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บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี
3) เพ่ือวิเคราะห์ชุดปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี และ 4) เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะในการจดัการศึกษา 
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษาในคร้ังน้ี คือ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรีจาํนวน 354 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สัน การวิเคราะห์การถดถอย โดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปโดยคาํสัง่ Stepwise 

 ผลการศึกษาพบว่า 1) การจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์การบริหารส่วน
ตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี มีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  มีผล
การปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก ทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นผลการพฒันาเดก็ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และ
ดา้นการบรรลุวตัถุประสงคก์ารจดัตั้งศูนย ์ 2) ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์อยา่งง่าย พบว่า ปัจจยั
ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนของผูบ้ริหาร ดา้นภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเด็ก ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและ
ชุมชน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์าร
บริหารส่วนตําบล ในจังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  3) ชุดปัจจัยท่ี
ประกอบด้วย (1) การจดักิจกรรมพฒันาเด็ก (2) ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (3) 
นโยบายและแผนการจดัการศึกษาและ  (4) การมีส่วนร่วมของผูป้กครองเป็นชุดปัจจยัท่ีสามารถ
พยากรณ์ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดั
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นนทบุรีไดร้้อยละ 75.70 4) ขอ้เสนอแนะการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี   ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลควรมีการจูงใจใหผู้ป้กครองทราบ
ว่า ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใกลบ้้านมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกนัครูผูดู้แลเด็กควรมีการจัดการ
สภาพแวดลอ้มภายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใหมี้ความปลอดภยั 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were to 1) study the effectiveness of child 
development centers that are under Sub-district Administrative Organizations (SAO) in 
Nonthaburi province   2) study factors affecting the effectiveness of educational management of 
the child development centers under Sub-district Administrative Organizations (SAO) in 
Nonthaburi 3) analyze the set of factors that may predict the effectiveness of educational 
management of the child development centers under Sub-district Administrative Organizations 
(SAO) in Nonthaburi and 4)  generate recommendations on educational management of the child 
development centers under Sub-district Administrative Organizations (SAO) in Nonthaburi. The 
sample group chosen for this study included 352 stake-holders in educational management of the 
child development centers under Sub-district Administrative Organizations (SAO) in Nonthaburi. 
The tool employed was questionnaire. The statistical values involved constituted frequency 
distribution, percentage, mean and standard deviation. Pearson product moment correlation, all of 
which were analyzed by a computer application.  
 The results of the study revealed that 1) educational management of the child 
development centers under Sub-district Administrative Organizations (SAO) in Nonthaburi had 
much/high level of effectiveness. The two elements of effectiveness, child development according 
to the desired characteristics and achieving the goal of founding the center, were also found to be 
in the high level of effectiveness. 2) The factors of education provision policy and plan, executive 
support, the leadership of child development centers executives, child development activities 
arrangement and parents and community participation are positively related to the effectiveness of 
educational management of the child development centers under Sub-district Administrative 
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Organizations (SAO) in Nonthaburi at the statistical significance level of .01.  3) The set of 
factors consisting of (1) child development activities arrangement (2) the leadership of child 
development centers executives (3) education provision policy and plan and  (4) parents 
participation – can predict the effectiveness of educational management of the child development 
centers under Sub-district Administrative Organizations (SAO) in Nonthaburi at 75.70 percent. 4) 
Recommendations for educational management of the child development centers under Sub-
district Administrative Organizations (SAO) in Nonthaburi entailed the SAOs persuading parents 
that there are efficient child development centers near their home and the staff members/teachers 
ensuring safer environment at the center.   
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์เล่มน้ีสําเร็จไดด้ว้ยการสนับสนุนและการให้ความอนุเคราะห์จากบุคคล 
และสถานศึกษาต่างๆ ผูว้ิจยัจึงใคร่ขอขอบคุณทุกท่าน อาทิเช่น รศ.ดร.กลา้  ทองขาว อาจารยท่ี์
ปรึกษา ซ่ึงเป็นผูจุ้ดประกายความคิด ให้คาํแนะนาํด้านเน้ือหาสาระ ตลอดจนการตรวจแก้ไข
วิทยานิพนธ์ใหมี้ความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน    ศ.ดร.ไพฑูรย ์ สินลารัตน์  ผศ.ดร.ไพโรจน์  กล่ินกุหลาบ                  
ดร.วาสนา  วิสฤตาภา  ประธานและกรรมการวิทยานิพนธ์  ท่ีกรุณาให้คาํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์
ในการทาํวิทยานิพนธ์เป็นอยา่งมาก ขอขอบคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีช่วยประสิทธิประสาทวิทยาการ
ความรู้ทั้งหลายทั้ งปวงให้กบัผูว้ิจยั  ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีวิทยาลยัครุศาสตร์ทุกท่านท่ีให้ความ
อนุเคราะห์ในระหวา่งการเรียนระดบัปริญญาโทเร่ือยมา 

 ขอขอบคุณ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ท่ีมีส่วนช่วยอาํนวยความสะดวกในการเกบ็
ขอ้มูล  ขอบคุณปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็กของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก และผูป้กครองของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ในจงัหวดันนทบุรี ท่ีให้ความร่วมมือตอบ
แบบสอบถาม และใหค้าํแนะนาํท่ีเป็นประโยชนเ์พ่ือประกอบการทาํวิทยานิพนธ์ 

 ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัว ท่ีอยู่เบ้ืองหลงัในความสําเร็จท่ีได้ให้
ความช่วยเหลือสนบัสนุนในการศึกษาระดบัปริญญาโทมาโดยตลอด และใหก้าํลงัใจตลอดมา 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคญัและความเป็นมาของปัญหา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  11 พ .ศ .2555  – 2559 เ ป็นแผน
ยทุธศาสตร์ท่ีช้ีกรอบทิศทางการพฒันาประเทศในระยะปานกลางท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ระยะยาว
และมีการดาํเนินการต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 -10 โดยยงัคงยึดหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ท่ีให้มีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงจากวิกฤตการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสร้างระบบบริหารจดัการภายในท่ีดีใหเ้กิดข้ึนในทุกระดบั อนัจะทาํให้เกิดการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนืท่ีมี “คน” เป็นศูนยก์ลางอยา่งแทจ้ริง เพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและสร้างคุณค่าท่ีดีใน
สังคมไทยบนพ้ืนฐานของการอนุรักษ์วฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย จึงได้กาํหนด
สภาพสังคมไทยท่ีพึงประสงค ์คือ เศรษฐกิจมีความเขม้แขง็สมดุล ความสามารถในการแข่งขนัสูงข้ึน 
มีหลกัประกนัสังคมท่ีทัว่ถึงและสังคมไทยมีความสุขอย่างมีธรรมาภิบาล  สังคมคุณภาพ ท่ียึดหลกั
ความสมดุล ความพอดี สามารถสร้างคนให้เป็นคนดี คนเก่ง พร้อมดว้ยคุณธรรม จริยธรรม วินยั มี
ความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกสาธารณะ  พ่ึงตนเองได้ คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข อยู่ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีดี มีเมืองและชุมชนน่าอยู่ มีระบบดี มีประสิทธิภาพ ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพมี
ความเข็มแข็งและแข่งขนัได้ ได้รับการพฒันาอย่างย ัง่ยืนและสมดุลกบัทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ระบบการเมืองการปกครองโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยตรวจสอบไดแ้ละมีความเป็น
ธรรมในสงัคม  

สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ท่ีเปิดโอกาสใหค้นไทยทุกคนสามารถคิดเป็นทาํเป็น 
มีเหตุผล มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต รู้เท่าทนัโลกเพ่ือพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลง สามารถสั่งสมทุนทางปัญญา รักษาและต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดอ้ย่างเหมาะสม 
สังคมสมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกนั ท่ีดาํรงไวซ่ึ้งคุณธรรมและคุณค่าของเอกลกัษณ์สังคมไทยท่ี
พ่ึงพาเก้ือกลูกนั รู้รัก สามคัคี มีจารีตประเพณีดีงาม รักภูมิใจในชาติและทอ้งถ่ิน มีสถาบนัครอบครัวท่ี
เขม้แข็ง ตลอดจนเครือข่ายชุมชนทัว่ประเทศ ในการพฒันาประเทศยึดหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เป็นปรัชญานาํทางให้การพฒันายึดทางสายกลางอยู่บนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดีและ
ความพอประมาณอย่างมีเหตุผล นาํไปสู่สังคมท่ีมีคุณภาพทั้ งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
สามารถพ่ึงตนเอง มีภูมิคุม้กนัและรู้เท่าทนัโลก คนไทยส่วนใหญ่มีการศึกษาและรู้จกัเรียนรู้ต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต เป็นคนดี มีคุณธรรมและซ่ือสัตยสุ์จริตอยูใ่นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สามารถ
รักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินควบคู่ไปกบัการสืบสานวฒันธรรมประเพณีท่ีดีงาม อนัจะเป็นรากฐานของ
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การพฒันาประเทศอย่างสมดุลมีคุณธรรมและย ัง่ยืน(แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 
11 พ.ศ.2555-2559, น.2-15) 

ในการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
และสถานศึกษาตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 และ
พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พุทธศกัราช 2542 ไดใ้ห้ความสาํคญัในการมีส่วนร่วมของชุมชนและทอ้งถ่ินในการบริหารและการ
จดัการศึกษาเป็นอยา่งยิ่ง กระทรวงศึกษาธิการในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานดูแลดา้นการจดัการศึกษา จึง
ตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตาํบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมี
กฎหมายจดัตั้งไดจ้ดัการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมีคุณภาพไดม้าตรฐานตามท่ีกาํหนด และ
ดาํเนินการให้สอดคลอ้งกบันโยบายการกระจายอาํนาจของรัฐ (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542, น.26) 

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 มีจุดมุ่งหมายสําคญัคือ การกระจายอาํนาจและบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้ฝ่าย
ต่างๆ ในสังคมไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ผูป้กครอง ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบนั
สังคมอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้ งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยสามารถเห็นเป็นรูปธรรมได้จากสาระบัญญัติท่ีกําหนดให้มีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการบริหารและการจดัการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาทุกระดบัโดยเฉพาะ
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเปล่ียนแปลงคร้ังน้ีหน่วยงานดงักล่าวตอ้ง
มีการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการท่ีประกอบด้วยตวัแทนท่ีมาจาคณะต่างๆ ในชุมชนเพ่ือทาํ
หนา้ท่ีกาํกบัดูแล ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา (มาตรา 38, 39 และ40 ) นอกจากน้ี ยงัมี
สาระบญัญติัอีกหลายประการท่ีกาํหนดเป็นแนวทางใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เช่น 
การระบุให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี โดย
ประสานความร่วมมือกบัพ่อ แม่ ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตาม
ศกัยภาพ (มาตรา 24 (6) ) เพราะเด็กในวยัน้ีเป็นวยัท่ีสาํคญัต่อการวางรากฐานบุคลิกภาพและพฒันา
ทางสมอง การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมจะช่วยส่งเสริมพฒันาการทุกๆ ดา้นของเด็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพทั้ งยงัส่งเสริมให้พวกเขาไดเ้ติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีสมบูรณ์และเป็นพลเมืองท่ีมี
คุณภาพในอนาคต (เยาวพา เตชะคุปต,์2542ก, น. คาํนาํ)  
 จากบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  และพระราชบญัญติักาํหนดแผน
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และขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พุทธศกัราช 2542 เน้นและให้
ความสาํคญัในการมีส่วนร่วมของชุมชนและทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษาซ่ึงเป็นการบริการสาธารณะ
ของรัฐ กระทรวงศึกษาธิการในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานดูแลด้านการจดัการศึกษาจึงต้องส่งเสริม
สนบัสนุนให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และมีคุณภาพได้
มาตรฐานตามท่ีตอ้งการสอดคลอ้งกบันโยบายการกระจายอาํนาจของรัฐ(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 
 ในการจดัการศึกษาทอ้งถ่ินมีวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาปฐมวยั กาํหนดให้เด็ก
ปฐมวยัไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการและเตรียมความพร้อมทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ
ลกัษณะนิสัยให้เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการเตม็ตามศกัยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ
วินยั และมีความพร้อมท่ีจะเขา้รับการศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงการส่งเสริมดงักล่าวได้
นาํมาปฏิบติัเป็นรูปธรรมอย่างชดัเจน โดยการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามตาํบลต่างๆ ข้ึนมา ศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ จึงเป็นสถานท่ีสาํหรับการเรียนรู้ในระดบัปฐมวยัของเด็กไทยส่วนใหญ่เพ่ือแกปั้ญหา
ของการศึกษาระดบัปฐมวยั เน่ืองจากวิกฤตการณ์ทางการศึกษาของเด็กปฐมวยัในประเทศไทยท่ี
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือ ปัจจุบนัมีเด็กไทยอายุ 0-5 ปี จาํนวน จาํนวน 400,000 คน อยู่ในภาวะทุพ
โภชนาการและอายุ 3-5 ปี จาํนวน 1.2 ลา้นคน ไม่ไดรั้บการเตรียมความพร้อมท่ีจะเขา้เรียน ดงันั้น 
เพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) มีแนวทาง
ปฏิบติัเพ่ือแกปั้ญหาการศึกษาระดบัปฐมวยั คือ การขยายบริการการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา 
เพ่ือให้เด็กปฐมวยัทุกคนไดรั้บการเตรียมความพร้อมอยา่งนอ้ย 1 ปี ก่อนเขา้เรียนระดบัประถมศึกษา  
โดยรัฐสนับสนุนแบบให้เปล่าสําหรับเด็กด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ สนับสนุนปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการ
พฒันาการทางร่างกายและสติปัญญาของกลุ่มเด็กท่ีดอ้ยฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็คือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นเอง 
 โดยสภาพทัว่ไปจงัหวดันนทบุรีเป็นจงัหวดัเขตปริมณฑล แบ่งการปกครองออกเป็น 6 
อาํเภอ การท่ีจงัหวดันนทบุรีเป็นจงัหวดัท่ีอยู่ติดกบัเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครทาํให้มีการ
พฒันาอย่างรวดเร็ว มีประชากรเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงมาจากแหล่งภูมิลาํเนาต่างกนั ย่อมท่ีจะมี
เดก็ก่อนวยัเรียนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเดก็เหล่าน้ีตอ้งการการดูแลเอาใจใส่จากผูป้กครอง แต่เน่ืองจากผูป้กครอง
มีฐานะทางเศรษฐกิจตํ่าและตอ้งออกไปทาํงานนอกบา้น จึงจาํเป็นตอ้งส่งเดก็เขา้รับการอบรมเล้ียงดู
ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ดงันั้นศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จึงควรมีมาตรฐานใน
การจดัการศึกษาตามหลกัสูตรปฐมวยั พทุธศกัราช 2546  
 จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว  ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ี มี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใน
จงัหวดันนทบุรี 
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1.2 คาํถามการวจิัย 
1. ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดั

นนทบุรี มีลกัษณะอยา่งไร 
2. มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สังกดัองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี 
3.  ชุดปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีลกัษณะอยา่งไร 
4.  มีขอ้เสนอแนะอยา่งไรบา้งในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี 
 

1.3 วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใน

จงัหวดันนทบุรี 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี 
3.  เพ่ือวิเคราะห์ชุดปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี 
4. เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใน

จงัหวดันนทบุรี 
 

1.4 สมมติฐานของการวจิยั 
1. ปัจจยัดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนของผูบ้ริหาร ดา้น

ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเดก็ และดา้นการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองและชุมชน มีความสัมพนัธ์กับประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกัด
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
2. ชุดปัจจยัซ่ึงประกอบด้วยนโยบายและแผนการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนของ

ผูบ้ริหาร ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ การจดักิจกรรมพฒันาเดก็ และการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองและชุมชนจะสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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1.5 กรอบแนวคดิการวจิยั 
การศึกษาค้นควา้คร้ังน้ีผูว้ิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจัด

การศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันนทบุรี 
 
                        ตวัแปรตน้           ตวัแปรตาม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1.6 ขอบเขตการวจิยั 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผล
การจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันนทบุรี แบ่งออกเป็น 2
ส่วนคือ  

1.1 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี ประกอบดว้ย 1. ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา  2. ดา้น
การส่งเสริมสนบัสนุนของผูบ้ริหาร 3. ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 4.ดา้นการจดั
กิจกรรมพฒันาเดก็  5.ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน 

  1.2 ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ประกอบดว้ย 1. ดา้นการบรรลุ
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็   2. ดา้นผลการพฒันาเดก็ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผล 
การจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
 สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

ในจงัหวดันนทบุรี 
 

1.ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา     
2.ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนของผูบ้ริหาร 
3.ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ 
4.ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเดก็ 
5.ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและ
ชุมชน 

ประสิทธิผลการจดัการศึกษา 
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

 
1.การบรรลุวตัถุประสงคข์องการ
จดัตั้งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
2. ผลการพฒันาเดก็ตามคุณลกัษณะ 
ท่ีพึงประสงค ์
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2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.1 ประชากร 
 ประชากร ท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี จาํนวนทั้งส้ิน 860 คน คือ 
  1. ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   จาํนวน 30 คน 
  2. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็     จาํนวน 30 คน 
  3. ครูผูดู้แลเดก็ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  จาํนวน 50 คน 
  4. ผูป้กครองและชุมชน    จาํนวน 750 คน 
 2.2 กลุ่มตวัอยา่ง  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี จาํนวน 354  คน  การไดม้าซ่ึงกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยเทียบตารางกาํหนดขนาดตวัอยา่งของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan อา้งถึง
ในสิน พนัธ์ุพนิิจ, 2547, น.137)  โดยแยกเป็น กลุ่มตวัอยา่ง 4 กลุ่ม ดงัน้ี 
  1. ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   จาํนวน 28 คน 
  2. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็     จาํนวน 28 คน 
  3. ครูผูดู้แลเดก็ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็   จาํนวน 44  คน 
  4. ตวัแทนผูป้กครองและชุมชน   จาํนวน 254 คน 
 สาํหรับตวัแทนผูป้กครองและชุมชนใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย ใหไ้ดต้วัแทนผูป้กครองและ
ชุมชน ศูนยล์ะ 9 – 10  คน 
3.  ตวัแปรท่ีศึกษา 

ตวัแปรตน้ ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ 
1. ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา  
2. ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนของผูบ้ริหาร 
3. ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
4. ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเดก็ของครูผูดู้แล เดก็ 
5. ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน 

ตวัแปรตาม  ประสิทธิผลการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
1. การบรรลุวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
2. ผลการพฒันาเดก็ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
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1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมายถึง การบรรลุวตัถุประสงค์ของการ

