเลี้ยงเป็นผู้ปฏิบัติงาน กรมศาสนาช่วยงบประมาณได้เพียง
เล็กน้อย 
   8. ศูนย์ปฐมวัย อยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่น จัดตั้ งขึ้นในชุมชนที่แออัด เพ่ือ
สงเคราะห์เด็กและพ่อแม่เด็กท่ีออกไปท างานนอกบ้าน รับเด็กชายหญิง อายุ 3-6 ขวบ ท้องถิ่นได้มอบ
ให้โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัดเป็นผู้ดูแล มีพ่ีเลี้ยงเป็นผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ 
 2.5.4 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งได้แก่ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้แต่งตั้งโดยก าหนดจ านวนตามความเหมาะสม โดยจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางการศึกษา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกลุ่มองค์กรประชาคม ผู้แทนผู้ปกครอง 
ผู้แทนผู้ดูแลเด็ก อย่างละไม่น้อยกว่า 1 คน โดยมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท าหน้าที่เลขานุการ 
คณะกรรมการโดยต าแหน่ง 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์ มีนายกเทศมนตรี/
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้ที่นายกเทศมนตรี/นายกองค์การส่วนต าบลมอบหมาย เป็น
ประธาน ยกเว้น ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด /มัสยิด ที่รับถ่ายโอนจากกรมการศาสนา ให้เจ้า
อาวาสหรือผู้ที่เจ้าอาวาส มอบหมายเป็นประธาน 
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   การบริหารงบประมาณและการบริหารงานบุคคล เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์             
ที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมาตรฐานด้าน
บุคลากร และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่ประเมินผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ประกอบอาหาร และผู้ท าความสะอาด ในด้านความรู้ ความสามารถให้เป็นไปตามมาตรฐาน ด้าน
บุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก าหนด และเสนอผลการประเมินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการพิจารณาคัดเลือกต่อไป 
 2.5.5 การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีสถานที่
อาคารและด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ส ารวจความต้องการของชุมชน 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการส ารวจความต้องการของชุมชนในประเด็น
ดังต่อไปนี้  
    1.1 ความต้องการให้จัดตั้งศูนย์ 
    1.2 ความต้องการในการส่งเด็กเข้าเรียน ควรมีเด็กที่รับบริการ อายุ 3-5 ปี                
ไม่น้อยกว่า 20 คนข้ึนไป 
   2. รูปแบบการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบจ./เทศบาล/อบต. 

กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุข กอง.......... 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

คณะกรรมการบริหารศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณามอบหมายให้ผู้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษา หรือพนักงานจ้างที่มีคุณสมบัติเพ่ือแต่งตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์  และแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีหัวหน้าศูนย์รับผิดชอบการด าเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   3. จัดท าแผนด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และญัตติของความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือน าเข้าสู่แผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดท าญัตติเพ่ือขอรับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นต่อไป  
   4. จัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเสนอขอรับงบประมาณในการด าเนินงานการ จากผู้มีอ านาจ
อนุมัติ  
   5. จัดท าระเบียบ/ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าด้วยศูนย์พัฒนา             
เด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าระเบียบหรือข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ว่าด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จัดท าประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กประกาศให้สาธารณชนทราบ  
 2.5.6 การยุบ/เลิก หรือรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   เมื่อจ านวนเด็กเล็กที่รับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อ               
การจัดชั้นเรียนและกิจกรรมการเรียน หรือกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสงค์จะรวมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปเป็นแห่งเดียวกัน ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นผู้
พิจารณาเสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณายุบเลิกหรือรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นและเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าประกาศยุบเลิกหรือรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้ว ให้รายงานจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทราบ (มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 
2551) 
  2.5.7 มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานที่ดูแลและให้การศึกษาเด็ก อายุระหว่าง 3-5 ปี 
มีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ถ่ายโอนให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ ศูนย์อบรม เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด/มัสยิด กรมการศาสนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมการพัฒนา
ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เด็ก 3 ขวบ) รับถ่ายโอนจากส านักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษา
แห่งชาติ ฯลฯ ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
   เด็กเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ
ในอนาคต การพัฒนาเด็กให้ได้รับความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาจึง
นับเป็นภารกิจส าคัญที่หน่วยงานซึ่งรับผิดขอบจะต้องตระหนัก และให้ความสนใจ เพ่ือให้การพัฒนา
เด็กเป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสมกับวัย  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ            
ด้านการพัฒนาเด็ก ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ว่าด้วยแผนและข้ันตอนการกระจาย
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อ านาจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล
เทศบาล หรือเมืองพัทยาก็ดี ล้วนแต่มีบทบาทที่ส าคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้งสิ้น ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดตั้ง และด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้ง
รับถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเดิมอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุก ๆ ด้าน 
เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และได้มาตรฐาน 
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดท ามาตรฐาน              
การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถด าเนินงานเพ่ือพัฒนา
เด็กได้อย่างมีคุณภาพ และเหมาะสม ซึ่งจะเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ              
ในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อไป ส าหรับมาตรฐานดังกล่าว ได้รวบรวม และจัดท าขึ้น
จ าแนกออกเป็นมาตรฐานการด าเนินงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย (กรมปกครองส่วนท้องถิ่น, 2549) 
   1. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 
    บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน
บุคลากร ซึ่งท าหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาทิ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบ
อาหารและผู้ท าความสะอาด เป็นต้น โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการเพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถด าเนินงานให้การศึกษา และพัฒนาการส าหรับเด็กได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วย         
ความเหมาะสม และเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงาน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ เช่น 
คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร ตลอดจนผู้ท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เป็นต้น 
    บุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นการด าเนินงานจัดท า
นโยบายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างชัดเจน มีการจัดท าข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมีแนวทางการเลือกสรร
บุคคลเข้ามาท างานโดยคัดเลือกจากคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา วุฒิภาวะ และประสบการณ์ในการท างาน                
ที่เหมาะสมกับคุณวุฒิที่ต้องการ รวมถึงการบรรจุแต่งตั้งให้เหมาะสมกับหน้าที่ท่ีปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนเพ่ือให้ทุกคนมีความประพฤติดีเป็นคนดี การท านุบ ารุง และดูแล 
ผู้ปฏิบัติงานให้ท างานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ มีประสบการณ์ ในการสอนและดูแลเด็ก
ปฐมวัย คุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก มีความเข้าใจในธรรมชาติและพัฒนาการของ
เด็กมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง และ             
มีการน าผลการประเมินการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กมาปรับปรุงการท างาน  
    1.1 คุณสมบัติของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงผู้บริหาร
การศึกษา ได้แก่ ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง หัวหน้ากองการศึกษา ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้  
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     1) มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินงาน            
ดานการใหการศึกษาและพัฒนาการเด็กเล็ก 
     2) มีนโยบายแผนและงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานที่ชัดเจนในการสงเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหมีคุณภาพ 
    1.2 คุณสมบัติบุคลากรซึ่งท าหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีสถานภาพเปนพนักงานสวนทองถิ่น หรือพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานสวนทองถิ่นหรือพนักงานจางที่ออกตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
     1) มีวุฒิการศึกษาไมต่ ากวาปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไป สาขาวิชาเอก
อนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย หรือปริญญาทางการศึกษา หรือทางวิชาชีพสาขาอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนทองถิ่นรับรอง และมีประสบการณในการท างานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมา
แลวไมนอยกวา 2 ป 
     2) มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหนงตามมาตรฐานทั่วไป              
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่นก าหนด 
     3) มีความรูเรื่องโภชนาการ และอาหารเปนอยางดี  
     4) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี  
     5) ไมมีประวัติการกระท าผิดตอเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก  
     6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ าคุก เวนแต
ความผิดที่เปน ลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระท าโดยประมาท  
     7) แพทยใหการรับรองวามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ           
รายแรงไมเปนผูวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ และไมเปนผูติดสารเสพติด  
    1.3 คุณสมบัติบุคลากรซึ่งท าหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ผู้ดูแลเด็ก มีวุฒิ
การศึกษาตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่นก าหนด โดยมีสถานภาพเปนพนักงานจาง 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจางที่ออกตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
     1) มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหนงตามมาตรฐานทั่วไปที่
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่นก าหนด 
     2) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี  
     3) ไมมีประวัติการกระท าผิดตอเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก  
     4) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ าคุก เวนแต
ความผิดที่เปน ลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระท าโดยประมาท  
     5) แพทยใหการรับรองวามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ  
รายแรง ไมเปนผูวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ และไมเปนผูติดสารเสพติด  
     6) มีระดับวุฒิภาวะ และบุคลิกลักษณะเหมาะสม ทั้งดานจิตใจ อารมณ
สังคม มีความตั้งใจปฏิบัติงานดวยความรัก ความออนโยน เอ้ือตอการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลเด็กเล็ก 
อยางเหมาะสม  
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     7) เปนบุคคลที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุม เยือกเย็น และมีความขยัน
อดทน  
     8) มีประสบการณในการท างานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแลว             
ไมน่อยกวา 2 ป 
    1.4 คุณสมบัติบุคลากรซึ่งท าหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ได้แก่ ผู้ประกอบ
อาหาร ควรมีคุณสมบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 
     1) มีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูดูแลเด็ก ยกเวน วุฒิการศึกษา ควรจบการศึกษา
ไมต่ ากวาภาคบังคับ และควรเปนผูมีความรูเรื่องโภชนาการ และอาหารเปนอยางดี  
    1.5 ผู้ท าความสะอาด ควรมีคุณสมบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 
     1) มีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูดูแลเด็ก ยกเวน วุฒิการศึกษา ควรจบการศึกษา
ไมต่ ากวา ภาคบังคับ 
   2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่อบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้แก่เด็กเล็ก ดังนั้น การก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารสถานที่  และจัดภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ต้องค านึงถึงความมั่นคง แข็งแรง และความปลอดภัย
จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะสามารถลด
ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับเด็กและฝึกสุขนิสัยให้เด็กมีพฤติกรรม            
ที่ถูกต้อง  
    2.1 การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก าหนดมาตรฐานส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ดังนี้ 
     1) ด้านอาคารสถานที่  เป็นการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับ พ้ืนที่ของ          
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งมีขนาดเหมาะสม และต้องไม่อยู่ในพ้ืนที่        
ซึ่งอาจเสี่ยงต่ออันตราย ได้แก่ บริเวณขนถ่ายแก๊ส น้ ามัน สารเคมี หรือสารพิษ มลภาวะทางอากาศ 
แสง และเสียงที่มากเกินควร หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องมีมาตรการป้องกันภาวะภัยต่าง ๆ ตาม
มาตรฐานความจ าเป็น และเหมาะสม จ านวนชั้นของอาคารตัวอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีจ านวน
ชั้นไม่เกิน 2 ชั้น นับจากพ้ืน หากสูงเกินกว่า 2 ชั้น ต้องมีมาตรการป้องกันอัคคีภัย และอุบัติภัยต่าง ๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นตามความเหมาะสม และความสูงของตัวห้อง ไม่ควรน้อยกว่า 2.40 เมตร นับจากพ้ืนถึง
เพดาน ทางเข้า-ออก จากตัวอาคาร ต้องมีความเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายเด็กออกจากตัวอาคาร
ได้สะดวก หากเกิดอุบัติภัยหรือเหตุร้ายแรงใด ๆ ขึ้น โดยอย่างน้อยต้องมีทางเข้า -ออก 2 ทาง และ            
แต่ละทางนั้น ควรมีความกว้างประมาณ 80 เซนติเมตรประตูหน้าต่าง ต้องมีความแข็งแรง อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดี มีขนาด และจ านวนเหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่ของห้อง และความสูงของหน้าต่างควร
อยู่ที่ประมาณ 80.00 เซนติเมตร นับจากพ้ืนให้เด็กมองเห็นสิ่งแวดล้อมได้กว้างและชัดเจน นอกจากนี้ 
บริเวณประตู-หน้าต่าง ต่าง ๆ ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางใด ๆ มาปิดกั้น ช่องทางลม และแสงสว่าง ตลอดจน
พ้ืนที่ใช้สอยต้องจัดให้มีบริเวณพ้ืนที่ในอาคารที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติ
กิจกรรมของเด็ก เช่น การเล่น การเรียนรู้ การรับประทางอาหาร และการนอน โดยแยกเป็นสัดส่วน
จากห้องประกอบอาหาร ห้องส้วม และที่พักของเด็กป่วย โดยเฉลี่ยประมาณ 2.00 ตารางเมตร               
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ต่อเด็ก 1 คน นอกจากนี้พ้ืนที่ส าหรับจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอาจจัดแยกเป็นห้องเฉพาะ หรือจัดรวม
เป็นห้องเอนกประสงค์ที่ใช้ส าหรับจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยใช้พ้ืนที่เดียวกันแต่ต่างเวลา และอาจ
ปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ หรือย้ายเครื่องเรือนตามความเหมาะสม และข้อจ ากัดของพ้ืนที่ 
     2) สิ่งแวดล้อม เป็นการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน  
และภายนอกตัวอาคาร เช่น แสงสว่างควรเป็นแสงสว่างจากธรรมชาติ สม่ าเสมอท่ัวทั้งห้อง เอ้ืออ านวย
ต่อการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็ก เช่น มีแสงสว่างเพียงพอ ในการอ่านหนังสือได้อย่างสบายตา เป็นต้น 
ไม่ควรให้เด็กอยู่ในห้องที่ใช้แสงสว่างจากไฟฟ้าต่อเนื่องนานกว่า 2-3 ชั่วโมง เพราะจะท าให้เกิดภาวะ
เครียด และมีผลถึงฮอร์โมนการเติบโตของเด็ก (Lieberman, 1991) เสียงเสียงต้องอยู่ในระดับที่            
ไม่ดังเกิน (ระหว่าง 60-80 เดซิเบล) อาคารควรจะตั้งอยู่ในบริเวณที่มีระดับเสียงเหมาะสม การถ่ายเท
อากาศควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยมีพ้ืนที่ของหน้าต่าง ประตู และช่องลมรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ห้อง กรณีที่เป็นห้องกระจกหรืออยู่ในบริเวณโรงงานที่มีมลพิษ ต้องติดเครื่องฟอก
อากาศและมีเครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสม ส าหรับบริเวณท่ีมีเด็กอยู่ต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ 
     3) ด้านความปลอดภัย เป็นการก าหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 
เช่น การก าหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการติดตั้งระบบ และอุปกรณ์ในการรักษา             
ความปลอดภัย หรือเครื่องตัดไฟภายในบริเวณอาคาร ติดตั้งเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย 1 เครื่อง             
ในแต่ละชั้นของอาคาร ติดตั้งปลั๊กไฟให้สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถ้าติดตั้งต่ ากว่าที่ก าหนด 
จะต้องมีฝาปิดครอบ เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กเล่นได้ และควรหลีกเลี่ยงการใช้สายไฟต่อพ่วง  หลีกเลี่ยง
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่ งท าด้วยวัสดุที่แตกหักง่าย หรือแหลมคม  หากเป็นไม้                
ต้องไม่เสี้ยนไม้หรือแหลมคม จัดให้มีตู้เก็บยา และเครื่องเวชภัณฑ์ส าหรับการปฐมพยาบาล วางไว้               
อยู่ในที่สูง สะดวกต่อการหยิบใช้ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยให้พ้นมือเด็ก ใช้วัสดุกันลื่น ในบริเวณ
ห้องน้ า-ห้องส้วม และเก็บสารจ าพวกเคมี หรือน้ ายาท าความสะอาดไว้ในที่ปลอดภัย ให้พ้นมือเด็ก                  
ไม่มีหลุม หรือบ่อน้ า ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กในบริเวณโดยรอบตัวอาคาร รวมทั้งไม่ควรปลูกต้นไม้ 
ที่มีหนามแหลมคม มีระบบการล็อคประตูในการเข้า-ออกนอกบริเวณอาคาร ส าหรับเจ้าหน้าที่เปิด-ปิด
ได้ ควรมีกริ่งสัญญาณเรียกไว้ที่หน้าประตู ส าหรับห้องครัว และที่ประกอบอาหาร ควรมีประตูเปิด-ปิด 
ที่ปลอดภัย เด็กเข้าไปไม่ได้ ติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือป้องกันพาหะน าโรค และมีมาตรการป้องกันด้านสุขอนามัย              
มีตู้หรือชั้นเก็บวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ที่แข็งแรง มั่นคง ส าหรับวัสดุอุปกรณ์ ที่อาจเป็นอันตราย
ต่อเด็กนั้นควรจัดแยกให้พ้นมือเด็ก เครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ ควรมีระดับความสูงและขนาดที่เหมาะสม
กับเด็กปฐมวัยให้เด็กสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสม่ าเสมอด้วยตนเอง และมาตรการเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน มีการฝึกซ้อมส าหรับการป้องกันอุบัติภัยอย่างสม่ าเสมอ ไม่น้อยกว่า            
ปีละ 1 ครั้ง มีการฝึกอบรมบุคลากร ในเนื้อหาด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันอุบัติภัย   
และความเจ็บป่วยฉุกเฉินของเด็ก มีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของส่วนราชการต่าง ๆ เช่น สถานีต ารวจ
หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล ไว้เพ่ือติดต่อได้อย่างทันท่วงที กรณีเกิดเหตุการณ์
คับขัน หรือจ าเป็นที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก และควรมีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับการปฐม
พยาบาลติดประจ าไว้ในที่ เปิดเผย และมีสมุดบันทึกข้อมูลสุขภาพ และพัฒนาการของเด็ก        
ประจ าไว้ กรณีอาจต้องพาเด็กไปพบแพทย์  
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    2.2 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
     การศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของ             
การอบรมเลี้ยงดูและการให้การศึกษาไปพร้อม ๆ กัน เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งถือเป็น
มาตรฐาน ดังนี้ 
     1) คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
      1.1) ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 
      1.2) กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
และประสานสัมพันธ์กัน 
      1.3) มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
      1.4) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
      1.5) ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และ               
รักการออกก าลังกาย 
      1.6) ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
      1.7) รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
      1.8) อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 
      1.9) ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
       1.10) มีความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
       1.11) มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
       1.12) มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
     2) คุณลักษณะตามวัย 
      เป็นความสามารถตามวัยหรือพัฒนาการตามธรรมชาติ เมื่อเด็กมีอายุ            
ถึงวัยนั้น ๆ ซึ่งคุณลักษณะตามวัยที่ส าคัญของเด็ก มีดังนี้ 
      2.1) พัฒนาการด้านร่างกาย 
       อายุ 3 ปี ได้แก่ กระโดดขึ้นลงอยู่กับที่ได้ รับลูกบอลด้วยมือและ
ล าตัวได้เดินขึ้นบันไดสลับเท้าได้ เขียนรูปวงกลมตามแบบได้ ใช้กรรไกรมือเดียวได้ เป็นต้น 
       อายุ 4 ปี ได้แก่ กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้ รับลูกบอลด้วยมือและ
ล าตัวได้เดิน ขึ้น-ลงบันไดสลับเท้าได้ ตัดกระดาษเป็นเส้นตรงได้ เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้
กระฉับกระเฉงไม่ชอบอยู่เฉย เป็นต้น 
       อายุ 5 ปี  ได้แก่ กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องได้              
รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพ้ืนได้ด้วยมือทั้งสอง ขึ้น-ลงบันไดสลับเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว เขียนรูป
สามเหลี่ยมตามแบบได้ ตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งที่ก าหนด ใช้กล้ามเนื้อเล็กได้ดี เช่น ติดกระดุม 
ผูกเชือกรองเท้า ฯลฯ 
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      2.2) พัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 
       อายุ 3 ปี ได้แก่ แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก ชอบที่จะให้ผู้ใหญ่
พอใจและได้รับค าชม กลัวการพลัดพรากจากผู้เลี้ยง เป็นต้น 
       อายุ  4 ปี  ได้แก่  แสดงออกทางอารมณ์ ได้ เหมาะสมกับบาง
สถานการณ์เริ่มรู้จักชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเอง และผู้อ่ืน ชอบท้าทายผู้ใหญ่ ต้องการ
ให้มีคนฟัง คนสนใจ เป็นต้น 
       อายุ  5 ปี  ได้แก่  แสดงอารมณ์ ได้สอดคล้องกับสถานการณ์            
อย่างเหมาะสมชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเอง และผู้อ่ืน ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางน้อยลง 
เป็นต้น 
      2.3) พัฒนาการด้านสังคม 
       อายุ 3 ปี ได้แก่ รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง ชอบเล่นแบบ            
คู่ขนาด (เล่นของชนิดเดียวกัน แต่ต่างคนต่างเล่น) เล่นสมมติได้รู้จักรอคอย เป็นต้น 
       อายุ 4 ปี ได้แก่ แต่งตัวได้ด้วยตนเอง ไปห้องส้วมได้เอง เล่น
ร่วมกับคนอ่ืนได้รอคอยตามล าดับก่อน - หลัง แบ่งของให้คนอ่ืน เก็บของเล่นเข้าที่ได้ เป็นต้น 
       อายุ 5 ปี ได้แก่ ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง เล่นหรือ
ท างานโดยมีจุดมุ่งหมาย ร่วมกับผู้อ่ืนได้ พบผู้ใหญ่รู้จักไหว้ ท าความเคารพ รู้จักขอบคุณเมื่อรับของ
จากผู้ใหญ่ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น 
      2.4) พัฒนาการด้านสติปัญญา 
       อายุ 3 ปี ได้แก่ ส าหรับสิ่งต่าง ๆ ที่เหมือนกัน และต่างกันได้  
บอกชื่อขอตนเองได้ขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ ได้ 
สนใจนิทานและเรื่องราวต่าง ๆ ร้องเพลง ท่องค ากลอน ค าคล้องจองต่าง ๆ และแสดงท่าเลียนแบบได้
รู้จักใช้ค าถาม “อะไร” สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่างง่าย ๆ เป็นต้น 
       อายุ 4 ปี ได้แก่ จ าแนกสิ่งต่าง ๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้  
บอกชื่อและนามสกุลของตนเองได้ พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองหลังจากได้รับค าชี้แนะ สนทนา
โต้ตอบ/เล่าเรื่องใช้ค าถาม “ท าไม” เป็นต้น 
       อายุ 5 ปี ได้แก่ บอกความแตกต่างของกลิ่น สี เสียง รส รูปร่าง 
จัดหมวดหมู่สิ่งของได้ บอกชื่อ-สกุล อายุ ตนเองได้ พยายามหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง สนทนา
โต้ตอบ-เล่าเรื่องได้ สร้างผลงานตามความคิดตนเอง โดยมีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น เริ่มเข้าใจสิ่งเป็น
นามธรรม นับปากเปล่าได้ถึง 20 เป็นต้น 
   3. การจัดประสบการณ ์
    การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี (ไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จัด           
ในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น) เพ่ือให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะ 
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยมี
หลักการ และแนวทางการจัดประสบการณ์ ดังนี้ 
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    3.1 หลักการจัดประสบการณ์ 
     1) จัดประสบการณ์การเล่น และการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็ก โดยองค์รวม
และอย่างต่อเนื่อง 
     2) เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและบริบทของสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่ 
     3) จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความส าคัญทั้งกับกระบวนการ และ
ส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์ 
     4) จัดการประเมินพัฒนาการให้ เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และ            
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ ์
     5) ให้ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
    3.2 แนวทางการจัดประสบการณ์ 
     1) จัดประสบการณ์สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือ เหมาะสมกับอายุ 
วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ เพ่ือให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
     2) จัดประสบการณ์สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้ คือ เด็ก 
ได้ลงมือกระท า เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 ได้เคลื่อนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิด
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
     3) จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการทั้งทักษะและสาระ
การเรียนรู้ 
     4) จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระท าและ
น าเสนอคิดโดยผู้สอนเป็นผู้สนับสนุน อ านวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 
     5) จัดประสบการณ์ ให้ เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืนกับผู้ ใหญ่  ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ บรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบ
ร่วมมือในลักษณะต่าง ๆ กัน 
     6) จัดประสบการณ์ ให้ เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ  และแหล่งการเรียนรู้            
ที่หลากหลาย และอยู่ในวิถีของเด็ก 
     7) จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน 
ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     8) จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่วางแผนไว้ล่วงหน้า และแผนที่เกิดขึ้น 
ในสภาพจริง โดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ 
     9) ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ ทั้งการวางแผน 
สนับสนุน สื่อการสอน การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 
     10)  จัดท าสารนิทัศน์ ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและ             
การเรียนรู้ของเด็ก เป็นรายบุคคล น ามาไตร่ตรอง และใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็ก และ               
การวิจัยในชั้นเรียน 
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    3.3 การจัดกิจกรรมประจ าวัน 
     กิจกรรมส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี สามารถน ามาจัดเป็นกิจกรรมประจ าวันได้
หลายรูปแบบ ซึ่งเป็นการช่วยให้ทั้งผู้สอนและเด็กทราบว่าแต่ละวันจะท ากิจกรรมอะไร เมื่อใดและ
อย่างไร การจัดกิจกรรมประจ าวันมีหลักการจัดและขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน ดังนี้ 
     1) หลักการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
      1.1) ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
วัยของเด็กในแต่ละวัน 
      1.2) กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด ทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้
เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่า 20 นาที 
      1.3) กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เช่น การเล่นตามมุม การเล่น
กลางแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ 40-60 นาที 
      1.4) กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้อง และนอกห้อง
กิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ 
กิจกรรมที่เด็กเป็นผู้ริเริ่มและผู้สอนเป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช้ก าลังและไม่ใช้ก าลังจัดให้ครบ               
ทุกประเภท ทั้งนี้กิจกรรมที่ต้องออกก าลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกก าลังมากนัก            
เพ่ือเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป 
     2) ขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน 
      การเลือกกิจกรรมที่จะน ามาจัดในแต่ละวัน มีครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
      2.1) การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรง             
ของกล้ามเนื้อใหญ่ การเคลื่อนไหว และความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่าง ๆ จึงควรจัดกิจกรรม
โดยให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี 
      2.2) การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา จึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่น
สัมผัส เล่นเกม ต่อภาพ ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม ใช้อุปกรณ์ ศิลปะ เช่น 
สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ 
      2.3) การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้
เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย และ
ศาสนาที่นับถือ จึงควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนอง
ตามความต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตลอดเวลาทีโอกาสเอื้ออ านวย 
      2.4) การพัฒนาสังคมนิสัย เพ่ือให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออก
อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน             
มีนิสัยรักการท างาน รู้จักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน จึงควรจัดให้เด็กได้ ปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ เช่น รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ท าความสะอาด
ร่างกาย เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าที่เมื่อเล่น
หรือท างานเสร็จ ฯลฯ  