จดัตั้งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ และผลการพฒันาเดก็ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 
1.1 การบรรลุวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ หมายถึง ผลการดาํเนินงาน

พฒันาเดก็เลก็เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ คือ 1. ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ และพฒันาการท่ีครอบคลุมเดก็ปฐมวยัทุกประเภท   2. ยดึหลกัการอบรมเล้ียงดูและให้
การศึกษาท่ีเนน้เดก็เป็นสาํคญั โดยคาํนึงถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเดก็ตาม
บริบทของชุมชน สงัคมและวฒันธรรมไทย   3. พฒันาเดก็โดยองคร์วมผา่นการเล่นและกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกบัวยั   4. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหส้ามารถดาํรงชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และ
มีความสุข   5. ประสานความร่วมมือระหวา่งครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพฒันาเดก็ 

 1.2  ผลการพฒันาเดก็ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ หมายถึง เดก็มีพฒันาการท่ีเหมาะสมกบั
วยั ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้ งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา เดก็จะบรรลุตามมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์กาํหนดไว ้12 ขอ้ คือ  
1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั และมีสุขนิสัยท่ีดี   2. กลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเลก็แข็งแรง ใชไ้ด้
อยา่งคล่องแคล่วและประสานสัมพนัธ์กนั   3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข  4. มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตใจท่ีดีงาม    5. ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักการออกกาํลงั
กาย  6. ช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั  7. รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และความเป็น
ไทย  8. อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุขและปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  9. ใชภ้าษาส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั  10. มี
ความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกบัวยั  11. มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์ 12. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
2. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมายถึง ดา้น

นโยบายและแผนการจัดการศึกษา ด้านการส่งเสริมสนับสนุนของผูบ้ริหาร ด้านภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเด็ก และ ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
และชุมชน 
 2.1 ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา หมายถึง มีนโยบายและแผนเป็นเคร่ืองมือใน
การส่ือสารให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้ งผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก ผูป้กครอง ชุมชน และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดรั้บรู้และเขา้ใจในการบริหารและจดัการคุณภาพท่ีมีการแสดงเป้าหมาย ทิศ
ทางการดาํเนินงานท่ีชดัเจน มีแนวทางปฏิบติัเพื่อนาํไปสู่ทิศทางท่ีตอ้งการโดยการขบัเคล่ือนท่ียึด
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สถานศึกษาเป็นฐานดว้ยความร่วมมือ ความรับผิดชอบของบุคลากรภายในสถานศึกษาและการกาํกบั
ดูแล ส่งเสริม สนบัสนุนจากหน่วยงานตน้สังกดั 

2.2 ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนของผูบ้ริหาร หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุนให้
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สามารถจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลสูงสุด เนน้การบูรณาการ
ใหทุ้กภาคส่วนร่วมจดัการศึกษาท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูเ้รียน โดยมีการคดัเลือกบุคลากรอยา่ง
เหมาะสม มีการส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการพฒันาตนเองเสมอ มีการส่งเสริมดา้นขอ้มูลสารสนเทศ การ
ประชาสมัพนัธ์หลกัสูตร มีการกาํกบัติดตามและประเมินคุณภาพหลกัสูตร 

2.3 ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เล็ก หมายถึง   บุคคลท่ีมีความสามารถใน
การท่ีจะทาํให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดาํเนินไปอย่างก้าวหน้า เป็นผูมี้บทบาทในการกระตุ้นและเปิด
โอกาสใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา เป็นผูใ้ฝ่รู้และพฒันาตนเอง มีความรับผิดชอบกบั
การปฏิบติังาน มีความรู้ความสามารถวางแผนการจดัหลกัสูตร มีความเสมอภาคและเป็นกนัเอง  มี
การสร้างขวญัและกําลังใจแก่ผูใ้ต้บังคับบัญชา ผลักดันให้สมาชิกในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุ
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศูนย ์

2.4 ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเด็ก หมายถึง  ครูและผูดู้แลเด็กควรจดักิจกรรม ต่างๆ ใน
รูปการบูรณาการโดยผ่านการเล่น ไม่จดัแยกเป็นรายวิชา เพ่ือให้เด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง เกิดการ
เรียนรู้ ไดพ้ฒันาการทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตอ้งคาํนึงถึงหลกั ในการจดั
ประสบการณ์โดยเนน้เด็กเป็นสาํคญั กิจกรรมท่ีจดัให้มีความสมดุลท่ีให้เด็กไดริ้เร่ิมกิจกรรมและ ครู
วางแผนกิจกรรมโดยมีการสอดแทรกคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีเหมาะสม กิจกรรมท่ีจดัในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน  มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเพียงพอ เหมาะสมกบัพฒันาการของเด็ก เปิดโอกาสให้
ผูป้กครอง และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการร่วมกนัพฒันาเดก็ มีการประเมินพฒันาการของเดก็ 
 2.5 ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน หมายถึง  เป็นกระบวนการท่ีเปิดโอกาส
ให้ผูป้กครองและชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เป็น
กระบวนการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัของทุกฝ่าย นับตั้ งแต่การกาํหนดและเห็นชอบแผนพฒันาศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ แผนการเรียนรู้ ร่วมสนบัสนุนกิจกรรมของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  และทรัพยากรทางการ
ศึกษาต่างๆ ร่วมแสดงความคิดเห็น ดาํเนินการและการแกไ้ขปัญหา ตลอดจนการควบคุม กาํกบั 
ติดตามและประเมินผล เพือ่ประโยชนใ์นการพฒันาการศึกษาใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
        3.  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมายถึง หน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บริหารราชการ
ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 
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4.  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมายถึง องคก์รท่ีดาํเนินการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนอนุบาล 3 
ขวบ ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์-จิตใจ ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญา ขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในจงัหวดันนทบุรี 
5. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมายถึง ปลดัองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตวัแทนผูป้กครองและ
ชุมชน 

 5.1 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมายถึง พนกังานส่วนตาํบลองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

 5.2 ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีทาํหน้าท่ีเป็นผูน้าํศูนย ์และ
รับผดิชอบการจดักิจกรรมของศูนยพ์ฒันาเดก็ใหด้าํเนินไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

 5.3 ครูผูดู้แลเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมายถึง ผูท่ี้รับผิดชอบดูแลเดก็อนุบาล 3 ขวบ ใน
ความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) ในจงัหวดันนทบุรี 

 5.4 ตวัแทนผูป้กครองและชุมชน หมายถึง ตวัแทนผูป้กครองนกัเรียนชั้นอนุบาล 3 ขวบท่ีอยู่
ในความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) ในจงัหวดันนทบุรี 
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บทท่ี 2 
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 งานวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
สังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบล จงัหวดันนทบุรี” ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

2.1 แนวคิดทฤษฎีและหลกัการเก่ียวกบัประสิทธิผลของการจดัการศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
 2.1.1 ความหมายของประสิทธิผล 
 2.1.2 แนวทางในการประเมินประสิทธิผลของการจดัการศึกษาปฐมวยั 
 2.1.3   การบรรลุวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
 2.1.4   คุณลกัษณะท่ีพงึประสงคข์องผูเ้รียน 
 2.1.5   เกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

2.2 แนวคิดทฤษฎีและหลกัการเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลของศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ 
 2.2.1 นโยบายและแผนการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
 2.2.2 การส่งเสริมสนบัสนุนของผูบ้ริหาร 
 2.2.3 ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
 2.2.4 การจดักิจกรรมพฒันาเดก็ 
 2.2.5 การมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน 

2.3 ขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดั
นนทบุรี 

   2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.4.1 งานวิจยัในประเทศ 
 2.4.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
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2.1 แนวคดิทฤษฎแีละหลกัการเกีย่วกบัประสิทธิผลของการจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
2.1.1 ความหมายของประสิทธิผล  

ฮอย และ มิสเกล ( Hoy and Miskel, 1991) กล่าวว่า ประสิทธิผลการจดัการศึกษา 
หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารการศึกษาสามารถใชภ้าวะผูน้าํเป็นจุดศูนยร์วมในการจดัการศึกษา ทาํให้ครู
และนักเรียนเกิดความพึงพอใจ ส่งผลให้การดาํเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิผลสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ส่วนประสิทธิภาพการจดัการศึกษา หมายถึง การท่ีผูน้าํทางการศึกษาสามารถ
บริหารจดัการภายในโรงเรียน โดยอาศยัหลกั 4 ประการ คือ การปรับตวั (Adaptation) การบรรลุ
เป้าหมาย (Goal Achievement) การบูรณาการ (Integration) และการคงสภาพความสมบูรณ์ของระบบ
ค่านิยม (Latency) จนสามารถบรรลุตามวตัถุประสงคไ์ด ้

กานดา  ตัณฑพนัธ์ (2545, น.15) ก็ได้กล่าวถึงประสิทธิผลในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนไวว้่า ประสิทธิผลการจดัการศึกษา หมายถึง การท่ีสถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาไดบ้รรลุ
เป้าหมายของการจดัการศึกษา คือ ผูส้ําเร็จการศึกษามีคุณสมบติัตรงตามท่ีกาํหนด และมีคุณภาพ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม 

กําธร  ปูรณวัฒนกุล (2550, น.55) กล่าวว่า ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา หมายถึง ผลของความร่วมมือของผูบ้ริหาร คณะครู และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี
ร่วมกนัตามภารกิจ จนบรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ในการจดัการศึกษา คณะครูพึงพอใจกบั
ผลผลิตและการปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษา  

ดวงสมพร  สําราญเริญ (2552, น. 55) สรุปถึงความหมายของประสิทธิผลว่า หมายถึง
ผลสาํเร็จของสถานศึกษาท่ีสามารถดาํเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีวางไวโ้ดยการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทาํให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจและ
ยอมรับ ทั้งน้ีเกิดจากประสิทธิภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีสามารถใช้ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการบริหารเพื่อโนม้นา้วใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานให้เกิดผลตามเป้าหมายท่ีวาง
ไวใ้นการจดัการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2.1.2 แนวทางในการประเมินประสิทธิผลของการจดัการศึกษาปฐมวยั 
 การจดัการศึกษาจดัหลกัการให้สอดคลอ้งกบัวิธีชีวิตสังคมวฒันธรรมตามความเป็นอยู่
จริงของเดก็โดยมีผูใ้หญ่ในชุมชนเป็นผูเ้ช่ือมโยงองคค์วามรู้ต่างๆใหแ้ก่เดก็ทั้งยงัเปิดโอกาสใหเ้ดก็ได้
พฒันาอยา่งเป็นองคร์วม โดยผ่านการเล่นซ่ึงเป็นพฒันาการตามธรรมชาติของเดก็และผ่านกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกบัวยัเดก็เลก็โดยมีผูใ้หญ่เป็นแบบอยา่งท่ีดีของการเรียนรู้ การจดัประสบการณ์ต่างๆในการ
เรียนรู้ท่ีสามารถดาํรงในชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างมีคุณภาพ และมีความสุขซ่ึงตอ้งไดรั้บการประสาน
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ความร่วมมือจากครอบครัวชุมชน และสถานศึกษาแนวทางดงักล่าวขา้งตน้นาํมาสู่การจดัการศึกษา
ปฐมวยัดงัน้ี 

2.1.2.1 การสร้างหลักสูตรท่ี เหมาะสม  การพัฒนาหลักสูตรพิจารณาจากวัยและ
ประสบการณ์ของเด็กโดยเป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้การพฒันาเด็กทุกดา้น ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์จิตใจ
สังคม  สติปัญญา  และลักษณะนิสัยโดยอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์เดิมท่ีเด็กมีอยู่ และ
ประสบการณ์ใหม่ท่ีเดก็จะไดรั้บซ่ึงตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีใหโ้อกาสทั้งเดก็ปกติ เดก็ดอ้ยโอกาส  และเดก็
พิเศษ 

2.1.2.2 การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเดก็  ซ่ึงควรอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม
ดว้ยธรรมชาติ ตอบสนองความตอ้งการ ความสนใจของเด็ก ทั้งภายในและภายนอก  ห้องเรียนตอ้ง
สะอาดปลอดภยั อากาศสดช่ืน ผอ่นคลาย มีโอกาสออกกาํลงักาย และพกัผอ่นมีส่ือท่ีมาจากธรรมชาติ
และวสัดุอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกบัวยัให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้เก่ียวกบัตนเองสภาพแวดลอ้ม
ใกลต้วั และโลกท่ีเดก็อยูร่วมทั้งการอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นในสงัคม 

2.1.2.3 การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก ซ่ึงครูผูดู้แลเด็กตอ้ง
เปล่ียนบทบาทจากผูบ้อกความรู้ หรือสั่งให้เด็กทาํ มาเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก โดยท่ีครูผูดู้แลเด็ก
จะตอ้งยอมรับเห็นคุณค่ารู้จกัและเขา้ใจเด็กแต่ละคนท่ีตนดูแลรับผิดชอบ  เพ่ือจะไดว้างแผนสร้าง
สภาพแวดลอ้มและกิจกรรมต่างๆได้เหมาะสม นอกจากน้ีครูผูดู้แลเด็กจะต้องรู้จักพฒันาตนเอง
ปรับปรุงการใชเ้ทคนิคการจดักิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัเดก็ 

2.1.2.4 การบูรณาการการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอนในระดบัปฐมวยัยดึหลกัการบูร
ณาการ ท่ีวา่หน่ึงแนวคิดเดก็สามารถเรียนรู้ไดห้ลายกิจกรรม หน่ึงกิจกรรมเดก็สามารถเรียนรู้ไดห้ลาย
ทกัษะ และหลายประสบการณ์สาํคญั  จึงเป็นหนา้ท่ีของครูผูดู้แลเดก็ควรวางแผนการจดัประสบการณ์
ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นท่ีหลากหลาย กิจกรรมหลากหลายทกัษะหลากหลายประสบการณ์สําคญั
อยา่งเหมาะสมกบัวยั 

2.1.2.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างครูผูดู้แลเด็กและครอบครัวของเด็ก  เด็กแต่ละคนมีความ
แตกต่างกนัเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มท่ีเดก็เติบโตข้ึนมา ครูผูดู้แลเด็ก พ่อ แม่ และผูป้กครองเด็ก ตอ้งมี
การแลกเปล่ียนขอ้มูลทาํความเขา้ใจพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก ตอ้งยอมรับและร่วมมือกนั
รับผิดชอบ  มีส่วนร่วมในการพฒันาตามหลกัการจดัหลกัสูตรให้บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการร่วมกนั
(กระทรวงมหาดไทย, 2545, น.7 - 10) 

กระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศใชห้ลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั จดัทาํข้ึนโดยยดึหลกัการการจดัการศึกษาปฐมวยัดงัน้ี 
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 1. การสร้างหลกัสูตรท่ีเหมาะสมการพฒันาหลกัสูตรพิจารณาจากวยัและประสบการณ์
ของเด็ก โดยเป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้การพฒันาเดก็ทุกดา้น  ทั้งดา้นร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคม และ
สติปัญญาโดยอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์เดิมท่ีเด็กมีอยู่และประสบการณ์ใหม่ท่ีเด็กจะไดรั้บ  
ตอ้งมีความหมายกบัตวัเด็ก  เป็นหลกัสูตรท่ีใหโ้อกาสทั้งเด็กปกติ เด็กดอ้ยโอกาส  และเด็กพิเศษได้
พฒันา  รวมทั้งยอมรับในวฒันธรรมและภาษาของเดก็  พฒันาเดก็ใหรู้้สึกเป็นสุขในปัจจุบนัมิใช่เพียง
เพ่ือเตรียมเดก็สาํหรับอนาคตขา้งหนา้เท่านั้น 
 2. การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก  สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้จะตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีสนองความตอ้งการความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
ผูส้อนจะตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้ดก็ไดอ้ยูใ่นท่ีท่ีสะอาดปลอดภยั อากาศสดช่ืน ผ่อนคลาย ไม่เครียด
มีโอกาสออกกาํลงักาย และพกัผอ่น มีส่ือวสัดุอุปกรณ์ มีของเล่นท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัวยั ให้เด็ก
มีโอกาสไดเ้ลือกเล่นเรียนรู้เก่ียวกบัตนเอง และโลกท่ีเด็กอยู่ รวมทั้งพฒันาการอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนใน
สังคม  ดงันั้นสภาพแวดลอ้มทั้ งภายในและภายนอกห้องเรียนจึงเป็นเสมือนหน่ึงสังคมท่ีมีคุณค่า
สาํหรับเด็กแต่ละคนจะเรียนรู้ และสะทอ้นให้เห็นว่าบุคคลในสังคม เห็นความสาํคญัของการอบรม
เล้ียงดู และใหก้ารศึกษากบัเดก็ปฐมวยั 
 3. การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก  ผูส้อนมีความสาํคญัต่อ
การจดักิจกรรมพฒันาเดก็อยา่งมาก ผูส้อนตอ้งเปล่ียนบทบาทจากผูบ้อกความรู้ หรือสั่งให้เด็กทาํ มา
เป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดัสภาพแวดลอ้ม ประสบการณ์ และกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการ 
การเรียนรู้ของเดก็ท่ีผูส้อน และเด็กมีส่วนท่ีจะริเร่ิมทั้ง2ฝ่าย โดยผูส้อนจะเป็นผูส้นบัสนุน ช้ีแนะและ
เรียนรู้ร่วมกบัเด็ก  ส่วนเด็กเป็นผูล้งมือกระทาํ เรียนรู้และคน้พบด้วยตนเอง ดงันั้นผูส้อนจะตอ้ง
ยอมรับ เห็นคุณค่า รู้จกัและเขา้ใจเด็กแต่ละคนท่ีตนดูแลรับผิดชอบก่อน เพ่ือจะได้วางแผนสร้าง
สภาพแวดลอ้มและจดักิจกรรมท่ีจะส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างเหมาะสม
นอกจากน้ีผูส้อนตอ้งรู้จกัพฒันาตนเองปรับปรุงใชเ้ทคนิคการจดักิจกรรมต่างๆใหเ้หมาะกบัเดก็ 
 4. การบูรณาการการเรียนรู้การจดัการเรียนการสอนในระดบัปฐมวยั ยึดหลกัการบูรณา
การท่ีว่าหน่ึงแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ไดห้ลายกิจกรรม หน่ึงกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ไดห้ลาย
ทักษะ  และหลายประสบการณ์สําคัญ   ดังนั้ นเป็นหน้า ท่ีของผู ้สอนจะต้องวางแผนการจัด
ประสบการณ์ในแต่ละวนัให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นท่ีหลากหลายกิจกรรม  หลากหลายทักษะ
หลากหลายประสบการณ์สําคญั อยา่งเหมาะสม สมกบัวยัและพฒันาการ เพ่ือให้บรรลุจุดหมายของ
หลกัสูตรแกนกลางท่ีกาํหนดไว ้
 5. การประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเดก็  การประเมินเดก็ระดบัปฐมวยัยดึวิธีการ
สังเกตเป็นส่วนใหญ่ ผูส้อนจะตอ้งสังเกตและประเมินทั้งการสอนของตน และพฒันาการการเรียนรู้

DPU



 14

ของเด็ก ว่าไดบ้รรลุตามจุดประสงค ์และเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่  ผลท่ีไดจ้ากการสังเกตพฒันาการ
จากขอ้มูลเชิงบรรยาย จากการรวบรวมผลงาน การแสดงออกในสภาพท่ีเป็นจริง ขอ้มูลจากครอบครัว
ของเด็ก ตลอดจนการท่ีเด็กประเมินตนเอง หรือผลงาน  สามารถบอกไดว้่าเด็กเกิดการเรียนรู้และมี
ความกา้วหนา้เพียงใด ขอ้มูลจากการประเมินพฒันาการจะช่วยผูส้อนในการวางแผนการจดักิจกรรม
ช้ีให้เห็นความตอ้งการพิเศษของเด็กแต่ละคน ใชเ้ป็นขอ้มูลในการส่ือสารกบัพ่อแม่ ผูป้กครองเด็ก 
และขณะเดียวกนัยงัใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพการจดัการศึกษาใหก้บัเดก็ในวยัน้ีไดอี้กดว้ย 
 6. ความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัครอบครัวของเด็ก  เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกนั
ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มท่ีเด็กเจริญเติบโตข้ึนมา ผูส้อน พ่อแม่ และผูป้กครองของเด็กจะตอ้งมี
การแลกเปล่ียนขอ้มูล ทาํความเขา้ใจพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กตอ้งยอมรับและร่วมมือกนั
รับผดิชอบ หรือถือเป็นหุน้ส่วนท่ีจะตอ้งช่วยกนัพฒันาเดก็ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการร่วมกนั  ดงันั้น
ผูส้อนจึงมิใช่จะแลกเปล่ียนความรู้กบัพ่อแม่ผูป้กครอง เก่ียวกบัการพฒันาเดก็เท่านั้น แต่จะตอ้งใหพ้อ่
แม่  ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการพฒันาดว้ย  ทั้งน้ีมิไดห้มายความให้พ่อแม่ ผูป้กครองเป็นผูก้าํหนด
เน้ือหาหลกัสูตรตามความตอ้งการโดยไม่คาํนึงถึงหลกัการจดัท่ีเหมาะสมกบัวยัเดก็ 
 จากแนวคิดและหลกัการจัดการศึกษาปฐมวยัท่ีสําคญัเก่ียวกบัพฒันาการของเด็กท่ีมี
ความสัมพนัธ์และพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเป็นขั้นตอนไปพร้อมกนัทุกดา้น  แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ี
ยึดให้เด็กไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงดว้ยตวัเด็กเอง ในส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นอิสระเอ้ือต่อการเรียนรู้
และจดักิจกรรมบูรณาการให้เหมาะสมกบัระดบัพฒันาการของผูเ้รียนแต่ละคน โดยถือว่าการเล่น
อยา่งมีจุดมุ่งหมายเป็นหวัใจสาํคญัของการจดัประสบการณ์ใหก้บัเดก็  และแนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรม
และสงัคมท่ีแวดลอ้ม ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การพฒันาศกัยภาพ และพฒันาการของเดก็แต่ละคน 
 จากแนวคิดดงักล่าว  สรุปไดว้่า การประเมินประสิทธิผลของการจดัการศึกษาปฐมวยั 
สามารถประเมินไดห้ลายหลายวิธี หรือจะประเมินผลการจดัการศึกษาตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ กาํหนดไวก้็ไดเ้ช่นกนั แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้
กาํหนดการประเมินผลการจดัการศึกษาออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ การบรรลุวตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พฒันาการของผูเ้รียน และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ซ่ึงในแต่ละดา้นมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 การบรรลุวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัดอยู่กับหน่วยงานหลายส่วน ได้แก่ กรมการพฒันาชุมชน 
กรมการศาสนา กรมอนามยั กรมประชาสงเคราะห์ ซ่ึงแต่ละหน่วยงานมีจุดประสงคใ์นการก่อตั้งศูนย์
เด็กเลก็แตกต่างกนัไป  แต่โดยหลกัใหญ่แลว้ ก็เพื่อเป็นสถานท่ีสาํหรับการดูแลเดก็วยัก่อนเรียนเพ่ิม 
โอกาสให้เด็กไดรั้บความพร้อม มีพฒันาการดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่าง
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เหมาะสมตามวยั เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของผูป้กรองท่ีไม่มีผูเ้ล้ียงดูลูกในช่วงกลางวนั (สํานัก
ส่งเสริมสุขภาพ, 2544, น.2-3 อา้งถึงในสุนรี  ศรีผุดผอ่ง, 2550, น.15)  ต่อมาแนวคิดในการถ่ายโอน
อาํนาจสู่ประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 ไดใ้ห้ความสําคญักบั
การกระจายอาํนาจการปกครองสู่ทอ้งถ่ิน โดยให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอิสระในการกาํหนด
นโยบายการปกครอง การบริหารบุคคล การเงิน และการคลงั มีอาํนาจหน้าท่ีของตนเอง โดยเฉพาะ 
รัฐบาลมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแล เท่าท่ีจาํเป็นภายในกรอบขอบเขตกฎหมาย 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 มีการประกาศใช้พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พุทธศกัราช 2542 ตามมาตรา 16 ไดบ้ญัญติัให้
อาํนาจและหนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกประเภทรับผิดชอบการจดับริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี รวมทั้งการจดัการศึกษาให้เด็กก่อนวยัเรียน ศูนยเ์ด็กเล็กท่ีสังกดัอยู่ตามภาคส่วน
ต่าง ๆ จึงไดมี้การถ่ายโอนภารกิจใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
      ในการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน  มีวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาปฐมวยักาํหนดใหเ้ด็ก
ปฐมวยัไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการ และเตรียมความพร้อมทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา และ
ลกัษณะนิสยัใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ เตม็ตามศกัยภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ
วินยั และมีความพร้อมท่ีจะเขา้รับการศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดก้าํหนดวตัถุประสงคก์ารจดัการศึกษาปฐมวยั ดงัน้ี เด็ก
ทุกคน มีสิทธิท่ีจะไดรั้บการอบรมเล้ียงดู และส่งเสริมพฒันาการ ตลอดจนการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม 
ดว้ยปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเดก็กบัพ่อแม่ เดก็กบัผูเ้ล้ียงดู หรือบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
อบรมเล้ียงดู และใหก้ารศึกษาเดก็ปฐมวยัเพ่ือใหเ้ดก็มีโอกาสพฒันาศกัยภาพตนเองตามลาํดบัขั้นของ
พฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุล และเตม็ตามศกัยภาพ  ดงัน้ี 

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพฒันาการท่ีครอบคลุมเดก็ปฐมวยัทุกประเภท 
2. ยดึหลกัการอบรมเล้ียงดูและใหก้ารศึกษาท่ีเนน้เดก็เป็นสาํคญั โดยคาํนึงถึง ความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเดก็ตามบริบทของชุมชน สงัคมและวฒันธรรมไทย 
 3. พฒันาเดก็โดยองคร์วมผา่นการเล่นและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั 

4. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดาํรงชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างมีคุณภาพ และมี
ความสุข 

5. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพฒันาเดก็ 
 แนวทางดงักล่าวขา้งตน้นาํมาสู่การจดัการศึกษาปฐมวยั ดงัน้ี 

1. การสร้างหลกัสูตรท่ีเหมาะสม การพฒันาหลกัสูตรพิจารณาจากวยัและประสบการณ์ของ
เดก็โดยเป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้การพฒันาเดก็ทุกดา้น ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา
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และลกัษณะนิสัย โดยอยูบ่นพ้ืนฐานของประสบการณ์เดิมท่ีเดก็มีอยู ่ และประสบการณ์ใหม่ท่ีเด็กจะ
ไดรั้บ ซ่ึงตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีใหโ้อกาสทั้งเดก็ปกติ เดก็ดอ้ยโอกาส และเดก็พิเศษ 

2. การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก ซ่ึงควรอยูใ่นสภาพท่ีแวดลอ้มดว้ย
ธรรมชาติ ตอบสนองความตอ้งการ ความสนใจของเดก็ทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน  ตอ้งมีความ
สะอาด ปลอดภยั อากาศสดช่ืน ผอ่นคลาย มีโอกาสออกกาํลงักายและพกัผอ่น มีส่ือท่ีมาจากธรรมชาติ
และวสัดุอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกบัวยั ใหเ้ดก็มีโอกาสเรียนรู้เก่ียวกบัตนเอง สภาพแวดลอ้ม
ใกลต้วั และโลกท่ีเดก็อยู ่ รวมทั้งการอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นในสังคม 

3. การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก ซ่ึงครูผูดู้แลเด็กตอ้งเปล่ียน
บทบาทจากผูบ้อกความรู้หรือสั่งให้เด็กทาํมาเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกโดยท่ีครูผูดู้แลเด็กจะตอ้ง
ยอมรับ เห็นคุณค่า รู้จกั และเขา้ใจเด็กแต่ละคนท่ีตนดูแลรับผิดชอบ เพ่ือจะไดว้างแผน สร้าง
สภาพแวดลอ้มและกิจกรรมต่างๆ ไดเ้หมาะสม  นอกจากน้ี ครูผูดู้แลเด็กจะตอ้งรู้จกัพฒันาตนเอง 
ปรับปรุงการใชเ้ทคนิค การจดักิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัเดก็ 

4. การบูรณาการการเรียนรู้  การจดัการเรียนการสอนในระดบัปฐมวยัยดึหลกัการบูรณาการ
ท่ีวา่ หน่ึงแนวคิด เดก็สามารถเรียนรู้ไดห้ลายกิจกรรม หน่ึงกิจกรรมเดก็สามารถเรียนรู้ไดห้ลายทกัษะ
และหลายประสบการณ์สาํคญั จึงเป็นหนา้ท่ีของครูผูดู้แลเดก็ควรวางแผนการจดัประสบการณ์ใหเ้ดก็
เรียนรู้ผ่านการเล่นท่ีหลากหลายกิจกรรม หลากหลายทกัษะ หลากหลายประสบการณ์สาํคญั อยา่ง
เหมาะสมกบัวยั 

5. การประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเดก็ ครูผูดู้แลเด็กควรสังเกต และประเมินทั้งการ
สอนของตนและพฒันาการการเรียนรู้ของเด็กว่าได้บรรลุตามจุดประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้
หรือไม่ ผลท่ีไดจ้ากการสงัเกต สามารถบอกไดว้่าเดก็เกิดการเรียนรู้และมีความกา้วหนา้เพียงใด ซ่ึงจะ
ช่วยครูผูดู้แลเด็กในการวางแผนการจดักิจกรรม ช้ีให้เห็นพฒันาการของเด็กเป็นรายบุคคล ความ
ตอ้งการพิเศษของเด็กแต่ละคน และยงัใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพการจดัการศึกษา 

6. ความสัมพนัธ์ระหว่างครูผูดู้แลเดก็และครอบครัวของเดก็ เดก็แต่ละคนมีความแตกต่างกนั 
เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มท่ีเดก็เติบโตข้ึนมา ครูผูดู้แลเด็ก พ่อแม่ และ ผูป้กครองเด็ก ตอ้งมีการ
แลกเปล่ียนขอ้มูล ทาํความเขา้ใจพฒันาการ และการเรียนรู้ของเด็ก ตอ้งยอมรับและร่วมมือกนั
รับผดิชอบ มีส่วนร่วมในการพฒันาตามหลกัการจดัหลกัสูตรใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการร่วมกนั 
 พฒันาการของผูเ้รียน 
 ความหมายของพฒันาการ 
 สุชา  จนัทร์เอม (2542, น.12) กล่าวว่า  พฒันาการ หมายถึง การเจริญเติบโตหรือการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างของร่างกาย รวมถึงหน้าท่ีการงานของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายหรือการจดั
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ระเบียบการทาํงานของอวยัวะต่าง ๆ ให้มีความเพิ่มพูนข้ึนทางด้านขนาด และให้มีหน้าท่ีทาํงาน
แตกต่างกนั ซ่ึงหนา้ท่ีของอวยัวะเหล่าน้ีมีความสลบัซบัซอ้นใหท้าํงานร่วมประสานสัมพนัธ์กนั  ใหมี้
ความสามารถ ประสิทธิภาพ จนถึงระดบัวุฒิภาวะสูงสุด การเปล่ียนแปลงยงัรวมถึงการเรียนรู้ และมี
ความหมายคลา้ยคลึงกบัคาํวา่ การงอกงามอีกดว้ย 
 สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ ์(2545, น.27) กล่าวว่า พฒันาการ หมายถึง การเปล่ียนแปลงใน
ตวัมนุษยท์ั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาดา้นการทาํหน้าท่ี และวุฒิภาวะของอวยัวะระบบ
ต่าง ๆ ในด้านโครงสร้าง การจัดระเบียบส่วนต่าง ๆ ของร่างกายรวมทั้งพฤติกรรมท่ีแสดงออกมี
ลกัษณะและทิศทางท่ีแน่นอนสัมพนัธ์กบัเวลา ทาํให้สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ย่างดี มีประสิทธิภาพ ทาํ
ส่ิงท่ียากสลบัซบัซอ้นมากข้ึน ตลอดจนเป็นการเพ่ิมทกัษะใหม่ๆ  
 พรรณทิพย ์ ศิริวรรณบุศย ์(2547) ไดใ้ห้ความหมายของพฒันาการไวว้่า พฒันาการเป็น
ลาํดบัขั้นซ่ึงเดก็ประสบผลสาํเร็จ มีพฒันาการ มีวุฒิภาวะกล่าวคือ เม่ือเดก็นาํพลงัภายนอกท่ีไดม้าจาก
ส่ิงแวดลอ้มมาเช่ือมโยงกบัพลงัภายในคือ วฒิุภาวะจะช่วยใหเ้ดก็มีพฒันาการ 
 ขอบข่ายของพฒันาการเดก็ปฐมวยั 
 พฒันาการดา้นต่างๆของเดก็ปฐมวยั ไดแ้ก่ พฒันาการดา้นร่างกาย  พฒันาการดา้นอารมณ์
จิตใจ  พฒันาการดา้นสังคม  และพฒันาการดา้นสติปัญญา  ซ่ึงพฒันาการดา้นต่างๆของเด็กนั้น ได้
กล่าวไวส้รุปไดด้งัน้ี 