 

 

51 

      2.5) การพัฒนาการคิด เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต 
จ าแนก เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ เรียงล าดับเหตุการณ์ แก้ปัญหา จึงควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนา
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ค้นคว้าจากแหล่ง ข้อมูลต่าง ๆ 
ทดลอง ศึกษานอกสถานที่ประกอบอาหาร หรือจัดให้เด็กได้เล่นเกมการศึกษาที่ เหมาะสมกับวัยอย่าง
หลากหลาย ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในการท ากิจกรรมทั้งที่เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่  
หรือรายบุคคล 
      2.6) การพัฒนาภาษา เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอด
ความรู้สึก  นึกคิด ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ที่เด็กมีประสบการณ์ จึงควรจัดกิจกรรมทางภาษา
ให้มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านและบุคลากร 
ที่แวดล้อมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องค านึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษา           
ที่เหมาะสมกับเด็กเป็นส าคัญ 
      2.7) การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้เด็กได้
พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว โดยใช้กิจกรรมศิลปะและดนตรีเป็นสื่อ ใช้การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ                  
ให้ประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ อย่างอิสระตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก เล่นบทบาทสมมติในมุมเล่น   
ต่าง ๆ เล่นน้ า เล่นทราย เล่นก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ เช่น แท่งไม้ รูปทรงต่าง ๆ ฯลฯ 
     3) โภชนาการส าหรับเด็ก  
      เพ่ือให้เด็กได้รับอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ของเด็กตามพัฒนาการ ควรส่งเสริมให้เด็กได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่  
   4. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน 
    การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชนเป็นการสร้างความร่วมมือ และ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครองในการพัฒนาเด็ก ซึ่งได้มีการก าหนด
มาตรฐานส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการมีส่วนร่วม  และ                  
การสนับสนุนจากชุมชน เช่น การประชุมชี้แจงให้ราษฎรในชุมชนทราบถึงประโยชน์ และความจ าเป็น
ของการด าเนินงาน การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดให้มีกองทุนส่งเสริม  และสนับสนุน               
การด าเนินงาน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลรวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมจากชุมชน              
หรือประชาคมในท้องถิ่น เป็นต้น 
    แนวทางการด าเนินงานด้านมาตรฐานการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรด าเนินการตามแนวทางต่าง ๆ ดังนี้ 
    4.1 จัดให้มีการประชุมชี้แจงให้ชุมชนทราบ ชี้น าให้เห็นประโยชน์และความจ าเป็น
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเตรียมความพร้อมของเด็ก และชักชวนให้ชุมชน            
มีส่วนร่วมบริหารและช่วยเหลือในระหว่างด าเนินการ 
    4.2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นระยะ ๆ เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์ฯ กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง การให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ศิลปะพ้ืนบ้าน ร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งจะน าไปสู่ความเข้าใจและความผูกพันที่ดีต่อกันระหว่างศูนย์ฯ และชุมชน 
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    4.3 มีการประสานงานและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                     
ให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ รับทราบ เพ่ือที่จะมีผู้ เข้ามาช่วยเหลือด้านต่าง  ๆ ได้โดย               
การประชาสัมพันธ์อาจท าได้หลายรูปแบบ เช่น จัดท าเอกสาร คู่มือแผ่นพับ การออกไปเยี่ยมบ้านเด็ก ฯลฯ 
    4.4 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น การให้ข้อมูลข่าวสาร             
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน สถาบันต่าง ๆ ของชุมชน เช่น สถาบันทางศาสนา สถาบันครอบครัว 
เป็นต้น 
    4.5 จัดให้มีกองทุกส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นการระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน เพ่ือมาสนับสนุนการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งอาจขอรับการอุดหนุนจากงบประมาณต่าง ๆ ของหน่วยงานดังนี้ 
     1) การสมทบหรือการอุดหนุนงบประมาณกองทุนจากองค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น 
     2) การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐบาล 
     3) การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์การภาครัฐอื่น 
     4) การสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน องค์กรการกุศล มูลนิธิ หรือ            
มีผู้อุทิศให้ 
    4.6 จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ทิศทาง และแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือ  และ                
การสนับสนุนจากชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองของเด็กเล็กท่ีจะเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วม
สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    4.7 จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                            
ในลักษณะไตรภาคี 3 ฝ่าย จากภาคส่วนต่าง ๆ คือ ภาคประชาชน หรือผู้แทนชุมชนในท้องถิ่น 
หน่วยงานผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง  
 2.6.1 ความหมายของความคาดหวัง  
   ความคาดหวังเป็นลักษณะทางจิตวิทยา ซึ่งมิได้จ าเพาะเจาะจงที่การกระท าอย่างเดียว
แต่จะรวมไปถึงแรงจูงใจ ความเชื่อ ความรู้สึก ทัศนคติและค่านิยมอีกด้วย จากการศึกษา พบว่า มีผู้ให้
ความหมายความคาดหวังไว้หลายท่าน ดังต่อไปนี้  
   สุณีย์ ธีรดากร (2525) กล่าวว่าความคาดหวัง เป็นการท านายเหตุการณ์ว่าจะมีอะไร
เกิดขึ้นบ้าง การคาดหวังจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่บุคคลเคยมีประสบการณ์เดิมมาก่อนในช่วง
ชีวิตจริงของบุคคลนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๆ มักจะไม่ตรงกันเสมอไป ช่องว่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังไว้               
กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๆ เรียก Discrepancy ซึ่งจะเป็นสิ่งเร้าที่ท าให้คนเกิดการตื่นตัวได้  
   สุรางค์ จันทน์เอม (2529) ได้ให้ความหมายว่า ความคาดหวัง หมายถึง ความเชื่อว่า
สิ่งใดสิ่งหนึ่งน่าจะเกิดขึ้น และสิ่งใดไม่น่าจะเกิดขึ้นความคาดหวังจะเกิดขึ้นตรงตามความเชื่อ  หรือ      
การคาดการณ์ล่วงหน้าหรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคน  หากความคาดหวังนั้น
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ประสบความส าเร็จหรือถูกต้อง จะมีเจตคติที่ดีหรือมีความพึงพอใจต่อสิ่งนั้น แต่ถ้าหากความคาดหวัง
จากเป้าหมายไปสู่การปฏิบัติงานว่า หมายถึงความคาดหวัง (ความเป็นไปได้) ที่ว่าถ้ามีความพยายาม
แล้วย่อมน าไปสู่การกระท า แม้การกระท าที่เสร็จจะไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะงานยากเกินไปหรือ
ประเมินค่าไม่เพียงพอหรือบุคคลขาดความช านาญ  
   กศรา อดุลยพิจิตร (2533) ได้ให้ความหมายของการคาดหวังในบทบาทไว้ 2 นัย คือ  
   1. เป็นการท านายเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยแสดงความรู้สึกหรือความเชื่อมั่นในสิ่งใด
สิ่งหนึ่งว่ามีโอกาสเป็นจริงได้ในอนาคต  
   2. เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการด าเนินบทบาทที่บุคคลนั้นด ารงต าแหน่ง
หนึ่งต าแหน่งใดอยู่ ในสถานการณ์ปกติหรือในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง  
   จักรพันธ์ ตระการศาสตร์ (2536) ได้ให้ความหมายความคาดหวังในบทบาทเป็น   
การกระท าหรือคุณสมบัติต่าง ๆ ซึ่งผู้อยู่ในต าแหน่งต่าง ๆ ควรจะมีผู้ได้ต าแหน่งไม่เพียงแต่แสดง
พฤติกรรมตามบทบาท ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของคนอ่ืน ๆ ในสังคมทั่วไป ยังต้องแสดง
บทบาท ซึ่งท าให้การครอบครองต าแหน่งของตนเองคงอยู่ตลอดเวลา การที่จะแสดงบทบาทให้ประสบ
ความส าเร็จ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทที่คาดหวังกับความต้องการของบุคคลนั้น  
   พัชรี สวนแก้ว (2536) ได้ให้ความหมายว่า ความคาดหวังเป็นความรู้สึก ความคิดเห็น 
การรับรู้ การตีความ หรือการคาดการณ์ต่อสิ่งต่าง ๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เห็นเป็นประจักษ์ พฤติกรรม
การแสดงออกของบุคคลจะเป็นไปเพื่อการได้รับผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้  
   เบญจา นิลาบุตร (2540) ได้ให้ความหมายว่า ความคาดหวัง หมายถึง ความคิดเห็น
และความต้องการของบุคคลที่คาดหวังว่าจะได้รับ  
   รักษ์พล วงษ์ม่วง (2540) ได้ให้ความหมายว่า ความคาดหวัง หมายถึง ความคิดเห็น
หรืออาการสิ่งที่คาดคิด หรือความหมายว่าจะกระท าได้ และปรารถนาจะไปให้ถึงเป้าหมายที่ก าหนด  
   วิชชุลดา งามปลอด (2540) ได้ให้ความหมาย ความคาดหวังว่า ความคาดหวังเป็น
ความคิดท่ีบุคคลมุ่งหวัง หรือคาดคะเนต่อบุคคลอ่ืนให้กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนปรารถนาให้เป็นไป  
   ประเจต อ านาจ (2541) ได้ให้ความหมาย ความคาดหวัง หมายถึง ความรู้สึก ความเชื่อ 
ความคาดหมาย การคาดการณ์ล่วงหน้าของบุคคลที่มีความต้องการ ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งนั้นอาจ
เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ ความรู้สึก ความเชื่อ ความคาดหมายหรือการคาดการณ์อาจแตกต่าง
กันไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคน  
   สุดารัตน์ แซ่ซี่ (2542) ได้ให้ความหมาย ความคาดหวังว่าเป็นความคิดเห็นที่บุคคล
มุ่งหวังหรือคาดคะเนต่อบุคคลอ่ืนให้กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนปรารถนาให้เป็นไป  
   อิทธิพล อัจฉริยะประสิทธิ์ (2542) ได้กล่าวถึงความคาดหวังว่าเป็นความหวังที่แรง
กล้าว่าบางสิ่งบางอย่างจะเกิดข้ึน หรือเป็นความเชื่อมั่นบางอย่างควรจะเกิดข้ึนหรืออาจจะเกิดขึ้น  
   บัณฑิต ทิศาภาค (2543) กล่าวว่า “ความคาดหวัง” (Expectation) หมายถึง ระดับ
ผลงานที่บุคคลก าหนดหรือคาดหมายว่าจะท าได้ เพ่ือให้บุคคลท างานที่ตนเองเคยท า และความคาดหวัง
นั้นเป็นระดับที่บุคคลปรารถนาจะไปให้ถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในการท างานแต่ละครั้งและเขาได้กล่าวถึง
บทบาทที่คาดหวัง (Role Expectation) ว่าหมายถึง ความคิดเห็นที่มีต่อบุคคล ซึ่งอยู่ในต าแหน่งใด
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ต าแหน่งหนึ่ง ทั้งกระท าหรือไม่กระท า ดังนั้นบทบาทที่คาดหวังนั้นจะออกมาในรูปของการกระท า             
ที่บุคคลคิดว่าควรท าตามสิทธิหรือหน้าที่ในต าแหน่งนั้น ๆ ที่คนครอบครองอยู่  
   เอ็ดวาร์ด ทอลแมน (Edward Tolman, 1959) กล่าวว่า ความคาดหวังของผู้ปกครอง 
หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ เมื่อเติบโตขึ้นในช่วงอายุหนึ่งมีความต้องการ ความรู้สึก
เป็นของตัวเอง หรือเมื่อมีวุฒิภาวะเจริญเติบโตขึ้นในทางความคิด ทุกคนต่างก็มีเป้าหมายให้กับตัวเอง
เพ่ือต้องการให้เกิดความส าเร็จ และในการเดินทางที่จะไปสู่เป้าหมายนั้น ทุกคนก็จะต้องมีความ
คาดหวังให้กับความส าเร็จนั้น เพ่ือให้ความคาดหวังนั้นอาจจะเป็นความคาดหวังให้กับตัวเองหรือเป็น
ความคาดหวังให้กับบุคคลอ่ืน โดยท าการคาดหวังให้บุคคลอ่ืน เป็นไปตามที่ตัวต้องการตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ (อริยา คูหา, 2546) ผู้ปกครองพ่อแม่จึงคาดหวังต่อโรงเรียนที่ต้องการให้ทางโรงเรียนได้                 
มีการอบรมสั่งสอนบุตรหลานให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ทั้งวิชาการ ทักษะชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม
หรือให้เป็นคนดีนั่นเอง การที่ผู้ปกครองจะตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนใดนั้นย่อม
คาดหวังให้บุตรหลานได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด (อุไรลักษณ์ ไชยนุวัติ, 2551) ดังนั้น พ่อแม่จึงจ าเป็น             
ต้องหาโรงเรียนที่มีคุณภาพในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเอง เพ่ือให้เหมาะสมกับวัยและฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว (ธนารักษ์ ท้วมมี, 2551) 
   สรุปได้ว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองเป็นความต้องการที่รู้สึกนึกคิดมุ่งหวังต่อ             
สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตนต้องการ ความคาดหวังมีผลต่อการตัดสินใจ ซึ่งการประเมินค่าจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 
ความสนใจ และการให้คุณค่าแก่สิ่งนั้น ๆ ของแต่ละบุคคล 
 2.6.2 ลักษณะของความคาดหวัง  
   จักรพันธ์ ตระการศาสตร์ (2536) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะของความคาดหวังนั้น
เปรียบเสมือนกับ “การเล่นละครบนเวที” กล่าวคือ จะต้องมีผู้แสดง ผู้ชม และบทบาทส าหรับผู้แสดง คือ  
   1. ความคาดหวังจาก “บท” หมายถึง ภาวะความเป็นจริงต่าง ๆ ทางสังคมจะสามารถ
เปรียบได้เช่นกับละคร ซึ่งประกอบด้วยต าแหน่งต่าง ๆ ทางสังคมมากมาย โดยมีบรรทัดฐานเป็น
ตัวก าหนดว่า บุคคลควรจะมีพฤติกรรมเช่นใดในสังคม กิจกรรมหรือการกระท าต่าง ๆ ทางสังคมจะถูก
จัดระบบและควบคุมโดยบรรทัดฐานที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ และเงื่อนไขของสังคมที่แตกต่าง
กันไป  
   2. ความคาดหวังจากผู้ร่วมแสดงคนอ่ืน ๆ หมายถึง การที่สังคมมีบรรทัดฐาน           
ซึ่งเปรียบเสมือนสคริปที่จะก าหนดบทบาทของบุคคล ในความสัมพันธ์กันทางสังคมดังกล่าวแล้ว 
บุคคลในสังคมจึงต้องมีการสวมบทบาทซึ่งกันและกัน เพ่ือที่บุคคลจะได้คาดหวังพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน
ในสังคมที่แสดงออก และสามารถมีปฏิสัมพันธ์ที่ถูกต้องได้ตามความคาดหวังของสังคม และบุคคลอ่ืน ๆ  
   3. ความคาดหวังจากผู้ชม หมายถึง เป็นความคาดหวังของบุคคลในสังกัดที่อยู่ใน
สถานภาพต่าง ๆ กัน ซึ่งจะต้องคาดหวังและสวมบทบาทของบุคคลอ่ืนที่เป็นเครื่องน าทางไปสู่               
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างถูกต้อง และเป็นตามหลักเกณฑ์ที่เป็นไปตามความคาดหวังร่วมกัน 
 2.6.3 ความส าคัญของความคาดหวัง  
   จากการศึกษาพบว่า มีนักวิชาการได้สรุปความส าคัญของความคาดหวังไว้ดังนี้  
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   สถิต วงศ์สวรรค์ (2529) ได้กล่าวถึง “ถ้ามีผู้คาดหวังพฤติกรรของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งไว้อย่างไร จะโน้มน าให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมออกมาใกล้เคียง หรือตรงกับที่มีผู้คาดหวังเอาไว้ 
แต่ทั้งนี้หมายถึง ความหวังนั้นตั้งไว้ใกล้เคียงกับความเป็นไปได ้หรือความน่าจะเป็น”  
   ประเจต อ านาจ (2541) ได้สรุปผลการค้นคว้า ทดลองเกี่ยวกับอิทธิพลของ              
ความคาดหวังของบุคคลอ่ืนต่อการปฏิบัติงานไว้ว่า “ความคาดหวังของบุคคลอ่ืนมีอิทธิพลต่อก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการคาดหวังอย่างมาก”  
   จากแนวคิดดังกล่าว พอจะสรุปให้เห็นถึงความส าคัญของความคาดหวังของบุคคล
หนึ่งที่มีต่ออีกบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง ซึ่งจะโน้มน าให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมออกมาใกล้เคียงกับที่
มีผู้คาดหวังเอาไว้ และจะมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับความหวัง  ดังนั้นการได้ทราบ             
ความคาดหวังของผู้ที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกัน จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และตรง              
ความต้องการมากยิ่งขึ้น  
 