1. พฒันาการทางดา้นร่างกาย 
  เด็กปฐมวยัจะอยูใ่นช่วงอายปุระมาณ 3 – 6 ขวบเดก็ในวยัน้ีมีอตัราพฒันาการดา้น
ร่างกายชา้กว่าตอนอยูใ่นวยัทารก  และเน่ืองจากส่วนต่างๆของร่างกายมีอตัราพฒันาการแตกต่างกนั
โดยเด็กวยัน้ีจะมีความก้าวหน้าเก่ียวกับพฒันาการการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆของร่างกายได้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนความงุ่นง่านในวยัทารกจะหายไปการเติบโตทางสัดส่วนจะเกิดข้ึนอย่างชา้ๆ
ตามลาํดบั การพฒันาดา้นร่างกายใหไ้ดผ้ลดีนั้น เดก็วยัน้ีควรไดว่ิ้งเล่นออกกาํลงักายอยา่งเพียงพอ เพื่อ
ช่วยพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ ส่วนกลา้มเน้ือมดัเลก็เดก็ควรไดรั้บการส่งเสริมให้ทาํกิจกรรมท่ีตอ้งใช้
มือหยบิจบั เช่น เล่นต่อไมบ้ลอ็ก ป้ันดินนํ้ามนั วาดรูป แปรงฟัน ช่วยทาํงานบา้นง่าย ๆ เป็นตน้ 
  วฒันา  ปุญญฤทธ์ิ (2553 น. 97) ไดส้รุปขอบเขตการพฒันาดา้นร่างกายนั้นครอบคลุม
ใน 3 เร่ือง คือ ลกัษณะการพฒันาของกลา้มเน้ือใหญ่ (Gross-motor) กลา้มเน้ือเลก็ (Fine-motor) และ
ประสาทสมัผสั-การเคล่ือนไหว (Perceptual-motor) 
   1. ลกัษณะการพฒันาของกลา้มเน้ือใหญ่ (Gross-motor Development) เป็น
พฤติกรรมเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวของร่างกาย ท่ีแสดงถึงความสามารถในการทาํงานของกลา้มเน้ือ
ใหญ่กลุ่มต่าง ๆ เช่น พฤติกรรมของการทาํงานโดยใชล้าํตวั แขน ขา ในการคืบ คลาน กล้ิง ยนื เดิน ว่ิง 
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กระโดด ขวา้ง ปา โยน ฯลฯ ซ่ึงการเคล่ือนไหวน้ีจะครอบคลุมถึงคุณภาพของพฤติกรรมดว้ย ซ่ึงไดแ้ก่ 
การทาํงานอย่างคล่องแคล่ว ความเร็ว ความว่องไว ความสมดุล ความแข็งแกร่ง ความทนทาน ของ
การใชก้ลา้มเน้ือในการทาํงาน 
   2. ลกัษณะการพฒันาของกลา้มเน้ือ (Fine-motor Development) เป็นการแสดง
พฤติกรรมเก่ียวกบัการทาํงานของร่างกาย ท่ีแสดงถึงความสามารถของกลา้มเน้ือเล็ก เช่น กลา้มเน้ือ
ของใบหน้า มือ น้ิว เข่า เทา้ เป็นตน้ ทั้งน้ีจะครอบคลุมถึงความชาํนาญ ความแคล่วคล่อง แม่นยาํ 
มัน่คง ของการทาํงานของอวยัวะ พฤติกรรท่ีสงัเกตเห็นได ้เช่น การใชมื้อในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาํวนั หรือการเล่นกบัของเล่นต่าง ๆ ท่ีเรียกโดยรวมว่า เป็นทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
นอกจากน้ียงัสามารถสังเกตจากการทาํกิจกรรมเก่ียวกบัการวาด การเขียน การตดั การพบั และ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีมีความสามารถในการปฏิบติัต่างออกไปในอายตุ่าง ๆ  
   3. ลักษณะการพัฒนาขอประสาทสัมผัส-การเคล่ือนไหว (Perceptual-motor 
Development) เป็นการแสดงพฤติกรรมท่ีเกิดจากการทาํงานประสานสัมพนัธ์กนัของอวยัวะกบัการ
เคล่ือนไหวของร่างกาย ซ่ึงเป็นผลท่ีมาจากการท่ีอวยัวะรับสัมผสัไดป้ฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงต่าง ๆ เกิดการ
รับรู้ขอ้มูลและตอบสนองโดยการเคล่ือนไหวร่างกาย การพฒันาของประสาทสัมผสัการเคล่ือนไหว
จึงเป็นการทาํงานของระบบสมองกบัร่างกายท่ีทาํงานสัมพนัธ์กนั ทั้งน้ีการพฒันาดงักล่าวจะปรากฏ
ในระยะสัปดาห์แรกหลงัจากคลอด จากนั้นจะค่อย ๆ พฒันาเป็นลาํดบัตามระดบัวุฒิภาวะและ
ประสบการณ์ท่ีเด็กไดรั้บ การพฒันาของประสาทสัมผสั การเคล่ือนไหว ของเดก็ปฐมวยัจะเก่ียวขอ้ง
กบัการตระหนกัรู้ดา้นมิติสัมพนัธ์ (Body-awareness or spatial awareness) เป็นการท่ีเดก็มีความคิด
ความเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหว่างร่างกายหรือส่วนต่างๆ ของร่างกายของตนกบัวตัถุและส่ิงต่าง ๆ 
ในส่ิงแวดลอ้ม การตระหนกัรู้ดงักล่าวทาํให้เด็กมีการเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ท่ีเกิดจาก
ประสาทสัมผสัรับรู้ขอ้มูลจากส่ิงเร้า ซ่ึงเป็นการทาํงานท่ีประสานสัมพนัธ์กนั นาํมาสู่การตอบสนอง
โดยการเคล่ือนไหว ทั้งน้ีการพฒันาของประสาทสมัผสั การเคล่ือนไหวของเดก็ปฐมวยั ตอ้งไดรั้บการ
ฝึกฝน โดยให้เด็กไดรั้บประสบการณ์ท่ีใชป้ระสาทสัมผสัทางกายในการรับรู้ขอ้มูล เพื่อเป็นพ้ืนฐาน
ของการพฒันาการดา้นอ่ืน ๆ ต่อไป 
  สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ ์(2553, น.116) จดัแบ่งลกัษณะพฒันาการทางร่างกายไว ้2 
ส่วนดงัน้ี 
   1. กลา้มเน้ือใหญ่ เดก็วยัก่อนประถมศึกษาจะมีอตัราการพฒันาเป็นไปตามวยั เช่น
เดก็อาย ุ4 ปี จะสามารถเดินลงบนัไดแบบสลบัเทา้ไดดี้กว่าเดก็อาย ุ3 ปี หรือในการกระโดด เดก็อาย ุ3 
ปี จะกระโดดสองเทา้พร้อมกนั คร้ันอายุ 4 ปี จะสามารถกระโดดดว้ยเทา้ขา้งเดียวและจะกระโดด
สลบัเทา้ได ้เม่ืออาย ุ5 ปี เป็นตน้ไป 
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   2. กลา้มเน้ือเล็ก โดยเฉพาะกลา้มเน้ือมือจะพฒันาอย่างมากเช่นกนั ในการวาด
ภาพตามแบบ เด็กจะวาดรูปวงกลมได้ท่ีอายุ 3 ขวบ วาดรูปส่ีเหล่ียมได้ท่ีอายุ 4 ขวบ และวาดรูป
สามเหล่ียมไดท่ี้อาย ุ5 ขวบ เป็นตน้ 
  การจะพฒันาด้านร่างกายให้ไดผ้ลดีนั้น เด็กวยัน้ีควรไดว่ิ้งเล่นออกกาํลงักายอย่าง
เพียงพอ เพ่ือช่วยพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ ส่วนกลา้มเน้ือเด็ก ควรส่งเสริมให้ทาํกิจกรรมท่ีตอ้งใชมื้อ
หยบิจบั เช่น เล่นต่อไมบ้ลอ็ก ป้ันดินนํ้ามนั วาดรูป แปรงฟัน ช่วยทาํงานบา้นง่าย ๆ เป็นตน้ 
  2. พฒันาการดา้นอารมณ์-จิตใจ  
  พฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ หมายถึง พฒันาการท่ีมีรากฐานมาจากการปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างพอ่ แม่ ลูก ในช่วงแรกเร่ิมของชีวิต เดก็เลก็ ๆ จะแสดงออกทางอารมณ์อยา่งทนัทีและเปิดเผย 
โดยแสดงพฤติกรรมตามความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมา ปัจจัยท่ีทาํให้เด็กเกิดอารมณ์ต่าง ๆ นั้น
เก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มรอบตวัเดก็ และทาํใหเ้ดก็แต่ละคนมีอารมณ์ผนัผวนและซบัซอ้นแตกต่าง
กนั การจดัประสบการณ์และสภาพแวดลอ้มท่ีดีสามารถช่วยให้เด็กมีพฒันาการรับรู้ความรู้สึกของ
ตนเองไปสู่การรับรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้น และการแสดงออกทางอารมณ์ทีเปิดเผยสู่การควบคุมอารมณ์
ของตนเองได ้
  วาโร  เพง็สวสัด์ิ (2547, น.50) กล่าวถึงพฒันาการดา้นอารมณ์จิตใจของเด็กปฐมวยั ว่า
เด็กวยัน้ีมกัจะเป็นคนเจา้อารมณ์หงุดหงิดและโกรธง่ายโมโหร้ายโดยปราศจากเหตุผล มกัจะแสดง
อาการขดัขืนและด้ือดึงต่อพ่อแม่เสมอ เป็นวยัท่ีเรียกว่าชอบปฏิเสธ ซ่ึงเป็นลกัษณะธรรมชาติอย่าง
หน่ึงของมนุษยเ์รียกว่าNegative Stage เม่ือเด็กคบหาสมาคมกบัเพ่ือนๆอารมณ์ดงักล่าวจะค่อยๆ
หายไป ซ่ึงสรุปพฒันาการไดด้งัน้ี 
   1. ความโกรธ อารมณ์โกรธของเด็กวยัน้ีมกัเกิดข้ึนไดง่้ายเน่ืองจากมีส่ิงเร้าหลาย
ประการเขา้มาเร้าใหเ้ดก็โกรธ เช่น ถูกขดัใจเร่ืองของเล่นถูกรังแก 
   2. อารมณ์กลวั เน่ืองจากเด็กวยัน้ีมีสติปัญญาพฒันาข้ึนทาํในหวาดกลวัส่ิงต่างๆ
มากกว่าเดก็วยัเดก็เลก็ เพราะว่ามองเห็นอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนไดก้บัตน 
   3. ความอิจฉาริษยา ความอิจฉาริษยาของเด็กวยัน้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากพ่อแม่พ่ีน้อง
หรือคนเล้ียงหนัไปสนใจและเอาใจใส่นอ้งเลก็มากว่าตน 
   4. ความอยากรู้อยากเห็น เด็กวยัน้ีมีความอยากรู้อยากเห็นและจะสงสัยส่ิงต่างๆ
อยา่งไม่รู้จบส้ินโดยเฉพาะเม่ืออายปุระมาณ 6 ปีเดก็จะถามมากท่ีสุด 
   5. ความรัก ความรักของเด็กวยัน้ีจะเกิดข้ึนกบัตวัเด็กก่อน คือรักตนเองก่อนและ
ต่อมาจึงมีจิตใจรักผูอ่ื้น ในเดก็อาย ุ5 ปีนั้น มารดาจะกลายเป็นศูนยก์ลางของชีวิตในโลกของเดก็  เดก็
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จะชอบอยู่ใกล้ๆ แม่ ติดตามแม่ไปทุกหนทุกแห่ง แต่พออายุ 6 ปีเด็กจะหันมาช่ืนชมและนิยมพ่อ
มากกว่าแม่ 
  สมชาย  อมะรักษ ์ (2542, น.32) กล่าวถึงลกัษณะพฒันาการดา้นอารมณ์ของเด็ก
ปฐมวยัไวด้งัน้ี 
   อาย ุ 3 - 4 ปี อารมณ์ค่อนขา้งหงุดหงิดโมโหง่ายร้องไหเ้ก่งพอใจคนท่ีตามใจและ
ชอบคาํชม 
   อาย ุ4 - 5 ปี ค่อนขา้งด้ือกา้วร้าวชอบทา้ทายผูใ้หญ่ 
   อาย ุ5 - 6 ปี อายง่ายชอบทาํอะไรใหค้นอ่ืนพอใจและชมเชย 
  ดงันั้นลกัษณะพฒันาการทางอารมณ์ของเดก็ปฐมวยั สะทอ้นใหเ้ห็นถึงธรรมชาติของ
เด็กท่ีค่อยๆพฒันาอารมณ์ต่างๆเพ่ิมข้ึน บางอารมณ์จะเกิดข้ึนรุนแรง และเกิดข้ึนถ่ีกว่าเม่ือยงัเลก็ และ
ลดลงเม่ือเด็กโตข้ึน ขณะท่ีบางอารมณ์เกิดข้ึนในลกัษณะท่ีสลบักนั เช่นเด็กอาย5ุ - 6 ขวบจะมี
พฒันาการทางอารมณ์ ดงัน้ี แสดงท่าทีไม่เห็นดว้ยให้เห็นอยู่บา้ง ร้องโอดครวญเวลาสับสน หรือ
ผิดหวงั กระตือรือร้นในบางเร่ือง ยงัแสดงความอยากไดใ้นของของคนอ่ืนบางคร้ังอาจจะเอาไปซ่อน
หรือทาํลายมนัเสีย เวลาเครียดชอบดึงจมูก กดัเลบ็ กระพริบตาถ่ีๆ สั่นหวั หรือทาํเสียงครืดๆในคอ ดูด
น้ิวหัวแม่มือก่อนนอน หรือเวลาเหน็ดเหน่ือยถา้มีความเครียดจากการไปโรงเรียนจะแสดงออกดว้ย
การท้ิงเส้ือผา้ เกาแขนขาจนถลอก นํ้ามูกไหล และสนใจเร่ืองการเกิด การแต่งงาน การตาย 