2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 2.7.1 งานวิจัยในประเทศ 
   พัชรินทร์ อาลัยรักษ์ (2549) สภาพการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น พบว่า สภาพการจัดการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์การจัดตั้ง และบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย ได้ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับต่อไปนี้ ด้านบุคลากร ด้านธุรการ การเงิน 
และพัสดุ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านวิชาการและการจัดการประสบการณ์ แก่เด็ก             
และด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและการประชาสัมพันธ์ 
   จิระเดช ผาสอน (2550) ได้ศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลใน              
การส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า บทบาท
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ การย้ายที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม พัฒนาวิชาการ  
และหลักสูตร และบรรจุการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไว้ในแผนพัฒนาต าบล 
   จริยา จิตต์มณี  (2551) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อ            
การด าเนินงานของคณะกรรมการการพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล ท่ามะขาม อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ปกครองมีความคาดหวังในการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการพัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับสูงมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ ระดับ 
การศึกษา และรายได้ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ จึงไม่มีผลต่อความคาดหวังของผู้ปกครอง
ในการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็กเล็ก ส่วนอาชีพ พบว่า เป็นไปตามสมมติฐาน จึงมีผล
ต่อความคาดหวังและความรู้ความเข้าใจ กับความคาดหวังและความรู้ความเข้าใจ กับการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมกับความคาดหวัง ความรู้ความเข้าใจกับความคาดหวัง พบว่า มีความสัมพันธ์ใน
ทางบวก โดยนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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   ราตรี นาสาทร (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัด
การศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลบ้านเล่า อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ การวิจัยเรื่องนี้                
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัด การศึกษา
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านเล่า อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตาม ภูมิหลังของ 
ผู้ปกครองนักเรียน ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต าบลบ้านเล่า ปีการศึกษา 2551 จ านวน 145 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ 
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย รายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครอง               
ที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ต าบลบ้านเล่า อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ               
ในภาพรวมผู้ปกครองมีความคาดหวังในระดับมาก ส่วนในรายด้าน ผู้ปกครองมีความคาดหวังระดับ
มากที่สุดและมาก เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม               
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วม และ
การสนับสนุนจากชุมชน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้และสถานภาพทางสมรส แตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลบ้านเล่า อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
   สนิษา อรัญมิตร (2552) การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : กรณีศึกษา                 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น พบว่า                 
1) สภาพการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง อ าเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้าน เรียบล าดับ ดังนี้ 
ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน และด้านธุรการการเงิน
และพัสดุ และ 2) ครูผู้ดูแลเล็ก จบไม่ตรงตามวุฒิ ท าให้ขาดความรู้ และประสบการณ์ทางด้านการจัด
การศึกษาก่อนวัยเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้านการออกแบบการเขียนแผนการสอน หน่วยงาน            
มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรจ ากัด ท าให้การส่งเสริมครูที่จบตรงตามวุฒิ มีไม่เพียงพอ และ              
ทันการปฏิบัติงาน ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง               
การบูรณาการ หลักสูตรท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนรู้และทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดการจัดสื่อ และ
แหล่งการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านปฐมวัย 
   อรอุมา สินสู่  (2553) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อ          
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา และ
เปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนต าบล อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพการวิจัย
โดยวิธีการส ารวจความคาดหวังของประชากร ซึ่งประกอบด้วยผู้ปกครองเด็กเล็กที่ส่งบุตรหลาน              
เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 9 แห่ง
จ านวน 393 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก              



 

 

57 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด  2 ด้าน คือ ล าดับที่หนึ่ง               
ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ล าดับที่สอง ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 
และอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ล าดับที่หนึ่ง ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และล าดับที่สอง
หรือล าดับสุดท้าย  คือ ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน  2) ผลการเปรียบเทียบ                  
ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล
อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ พบว่าเพศแตกต่างกัน ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ                  
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน รวม 3 ด้าน               
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อายุแตกต่างกัน ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน     
ด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาชีพ
แตกต่างกัน ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุน
จากชุมชน รวม 2 ด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   สมบัติ เขียวนิล (2553) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อ         
การบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล  การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์            
เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครอง ที่มีต่อการบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพและรายได้ ประชากรประกอบด้วยผู้ปกครองเด็กเล็กที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 536 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง            
ได้จากหลักการ ทาโร ยามาเน่ ที่ค่าความคาดเคลื่อน .05 ได้ จ านวน 229 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
จากประชากร โดยใช้วิธีจับฉลากและสัดส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม
ที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าทดสอบที (t-test) และค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way-ANOVA) ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 
73.30 อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 36.90 ระดับการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 85.80 
มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 44 มีรายได้ ต่ ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 64.40 และ 2) ความคาดหวัง
ของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารภาพรวมอยู่ในระดับมาก  รายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ           
ด้านบุคลากรและอีก 3 ด้านอยู่ในระดับมากเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านอาคารสถานที่ 
ด้านวิชาการ และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน โดยผู้ปกครองที่มีเพศ อายุและรายได้แตกต่างกัน           
มีความคาดหวังต่อการบริหารการศึกษาไม่แตกต่างกันทั้ง 4 ด้าน และพบว่าผู้ปกครองที่มีระดับ
การศึกษาและอาชีพแตกต่างกัน มีความคาดหวังในภาพรวมด้านวิชาการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี .05 ส่วนด้านอื่น ๆ อีก 3 ด้านไม่แตกต่างกัน 
   เปรมรุ่ง วงค์อนัน (2553) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ปกครอง
ในการส่งบุตรหลาน เข้ารับการดูแลในสถานศึกษาเด็กเล็กเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง   
ได้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข้ารับการดูแลในสถานศึกษา
เด็กเล็กเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัย              
ในการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข้ารับการดูแลในสถานศึกษาเด็กเล็กเอกชน               
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ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปางจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ            
จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้ารับการดูแลในสถานศึกษาเด็กเล็กเอกชน ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง จ านวน 213 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบด้วยสถิติที (t-test) ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) 
และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย รายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ (Scheffe) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ปกครองของนักเรียน
ที่ส่งบุตรหลานเข้ารับการดูแลในสถานศึกษาเด็กเล็กเอกชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงจ านวน 142 คนคิดเป็นร้อยละ 66.7 อายุระหว่าง 30 ถึง 40 ปี จ านวน 147 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.0 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 62.9 รายได้เฉลี่ย           
ต่อเดือน 10,000 ถึง 20,000 บาท จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 45.1 อาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 77 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 2) ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ารับการดูแลใน
สถานศึกษาเด็กเล็กเอกชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
โดยพบว่าผู้ปกครอง ให้น้ าหนักการตัดสินใจต่อปัจจัยด้านผู้บริหาร และครูผู้ดูแลเด็กเป็นอันดับแรก 
รองลงมาเป็นปัจจัยด้านอาคาร สถานที่ และสภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาเด็กเล็ก ปัจจัยด้าน               
สิ่งอ านวยความสะดวก และการบริการ ปัจจัยด้านหลักสูตร กิจกรรม การจัดประสบการณ์  และ             
การประเมินผล และปัจจัยด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาเด็กเล็ก กับผู้ปกครอง และ
ชุมชน ตามล าดับ และ 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ปกครองที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และ
อาชีพต่างกันให้น้ าหนักการตัดสินใจเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลาน
เข้ารับการดูแลในสถานศึกษาเด็กเล็กเอกชนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ
ผู้ปกครองนักเรียนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต่างกัน ให้น้ าหนักการตัดสินใจเกี่ยวกับ ปัจจัย              
ในการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ารับการดูแลในสถานศึกษาเด็กเล็กเอกชน              
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
   วรรณพร คงตระกูล (2555) ศึกษาสภาพที่เป็นจริง และความคาดหวังของผู้ปกครอง
ที่มีต่อการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตต าบลบางเสร่ 
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบว่า 1) สภาพที่เป็นจริงของการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน อยู่ในระดับ
ปลานกลาง 2) ผู้ปกครองมีความคาดหวังต่อการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ด้าน คือ ด้านบุคลากร และด้านอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก 2 ด้านคือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และด้านการมี
ส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 3) สภาพที่เป็นจริงของการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ าแนกตามระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และเขตที่ตั้งแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
4) ผู้ปกครองมีความคาดหวังต่อการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกตามระดับการศึกษา และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้น จ าแนกตามเขตที่ตั้งแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 5) สภาพที่เป็นจริงและความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อ
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ               
ที่ระดับ .05 
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 2.7.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
   หลุยส์ (Louise, 2001) ได้วิจัย เรื่อง “ความพึงพอใจของพ่อแม่และครอบครัว                
ในการมีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรม” ของนักเรียนจากศูนย์บริการครอบครัว ประเทศฝรั่งเศส           
เน้นเฉพาะเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และกลุ่มพัฒนาเสริมสร้างความสามารถ พบว่า พ่อแม่
ผู้ปกครองต้องการมากกว่าการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น  คือ ต้องการเข้าไปเป็นหุ้นส่วน             
ในการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน พ่อแม่มีความคาดหวังที่จะร่วมให้ค าแนะน าแก่บุตร และสิ่งที่พ่อแม่
สามารถช่วยได้มากที่สุดคือ การให้ความรู้เฉพาะทางในเรื่องของทักษะต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนา 
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการประเมินผลนักเรียน 
   มานิรากัวห์ (Maniraguha, 2001) ได้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ได้รับการคัดสรร ซึ่งมี
อิทธิพลต่อความส าเร็จทางวิชาการของนักเรียนปีที่ 1 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศรวันดา
(Rwanda) ที่เปิดสอนหลักสูตรนักเสี่ยงที่มีระยะนาน 7 วัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยทางด้านภูมิหลัง
ของครอบครัวได้รับการพิจารณาว่าการศึกษาอาชีพของพ่อแม่  และขนาดของครอบครัว ไม่พบ
คุณลักษณะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความส าเร็จทางการเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1                
2) คุณลักษณะของโรงเรียน เช่น รูปแบบการปกครอง ขนาดของโรงเรียน ขนาดของชั้นเรียน และ
สาขาที่ท าการศึกษา พบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความส าเร็จทางการเรียนของนักเรียนชั้นปีที่ 1 3) ใน
คุณลักษณะของนักเรียนมีเฉพาะพฤติกรรมของนักเรียนและปัจจัยเฉพาะด้าน  ภูมิหลังทางวิชาการ 
เช่น ผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศสในการเรียนประถมศึกษา ศาสนา และการศึกษา
ทางด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่มาพร้อมกันคะแนนเฉลี่ยสะสมการเรียนในระดับประถมศึกษา และคะแนน
การทดสอบแข่งขันเพ่ือเข้าศึกษาต่อเท่านั้นที่ปรากฏว่ามีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความส าเร็จ                
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
   สรุปจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น เนื้อหาสาระ              
มีความสอดคล้องกับงานที่ผู้วิจัยได้ศึกษาด าเนินการวิจัย และผลของการวิจัยที่ได้ศึกษามาท าให้ได้
ข้อมูล แนวทาง วิธีการ ที่จะช่วยให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ผู้วิจัย                
จึงสนใจศึกษาสภาพและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ กเล็ก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 



บทที ่3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องสภาพและความคาดหวังของผู้ปกครอง ต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ
ขั้นตอน ดังนี้  
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครือ่งมือที่ใช้ในวิจัย 
 3.3 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 3.1.1 ประชากร  
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ปกครองของนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจ านวน 303 ศูนย์ ใน 16 อ าเภอ ประชากรทั้งสิ้น 9,747 คน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
   1. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร ของยามาเน่ (Yamane)           
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 384 คน 
  
      สูตร        n      =             N 
           1+(Ne)2 
 
    เมื่อ   n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่พอดี 
      N  =  จ านวนประชากรทั้งหมด 
      e  =  ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุด 
            (ส าหรับการศึกษานี้ ก าหนด = 0.05) 
 
         n =          9,747 
               1+9,747 (0.05)2 
         n =          9,747 
               25.3675 
 

         n = 384.23 คน 
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   2. การสุ่มตัวอย่าง  
    กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random 
Sampling) ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 สุ่มอ าเภอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก 16 อ าเภอ สุ่มได้ 4 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอท่าเรือ อ าเภอเสนา อ าเภอบางบาล และอ าเภอภาชี  
    ขั้นตอนที่ 2 สุ่มศูนย์ ใน 303 ศูนย์ ได้ 41 ศูนย์   
    ขั้นตอนที่ 3 สุ่มตัวอย่างแต่ละศูนย์ใน 41 ศูนย์ ได้สัดส่วนดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 3.1 จ านวนประชากร 
 

ประชำกร 
อ ำเภอ ศูนย ์ ผู้ปกครอง 

1. ท่าเรือ 18 482 
2. นครหลวง 15 488 
3. บางซ้าย 16 349 
4. บางไทร 24 791 
5. บางบาล 18 463 
6. บางปะหัน 22 690 
7. บางปะอิน 25 1180 
8. บ้านแพรก 7 168 
9. ผักไห่ 16 436 
10. พระนครศรีอยุธยา 24 841 
11. ภาชี 17 576 
12. เสนา 30 912 
13. มหาราช 7 261 
14. ลาดบัวหลวง 23 742 
15. วังน้อย 21 712 
16. อุทัย 20 656 

รวม 303 9,747 
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ตำรำงท่ี 3.2 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ชื่ออ ำเภอ ศูนย ์ กลุ่มตัวอย่ำง 
ท่าเรือ  9 76 
เสนา  15 144 
บางบาล  9 73 
ภาชี  8 91 

รวม  384 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมาจากการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ประกอบด้วยค าถาม 2 ตอน คือ  
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ระดับการศึกษา 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 4 ด้าน 1) ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             
3) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
3.3 ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่องสภาพและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา            
เด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอน             
ในการสร้างดังนี้ 
 3.3.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสภาพและ
ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 3.3.2 สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุม วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด สมมติฐานการวิจัย 
และตัวแปรทุกตัว ตามกรอบแนวคิดของการวิจัยที่ระบุไว้ 
 3.3.3 เสนอแบบสอบถามฉบับร่างต่ออาจารย์ที่ภาควิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
และการครอบคลุมด้านเนื้อหาที่ต้องการวัด  
 3.3.4 น าแบบสอบถามที่ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอให้ ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (Item-Objective Congruence Index: IOC) (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์ , 
2543) แปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 
    +1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ 
      0   เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ 
      1   เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ไม่ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ 
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   และเลือกข้อที่มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ส่วนที่มีค่าน้อยกว่า 0.5 ตัดออก           
ได้ค่าเท่ากับ 0.90 
 3.3.5 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาไปหา ค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) จากกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จ านวน 30 คน 
และน ามาวิเคราะห์หาคุณภาพความเชื่อมั่น  ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรครอนบาค (Cronbach, 1970) 
ได้ค่าสภาพเป็นจริง เท่ากับ .96 และได้ค่าความคาดหวัง เท่ากับ .97 
 3.3.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามครั้งสุดท้ายภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา          
ก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่าง  
 
3.4 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 3.4.1 ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บข้อมูลผู้ปกครองนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 3.4.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไปให้
ผู้ปกครองนักเรียน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม   
 3.4.3 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง  
  
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
โดยน าข้อมูลจากแบบสอบถามมาลงรหัสและกรอกข้อมูลลงในโปรแกรม SPSS โดยให้คะแนน ดังนี้ 
 3.5.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ระดับการศึกษา 
 3.5.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 4 ด้าน โดยใช้ Likert Scale เป็นมาตรวัด              
มีเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2544) เสนอข้อมูลที่ลงรหัสแล้วมาท า          
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมทั้งก าหนดเกณฑ์การแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ย แนวความคิดของเบส (Best, 1981)   
    เกณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉลี่ย มีดังนี้ 
    ช่วงคะแนนเฉลี่ย   ระดับความคิดเห็น 
    4.50-5.00    หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
    3.50-4.49    หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
    2.50-3.49    หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
    1.50-2.49    หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
    1.00-1.49   หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
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3.6 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
จัดท ารหัสข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป โดยวิธีสถิติ ต่อไปนี้  
 3.6.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation) ในการรายงานเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและใช้ในการพรรณนาผลการศึกษา  
 3.6.2 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ใช้ค่าทางสถิตแิบบ t-test Independent 
 3.6.3 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ระหว่างสภาพและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อ           
การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้ค่าทางสถิติแบบ t-test 
Dependent 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง สภาพและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการวิจัย โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังนี้ 
 4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ตัวแปรต้นที่ศึกษา 
 4.3 ตัวแปรตามที่ศึกษา 
 4.4 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 N   แทน ผู้ปกครองของนักเรียน 
 X   แทน ค่าเฉลี่ย 
 %  แทน อัตราร้อยละ 
 S.D. แทน  ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 N  แทน    จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 **  แทน  ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 Sig.  แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติในการวิจัยครั้ง 
 t  แทน  ค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐานแบบอิสระ (t-test Independent) 
 t  แทน  ค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบตัวแปรคู่ (t-test Dependent) 
 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ลักษณะทั่วไป ได้แก่ ระดับการศึกษา โดยแจกแจงความถี่ และ            
ค่าร้อยละ  
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ปกครองผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