3. พฒันาการทางดา้นสงัคม 
  พฒันาการทางสังคม เป็นพฒันาการการเรียนรู้ทางสังคมจากความรู้สึกผกูพนัใกลชิ้ด 
ภายในครอบครัว ท่ีตอ้งการพึ่งพิงผูอ่ื้นไปสู่การพึ่งพาตนเอง และการปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น เด็กระดบั
ก่อนประถมศึกษามีความสามารถตามวยัท่ีจะช่วยเหลือตนเองไดดี้ เด็กวยัน้ีเร่ิมพฒันาความรู้สึกเป็น
ตวัของตวัเอง ชอบอิสระมีความมัน่ใจในตนเอง สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวัมากข้ึนและเรียนรู้ท่ีจะสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น แต่การแสดงพฤติกรรมทางสังคมในระยะแรกอาจมีปัญหาเก่ียวกบัการปรับตวั
เขา้กบัผูอ่ื้น เพราะเด็กวยัน้ีจะยึดตนเองเป็นศูนยก์ลาง มีอารมณ์แปรปรวนง่ายๆ ยงัไม่รู้จกัควบคุม
อารมณ์ และยอมรับความคิดความรู้สึกของผูอ่ื้น แต่เม่ือเดก็มีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัเพ่ือนวยัเดียวกนั
หรือผูอ่ื้นมากข้ึน อีกทั้งไดรั้บการปลูกฝังลกัษณะพฤติกรรมท่ีเหมาะสมทางสังคม เด็กย่อมสามารถ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้นและเรียนรู้บทบาทของตนเองในสงัคมไดดี้ยิง่ข้ึน 
  กุลยา  ตนัติผลาชีวะ (2547, น.129) กล่าวว่า เดก็เร่ิมมีพฒันาการทางสังคมมาตั้งแต่วยั
ทารก เม่ือแรกเกิดเด็กชอบสัมผสั มองตามเสียคน ส่งเสียงอืออา ซ่ึงเป็นพฤติกรรมเร่ิมต้นของ
พฒันาการทางสังคม การอุม้ กอด จบั ของพ่อแม่เป็นการถ่ายทอดพฤติกรรมความรู้สึกวฒันธรรม 
และสังคมให้แก่เด็กโดยลาํดบั เด็กจะเรียนท่ีจะตอบสนองพฤติกรรมสัมผสัทั้งทางบวกและทางลบ
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เพ่ือทาํให้ความเขา้ใจดว้ยกลไกการเรียนรู้ในสมองของเด็ก เรียกกระบวนการน้ีว่า การปรับตวัทาง
สังคม (Socialization) ซ่ึงรวมถึงการเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆ 2 ระบบ คือ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเป็น
บวกหรือลบ จากการตอบสนองของพ่อแม่ เช่น การให้รางวลั การลงโทษ และการเรียนรู้จากการ
สงัเกต แลว้เลียนแบบ รูปแบบพฒันาการทางสงัคมของเดก็ 3-6 ปีจึงเป็นดงัน้ี 
   อาย ุ 3-4 ปี เร่ิมตระหนกัในตนเอง เร่ิมท่ีจะรู้หลกัการเขา้หาผูอ่ื้น เร่ิมตระหนกัถึง
ความแตกต่างของเช้ือชาติ จริยธรรม และเพศ เขา้ใจทิศทางและการปฏิบติัตามกฎ มีความรู้สึกต่อบา้น
และครอบครัว แสดงการพ่ึงตนเอง เล่นกบัเพ่ือน และเล่นร่วมกบัเพ่ือน รักการมีเพ่ือนเล่น 
   อาย ุ 5-6 ปี แสดงถึงหลกัการของบทบาทมีเพ่ือนท่ีดีท่ีสุด แต่เป็นช่วยสั้นๆทะเลาะ
กนั แต่โกรธสั้น เร่ิมใหแ้ละรับ  ใคร่ท่ีจะร่วมประสบการณ์ในโรงเรียน เช่ือครูเป็นสาํคญั ตอ้งการเป็น
ท่ีหน่ึง เร่ิมแสดงความเป็นเจา้ของ แต่งตวัเองได ้เล่นเกมได ้เขา้กลุ่มได ้
  กรมวิชาการ (2546 ข, น.124) ไดส้รุปลกัษณะพฒันาการดา้นสังคมของเด็กปฐมวยั
หมายถึง ความสามารถในการสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น มีทกัษะการปรับตวัในสังคม คือสามารถทาํ
หนา้ท่ีตามบทบาทของตน ร่วมมือกบัผูอ่ื้น มีความรับผิดชอบ ความเป็นตวัของตวัเอง และรู้กาลเทศะ
สําหรับเด็ก ความหมายรวมถึงความสามารถในการช่วยเหลือตวัเองในชีวิตประจาํวนั นอกจากนั้น
พฒันาการดา้นสังคมยงัเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการดา้นจิตวิญญาณ คุณธรรม และเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการ
ดา้นสติปัญญา ทาํให้รู้จกัแยกแยะความรับชอบชัว่ดี และความสามารถในการเลือกดาํรงชีวิตในทาง
สร้างสรรคเ์ป็นประโยชนต่์อสงัคมส่วนรวมอีกดว้ย 
  4. พฒันาการทางดา้นสติปัญญา 
  พฒันาการดา้นสติปัญญา เป็นพฒันาการท่ีสาํคญัอีกดา้นหน่ึง เน่ืองจากเด็กปฐมวยัจะ
อยูใ่นขั้นความคิดในส่ิงท่ีเป็นนามธรรม การคิดเชิงเหตุผล คิดแกปั้ญหา คิดสร้างสรรค ์ซ่ึงตอ้งอาศยั
การเรียนรู้ท่ีผ่านการลงมือกระทาํท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน เช่น เรียนรู้ธรรมชาติวตัถุจากการทาํกิจกรรม
กลุ่ม กิจกรรมสาํรวจปฏิบติัทดลองการเรียนรู้ และแสดงความรู้สึกผ่านส่ือวสัดุ ของเล่น และผลงาน
ต่างๆ ซ่ึงการอธิบายเก่ียวกบัส่ิงของ และความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆโดยเดก็ไดพ้ฒันาทกัษะการสังเกต
การจาํแนกเปรียบเทียบ ซ่ึงเป็นกระบวนการกระตุ้นให้เด็กใช้กระบวนการคิดมากว่าเน้นความรู้
ความจาํ  ดงันั้ นวยัเด็กจะมีพฒันาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นไป
ตามลาํดบัขั้นตอนแตกต่างกนั เด็กท่ีอยูใ่นวยัแรกเกิดจนถึงวยัเตาะแตะ เป็นช่วงวยัของการช่วยเหลือ
ตวัเองไม่ได ้ตอ้งอาศยัผูใ้หญ่คอยดูแล เล้ียงดู ทะนุถนอม นบัตั้งแต่ออกจากครรภ์มารดา มาสู่โลก
กวา้ง ต่อมาเร่ิมมีพฒันาการเกิดข้ึนตามลาํดบั นอนควํ่า คลาน นัง่ ยืน เดิน ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 
สังเกต ปรับตวั ดงันั้นถา้ไดรั้บการอบรม ดูแล เล้ียงดู และจดัการศึกษาให้เหมาะสมกบัวยั จะทาํให้
เดก็เติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีศกัยภาพในสงัคมต่อไป 
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  พฒันาการทางสติปัญญาของเด็กปฐมวยันั้น จะมีการเปล่ียนแปลงตามวยัของเด็กแต่
ละคนและมีการพฒันาในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี (สุรางค ์ โคว้ตระกลู, 2541, น.79) 
  1. การเจริญเติบโตของสมองในช่วงปฐมวยั สมองมีการเปล่ียนแปลงและโครงสร้าง
ภายในสมอง มีการเพิ่มจาํนวนและขนาดของเซลลป์ระสาท และเซลล์พี่เล้ียงท่ีทาํหน้าท่ีเล้ียงเซลล์
ประสาทก็มีขนาดใหญ่ข้ึน สมองส่วนหน้าทาํหน้าท่ีควบคุมความสามารถทางสติปัญญา ภาษาพูด 
และการประสานงานการเคล่ือนไหว สมองจะมีประสิทธิภาพมากข้ึนตามอายขุองเดก็ 
  สมองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สมองส่วนขวา และสมองส่วนซ้าย ซ่ึงจะทาํหน้าท่ี
แตกต่างกนั โดยสมองส่วนขวาจะทาํหนา้ท่ีควบคุมอวยัวะซีกซา้ยของร่างกาย และความสามารถอ่ืน 
เช่น การรับรู้ดว้ยประสาทสัมผสั ความคิดเร่ิมสร้างสรรค ์การจดจาํหนา้ตา เป็นตน้ ส่วนสมองซีกซา้ย
จะควบคุมการทาํงานของอวยัวะซีกขวาของร่างกายและความสามารถอ่ืน ๆ เช่น การคิดแบบมีเหตุผล 
การใชภ้าษา พดู เขียน อ่าน การคิดคาํนวณทางคณิตศาสตร์ เป็นตน้ การทาํงานของสมองทั้งสองส่วน
น้ีมีบทบาทเท่าเทียมกนัและเป็นกลไกสาํคญัต่อการพฒันาทางสติปัญญาของเดก็ปฐมวยั 
  2. ความสามารถทางการรู้คิด และความคิดสร้างสรรค ์ความสามารถทางการรู้คิดเป็น
ความรู้ความเขา้ใจต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามหลกัความเป็นจริง เดก็ปฐมวยัมีความสามารถในการรับรู้และ
มีความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ รอบตวัไดม้ากข้ึน 
  พฒันาการทางการรู้คิดของเด็กปฐมวยันั้น อยู่ขั้นความคิดก่อนปฏิบัติการ  แบ่ง
ลกัษณะการรู้คิดออกเป็น 2 ระยะ คือ ช่วงอาย ุ2-4 ปี และช่วงอาย ุ4-7 ปี ช่วงอาย ุ2-4 ปี เดก็ควรจะเร่ิม
พฒันาการใช้ภาษาไดดี้ข้ึนและเรียนรู้การใช้สัญลกัษณ์ (ภาษา) หรือสัญญาณ (ท่าทาง) ในการส่ือ
ความหมายเพ่ิมมากข้ึน ความเขา้ใจส่ิงต่างๆ ของเดก็ เกิดจากการเลียนแบบบุคคลและสภาพแวดลอ้ม
ใกลต้วั ทาํให้เกิดเป็นภาพในใจท่ีเด็กแสดงออกมา เด็กไดรั้บรู้ทางกายภาพไดม้ากกว่าการคิดรู้ดว้ย
ตนเอง ในระยะน้ีเด็กปฐมวยัไม่สามารถคิดอยา่งมีเหตุผลหรือคิดแบบยอ้นกลบัได ้และยึดตนเองเป็น
ศูนยก์ลางของทุกส่ิง โดยเช่ือว่าความคิดของตนเองเป็นใหญ่ท่ีสุด ไม่เขา้ใจความคิดของผูอ่ื้นท่ีอาจจะ
แตกต่างจากความคิดของตนเอง จนกระทัง่ถึงช่วงอายุ 4-7 ปี เด็กจะเร่ิมเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและสภาพแวดลอ้มไดดี้ข้ึน รู้จกัใชส่ิ้งท่ีเป็นตวัแทน การส่ือความคิดภายในจากจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรคต่์าง ๆ ในช่วงปฐมวยัเป็นช่วงอายท่ีุเดก็อยากรู้อยากเห็น ช่างซกัถาม มีลกัษณะเด่น
ในเร่ืองความสนใจ สาํรวจตรวจคน้ส่ิงรอบตวั ชอบเลียนแบบ คิดฝัน และจินตนาการสูง เดก็ในวยัน้ีมี
ความคิดเป็นของตวัเอง รู้จกัคิดริเร่ิม ตลอดจนสามารถผสมผสานความคิดและประสบการณ์เรียนรู้
ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนัท่ีละเลก็ละนอ้ยบงัเกิดเป็นความคิดท่ีกวา้งขวางและซบัซอ้นมากข้ึนตามวุฒิ
ภาวะ การแสดงออกทางความคิดสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยัมีหลายลกัษณะ เช่น ความสามารถทาง
ศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว จงัหวะ และภาษา เป็นตน้ อนันาํไปสู่การทาํความเขา้ใจในความหมาย
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ของส่ิงต่างๆ รอบตวัได้ดีข้ึน สามารถเช่ือมโยงภาพในใจและคาดการณ์บางอย่างล่วงหน้า จาก
ประสบการณ์ซํ้ าๆ ท่ีเกิดได้แม้ว่าเหตุผลจะยงัไม่สมจริงสมจังนัก รู้จักแยกแยะประเภทและจัด
หมวดหมู่ส่ิงของเร่ิมเขา้ใจสภาพเดิมของส่ิงต่าง ๆ เม่ืออายมุากข้ึน เด็กจะเรียนรู้และสามารถทาํความ
เขา้ใจต่อส่ิงต่าง ๆ ด้วยเหตุและผลตามหลกัความเป็นจริงได้มากข้ึนท่ีละเล็กละน้อยจนในท่ีสุด
สามารถคิดดว้ยเหตุผลท่ีซบัซอ้นมากข้ึน 
  3. ทกัษะทางภาษา เดก็ปฐมวยัสามารถพดูจาโตต้อบถ่ายทอดความคิดของตนเองและ
ทาํความเขา้ใจกบัการส่ือความหมายของผูอ่ื้นไดดี้ข้ึน โดยท่ีความสามารถทางการรับรู้ และการรู้คิด
ของเด็กพฒันามากข้ึน ตามสรรถภาพการทาํงานของสมองและระบบประสาท ตลอดจนการเรียนรู้
ของเดก็จากประสบการณ์ท่ีเดก็ไดรั้บในแต่ละวยั ความสามารถทางภาษาไดแ้ก่ ทกัษะการฟัง พดู อ่าน 
เขียน ของเดก็ปฐมวยัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวุฒิภาวะและสภาพแวดลอ้มเป็น
ปัจจยัสาํคญั ซ่ึงการเรียนรู้ดา้นภาษาของเด็กปฐมวยัตอ้งเนน้ท่ีภาษาพดู และการใชภ้าษาไดเ้หมาะสม
กบักาลเทศะ ซ่ึงมีส่วนสําคญัยิ่งต่อการเรียนรู้ของเด็กต่อไป พฒันาการทางภาษาประกอบดว้ยการ
เรียนรู้ ความหมายของคาํใหม่ ๆ ความเขา้ใจประโยคต่าง ๆ ท่ีซับซ้อน ความสามารถในการสร้าง
ประโยคซับซ้อน การขยายความส่ิงท่ีพูดเพื่อส่ือสารให้ผูฟั้งเกิดความเข้าใจ และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีกาํลงัพดู และการใชภ้าษาเพือ่บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการเป็นตน้ 
  4. พฤติกรรมการเรียนรู้และการปรับตัว เด็กปฐมวัยมีพฒันาการด้านการเล่นท่ี
ซบัซ้อนข้ึนตามการรู้คิดและวุฒิภาวะ อนัส่งผลให้เด็กมีการพฒันาความสามารถในการจาํ การรู้คิด 
การใชเ้หตุผล การตีความ จินตนาการ การอนุรักษ ์การจดัแยกประเภทส่ิงของ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
จาํนวนและการแก้ปัญหา เป็นตน้ ตลอดจนประสบการณ์การเรียนรู้สภาพแวดลอ้มรอบตัว ซ่ึง
กระบวนการน้ีจะเป็นตวับ่งช้ีวา่เดก็สามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดดี้หรือไม่เพียงใด  
  ส่วนหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 (2546, น.32-35) ไดก้ล่าวถึง
พฒันาการทางสติปัญญาของเดก็ปฐมวยัไวเ้ป็น 3 ช่วงตามอายขุองเดก็ปฐมวยั คือ  
  เด็กอาย ุ3 ปี มีพฒันาการทางสติปัญญา คือ สามารถสาํรวจส่ิงต่างๆ ท่ีเหมือนกนัและ
ต่างกนัไดบ้อกช่ือของตนเองไดข้อความช่วยเหลือเม่ือมีปัญหาสนทนาโตต้อบ/เล่าเร่ืองดว้ยประโยค
สั้นๆ ไดส้นใจนิทานและเร่ืองราวต่างๆ ร้องเพลง ท่องคาํกลอน คาํคลอ้งจองง่ายๆ และแสดงท่าทาง
เลียนแบบไดรู้้จกัใช้คาํถาม “อะไร” สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่างง่ายๆ และอยากรู้
อยากเห็นทุกอยา่งรอบตวั 
  เด็กอายุ 4 ปีมีพฒันาการทางสติปัญญา คือ สามารถจาํแนกส่ิงต่างๆ ดว้ยประสาท
สัมผสัทั้ง 5 ได ้บอกช่ือและนามสกุลของตนเองได ้พยายามแกปั้ญหาดว้ยตนเองหลงัจากไดรั้บคาํ
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ช้ีแนะ สนทนาโตต้อบ  เล่าเร่ืองเป็นประโยคอยา่งต่อเน่ือง สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมี
รายละเอียดเพิม่ข้ึน และรู้จกัใชค้าํถาม “ทาํไม” 
  เด็กอายุ 5 ปี มีพฒันาการทางสติปัญญา คือ สามารถบอกความแตกต่างของกล่ิน สี 
เสียง รส รูปร่าง จาํแนก และ จัดหมวดหมู่ส่ิงของได้ บอกช่ือ นามสกุล และอายุของตนเองได ้
พยายามหาวิธีแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  สนทนาโตต้อบ  เล่าเป็นเร่ืองราวได ้ สร้างผลงานตามความคิด
ของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มข้ึนและแปลกใหม่ รู้จกัใชค้าํถาม “ทาํไม” “อยา่งไร” เร่ิมเขา้ใจส่ิง
ท่ีเป็นนามธรรม  และนบัปากเปล่าไดถึ้ง 20 
          2.1.4 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัมุ่งให้เด็กมีพฒันาการท่ีเหมาะสมกบัวยั ความสามารถและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้ งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เม่ือเด็กจบ
การศึกษาระดบัปฐมวยั เด็กจะบรรลุตามมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์กาํหนดไวใ้นจุดหมาย 
12 ขอ้ ดงัน้ี (คู่มือหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั, 2547, น.9) 
   1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั และมีสุขนิสยัท่ีดี 

2. กลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน
สมัพนัธ์กนั 

3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
4. มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจท่ีดีงาม 
5. ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักการออกกาํลงักาย 
6. ช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 
7. รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และความเป็นไทย 
8. อยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมใน

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
9. ใชภ้าษาส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 
10.  มีความสามารถในการคิดและการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
11.  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
12.  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 

  คุณลกัษณะตามวยัเป็นความสามารถตามวยัหรือพฒันาการตามธรรมชาติเม่ือเด็กมี
อายุถึงวยันั้นๆ ผูส้อนจาํเป็นต้องทาํความเขา้ใจคุณลกัษณะตามวยัของเด็กอายุ 3–5 ปี เพ่ือนาํไป
พิจารณาจดัประสบการณ์ใหเ้ดก็แต่ละวยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ขณะเดียวกนัจะตอ้งสังเกตเด็กแต่
ละคน ซ่ึงมีความแตกต่างระหว่างบุคคล  เ พ่ือนําข้อมูลไปช่วยในการพัฒนาเด็กให้เต็มตาม
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ความสามารถ และศกัยภาพพฒันาการเดก็ในแต่ละช่วงอาย ุอาจเร็วหรือชา้กวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้และ
การพฒันาจะเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองถา้สังเกตพบว่า เด็กไม่มีความกา้วหน้าอย่างชดัเจนตอ้งพาเด็กไป
ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญหรือแพทย ์เพ่ือช่วยเหลือและแกไ้ข ไดท้นัท่วงที คุณลกัษณะตามวยัท่ีสาํคญัของ
เดก็อาย ุ3-5 ปี มีดงัน้ี(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, น.31-47) 
 1. เดก็อาย ุ3 ปี 
  1.1 พฒันาการดา้นร่างกาย 
    1.1.1 กระโดดข้ึนลงอยูก่บัท่ีได ้
    1.1.2 รับลูกบอลดว้ยมือและลาํตวั 
    1.1.3 เดินข้ึนบนัไดสลบัเทา้ได ้
    1.1.4 เขียนรูปวงกลมตามแบบได ้
    1.1.5 ใชก้รรไกรมือเดียวได ้
  1.2 พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ 
    1.2.1 แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก 
    1.2.2 ชอบท่ีจะทาํใหผู้ใ้หญ่พอใจและไดรั้บคาํชม 
    1.2.3 กลวัการพลดัพรากจากผูเ้ล้ียงดูใกลชิ้ดนอ้ยลง 
  1.3 พฒันาการดา้นสังคม 
    1.3.1 รับประทานอาหารไดด้ว้ยตนเอง 
    1.3.2 ชอบเล่นแบบคู่ขนาน (เล่นของเล่นชนิดเดียวกนัแต่ต่างคนต่างเล่น) 
    1.3.4 เล่นสมมติได ้
    1.3.5 รู้จกัรอคอย 
  1.4 พฒันาการดา้นสติปัญญา 
    1.4.1 สาํรวจส่ิงต่างๆท่ีเหมือนกนัและต่างกนัได ้
    1.4.2 บอกช่ือของตนเองได ้
    1.4.3 ขอความช่วยเหลือเม่ือมีปัญหา 
    1.4.4 สนทนาโตต้อบ เล่าเร่ืองดว้ยประโยคส้ันๆได ้
    1.4.5 สนใจนิทานและเร่ืองราวต่างๆ 
    1.4.6 ร้องเพลง ท่องคาํกลอน คาํคลอ้งจองง่ายๆและแสดงท่าทางเลียนแบบได ้
    1.4.7 รู้จกัใชค้าํถาม “อะไร”  
    1.4.8 สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอยา่งง่ายๆ 
    1.4.9 อยากรู้อยากเห็นทุกอยา่งรอบตวั 
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  2. เดก็อาย ุ4 ปี 
   2.1 พฒันาการดา้นร่างกาย 
     2.1.1 กระโดดขาเดียวอยูก่บัท่ีได ้
     2.1.2 รับลูกบอลไดด้ว้ยมือทั้งสอง 
     2.1.3 เดินข้ึน ลงบนัไดสลบัเทา้ได ้
     2.1.4 เขียนรูปส่ีเหล่ียมตามแบบได ้
     2.1.5 ตดักระดาษเป็นเส้นตรงได ้
     2.1.6 กระฉบักระเฉงไม่ชอบอยูเ่ฉย 
   2.2 พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ 
     2.2.1 แสดงออกทางอารมณ์ไดเ้หมาะสมกบับางสถานการณ์ 
     2.2.2 เร่ิมรู้จกัช่ืนชมความสามารถและผลงานของตนเองและผูอ่ื้น 
     2.2.3 ชอบทา้ทายผูใ้หญ่ 
     2.2.4 ตอ้งการใหมี้คนฟัง คนสนใจ 
   2.3 พฒันาการดา้นสังคม 
     2.3.1 แต่งตวัไดด้ว้ยตนเอง ไปหอ้งส้วมไดเ้อง 
     2.3.2 เล่นร่วมกบัคนอ่ืนได ้
     2.3.3 รอคอยตามลาํดบัก่อน - หลงั 
     2.3.4 แบ่งของใหค้นอ่ืน 
     2.3.5 เกบ็ของเล่นเขา้ท่ีได ้
   2.4 พฒันาการดา้นสติปัญญา 
     2.4.1 จาํแนกส่ิงต่างๆ ดว้ยประสาทสมัผสัทั้ง 5 ได ้
     2.4.2 บอกช่ือและนามสกลุของตนเองได ้
     2.4.3 พยายามแกปั้ญหาดว้ยตนเองหลงัจากไดรั้บคาํช้ีแนะ 
     2.4.4 สนทนาโตต้อบ /เล่าเร่ืองเป็นประโยคอยา่งต่อเน่ือง 
     2.4.5 สร้างผลงานตามความคิดของตนเองโดยมีรายละเอียดเพ่ิมข้ึน 
     2.4.6 รู้จกัใชค้าํถาม “ทาํไม”  
  3. เดก็อาย ุ5 ปี 
   3.1 พฒันาการดา้นร่างกาย 
     3.1.1 กระโดดขาเดียวไปขา้งหนา้อยา่งต่อเน่ืองได ้
     3.1.2 รับลูกบอลท่ีกระดอนข้ึนจากพื้นไดด้ว้ยมือทั้งสอง 
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     3.1.3 เดินข้ึน ลงบนัไดสลบัเทา้ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
     3.1.4 เขียนรูปสามเหล่ียมตามแบบได ้
     3.1.5 ตดักระดาษตามแนวโคง้ท่ีกาํหนด 
     3.1.6 ใชก้ลา้มเน้ือเลก็ไดดี้ เช่น ติดกระดุมผกูเชือกรองเทา้ ฯลฯ 
     3.1.7 ยดืตวั คล่องแคล่ว 
   3.2 พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ 
     3.2.1 แสดงอารมณ์ไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์อยา่งเหมาะสม 
     3.2.2 ช่ืนชมความสามารถและผลงานของตนเองและผูอ่ื้น 
     3.2.3 ยดึตนเองเป็นศูนยก์ลางนอ้ยลง 
   3.3 พฒันาการดา้นสังคม 
     3.3.1 ปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัไดด้ว้ยตนเอง 
     3.3.2 เล่นหรือทาํงานโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
     3.3.3 พบผูใ้หญ่ รู้จกัไหว ้ทาํความเคารพ รู้จกัขอบคุณ เม่ือรับของจากผูใ้หญ่ 
     3.3.4 รับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
   3.4 พฒันาการดา้นสติปัญญา 
     3.4.1 บอกความแตกต่างของกล่ิน สี เสียง รส รูปร่างจาํแนก และ จัด
หมวดหมู่ส่ิงของได ้
     3.4.2 บอกช่ือ นามสกลุ และอายขุองตนเองได ้
     3.4.3 พยายามหาวิธีแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
     3.4.4 สนทนาโตต้อบ  เล่าเป็นเร่ืองราวได ้
     3.4.5 สร้างผลงานตามความคิดของตนเองโดยมีรายละเอียดเพ่ิมข้ึนและ
แปลกใหม่ 
     3.4.6 รู้จกัใชค้าํถาม “ทาํไม” “อยา่งไร”  
     3.4.7 เร่ิมเขา้ใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรม 
     3.4.8 นบัปากเปล่าไดถึ้ง 20  
 

 2.1.5  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 จากคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดบัปฐมวยั มีแนวคิดและทิศทางในการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดบัการศึกษา ปฐมวยั (2-5 ปี)  
1.  ประเมินอิงเกณฑต์ามจุดเนน้ของสถานศึกษา  
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2.  ประเมินจากผลการจดัการศึกษาท่ีเช่ือมโยงสมัพนัธ์กบักระบวนการจดัการศึกษา ซ่ึงหมาย
รวมถึงการจดั การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั การบริหารจดัการศึกษา และการประกนั
คุณภาพภายใน  

3.  ประเมินโดยวิธีการและขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงพฒันาการโดยพิชญ
พิจารณ์ (Peer Review)  

4.  ประเมินโดยการยนืยนัรายงานการประเมินตนเองท่ีถูกตอ้งเช่ือถือได ้ เพ่ือกระตุน้ให้การ
ประกนัคุณภาพ ภายในมีความเขม้แขง็ยิง่ข้ึน  

5.  ลดจาํนวนตวับ่งช้ีและจาํนวนมาตรฐานสาํหรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยถ่ายโอน
ตวับ่งช้ีและ มาตรฐานเก่ียวกบัปัจจยันาํเขา้และกระบวนการใหอ้ยูใ่นระบบการประกนัคุณภาพภายใน 

กลุ่มตวับ่งช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดบัการศึกษาปฐมวยั (2 - 5 ปี)   ตาม

กฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ครอบคลุม

มาตรฐานว่าดว้ย  

มาตรฐานท่ี 1  ผลการจดัการศึกษา  
มาตรฐานท่ี 2 การบริหารจดัการศึกษา  
มาตรฐานท่ี 3 การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
มาตรฐานท่ี 4 การประกนัคุณภาพภายใน  

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะมุ่งศึกษามาตรฐานท่ี 1 ผลการจดัการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยตวับ่งช้ีพื้นฐาน 5 ตวั
บ่งช้ี คือ 

ตวับ่งช้ีท่ี 1 เดก็มีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั  หมายถึง เด็กมีลกัษณะพฤติกรรมท่ีสามารถ
แสดงออกตามขั้นพฒันาการ ดา้นร่างกายไดอ้ย่างเหมาะสมกบัวยั มีการเปล่ียนแปลงลกัษณะทาง
ร่างกายเร่ิมตน้จากส่วนบนไปสู่ส่วนล่าง และ จากแกนกลางไปสู่ส่วนขา้ง รวมถึงการพฒันาทกัษะ
ทางการเคล่ือนไหวร่างกายทัว่ไปไปสู่การเคล่ือนไหวแบบเจาะจง และมีพฤติกรรมท่ีสามารถดูแล
สุขอนามยัและความปลอดภยัของตนเองไดเ้หมาะสมตามวยั 

     ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 เดก็มีสุขภาพกายสมวยั หมายถึง เดก็มีร่างกายสมบูรณ์ แขง็แรง เจริญเติบโต
อยา่งปกติ ระบบต่างๆ ของร่างกายสามารถทาํงานไดอ้ยา่งปกติและมีประสิทธิภาพ 

     ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 เดก็มีสุขนิสัยสมวยั หมายถึง เดก็สามารถดูแลสุขอนามยัและความปลอดภยั
ของตนเองไดเ้หมาะสมตามวยั ซ่ึงจะทาํให้เด็กมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความเป็นระเบียบ 
ปราศจากโรค มีความปลอดภยัและไม่เส่ียงต่ออุบติัเหตุและอุบติัภยัต่างๆ  
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ตวับ่งช้ีท่ี 2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั  หมายถึง เดก็มีลกัษณะพฤติกรรมท่ี
สามารถแสดงออกตามขั้นพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวยั มีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกจากการรับรู้ความรู้สึกทัว่ไปสู่ความรู้สึกท่ีละเอียด
ลึกซ้ึง จากการรับรู้ความรู้สึกของตนเองไปสู่การรับรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้น  

     ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 เดก็มีสุขภาพจิตสมวยั หมายถึง เด็กแสดงถึงสภาวะของจิตใจท่ีมีความสด
ช่ืน แจ่มใส สามารถควบคุมอารมณ์ใหม้ัน่คงเป็นปกติ มีมนุษยสัมพนัธ์และปฏิบติักิจกรรมร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดต้ามวยั 

     ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 เดก็มีสุนทรียภาพสมวยั หมายถึง เดก็แสดงความช่ืนชอบต่อธรรมชาติและ
การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ ตอบสนองต่อศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว แสดงถึงความรู้สึกท่ี
เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ท่ีเด็กไดรั้บการฝึกฝนจนเกิดเป็นทกัษะ ลกัษณะนิสัย และเป็น
รสนิยมในแต่ละบุคคล 

ตวับ่งช้ีท่ี 3 เด็กมีพฒันาการดา้นสังคมสมวยั  หมายถึง เด็กมีลกัษณะพฤติกรรมท่ีสามารถ
แสดงออกตามขั้นพฒันาการดา้นสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวยั สามารถปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ กติกา
ของสงัคมและสถานศึกษาในส่ิงท่ีดีงาม บอกเหตุผลสะทอ้นความเขา้ใจไดว้่าการกระทาํใดถูกหรือผิด 
สามารถติดต่อและสร้างสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และปรับตวัจากการพ่ึงพาผูใ้หญ่ไปสู่การพ่ึงพาตนเอง เพ่ือ
การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดต้ามวยั  

     ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 เด็กมีวินยัและรู้ผิดชอบสมวยั หมายถึง เด็กสามารถปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์
ขอ้บงัคบัของสถานศึกษาในส่ิงท่ีดีงามและสามารถบอกเหตุผลสะทอ้นความเขา้ใจวา่การกระทาํใดถูก
หรือผิดเพ่ือฝึกฝนการดาํเนินชีวิตใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

     ตวับ่งช้ีท่ี 3.2 เด็กสามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมได ้ หมายถึง เด็กสามารถนาํหลกั
ประชาธิปไตยมาใชใ้นวิถีชีวิตประจาํวนัเพ่ือการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยั 

ตวับ่งช้ีท่ี 4 เดก็มีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั หมายถึง เด็กมีลกัษณะพฤติกรรมท่ีสามารถ
แสดงออกตามขั้นพฒันาการด้านสติปัญญาได้อย่างเหมาะสมกบัวยั มีการเปล่ียนแปลงทาง
ความสามารถทางการรู้คิด โดยพฒันาจากการรับรู้ดว้ยประสาทสัมผสัและการรู้จกัคิดเชิงรูปธรรม
ไปสู่ความเขา้ใจในการใชส้ัญลกัษณ์ แลว้จึงรู้จกัคิดเป็นนามธรรม รวมถึงการพฒันาความคิดท่ียึด
ตนเองเป็นศนูยก์ลางไปสู่การคิดท่ีมีเหตุผล  

     ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 เดก็มีความใฝ่รู้สมวยั หมายถึง เดก็รักการอ่านและสนใจใฝ่รู้ในการเรียนรู้ส่ิง
ต่างๆ รอบตวั มีความตอ้งการในการเรียนรู้เร่ืองท่ีตนสนใจ มุ่งมัน่ท่ีจะเรียนรู้อยา่งเหมาะสมตามวยั 

     ตวับ่งช้ีท่ี 4.2 เด็กมีการเรียนรู้ดว้ยตนเองสมวยั หมายถึง เด็กสามารถเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง ในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอิสระ เอ้ือต่อการเรียนรู้ จากกระบวนการท่ีเด็กมี
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ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลและส่ิงแวดลอ้มรอบตวั มีการพฒันาความสามารถในการรับรู้ จดจาํ รู้คิด รู้
เหตุผล และแกปั้ญหาไดต้ามวยั 

     ตวับ่งช้ีท่ี 4.3 เด็กมีทกัษะในการส่ือสารสมวยั หมายถึง เด็กมีความเขา้ใจและใชภ้าษา
ส่ือสารใหผู้อ่ื้นรับรู้และเขา้ใจดว้ยภาษาพดู ท่าทาง สญัลกัษณ์ สามารถสะทอ้นความคิดและความรู้สึก
ภายในของเดก็ไดอ้ยา่งเท่ียงตรง เพ่ือสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเด็กกบับุคคลอ่ืนในสังคมหรือในกลุ่ม
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน  

     ตวับ่งช้ีท่ี 4.4 เดก็มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรคส์มวยั หมายถึง เดก็สามารถสร้าง
ภาพข้ึนในจิตใจ คาดเดาหรือคาดหมายว่าส่ิงนั้นน่าจะเป็นอยา่งไร สามารถคิดไดห้ลากหลายและคิด
ในส่ิงท่ีแปลกใหม่จากเดิม จนนาํไปสู่การคิดคน้ส่ิงประดิษฐ์ท่ีแปลกใหม่ รูปแบบความคิดใหม่ หรือ
กระบวนการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ไดต้ามวยั 

ตวับ่งช้ีท่ี 5 เดก็มีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป หมายถึง เดก็มีทกัษะและความรู้พ้ืนฐานท่ี
สาํคญัสาํหรับการสร้างองคค์วามรู้ตามพฒันาการทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อยา่งเหมาะสมตามวยั  

     ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 เด็กมีทกัษะพ้ืนฐานตามพฒันาการทุกดา้นสมวยั หมายถึง เด็กมีทกัษะท่ี
จาํเป็นสาํหรับการสร้างองคค์วามรู้ ตามพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และ
สติปัญญาสมวยั 

     ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 เด็กมีความรู้พ้ืนฐานสมวยั หมายถึง เด็กมีความรู้พ้ืนฐานท่ีจาํเป็นเก่ียวกบั
ตนเองและเร่ืองราวรอบตวัท่ีสอดคลอ้งกบัวยั ความตอ้งการ และความสนใจของเดก็  

 
2.2 แนวคดิและหลกัการเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

2.2.1 นโยบายและแผนการจดัการศึกษา 
 การศึกษามีความหมายมากสาํหรับคนและสังคม เพราะการศึกษาทาํใหค้นตระหนกัรู้และ

เขา้ใจถึงการดาํรงชีพตน ดูแลตน สร้างตนและสังคมในแต่ละวยัให้เป็นไปอยา่งมีคุณภาพ ดงันั้นการ
จดัการศึกษาไม่ว่าการศึกษาระดบัใดก็ตาม จะมีความหมายกบัคนแต่ละวยัมาก ความยุ่งยาก ความ
ซบัซ้อนของสาระวิชา เน้ือหาของหลกัสูตรจึงแตกต่างกนัไป สาํหรับการศึกษาปฐมวยัมีจุดประสงค์
เพ่ือจดัการศึกษา เป็นบริการดูแลและเล้ียงดูเด็กใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมกบัพฒันาการ พร้อมกนันั้น
ยงัเป็นการให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมการปรับตวัเขา้กบัสังคมเพ่ือทกัษะทางปัญญา และพฒันาการทุก
ดา้นให้กบัเด็กรวมถึงการช่วยเดก็ดอ้ยโอกาส และการใหก้ารศึกษาแก่ผูป้กครอง  เพ่ือการเล้ียงดูเดก็ท่ี
ดี (Essa, 1996: 19-20 อา้งถึงใน กลุยา  ตนัติผลาชีวะ, 2551, น.11-12) 

DPU



 31

 รัฐบาลไดใ้ห้ความสาํคญักบัการจดัการศึกษาปฐมวยั โดยระบุว่า การศึกษาคือ เคร่ืองมือ
สาํคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยเฉพาะการพฒันามนุษยต์ั้งแต่แรกเกิด การพฒันามนุษยอ์ยา่ง
มีประสิทธิภาพจาํเป็นตอ้งเร่ิมแต่ปฏิสนธิ การพฒันาเด็กปฐมวยัจึงเป็นการพฒันาคุณภาพมนุษยท่ี์
ย ัง่ยนืและป้องกนัปัญหาสงัคมไดใ้นระยะยาว ดว้ยความสาํคญัของการพฒันาเดก็ปฐมวยั รัฐบาลจึงให้
ความเห็นชอบนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาเดก็ปฐมวยั (0-5) ปี ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 และ
ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนาํไปเป็นแนวทางปฏิบติัในการพฒันาเด็กปฐมวยั โดยระบุถึงความสําคญั
ของการพฒันาเดก็ปฐมวยัไว ้5 ประการ ดงัน้ี 

2.2.1.1 การพฒันามนุษยอ์ย่างมีประสิทธิภาพ จาํเป็นตอ้งเร่ิมตั้งแต่ปฏิสนธิโดยเฉพาะ
ในช่วงปฐมวยั ซ่ึงเป็นรากฐานของการพฒันาทุกดา้น และเป็นการพฒันาคุณภาพมนุษยท่ี์ย ัง่ยืนและ
ป้องกนัปัญหาสังคมในระยะยาว ทั้งน้ีการพฒันาเด็กให้ครอบครัวเป็นแกนหลกัและมีชุมชน สังคม
เป็นฐาน 

2.2.1.2 ระยะปฐมวยัเป็นวยัท่ีสาํคญั และจาํเป็นท่ีสุดในการพฒันาสมองทั้งน้ีมีทั้งทฤษฎี
และผลการวิจยัดา้นการพฒันาเด็ก แสดงใหเ้ห็นว่า การเล้ียงดูและปัจจยัแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในระยะ
ปฐมวยั สามารถพฒันาและเพิม่ประสิทธิภาพการทาํงานของสมองได ้ดงันั้นการเล้ียงดูอยา่งเหมาะสม
จะมีผลต่อการพฒันาสติปัญญาของมนุษยไ์ด ้

2.2.1.3 องคค์วามรู้และแนวคิดสมยัใหม่พบวา่ โอกาสแห่งการเรียนรู้และอตัราการเรียนรู้
ของมนุษยน์ั้นอยูใ่นระยะปฐมวยัสูงสุด ทั้งน้ีการเติบโตและพฒันาการของสมองอนัเป็นรากฐานของ
การเรียนรู้เร่ิมตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ ์การเติบโตของสมองสูงสุดในช่วง 0-6 ปี โดยมีการสร้างเซลล์
ในปริมาณถึงร้อยละ 90-95 และจะค่อยๆ เติบโตไปจนอายุประมาณ 20-25 ปี ทั้งน้ีการทาํงานของ
สมองซีกซ้ายและขวาจะทาํงานร่วมกนั จากความรู้น้ีนาํไปสู่การออกแบบการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
พฒันาการของสมองดงัท่ีกล่าวมา 

2.2.1.4 เด็กปฐมวยัเป็นระยะท่ีเหมาะสมท่ีสุด ในการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
โดยเฉพาะการพฒันาใหมี้ความรู้ถูกผิด การใหเ้ดก็เรียนรู้การควบคุมตนเอง ควบคุมความโกรธ ความ
ตอ้งการ ฝึกใหรู้้จกัการรอคอย 

2.2.1.5 การพฒันาเดก็ปฐมวยัเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า ทั้งน้ีมีกาวิจยัท่ีแสดงว่า การลงทุนใน
การพฒันามนุษยอ์ย่างเหมาะสมในช่วงวยัเด็ก เป็นการลงทุนท่ีน้อยกว่าค่าใชจ่้ายในการแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนเพราะความไม่มีคุณภาพของประชากรในสงัคม 

 ซ่ึงยุทธศาสตร์การพฒันาเด็กปฐมวยั (0-5) ปี ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 ไดมี้ความมุ่ง
หมายไวว้่า ในปี พ.ศ. 2559 เดก็ปฐมวยัทุกคนไดรั้บและมีการพฒันาท่ีเหมาะสมอยา่งรอบดา้น สมดุล 
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เต็มศกัยภาพ พร้อมทั้งเรียนรู้อยา่งมีความสุข เติบโตตามวยัอยา่งมีคุณภาพ เพ่ือเป็นรากฐานอนัสาํคญั
ยิง่ในการพฒันาเดก็ในระยะต่อๆ ไป 
 หลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 

 การจดัการเรียนการสอนปฐมวยัเป็นการเตรียมความพร้อมสาํหรับเด็ก นกัเรียนจะเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง จากสภาพแวดลอ้ม การกระทาํ การรับรู้จากรูปธรรมมากกว่านามธรรม การได้
รับคาํชมเชย จะช่วยใหเ้กิดความภูมิใจ ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนใหเ้ดก็วยัน้ีมีประสิทธิภาพ ควร
นาํวิชาการต่างๆ มาบูรณาการเขา้ดว้ยกนั เป็นกิจกรรมท่ีไดส้ัดส่วนเหมาะสมกบัความตอ้งการและ
ความสนใจของเดก็ โดยมีครูเป็นผูแ้นะนาํการทาํกิจกรรมต่าง ๆ และใหเ้ดก็เป็นผูท้าํกิจกรรมเอง การ
แบ่งประเภทของการจดักลุ่ม การแก้ปัญหา การใช้ภาษา ตลอดจนเกิดความริเร่ิมสร้างสรรค์ ให้
สามารถจดัการศึกษาปฐมวยัไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยอาศยัผลการวิจยัและทฤษฎีพฒันาการเด็กอย่าง
แทจ้ริง เพือ่ใหเ้ดก็แต่ละคนพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพของตน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543, น. 5-6) 
 จากแนวคิดและหลกัการเก่ียวกบันโยบายและแผน จึงสรุปไดว้่า  มีนโยบายและแผนเป็น
เคร่ืองมือในการส่ือสารใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ครูผูดู้แลเดก็ ผูป้กครอง ชุมชน 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดรั้บรู้และเขา้ใจในการบริหารและจดัการคุณภาพท่ีมีการแสดงเป้าหมาย 
ทิศทางการดาํเนินงานท่ีชดัเจน มีแนวทางปฏิบติัเพ่ือนาํไปสู่ทิศทางท่ีตอ้งการโดยการขบัเคล่ือนท่ียดึ
สถานศึกษาเป็นฐานดว้ยความร่วมมือ ความรับผิดชอบของบุคลากรภายในสถานศึกษาและการกาํกบั
ดูแล ส่งเสริม สนบัสนุนจากหน่วยงานตน้สังกดั 
        2.2.2   การส่งเสริมสนบัสนุนของผูบ้ริหาร 

 การจดัการศึกษาแก่เด็กปฐมวยัในระบบสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรมีบทบาท ดงัน้ี (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547, น.111) 

2.2.2.1  ศึกษาทาํความเขา้หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัและมีวิสยัทศันด์า้นการจดัการศึกษา
ปฐมวยั 

2.2.2.2  คดัเลือกบุคลากรท่ีทาํงานกบัเดก็ เช่น ผูส้อน พ่ีเล้ียง อยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึง
คุณสมบติัหลกัของบุคลากร ดงัน้ี 

  1)  มีวุฒิทางการศึกษาดา้นการอนุบาลศึกษา การศึกษาปฐมวยัหรือผา่นการอบรม
เก่ียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยั 