ระดับการศึกษา  
 

ข้อมูลลักษณะท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
ระดับการศึกษา 
         มัธยมปลาย/ปวช. 216 56.30 
         อนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป 168 43.80 

รวม 384 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ระดับการศึกษามัธยมปลาย/ปวช. ร้อยละ 
56.30 รองลงมาระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป ร้อยละ 43.80  
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 ตอนที่ 2 สภาพเป็นจริงและความคาดหวังของผู้ปกครองการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพเป็นจริงของผู้ปกครองการจัดการศึกษาของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม 
                

สภาพเป็นจริงของผู้ปกครองการจัดการศึกษา 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน

ภาพรวม 
 

n = 384 

X  S.D. 
ระดับสภาพ

เป็นจริง 

1. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.85 .75 มาก 
2. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย                           

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.83 .76 มาก 
3. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.76 .76 มาก 
4. ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พัฒนา               

เด็กเล็ก 3.58 .73 มาก 
รวม 3.75 .69 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ปกครองเห็นว่าสภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  ( X  = 3.75, S.D = .69) โดยที่ด้านบุคลากร
และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 3.85, S.D. = .75) รองลงมาคือ 
ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (X  = 3.83, S.D. = .76) 
และด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (X  = 3.58, 
S.D. = .73) 
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ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคาดหวังของผู้ปกครองการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม 

                 
ความคาดหวังของผู้ปกครองการจัดการศึกษา 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน
ภาพรวม 

 

n = 384 

X  S.D. 
ระดับความ
คาดหวัง 

1. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.14 .79 มาก 
2. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย                     

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.17 .79 มาก 
3. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.09 .80 มาก 
4. ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พัฒนา               

เด็กเล็ก 3.99 .78 มาก 
รวม 4.10 .75 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ปกครองมีความคาดหวังการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  ( X  = 4.10, S.D = .75) โดยที่ด้านอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X  = 4.17, S.D. = .79)   
รองลงมาคือ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( X  = 4.14, S.D. = .79) และ
ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (X  = 3.99,  
S.D. = .78) 
 
ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพเป็นจริงของผู้ปกครองการจัดการศึกษาของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

 

ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
n = 384 

X  S.D. 
ระดับสภาพ

เป็นจริง 
1. ครูผู้ดูแลเด็กมีจ านวนความเพียงพอ 3.80 1.02 มาก 
2. ครูผู้ดูแลเด็กมีวุฒิทางการศึกษาสาขาปฐมวัยมีคุณสมบัติ

เหมาะสม 3.70 .93 มาก 
3. เมื่อเด็กเจ็บป่วยได้รับการดูแลเบื้องต้นเป็นอย่างดี 3.89 .93 มาก 
4. ครูมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่าย รับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะของผู้อ่ืน 3.89 .91 มาก 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)  
 

ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
n = 384 

X  S.D. 
ระดับสภาพ

เป็นจริง 
5. ครูมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลาในการมา

ปฏิบัติงาน 4.00 .88 มาก 
6. ครูรักและเอาใจใส่นักเรียนทั้งในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน 3.93 .93 มาก 
7. ครูมีความสุภาพอ่อนโยน มีบุคลิกภาพที่ดีเป็นแบบอย่าง

ของนักเรียนทุกคน 3.95 .92 มาก 
8. มีระบบดูแลความปลอดภัยนักเรียนนอก เวลาเรียนก่อนเลิก

เรียน และหลังเลิกเรียน 3.79 .87 มาก 
9. จัดให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู

พัฒนาการเด็กให้แก่ผู้ปกครอง 3.69 .86 มาก 
รวม 3.85 .75 มาก 

  
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ปกครองเห็นว่าสภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 3.85, S.D = .75) โดยที่ครูมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาในการมา
ปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X  = 4.00, S.D. = .88) รองลงมาคือ ครูมีความสุภาพอ่อนโยน มีบุคลิกภาพ
ที่ดีเป็นแบบอย่างของนักเรียนทุกคน ( X  = 3.95, S.D. = .92) และจัดให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การอบรมเลี้ยงดูพัฒนาการเด็กให้แก่ผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X  = 3.69, S.D. = .86) 
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ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพเป็นจริงของผู้ปกครองการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

n = 384 

X  S.D. 
ระดับสภาพ

เป็นจริง 
1. ห้องเรียนอากาศถ่ายเทได้สะดวก 3.92 .90 มาก 
2. อาคารเรียนมีความมั่นคง แข็งแรง 3.99 .88 มาก 
3. ห้องน้ า ห้องส้วม สะอาด ถูกสุขลักษณะ เพียงพอส าหรับเด็ก 3.85 .89 มาก 
4. อาคารมีรั้วกั้นชัดเจน เพ่ือระบุบริเวณและความปลอดภัย 3.72 .92 มาก 
5. เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในอาคารได้รับการตรวจเช็คอย่าง

สม่ าเสมอ 3.71 .93 มาก 
6. มีสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามเพียงพอและปลอดภัย 

เหมาะสมกับเด็ก 3.59 .99 มาก 
7. ศูนย์เด็กปราศจากมลพิษจากโรงงานและไม่ส่งกลิ่นเหม็น 4.02 .87 มาก 

รวม 3.83 .76 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้ปกครองเห็นว่าสภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.83, S.D = .76) โดยที่ศูนย์เด็กปราศจากมลพิษจากโรงงาน 
และไม่ส่งกลิ่นเหม็น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.02, S.D. = .87) รองลงมาคือ อาคารเรียนมีความมั่นคง
แข็งแรง ( X  = 3.99, S.D. = .90) และมีสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามเพียงพอและปลอดภัย
เหมาะสมกับเด็ก มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X  = 3.59, S.D. = .99) 
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ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพเป็นจริงของผู้ปกครองการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

n = 384 

X  S.D. 
ระดับสภาพ

เป็นจริง 
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เช่น การไหว้พระ 3.91 .87 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบอก

ให้ผู้ปกครองรับทราบ 3.73 .91 มาก 
3. จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็ก                       

ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา 3.83 .83 มาก 
4. มีบริการให้ค าปรึกษา/แนะแนวเพ่ือป้องกันแก้ไขเด็ก                 

ที่มีปัญหา 3.65 .91 มาก 
5. จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเป็นบางครั้ง 3.63 .95 มาก 
6. มีการจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 3.70 .86 มาก 
7. มีบริการตรวจสุขภาพร่างกายและฟันของเด็กเป็นประจ า 3.88 .90 มาก 

รวม 3.76 .76 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้ปกครองเห็นว่าสภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (X  = 3.76, S.D = .76) โดยที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เช่น การไหว้พระ 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 3.91, S.D. = .87) รองลงมาคือ มีบริการตรวจสุขภาพร่างกายและฟันของเด็ก
เป็นประจ า ( X  = 3.88, S.D. = .90) และจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเป็นบางครั้ง มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X  = 3.63, S.D. = .95) 
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ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพเป็นจริงของผู้ปกครองการจัดการศึกษาของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

n = 384 

X  S.D. 
ระดับสภาพ

เป็นจริง 
1. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เช่น ผู้แทนผู้ปกครอง  

ผู้แทนองค์กรชุมชน เป็นคณะกรรมการ 3.48 .89 ปานกลาง 
2. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองเพ่ือสร้างความเข้าใจ                  

ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก 3.65 .90 มาก 
3. ครูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครองและชุมชน 3.82 .89 มาก 
4. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 3.72 .88 มาก 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประสานงานกับชุมชนเพ่ือร่วมจัด

กิจกรรมเชิญเป็นวิทยากรในเรื่องต่าง ๆ 3.38 .93 ปานกลาง 
6. เชิญผู้ปกครองมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนสอน

ให้ความรู้กับเด็ก การเล่านิทาน ประดิษฐ์ของเล่นให้เด็ก 3.31 .94 ปานกลาง 
7. มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็กเพ่ือให้ครูทราบ

ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเด็ก และเข้าใจพฤติกรรม
เด็กมากข้ึน 3.67 1.00 มาก 

รวม 3.58 .73 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้ปกครองเห็นว่าสภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.58, S.D = .73) โดยที่ครูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครองและ
ชุมชน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 3.82, S.D. = .89) รองลงมาคือ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ (X  = 3.72, S.D. = .88) 
และเชิญผู้ปกครองมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนสอนให้ความรู้กับเด็ก การเล่านิทาน 
ประดิษฐ์ของเล่นให้เด็ก มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X  = 3.31, S.D. = .94) 
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ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคาดหวังของผู้ปกครองการจัดการศึกษา
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบุคลากรและ                 
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 

ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
n = 384 

X  S.D. 
ระดับความ
คาดหวัง 

1. ครูผู้ดูแลเด็กมีจ านวนความเพียงพอ 4.15 .92 มาก 
2. ครูผู้ดูแลเด็กมีวุฒิทางการศึกษาสาขาปฐมวัย มีคุณสมบัติ

เหมาะสม 4.08 .87 มาก 
3. เมื่อเด็กเจ็บป่วยได้รับการดูแลเบื้องต้นเป็นอย่างดี 4.13 .90 มาก 
4. ครูมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่าย รับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะของผู้อ่ืน 4.11 .91 มาก 
5. ครูมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลาในการมา

ปฏิบัติงาน 4.25 .85 มาก 
6. ครูรักและเอาใจใส่นักเรียนทั้งในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน 4.17 .86 มาก 
7. ครูมีความสุภาพอ่อนโยน มีบุคลิกภาพที่ดีเป็นแบบอย่าง

ของนักเรียนทุกคน 4.19 .88 มาก 
8. มีระบบดูแลความปลอดภัยนักเรียนนอก เวลาเรียน             

ก่อนเลิกเรียน และหลังเลิกเรียน 4.15 .91 มาก 
9. จัดให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู

พัฒนาการเด็กให้แก่ผู้ปกครอง 4.04 .91 มาก 
รวม 4.14 .79 มาก 

  
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผู้ปกครองมีความคาดหวังการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก (X  = 4.14, S.D = .79) โดยที่ครูมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลาในการมาปฏิบัติงาน 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.25, S.D. = .85) รองลงมาคือ ครูมีความสุภาพอ่อนโยน มีบุคลิกภาพที่ดีเป็น
แบบอย่างของนักเรียนทุกคน (X  = 4.19, S.D. = .88) และจัดให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรม
เลี้ยงดูพัฒนาการเด็กให้แก่ผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X  = 4.04, S.D. = .91) 
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคาดหวังของผู้ปกครองการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและ 
ความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

n = 384 

X  S.D. 
ระดับความ
คาดหวัง 

1. ห้องเรียนอากาศถ่ายเทได้สะดวก 4.20 .90 มาก 
2. อาคารเรียนมีความมั่นคง แข็งแรง 4.20 .89 มาก 
3. ห้องน้ า ห้องส้วม สะอาด ถูกสุขลักษณะ เพียงพอส าหรับเด็ก 4.19 .85 มาก 
4. อาคารมีรั้วกั้นชัดเจน เพ่ือระบุบริเวณและความปลอดภัย 4.15 .90 มาก 
5. เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในอาคารได้รับการตรวจเช็คอย่าง

สม่ าเสมอ 4.17 .87 มาก 
6. มีสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามเพียงพอและปลอดภัย 

เหมาะสมกับเด็ก 4.07 .94 มาก 
7. ศูนย์เด็กปราศจากมลพิษจากโรงงานและไม่ส่งกลิ่นเหม็น 4.20 .90 มาก 