  2)  มีความรักเดก็ จิตใจดี มีอารมณ์ขนัและใจเยน็ ใหค้วามเป็นกนัเองกบัเดก็อยา่ง
เสมอภาค 

  3)  มีบุคลิกของความเป็นผูส้อน เขา้ใจและยอมรับธรรมชาติของเดก็ตามวยั 
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  4)  พดูจาสุภาพเรียบร้อย ชดัเจนเป็นแบบอยา่งได ้
  5)  มีความเป็นระเบียบ สะอาด และรู้จกัประหยดั 
  6)  มีความอดทน ขยนั ซ่ือสตัยใ์นการปฏิบติังานในหนา้ท่ีและการปฏิบติัต่อเดก็ 
  7)  มีอารมณ์ร่วมกบัเดก็ รู้จกัรับฟัง พิจารณาเร่ืองราวปัญหาต่าง ๆ ของเดก็ และ

ตดัสินปัญหาต่าง ๆ อยา่งมีเหตุผลดว้ยความเป็นธรรม 
  8)  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ 
2.2.2.3  ส่งเสริมการจดับริการทางการศึกษาให้เด็กให้เขา้เรียนอย่างทัว่ถึงและเสมอภาค 

และปฏิบติัการรับเดก็ตามเกณฑท่ี์กาํหนด 
2.2.2.4  ส่งเสริมใหผู้ส้อนและผูป้ฏิบติังานกบัเดก็พฒันาตนเองมีความรู้ความกา้วหนา้อยู่

เสมอ 
2.2.2.5  เป็นผูน้าํในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาโดยร่วมให้ความเห็นชอบ กาํหนด

วิสยัทศัน ์และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องเดก็ทุกช่วงอาย ุ
2.2.2.6  สร้างความร่วมมือและประสานกับบุคลากรทุกฝ่ายในการจัดทาํหลักสูตร

สถานศึกษา 
2.2.2.7  จดัให้มีขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัตวัเด็ก งานวิชาการหลกัสูตร อย่างเป็นระบบ

และมีการประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรสถานศึกษา 
2.2.2.8  สนบัสนุนการจดัสภาพแวดลอ้มตลอดจนส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการ

เรียนรู้ 
2.2.2.9  นิเทศ กาํกบั ติดตามการใชห้ลกัสูตร โดยจดัใหมี้การนิเทศภายในอยา่งมีระบบ 
2.2.2.10   กาํกบัติดตามให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและนาํผลจากการ

ประเมินไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพเดก็ 
2.2.2.11   กํากับ ติดตาม ให้มีการประเมินการนําหลักสูตรไปใช้ เพ่ือนําผลจากการ

ประเมินมาปรับปรุงและพฒันาสาระของหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของเด็ก 
บริบทสงัคมและใหมี้ความทนัสมยั 

จากแนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการส่งเสริมสนบัสนุนของผูบ้ริหาร จึงสรุปไดว้่า  เป็น
การท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สามารถจัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้อย่างมี
ประสิทธิผลสูงสุด เนน้การบูรณาการให้ทุกภาคส่วนร่วมจดัการศึกษาท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ผูเ้รียน โดยมีการคดัเลือกบุคลากรอยา่งเหมาะสม มีการส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการพฒันาตนเองเสมอ มี
การส่งเสริมดา้นขอ้มูลสารสนเทศประการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร มีการกาํกบัติดตามและประเมิน
คุณภาพหลกัสูตร 
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2.2.3  ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
2.2.3.1  ความหมายของภาวะผูน้าํ 

 นกัวิชาการให้ความสนใจเก่ียวกบัภาวะผูน้าํเป็นอย่างมาก  แต่ผูวิ้จยัขอยกมากล่าวเป็น
ตวัอยา่งโดยสงัเขป ดงัน้ี 
 ภารดี  อนันต์นาวี (2552, น.77) สรุปได้ว่า ภาวะผู ้นํา หมายถึง กระบวนการและ
สถานการณ์ท่ีบุคคลหน่ึงได้เป็นท่ียอมรับให้เป็นผูน้าํในกลุ่มและมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของ
สมาชิกในกลุ่มบุคคลนั้น สมาชิกในกลุ่มเช่ือว่ามีความสามารถในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีกลุ่มเผชิญอยู่
ได ้โดยอาศยัอาํนาจหนา้ท่ีหรือการกระทาํของผูน้าํในการชดัจูงหรือช้ีนาํบุคคลอ่ืนใหป้ฏิบติังานสาํเร็จ
ตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
 จอมพงศ ์ มงคลวนิช (2555, น.181) สรุปไดว้่า ภาวะผูน้าํ หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคล
ใดบุคคลหน่ึงหรือมากกว่า พยายามใชอิ้ทธิพลของตนหรือกลุ่มตนกระตุน้ช้ีนาํผลกัดนัให้บุคคลอ่ืน
หรือกลุ่มบุคคลอ่ืนมีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการทาํส่ิงต่าง ๆ ตามตอ้งการ โดยมีความสาํเร็จ
ของกลุ่มหรือองคก์ารเป็นเป้าหมาย 

2.2.3.2  คุณลกัษณะของผูน้าํ 
สุนทร  วงศไ์วศยวรรณและเสน่ห์  จุย้โต (2544, น.152-154, 180-182) ไดก้ล่าวถึง

คุณลกัษณะผูน้าํไวว้า่การท่ีจะเป็นผูน้าํท่ีดีนั้นจะตอ้งมีคุณลกัษณะดงัน้ี  
 1. มีวิสยัทศัน ์(Visionary) การฝันจะทาํใหเ้กิดแรงขบั (Drive) ท่ีจะทาํใหก้า้วสู่ส่ิงท่ีฝันถึง
ความฝันจะนาํไปสู่การกาํหนดจุดหมายปลายทาง (Fends) และสร้างแนวทาง (Means) เพ่ือมุ่งไปสู่
จุดมุ่งหมายปลายทางนั้นผูน้าํท่ีประสบความสําเร็จส่วนใหญ่ลว้นแต่มีความฝันมีวิสัยทศัน์และมอง
การณ์ไกลการมองก่อนคิดก่อนคนอ่ืนยอ่มจะทาํใหส้าํเร็จก่อนคนอ่ืนได ้ 
 2. มีความเขา้ใจลึกซ้ึง (Insightful) ผูน้าํตอ้งมีสายตาแหลมคมชาญฉลาดมองปัญหาอยา่ง
เป็นระบบและรอบดา้นสามารถมองเห็นทะลุขา้งในทุกส่วนความเขา้ใจในงานตั้งแต่งานรากฐานผูน้าํ
ตอ้งรู้จกัทาํงานเองไดทุ้กอยา่งความผดิพลาดจากงานเลก็ๆจะนาํมาซ่ึงความสาํเร็จในงานใหญ่ๆ  
 3. มีความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้ (Reliable/Dependable) ความน่าเช่ือถือซ่ึงเกิดข้ึน
จากการมีความจริงใจอยูเ่สมอกระทาํส่ิงต่างๆอยา่งต่อเน่ืองอยา่เป็นคนใชกุ้ศโลบาย (Manipulation) 
เพ่ือประโยชน์ตนเองต้องสร้างความไวว้างใจให้เกิดข้ึนกับผูท่ี้เก่ียวข้องให้ได้เม่ือใดขาดความ
น่าเช่ือถือความศรัทธาจะลดลงไปทนัทีคาํนึงถึงประโยชนส่์วนรวมมากกวา่ส่วนตวั   
 4. มีอารมณ์ท่ีมัน่คง (Emotionally balance) ผูน้าํท่ีดีตอ้งไม่มีอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายห่อ
เห่ียวและแปรปรวนอยูต่ลอดเวลาตอ้งรู้จกัควบคุมอารมณ์ตอ้งเป็นคนสุขมุเยอืกเยน็  
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 5. มีการปรับตวัเปิดรับการเปล่ียนแปลง (Adaptable/Open to change) ผูน้าํยคุใหม่ตอ้งมี
การปรับตวัและเปิดประตูรับส่ิงใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาด้วยการติดตามสอบถามและเรียนรู้อยู่เสมอ
โดยเฉพาะเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 6. มีความเพียรพยายาม (Persistent) ผูน้าํท่ีดีนั้นตอ้งเป็นคนท่ีเอาจริงเอาจงัยึดมัน่ใน
หลกัการถา้เช่ือว่าส่ิงนั้นคือส่ิงท่ีถูกตอ้งจะพยายามทาํส่ิงนั้นใหไ้ดแ้มว้่าจะมีอุปสรรคมากนอ้ยเพียงใด
กต็าม  
 7. มีการมองโลกในแง่ดี (Optimistic) แปรสภาพปัญหาอุปสรรคให้เป็นโอกาสแห่ง
ความสาํเร็จคนทุกคนมีทั้งส่วนท่ีดีและส่วนท่ีไม่ดีการมองโลกในแง่ดีมกัจะมุ่งเนน้การมองตนเองใน
แง่บวก (Positive mental attitude) พยายามท่ีจะมีการวิเคราะห์จุดแขง็ (Strength) และจุดอ่อน 
(Weakness) ของตนเองแลว้พฒันาในส่ิงท่ียงับกพร่องเสริมจุดแข็งให้ดียิ่งข้ึนกาํหนดเป้าหมายท่ีจะ
กา้วไปสร้างฝันแลว้หาทางสู่ฝันให้เป็นจริงให้ไดก้ารมองโลกในแง่ดีจะทาํใหจิ้ตใจดีส่งผลใหร่้างกาย
ดีมีความสุขใบหนา้ยิม้แยม้อ่ิมเอิบไร้ความกงัวล   
 8. มีความรับผิดชอบ (Accountable) ผูน้าํตอ้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองหรือการมีวินยั
ต่อตนเองซ่ึงวินยัจะช่วยเสริมสร้างสมรรถนะให้ไปสู่ความสําเร็จไดมี้ความรับผิดชอบต่องานและ
องคก์ารความรับผิดชอบหมายถึงความผกูพนัต่อการปฏิบติังานให้บรรลุผลสาํเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมาย
ไวด้ว้ยความกระตือรือร้นและเตม็ใจอยา่งยิง่ผูน้าํตอ้งกลา้ท่ีจะยอมรับทั้งผดิและชอบความรับผิดชอบ
นอกจากจะมีผลต่อตนเองแลว้ยงัตอ้งมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมดว้ยการสร้างความ
สมดุลใหเ้กิดข้ึนไดท้ั้งสามส่วนอนัไดแ้ก่ครอบครัวสังคมและตนเองจึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ต่อผูน้าํ  
 9. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง (Confident acceptation of self) ผูน้าํท่ีดีตอ้งสร้างความ
เช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนกบัตนเองให้ไดเ้พราะว่าความเช่ือมัน่ในตนเองเป็นประตูบานแรกเป็นพลงักระตุน้
ไปสู่ความสาํเร็จในการเป็นผูน้าํความเช่ือมัน่ในตนเองสามารถสร้างไดโ้ดยพยายามอยา่อ่อนนอ้มถ่อม
ตวัเกินไปนกัอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอพยายามเรียนรู้งานทุกอยา่งและพยายามเตือนตวัเราอยูเ่สมอว่าตวั
เรามีความรู้พอท่ีจะนาํผูอ่ื้นไดแ้ละสามารถลิขิตชีวิตตวัเราเองไดแ้ต่ไม่ควรใชค้วามเช่ือมัน่ในตนเอง
ไปทาํลายหรือดูถูกเหยยีดหยามผูอ่ื้น  
 10.  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(Initiating) ผูน้าํยคุใหม่ตอ้งกลา้ท่ีจะคิดส่ิงแปลกใหม่ดว้ย
ตนเองตอ้งใชว้ิธีการคิดแบบประยกุตม์ากกวา่แบบทางตรง 
 สมชาย  เทพแสง (2546, น.12) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะผูน้าํไวว้่าผูน้าํท่ีมีคุณภาพนั้น
จะตอ้งมีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
 1. เป็นผูน้าํวิสัยทศันแ์ละสามารถกระจายวิสยัทศันไ์ปยงับุคคลต่างๆได ้  
 2. ใชห้ลกัการกระจายอาํนาจและการมีส่วนร่วม   
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 3. เป็นผูมี้ความสมัพนัธ์กบับุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคก์ร   
 4. มีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน   
 5. ผูน้าํคุณภาพจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีรู้จกัใช้
ขอ้มูลสถิติในการวิเคราะห์และตดัสินใจ   
 6. ใหก้ารสนบัสนุนและช่วยเหลือลูกนอ้ง   
 7. มีความสามารถในการส่ือสาร   
 8. มีความสามารถในการใชแ้รงจูงใจ  
 9. เป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง  

2.2.3.3  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้าํ 
ภาวะผูน้าํเป็นเร่ืองสาํคญัต่อการบริหารองคก์ารนกัวิชาการในหลายยคุหลายสมยัจึงทุ่มเท