รวม 4.17 .79 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า  ผู้ปกครองมีความคาดหวังการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.17, S.D = .79) โดยที่ห้องเรียนอากาศถ่ายเทได้สะดวกอาคาร
เรียนมีความมั่นคง แข็งแรง และศูนย์เด็กปราศจากมลพิษจากโรงงาน และไม่ส่งกลิ่นเหม็น มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ( X  = 4.20, S.D. = .90, .89 และ .90) รองลงมาคือ ห้องน้ า ห้องส้วม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
เพียงพอส าหรับเด็ก ( X  = 4.19, S.D. = .85) และมีสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามเพียงพอและ
ปลอดภัย เหมาะสมกับเด็ก มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X  = 4.07, S.D. = .94) 
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ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคาดหวังของผู้ปกครองการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
n = 384 

X  S.D. 
ระดับความ
คาดหวัง 

1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เช่น การไหว้พระ 4.14 .86 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบอกให้

ผู้ปกครองรับทราบ 4.12 .85 มาก 
3. จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กทั้งด้านร่างกาย 

อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา 4.09 .90 มาก 
4. มีบริการให้ค าปรึกษา/แนะแนวเพ่ือป้องกันแก้ไขเด็กท่ีมีปัญหา 4.08 .91 มาก 
5. จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเป็นบางครั้ง 4.04 .92 มาก 
6. มีการจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 4.05 .90 มาก 
7. มีบริการตรวจสุขภาพร่างกายและฟันของเด็กเป็นประจ า 4.14 .88 มาก 

รวม 4.09 .80 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้ปกครองมีความคาดหวังการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (X  = 4.09, S.D = .80) โดยที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เช่น การไหว้พระ 
และมีบริการตรวจสุขภาพร่างกายและฟันของเด็กเป็นประจ า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X  = 4.14, S.D. = .86, 
.88) รองลงมา คือ มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบอกให้ผู้ปกครองรับทราบ 
(X  = 4.12, S.D. = .85) และจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเป็นบางครั้ง มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
( X  = 4.04, S.D. = .92) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 75 

ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคาดหวังของผู้ปกครองการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

n = 384 

X  S.D. 
ระดับความ
คาดหวัง 

1. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เช่น ผู้แทนผู้ปกครอง  
ผู้แทนองค์กรชุมชน เป็นคณะกรรมการ 3.89 .88 มาก 

2. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองเพ่ือสร้างความเข้าใจ                 
ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก 4.01 .89 มาก 

3. ครูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครองและชุมชน 4.09 .89 มาก 
4. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 4.04 .90 มาก 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประสานงานกับชุมชนเพ่ือร่วมจัด

กิจกรรมเชิญเป็นวิทยากรในเรื่องต่าง ๆ 3.91 .90 มาก 
6. เชิญผู้ปกครองมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน

สอนให้ความรู้กับเด็ก การเล่านิทาน ประดิษฐ์ของเล่นให้
เด็ก 3.92 .88 มาก 

7. มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็กเพ่ือให้ครูทราบ
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเด็ก และเข้าใจพฤติกรรม
เด็กมากข้ึน 4.07 .89 มาก 

รวม 3.99 .78 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผู้ปกครองมีความคาดหวังการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                   
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.99, S.D = .78) โดยที่ครูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง 
และชุมชน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.09, S.D. = .89) รองลงมา คือ มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็ก
เพ่ือให้ครูทราบความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเด็ก และเข้าใจพฤติกรรมเด็กมากขึ้น ( X  = 4.07,   
S.D. = .89) และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เช่น ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน  
เป็นคณะกรรมการ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X  = 3.89, S.D. = .88) 
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 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบสภาพเป็นจริงของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามระดับการศึกษา  
 
ตารางท่ี 4.12 สภาพเป็นจริงของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามระดับ

การศึกษา 
 

สภาพเป็นจริงของผู้ปกครอง 
ต่อการจัดการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

t-test Sig. 
มัธยมปลาย/ปวช. 

n = 216 
อนุปริญญา/ปวส.   

ขึ้นไป n = 168 
X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.93 .79 3.74 .70 2.41* .01 

2. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.90 .79 3.73 .72 2.21* .02 

3. ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.82 .8 3.68 .70 1.76 .07 

4. ด้านการมสี่วนร่วมและสนับสนุนจาก
ชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.66 .71 3.47 .74 2.48* .01 

รวม 3.83 .71 3.66 .65 2.40* .01 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษามัธยมปลาย/ปวช. เห็นว่าสภาพ    
การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X  
= 3.83, S.D. = .71) และโดยที่ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ( X  = 3.93, S.D. = .79) รองลงมาคือด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( X  = 3.90, S.D. = .79) และด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X  = 3.66, S.D. = .71)  
 ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.ขึ้นไปเห็นว่าสภาพการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.66, S.D. = .65) 
โดยที่ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 3.74, S.D. = .70) 
รองลงมาคือด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( X  = 3.73, 
S.D. = .72) และด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
( X  = 3.47, S.D. = .74)  
 ผู้ปกครองที่ระดับการศึกษาต่างกัน เห็นว่าสภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่
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ผู้ปกครองที่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช. เห็นว่าการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                 
มีการด าเนินการมากกว่าระดับอนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป และเมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า             
ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ด้านอาคารสถานที่สิ่ งแวดล้อมและ               
ความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนของ               
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ตอนที่ 4 เปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามระดับการศึกษา  
 
ตารางท่ี 4.13 ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามระดับ

การศึกษา 
 

ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการ
จัดการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

t-test Sig. 
มัธยมปลาย/

ปวช. 
n=216 

อนุปริญญา/
ปวส.ขึ้นไป 

n=168 
X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.22 .78 4.04 .80 2.20* .02 

2. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของศูนย์พัฒนา              
เด็กเล็ก 4.25 .77 4.06 .80 2.35* .01 

3. ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.20 .78 3.96 .80 2.82* .00 

4. ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุน
จากชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.08 .75 3.88 .80 2.53* .01 

รวม 4.19 .73 3.99 .75 2.62* .00 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษามัธยมปลาย/ปวช. มีความคาดหวัง
การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก                
( X  = 4.19, S.D. = .73) และโดยที่มีด้านอาคารสถานที่สิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัยของ                   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.25, S.D. = .77) รองลงมาคือ ด้านบุคลากร และ          
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( X  = 4.22, S.D. = .78) และด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุน  
จากชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X  = 4.08, S.D. = .75)  
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 ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.ขึ้นไปมีความคาดหวังการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.99, S.D. = .75) 
โดยที่มีด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด     
( X  = 4.06, S.D. = .80) รองลงมาคือ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก                 
(X  = 4.04, S.D. = .80) และด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X  = 3.88, S.D. = .80)  
 ผู้ปกครองที่ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยที่ผู้ปกครองมีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช. มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของ               
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสูงกว่าผู้ปกครองที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.ขึ้นไป  
 ตอนที่ 5 เปรียบเทียบสภาพกับความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของ                
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 
ตารางท่ี 4.14 เปรียบเทียบสภาพกับความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
 

ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สภาพจริง ความคาดหวัง 
t Sig 

X  S.D. X  S.D. 
1. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.85 .75 4.14 .79 9.17 .00* 
2. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.83 .76 4.17 .79 10.70 .00* 
3. ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.76 .76 4.09 .80 7.47 .00* 
4. ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุน
จากชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.58 .73 3.99 .78 2.64 .00* 

รวม 3.75 .69 4.10 .75 9.04 .00* 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาสูงกว่าสภาพ
เป็นจริงในภาพรวม และรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ความคาดหวัง
ของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีค่าสูงกว่าสภาพการจริงของการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง สภาพและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยท าการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ โดยผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ปรากฏดังนี้ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผล 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษา สภาพและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 5.1.1 ผู้ปกครองเห็นว่าสภาพการจัดการศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
   ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  โดยที่ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ               
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด  
 5.1.2 ผู้ปกครองมีความคาดหวังการจัดการศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยที่ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
 5.1.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามระดับ
การศึกษา พบว่า ผู้ปกครองที่ระดับการศึกษาต่างกัน เห็นว่าสภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
โดยที่ผู้ปกครองที่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช. เห็นว่าการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          
มีการด าเนินการมากกว่าระดับอนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป และเมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า              
ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ด้านอาคารสถานที่สิ่ งแวดล้อม และ          
ความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนของ              
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 5.1.4 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            
ตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองที่ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ผู้ปกครองมีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช. มีความคาดหวังต่อการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสูงกว่าผู้ปกครองที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป  
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 5.1.5 ผลการเปรียบเทียบสภาพกับความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาสูงกว่าสภาพเป็นจริง              
ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ความคาดหวังของ
ผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีค่าสูงกว่าสภาพการจัดการศึกษาของ              
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
5.2 อภิปรายผล 
 5.2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพเป็นจริงของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของ             
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม พบว่า ผู้ปกครองเห็นว่าสภาพการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดง
ให้เห็นว่าผู้ปกครอง มีความเห็นว่าการปฏิบัติงานจริงของการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเรื่องของงานบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก               
งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และงานการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีการปฏิบัติงานเป็นที่ไว้วางใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ อาลัยรักษ์ (2549) 
สภาพการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น พบว่า สภาพการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอ
น้ าพอง จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมสามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์การจัดตั้งและบริหารจัดการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ได้ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับ
ต่อไปนี้ ด้านบุคลากร ด้านธุรการ การเงินและพัสดุ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านวิชาการ
และการจัดการประสบการณ์แก่เด็ก และด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและการประชาสัมพันธ์             
   พิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา         
เด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองเห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          
มีการเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานเป็นอย่างดี ครูมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลาในการมาปฏิบัติงาน 
และครูมีความสุภาพอ่อนโยน มีบุคลิกภาพที่ดีเป็นแบบอย่างของนักเรียนทุกคน รองลงมา ด้านอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า
ศูนย์เด็กปราศจากมลพิษจากโรงงานและไม่ส่งกลิ่นเหม็น และอาคารเรียนมีความมั่นคง แข็งแรง             
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สนิษา อรัญมิตร (2552) การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 
กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
พบว่า สภาพการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง อ าเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น เรียงล าดับ ดังนี้ ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัย ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจาก
ชุมชน และด้านธุรการ การเงินและพัสดุ  และด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนของ             
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการเชิญผู้ปกครองมามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนสอนให้ความรู้กับเด็ก การเล่านิทาน ประดิษฐ์ของเล่นให้เด็กยังไม่ทั่วถึง                
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณพร คงตระกูล (2555) ศึกษาสภาพที่เป็นจริงและความคาดหวัง
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ของผู้ปกครองที่มีต่อการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตต าบล
บางเสร่ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบว่า 1) สภาพที่เป็นจริงของการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอยู่
ในระดับปลานกลาง 2) ผู้ปกครองมีความคาดหวังต่อการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านบุคลากร และด้าน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก 2 ด้านคือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูต ร 
และด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
 5.2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของ             
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม พบว่า ผู้ปกครองมีความคาดหวังการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดง 
ให้เห็นว่าผู้ปกครองมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรื่องของงานบุคลากร
และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ            
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และงานการมีส่วนร่วม
และสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบัติ เขียวนิล 
(2553) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหาร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ            
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ ในระดับมาก ทั้ งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองเห็นว่า                
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอาคารห้องเรียนอากาศถ่ายเทได้สะดวก อาคารเรียน            
มีความมั่นคง แข็งแรง และศูนย์เด็กปราศจากมลพิษจากโรงงานและไม่ส่งกลิ่นเหม็น  รองลงมา              
ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครอง
เห็นว่าบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา             
ในการมาปฏิบัติงาน มีความสุภาพอ่อนโยน มีบุคลิกภาพที่ดีเป็นแบบอย่างของนักเรียนทุกคน                 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรอุมา สินสู่ (2553) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ความคาดหวังของผู้ปกครอง            
ที่มีต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า ความคาดหวังของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
   พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ ล าดับ
ที่หนึ่ง ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยล าดับที่สอง ด้านบุคลากรและการบริหาร
จัดการ และด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด              
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ชุมชนมีส่วนร่วม             
ในการบริหารงาน เช่น ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน เป็นคณะกรรมการ ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
น้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ เปรมรุ่ง วงค์อนัน (2553) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจ
ของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลาน เข้ารับการดูแลในสถานศึกษาเด็กเล็กเอกชนในเขตอ าเภอเมือง          
จังหวัดล าปาง พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ารับการดูแล             
ในสถานศึกษาเด็กเล็กเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ
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มาก โดยพบว่า ผู้ปกครอง ให้น้ าหนักการตัดสินใจต่อปัจจัยด้านผู้บริหาร และครูผู้ดูแลเด็กเป็น             
อันดับแรก รองลงมาเป็นปัจจัยด้านอาคาร สถานที่ และสภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาเด็กเล็ก ปัจจัย
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และการบริการ ปัจจัยด้านหลักสูตร กิจกรรม การจัดประสบการณ์ และ
การประเมินผล และปัจจัยด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาเด็กเล็ก กับผู้ปกครอง และ
ชุมชน ตามล าดับ  
 5.2.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพเป็นจริงของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตามระดับการศึกษา พบว่าผู้ปกครองที่ระดับการศึกษาต่างกัน เห็นว่าสภาพเป็นจริงการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่กลุ่มต่ ากว่ามัธยมปลาย/ปวช. มีค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มระดับอนุปริญญา/
ปวส.ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษา 
ต่ ากว่ามัธยมปลาย/ปวช. มีจ านวนมากกว่าผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษากลุ่มระดับอนุปริญญา/ปวส.
ขึ้นไป เป็นไปตามสมมตฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณพร คงตระกูล (2555) 
ศึกษาสภาพที่เป็นจริงและความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตต าบลบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบว่า สภาพที่เป็น
จริงของการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกตามระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและ             
เขตที่ตั้ง แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากร
และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของ    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ไม่แตกต่างกัน จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
 5.2.4 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองที่ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่กลุ่มต่ ากว่ามัธยมปลาย/ปวช. มีค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มระดับ
อนุปริญญา/ปวส.ขึ้นไป จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณพร 
คงตระกูล (2555) ศึกษาสภาพที่ เป็นจริงและความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการด าเนินงาน               
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตต าบลบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
พบว่า ผู้ปกครองมีความคาดหวังต่อการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกตามระดับการศึกษา 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 5.2.5 ผลการเปรียบเทียบสภาพกับความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา               
ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาสูงกว่าสภาพเป็นจริง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                
ที่ระดับ .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณพร คงตระกูล 
(2555) ศึกษาสภาพที่เป็นจริงและความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการด าเนินงานศูนย์พัฒนา              
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตต าบลบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบว่า  
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สภาพที่เป็นจริงและความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ 
   1. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า จัดให้ความรู้    
ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูพัฒนาการเด็กให้แก่ผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้น ควรมี            
การจัดโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ปกครอง ส่วนครูมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลา            
ในการมาปฏิบัติงานผู้ปกครองให้ความส าคัญสูงที่สุด 
   2. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า 
มีสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามเพียงพอและปลอดภัย เหมาะสมกับเด็ก มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้น              
ควรมีการพัฒนาสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นให้มีความปลอดภัย เครื่องเล่นเหมาะสมกับช่วงวัยเด็กและ           
มีจ านวนเพียงพอ ส่วนห้องเรียนอากาศถ่ายเทได้สะดวกอาคารเรียนมีความมั่นคง แข็งแรง และ             
ศูนย์เด็กปราศจากมลพิษจากโรงงานและไม่ส่งกลิ่นเหม็น ผู้ปกครองให้ความส าคัญสูงที่สุด   
   3. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า จัดกิจกรรม
ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเป็นบางครั้ง มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นควรมีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง            
มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ส่วนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เช่น การไหว้พระ ผู้ปกครอง             
ให้ความส าคัญสูงที่สุด 
   4. ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า                  
เชิญผู้ปกครองมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนสอนให้ความรู้กับเด็ก การเล่านิทาน ประดิษฐ์
ของเล่นให้เด็ก ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เช่น ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน                     
เป็นคณะกรรมการมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมเชิญชวนผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ความรู้กับเด็ก รวมถึงเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนครูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครองและชุมชน ผู้ปกครองให้ความส าคัญ
สูงที่สุด 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรศึ กษาการมี ส่ วน ร่วมการด าเนิ น งานศูนย์ พัฒ นาเด็ก เล็ ก  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา เนื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดการมีส่วนร่วมในเรื่องของการเชิญผู้ปกครอง              
มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนสอนให้ความรู้กับเด็ก การเล่านิทาน ประดิษฐ์ของเล่นให้เด็ก 
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เช่น ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน เป็นคณะกรรมการ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    2. ควรศึกษาการบริหารงานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนา              
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดการจัด
กิจกรรมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมยังน้อย 
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แบบสอบถามการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองสภาพและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ค าชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม 
 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเพ่ือศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และเพ่ือศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  
  ตอนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ระดับการศึกษา 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 4 ด้าน 1) ด้านบุคลากรและการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนา          
เด็กเล็ก 3) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 4) ด้านการมีส่วนร่วม
และสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 3. แบบสอบถามนี้เพ่ือใช้ประกอบการวิจัย ต้องการทราบความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
โดยมิต้องลงชื่อ เพ่ือเก็บเป็นความลับและประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อ
ให้ตรงกับความเป็นจริง 
 
 
 
                   ยุวดี  ทรงโภค 
                                            นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
                    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ระดับการศึกษา 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย    ในหน้าตัวเลือกที่ท่านเลือก 
 1. ระดับการศึกษา 

          มัธยมปลาย/ปวช. 
          อนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป   

 
ตอนที่ 2 สภาพและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างที่อยู่ในระดับสภาพและความคาดหวังของผู้ปกครอง

ต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีอยู่ 5 ระดับ คือ
เรียงล าดับจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด  

  5  หมายถึง  ปฏิบัติจริงมากท่ีสุด 4  หมายถึง  ปฏิบัติจริงมาก  
  3  หมายถึง  ปฏิบัติจริงปานกลาง 2  หมายถึง  ปฏิบัติจริงน้อย    
  1  หมายถึง  ปฏิบัติจริงน้อยที่สุด 
 แบบสอบถามแยกตอบเป็น 2 อย่างคือ 
 ความคาดหวัง หมายถึง สิ่งที่ผู้ปกครองคิดไว้ล่วงหน้า หรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น เมื่อส่งลูก
มาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก 
 สภาพเป็นจริง หมายถึง สภาพที่ผู้ปกครองได้รับรู้มาพบเห็นเมื่อส่งลูกมาเรียนที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

ความคาดหวัง การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สภาพเป็นจริง 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     1. ครูผู้ดูแลเด็กมีจ านวนความเพียงพอ      
     2. ครูผู้ดูแลเด็กมีวุฒิทางการศึกษา                   

สาขาปฐมวัยมีคุณสมบัติเหมาะสม 
     

     3. เมื่อเด็กเจ็บป่วยได้รับการดูแลเบื้องต้น            
เป็นอย่างดี 

     

     4. ครูมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่าย รับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อื่น 

     

     5. ครูมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
ในการมาปฏิบัติงาน 

     

     6. ครูรักและเอาใจใส่นักเรียนทั้งในห้องเรียน 
และนอกห้องเรียน 

     

     7. ครูมีความสุภาพอ่อนโยน มีบุคลิกภาพที่ดี
เป็นแบบอย่างของนักเรียนทุกคน 
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ความคาดหวัง การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สภาพเป็นจริง 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

    8. มีระบบดูแลความปลอดภัยนักเรียนนอก 
เวลาเรียนก่อนเลิกเรียน และหลังเลิกเรียน 

     

     9. จัดให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรม
เลี้ยงดูพัฒนาการเด็กให้แก่ผู้ปกครอง 

     

ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     1. ห้องเรียนอากาศถ่ายเทได้สะดวก      
     2. อาคารเรียนมีความมั่นคง แข็งแรง      
     3. ห้องน้ า ห้องส้วม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

เพียงพอส าหรับเด็ก 
     

     4. อาคารมีรั้วกั้นชัดเจน เพ่ือระบุบริเวณ และ                 
ความปลอดภัย 

     

     5. เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในอาคารได้รับ                  
การตรวจเช็คอย่างสม่ าเสมอ 

     

     6. มีสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามเพียงพอ
และปลอดภัย เหมาะสมกับเด็ก 

     

     7. ศูนย์เด็กปราศจากมลพิษจากโรงงาน และ                   
ไมส่่งกลิ่นเหม็น 

     

ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

เช่น การไหว้พระ 
     

     2. มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม                
การเรียนการสอนบอกให้ผู้ปกครองรับทราบ 

     

     3. จัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีส่่งเสริมพัฒนาการ       
ให้แก่เด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา 

     

     4. มีบริการให้ค าปรึกษา/แนะแนวเพ่ือป้องกัน
แก้ไขเด็กที่มีปัญหา 

     

     5. จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
เป็นบางครั้ง 

     

     6. มีการจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน                
การสอน 

     

     7. มีบริการตรวจสุขภาพร่างกายและฟัน                
ของเด็กเป็นประจ า 
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ความคาดหวัง การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สภาพเป็นจริง 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     1. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เช่น 

ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน เป็น
คณะกรรมการ 

     

     2. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองเพ่ือสร้าง
ความเขา้ใจในการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก 

     

     3. ครูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครองและ
ชุมชน 

     

     4. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมทัศนศึกษา 
กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 

     

     5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประสานงานกับ
ชุมชนเพ่ือร่วมจัดกิจกรรมเชิญเป็นวิทยากร
ในเรื่องต่าง ๆ 

     

     6. เชิญผู้ปกครองมามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนสอนให้ความรู้กับเด็ก               
การเล่านิทาน ประดิษฐ์ของเล่นให้เด็ก 

     

     7. มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็กเพ่ือให้ครู
ทราบความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเด็ก 
และเข้าใจพฤติกรรมเด็กมากขึ้น 

     

 
 
         ขอขอบคุณทุกท่านให้ความร่วมมือ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม Reliability Statistics 
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ผลการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) สภาพและความคาดหวังของผู้ปกครอง 

ต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 

ข้อที่ 
ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่า IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1.1 +1 0 +1 2 0.66 
1.2 0 +1 +1 2 0.66 
1.3 0 +1 +1 2 0.66 
1.4 +1 0 +1 2 0.66 
1.5 +1 +1 +1 3 1.00 
1.6 +1 +1 +1 3 1.00 
1.7 +1 +1 +1 3 1.00 
1.8 0 +1 +1 2 0.66 
1.9 0 +1 +1 2 0.66 
2.1 +1 +1 +1 3 1.00 
2.2 +1 +1 +1 3 1.00 
2.3 +1 +1 +1 3 1.00 
2.4 0 +1 +1 2 0.66 
2.5 0 +1 +1 2 0.66 
2.6 +1 +1 +1 3 1.00 
2.7 0 +1 +1 2 0.66 
3.1 +1 +1 +1 3 1.00 
3.2 +1 +1 +1 3 1.00 
3.3 +1 +1 +1 3 1.00 
3.4 +1 +1 +1 3 1.00 
3.5 +1 +1 +1 3 1.00 
3.6 +1 +1 +1 3 1.00 
3.7 +1 +1 +1 3 1.00 
4.1 +1 +1 +1 3 1.00 
4.2 +1 +1 +1 3 1.00 
4.3 +1 +1 +1 3 1.00 
4.4 +1 +1 +1 3 1.00 
4.5 +1 +1 +1 3 1.00 
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Reliability Statistics สภาพเป็นจริง 
Cronbach's Alpha N of Items 
.968 30 

 
 
Reliability Statistics ความคาดหวัง 
Cronbach's Alpha N of Items 
.973 30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่ 
ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่า IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

4.6 +1 +1 +1 3 1.00 
4.7 +1 +1 +1 3 1.00 

รวม 0.90 



 

ประวัติผูว้ิจัย 
 
ชื่อ –นามสกุล ยุวดี  ทรงโภค 
วัน เดือน ปี ที่เกิด 23 พฤศจิกายน 2511 
สถานที่เกิด  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่อยู่ปัจจุบัน 5/2 หมู่ที่ 6 ต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2553 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ประวัติการท างาน  
พ.ศ. 2546 รับราชการครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางนมโค 

ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางนมโค 
ที่ท างานปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางนมโค 

29 หมู่ที่ 2 ต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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