ศึกษาเร่ืองภาวะผูน้าํเป็นจาํนวนมากจนก่อเกิดเป็นแนวคิดและทฤษฎีท่ีคิดและมองในมุมท่ีแตกต่างกนั
มากมายซ่ึงสามารถจดักลุ่มแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เป็น 3 กลุ่ม คือ 1.แนวคิดผูน้าํเชิงคุณลกัษณะ 
(Trait Approach) 2.แนวคิดผูน้าํเชิงพฤติกรรม (Behavioral Approach) 3.แนวคิดผูน้าํเชิงสถานการณ์ 
(Situational Approach) ซ่ึงแต่ละแนวคิดมีเน้ือหาโดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 
 1) แนวคิดผูน้าํเชิงคุณลกัษณะ (Trait Approach) 
 แนวคิดน้ีไดมุ่้งอธิบายบุคลิกลกัษณะของผูน้าํ โดยเช่ือวา่ผูน้าํจะมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างจาก
บุคคลทัว่ไป นกัวิชาการกลุ่มแนวคิดน้ีจึงมุ่งศึกษาคุณสมบติัท่ีแตกต่างดงักล่าวจากการศึกษาผูน้าํท่ีมี
ความโดดเด่นหลายๆ คนสามารถแบ่งคุณสมบติัท่ีคน้พบไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ           1).ลกัษณะทาง
กายภาพ เช่น ความสูง รูปร่างภายนอก อาย ุเป็นตน้   2).ลกัษณะทางความสามารถ เช่นความเฉลียว
ฉลาด ความรู้ ความสามารถในการพูดในท่ีสาธารณะ เป็นตน้    3).ลกัษณะบุคลิกภาพ เช่น การ
ควบคุมอารมณ์และการแสดงออกทางอารมณ์บุคลิกภาพแบบเปิดเผย-เกบ็ตวั เป็นตน้ Bryman (อา้งถึง
ใน HartogและKoopman, 2001 น. 167) แต่กมี็งานวิจยัมากมายท่ีขดัแยง้กนัและกนัจนไม่สามารถพบ
ขอ้สรุปท่ีชดัเจนอีกทั้งยงัมีการศึกษาท่ีพบวา่คุณสมบติัของผูน้าํไม่สามารถใชไ้ดก้บัทุกสถานการณ์อีก
ดว้ย (วิภาดา  คุปตานนท,์ 2544, น.241) 
 2)  ทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงพฤติกรรม (Behavioral Leadership theory Paradigm)  
 เป็นการผสมกนัของคุณลกัษณะ ทกัษะ และพฤติกรรม ท่ีผูน้าํใชใ้นการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผู ้
ตาม โดยมีพฒันาการของทฤษฎีในกลุ่มดงัน้ี (วิโรจน ์ สารรัตนะ, 2555, น.95-100) 
 2.1) แบบภาวะผูน้าํของมหาวิทยาลยัไอโอวา ศึกษาโดย Kurt Lewin และคณะซ่ึงจาํแนก
ออกเป็น 3 แบบ คือ  
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 ผูน้าํแบบอาํนาจนิยม คือ ตดัสินใจดว้ยตนเอง ไม่มีเป้าหมายหรือวตัถุประสงคแ์น่นอน
ข้ึนอยูก้บัว่าตวัผูน้าํเอง คิดถึงผลงานไม่คิดถึงคน  บางคร้ังทาํให้เกิดศตัรูได ้ผูน้าํลกัษณะน้ีจะใชไ้ดดี้
ในช่วงภาวะวิกฤตเท่านั้น ผลของการมีผูน้าํลกัษณะน้ีจะทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่มีความเช่ือมัน่ใน
ตวัเอง และไม่เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 ผูน้าํแบบประชาธิปไตย ใชก้ารตดัสินใจของกลุ่มหรือใหผู้ต้ามมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
รับฟังความคิดเห็นส่วนรวม ทาํงานเป็นทีม มีการส่ือสารแบบสองทาง ทาํใหเ้พ่ิมผลผลิตและความพึง
พอใจในการทาํงาน บางคร้ังการอิงกลุ่มทาํให้ใชเ้วลานานในการตดัสินใจ ระยะเวลาท่ีเร่งด่วน ผูน้าํ
ลกัษณะน้ีไม่เกิดผลดี 
 ผูน้าํแบบอิสระเสรีนิยม ใหอิ้สระกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเตม็ท่ีในการตดัสินใจแกปั้ญหา ไม่มี
การกาํหนดเป้าหมายท่ีแน่นอน ไม่มีหลกัเกณฑ ์ไม่มีระเบียบ จะทาํให้เกิดความขบัขอ้งใจหรือความ
ไม่พอใจของผูร่้วมงานไดแ้ละไดผ้ลผลิตตํ่า  การทาํงานของผูน้าํลกัษณะน้ีเป็นการกระจายงานไปท่ี
กลุ่ม ถา้กลุ่มมีความรับผดิชอบและมีแรงจูงใจในการทาํงานสูง กจ็ะสามารถควบคุมกลุ่มไดดี้มีผลงาน
และความคิดเร่ิมเร่ิมสร้างสรรค ์
 2.2) แบบภาวะผูน้าํของมหาวิทยาลยัมิชิแกน Rensis Likert และสถาบนัวิจยัสังคม 
มหาวิทยาลยัมิชิแกนทาํการวิจยัดา้นภาวะผูน้าํ  โดยแบ่งลกัษณะของผูน้าํเป็น 4 แบบ ซ่ึงสนบัสนุน
แนวคิดการแบ่งขั้วบนเส้นความต่อเน่ืองของ Tannenbaurm& Schmidt คือ  
 แบบใชอ้าํนาจ ผูบ้ริหารใชอ้าํนาจเผดจ็การสูง ไวว้างใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แบบขู่เขญ็มากกว่า
ชมเชย การติดต่อส่ือสารเป็นแบบทางเด่ียวจากบนลงล่าง การตดัสินใจอยูใ่นระดบัเบ้ืองบนมาก  
 แบบใชอ้าํนาจเชิงเมตตา ปกครองแบบพ่อปกครองลูกใหค้วามไวว้างใจผูใ้ตบ้งัคญับญัชา 
จูงใจโดยการให้รางวลั แต่บางคร้ังขู่ลงโทษ ยอมให้การติดต่อส่ือสารจากเบ้ืองล่างสู่เบ้ืองบนไดบ้า้ง 
รับฟังความคิดเห็นจากผูใ้ตบ้งัคญับญัชา และบางคร้ังยอมให้การตดัสินใจแต่อยู่ภายใตก้ารควบคุม
อยา่งใกลชิ้ดจากผูบ้งัคญับญัชา 
 แบบปรึกษาหารือ ผูบ้ริหารจะให้ความไวว้างใจ และการตดัสินใจแต่ไม่ทั้งหมด จะใช้
ความคิดและความเห็นของผูใ้ตบ้งัคญับญัชาเสมอ ใหร้างวลัเพ่ือสร้างแรงจูงใจจะลงโทษนาน ๆ คร้ัง
และใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการติดต่อส่ือสารแบบสองทางจากระดบัล่างข้ึนบนและจาก
ระดับบนลงล่าง การวางนโยบายและการตัดสินใจมาจากระดับบน ขณะเดียวกันก็ยอมให้การ
ตดัสินใจบางอยา่งอยูใ่นระดบัล่าง ผูบ้ริหารเป็นท่ีปรึกษาในทุกดา้น 
 แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ผูบ้ริหารให้ความไวว้างใจ และเช่ือถือผูใ้ต้บงัคบับญัชา 
ยอมรับความคิดเห็นของผูใ้ต้บังคญับัญชาเสมอ มีการให้รางวลัตอบแทน เป็นความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจแก่กลุ่ม มีการบริหารแบบมีส่นร่วม ตั้งจุดประสงคร่์วมกนั มีการประเมินความกา้วหนา้ มี
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การติดต่อส่ือสารแบบ 2 ทาง ทั้งจากระดบับนและระดบัล่าง ในระดบัเดียวกนัหรือในกลุ่มผูร่้วมงาน
สามารถตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารไดท้ั้งในกลุ่มผูบ้ริหารและกลุ่มผูร่้วมงาน 
 2.3) แบบภาวะผูน้าํของมหาวิทยาลยัแห่งรัฐโอไฮโอ ศึกษาภายใต้การนาํของ Ralph 
Stogdill ไดจ้าํแนกพฤติกรรมผูน้าํออกเป็นสองแบบ คือ แบบมุ่งงาน เป็นพฤติกรรมท่ีผูน้าํไดก้าํหนด
บทบาททั้งของตวัเองและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพ่ือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายขององคก์ารโดยเฉพาะบทบาทใน
หนา้ท่ีพ้ืนฐาน เช่น การวางแผน การจดัองคืกร และการส่ังการ เป็นตน้ ซ่ึงไดเ้นน้เร่ืองงานเป็นหลกั 
อีกรูปแบบหน่ึงคือ  แบบมุ่งคน  เ ป็นพฤติกรรมผู ้นํา เ ก่ียวกับการสร้างความไว้วางใจกับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เคารพในความคิดเหน้ มุ่งความเป็นมิตร ติดต่อส่ือสารสองทาง ใหมี้ส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ 
 2.4) ตาข่ายภาวะผูน้าํ ศึกษาโดย Robert R. Blake and Jane S. Mouton และมี Anne 
Adams McCanse มาร่วมดว้ยในภายหลงั และจากการพฒันาสามารถจาํแนกแบบของผูน้าํได ้5 แบบ
หลกัดงัน้ี 
 แบบมุ่งงาน ผูน้าํจะเอาแต่งานเป็นหลกั สนใจคนนอ้ย มีพฤติกรรมแบบเผดจ็การ จะเป็นผู ้
วางแผนกาํหนดแนวทางการปฏิบติั และออกคาํสั่งให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตาม เน้นผลผลิต ไม่
สนใจสมัพนัธภาพของผูร่้วมงาน ห่างเหินผูร่้วมงาน 
 แบบมุ่งคนสูง  ผูน้าํจะเนน้การใชม้นุษยสัมพนัธ์และความพึงพอใจของผูต้ามไม่คาํนึงถึง
ผลผลิตขององค์การ ส่งเสริมให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็นส่วนใหญ่ท่ีมีความสุข นาํไปสู่สภาพการณ์
ส่ิงแวดลอ้มและงานท่ีน่านอยู ่จะมุ่งผลงานโดยไม่สร้างความกดดนัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยผูบ้ริหาร
มีความเช่ือว่าบุคลากรมีความสุขในการทาํงาน การนิเทศในการทาํงานความีเพียงเล้กน้อย ไม่
จาํเป็นตอ้งมีการควบคุมในการทาํงาน ลกัษณะคลา้ยการทาํงานในครอบครัวท่ีมุ่งเน้นความพึงพอ
ใจความสนุกสานในการทาํงานของผูร่้วมงาน เพือ่หลีกเล่ียงการต่อตา้นต่าง ๆ 
 แบบมุ่งงานตํ่ามุ่งคนสูง ผูบ้ริหารจะสนใจคนและสนใจงานน้อยมากใช้ความพยายาม
เพียงเล็กน้อยเพ่ือให้งานดาํเนินไปตามท่ีมุ่งหมาย และคงไวซ่ึ้งสมาชิกภาพขององค์การผูบ้ริหารมี
อาํนาจในตนเองตํ่า มีการประสานงานกับผูใ้ต้บังคบับัญชาน้อยเพราะขาดภาวะผูน้ และมักจะ
มอบหมายใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํเป็นส่วนใหญ่ 
 แบบทางสายกลาง ผูบ้ริหารหวงัผลงานเท่ากบัขวญัและกาํลงัใจของผูป้ฏิบติังาน ใชร้ะบบ
ราชการท่ีมีกฏระเบียบแบบแผน ผลงานไดจ้ากการปฏิบติัตามระเบียบ โดยเนน้ขวญั ความพึงพอใจ 
หลีกเล่ียงการใช้กาํลงัและอาํนาจ ยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนตามความคาดหวงัของผูบ้ริหาร มีการจดัตั้ ง
คณะกรรมการในการทาํงานหลีกเกล่ียงการทาํงานท่ีเส่ียงเกินไป มีการประนีประนอมในการจดัการ
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กบัความขดัแยง้ ผูร่้วมงานคาดหวงัว่าผลประโยชนมี์ความเหมาะสมกบัการปฏิบติังานท่ีไดก้ระทาํลง
ไป 
 แบบทาํงานเป็นทีม ผูบ้ริหารใหค้วามสนใจทั้งเร่ืองงานและขวญักาํลงัใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
คือ ความตอ้งการขององคก์ารและความตอ้งการของคทาํงานจะไม่ขดัแยง้กนั เนน้การทาํงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรยากาศในการทาํงานสนุก ผลสาํเร็จของงานเกิดจากความรู้สึกยดึมัน่ของผูป้ฏิบติัใน
การพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัระหว่างสมาชิก สัมพนัธภาพระหว่างผูบ้ริหารกบัผูต้าม เกิดจากความ
ไวว้างใจเคารพนบัถือซ่ึงกนัและกนั ผูบ้ริหารแบบน้ีเช่ือ ตนเป็นเพียงผูเ้สนอแนะหรือใหค้าํปรึกษาแก่
ผูใ้ต้บังคบับัญชาเท่านั้ น อาํนาจการวินิจฉัยสั่งการและอาํนาจการปกครองบังคับบัญชายงัอยู่ท่ี
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการยอมรับความสามารถของแต่ละบุคคล ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการ
ทาํงาน 
 3) ทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงสถานการณ์ (Contingency Theories of Leadership) 
 ความล้มเหลวของทฤษฎีคุณลักษณะ และพฤติกรรมศาสตร์ทาํให้เกิดการคาดหวงั
ประสิทธิผลของผูน้าํซ่ึงมีมากกว่าคุณสมบติัดา้นเฉพาะตวั หรือพฤติกรรม ผูว้ิจยัไดศึ้กษาถึงการนาํ
รูปแบบลกัษณะผูน้าํต่างๆไปใชบ้ริหารในสถานการณ์จริง มีปัจจยัหลายประการท่ีทาํให้การบริหาร
บรรลุเป้าหมายท่ีตั้ งไว  ้แต่ละสถานการณ์เหมาะกับรูปแบบหน่ึงหรือประสมประสานกันหลาย
รูปแบบจึงจะทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการบริหารงาน ฉะนั้นจะไม่สามารถสรุปไดว้า่ผูน้าํแบบใดดี
ท่ีสุด สถานการณ์ท่ีกล่าวถึงน้ีเป็นลกัษณะงานท่ีมีความสลบัซบัซอ้นของโครงสร้างเทคโนโลยท่ีีใชใ้น
การทาํงาน 
 นอกจากน้ียงัพบอีกว่าแนวปฏิบติัของกลุ่มแบบผูน้าํปัจจยัภายนอกองคก์รความเครียดต่อ
สภาพบรรยากาศเหล่าน้ีมีอิทธิพลทั้งส้ิน การศึกษาปัจจยัมีผลต่อภาวะผูน้าํแบบต่างๆมีความสาํคญัเพ่ือ
สร้างให้เกิดประสิทธิภาพในงานหากทราบว่าบุคลิกภาพเป็นปัจจัยท่ีจะทาํให้เกิดการเป็นผูน้าํท่ี
สามารถบริหารงานต่างๆให้ดีก็สามารถสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาบุคลิกภาพเพราะมีความเช่ือว่า
บุคลิกภาพท่ีดีจะทาํใหเ้กิดการตดัสินใจท่ีดีข้ึน การศึกษาปัจจยัต่างๆของการใชภ้าวะผูน้าํท่ีเหมาะสม
จึงยงัไม่มีท่ีส้ินสุดและจาํเป็นตอ้งทาํการวิจยัเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างความรู้อนัจะเป็นประโยชน์ในการ
นาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 3.1 )  ทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงสถานการณ์ของ (Fiedler and Chemer 1974, pp. 73) 
 เป็นผูศึ้กษาความเก่ียวขอ้งของสถานการณ์กบัภาวะผูน้าํและไดน้าํเสนอรูปแบบผูน้าํตาม
สถานการณ์ (Contingency Model of Leadership) แนวคิดของฟีดเลอร์นั้นแตกต่างจากแนวคิด
เก่ียวกบัภาวะผูน้าํอ่ืนๆโดยจะพิจารณาว่าผูน้าํตอ้งมุ่งใหค้วามตอ้งการส่วนบุคคลไดรั้บการตอบสนอง
และมุ่งใหอ้งคก์รไดบ้รรลุเป้าหมายดว้ย ซ่ึงฟีดเลอร์ไดก้าํหนดหลกัการพ้ืนฐานของทฤษฎีไว ้คือแบบ
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ภาวะผูน้าํถูกกาํหนดจากระบบแรงจูงใจของผูน้าํ (Motivational System) และประสิทธิผลของผูน้าํ
ข้ึนอยู่กบัแบบของผูน้าํและสถานการณ์ท่ีเอ้ือต่อผูน้าํ นั่นคือการปฏิบติังานของกลุ่มจะข้ึนอยู่กบั
แรงจูงใจของผูน้าํรวมทั้งการควบคุมและอิทธิพลของผูน้าํในสถานการณ์ต่างๆ ดงันั้นตวัแปรหลกัใน
ทฤษฎีของฟีดเลอร์จึงประกอบดว้ยแบบภาวะผูน้าํ (Leadership Style) สถานการณ์ท่ีเอ้ือต่อผูน้าํ 
(Situation Favorableness) และประสิทธิผลของผูน้าํ (Effectiveness of a Leader) 
 3.2)  ทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงสถานการณ์ของ Hersey และ Blanchard 
 ทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงสถานการณ์ของ Hersey และ Blanchard ไดศึ้กษาถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างแบบภาวะผูน้าํท่ีมีประสิทธิผลและระดบัวุฒิภาวะของผูต้ามโดยมีสมมุติฐานเบ้ืองตน้ของ
ทฤษฎี ว่าประสิทธิผลของผูน้าํข้ึนอยูก่บัความสอดคลอ้งท่ีเหมาะสมของพฤติกรรมผูน้าํและวุฒิภาวะ
ของกลุ่มหรือบุคคล (Howell and Avolio, 1993, pp. 891-902) ซ่ึงปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูน้าํและวุฒิ
ภาวะของผูป้ฏิบติังานน้ีเป็นส่วนท่ีนาํมากาํหนดเป็นแบบของภาวะผูน้าํ 4 แบบ คือ แบบท่ี 1 ภาวะผูน้าํ
แบบสั่งการ เป็นพฤติกรรมผูน้าํท่ีตอ้งการเนน้การทาํงานสูงแต่ความสัมพนัธ์ตํ่าและจะใชไ้ดอ้ย่างมี
ประสิทธิผลเม่ือผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีแรงจูงใจและความสามารถนอ้ย  แบบท่ี 2 ภาวะผูน้าํแบบ
เสนอแนะเป็นพฤติกรรมผู ้นําท่ีเน้นการทํางานสูงและความสัมพนัธ์สูงด้วยและใช้ได้อย่างมี 
ประสิทธิผลเม่ือผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีแรงจูงใจและความสามารถในระดบัปานกลาง  แบบท่ี 3 ภาวะผูน้าํ
แบบสนบัสนุนเป็นพฤติกรรมผูน้าํท่ีตอ้งการเนน้การทาํงานตํ่าแต่เนน้ความสัมพนัธ์สูงและใชไ้ดอ้ยา่ง
มีประสิทธิผลเม่ือผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความสามารถระดบัปานกลางแต่มีแรงจูงใจตํ่า  และ แบบท่ี 4 
ภาวะผูน้าํแบบมอบอาํนาจเป็นพฤติกรรมผูน้าํท่ีเนน้การทาํงานตํ่าและความสัมพนัธ์ตํ่าดว้ยใชไ้ดอ้ยา่ง
มีประสิทธิผลเม่ือผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความสามารถและแรงจูงใจสูง 
 3.3)  ทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงบารมี (Charismatic Leadership) ผูน้าํบารมี เป็นแนวคิดท่ีมี
การศึกษากนัมานานโดยนกัสังคมวิทยานามกระเด่ืองคือ Max Weber (1947) ซ่ึงไดจ้าํแนกอาํนาจ
หนา้ท่ี (Authority)ว่าเกิดจากสามดา้นดว้ยกนั คือ ดา้นประเพณี (Traditional Domination) ดา้น
เหตุผล-กฎหมาย (Rational-legal Domination) และดา้นบารมี (Charismatic Domination) สาํหรับ
การศึกษาเร่ืองผูน้าํบารมี ในระยะแรกผูศึ้กษามีแนวโน้มท่ีจะระบุลกัษณะเฉพาะของผูน้าํบารมีท่ี
แตกต่างจากผูน้าํธรรมดาทัว่ไปและวิธีการตลอดจนพฤติกรรมผูน้าํท่ีช่วยให้บรรลุประสิทธิผลดา้น
นกัวิชาการท่ีศึกษาองคก์ารในระยะแรกไม่ให้ความสําคญักบัผูน้าํบารมีมากนัก จวบจนกระทัง่เม่ือ
ทศวรรษท่ี 1980s ภายหลงัท่ีสถานการณ์ของโลกมีความซับซ้อนและมีพลวตัสูง มีการแข่งขนัสูง
ระหว่างองคก์ารต่างๆ ทาํให้บางองคก์ารรุ่งเรือง บางองค์การล่มสลาย ส่งผลให้องค์การตอ้งมีการ
ปรับตวัอยา่งรุนแรงทั้งในระดบัปัจเจกชน ผูป้ฏิบติังาน และโครงการองคก์าร และภาวะผูน้าํเชิงบารมี
ดูเหมือนจะไดรั้บการยอมรับว่าเป็นปัจจยัท่ีอธิบายความเปล่ียนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนท่ีเกิด

DPU



 41

ข้ึนกบัองคก์ารไดเ้ป็นอยา่งดีจึงทาํให้นกัวิชาการในระยะหลงัหนักลบัมาศึกษาภาวะผูน้าํเชิงบารมีกนั
เป็นจาํนวนมาก (Pillai and Meindl, 1998, pp.643-644) 
 3.4 ) ทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) Bass(1985) นิยาม
ผูน้ําการเปล่ียนแปลงจะกระตุ้นให้ผูต้ามมองส่ิงต่างๆอย่างรอบด้านและเช่ือมโยงเพ่ือให้เห็น
ประโยชน์และความสําเร็จขององค์การอยู่เหนือผลประโยชน์ส่วนบุคคลรวมทั้ งตระหนักถึง
ความสามารถและสวสัดิการของผูต้ามดว้ยดงันั้นผูน้าํการเปล่ียนแปลงจึงสามารถสร้างผลกระทบต่อผู ้
ตามไดอ้ย่างลึกซ้ึง สําหรับในระดบัองค์การผูน้าํจะเปล่ียนแปลงวิสัยทศัน์ยุทธศาสตร์วฒันธรรม
ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมและเทคโนโลยีให้กับองค์การภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงมี 4 
องคป์ระกอบคือ 
 องคป์ระกอบท่ี 1 บารมีหรือการใชอิ้ทธิพลเชิงอุดมคติ บารมีในทศันะของ Bass และ
Avolioมิใช่เป็นคุณลกัษณะพิเศษแบบดั้งเดิมท่ีอิงอยู่กบัพลงัท่ีเหนือธรรมชาติของผูน้าํ ซ่ึงผูกติดกบั
ผูน้าํทางศาสนา สังคม หรือการเมืองอีกต่อไป แต่เป็นแนวความคิดท่ีอธิบายการตอบสนองทาง
อารมณ์ของสมาชิกในองคก์ารภายใตบ้รรยากาศหรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานและความ
เช่ือถือศรัทธา และความเช่ือมัน่ของสมาชิกต่อค่านิยมหลกัการและอุดมคติของผูน้าํซ่ึงจะส่งผลให้
สมาชิกมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานไดม้ากกว่าเป้าหมายท่ีตั้งเอาไว ้ผูน้าํบารมีจะแสดงออกถึงความ
เช่ือและค่านิยมเก่ียวกบัหลกัการท่ีตนเองยึดถือต่อสมาชิกอย่างชดัเจน ค่านิยมท่ีสําคญั เช่น ความ
ซ่ือสัตยต์รงไปตรงมา ยึดมัน่ในหลกัการ และการยึดมัน่ในความยุติธรรม เป็นต้น ผูน้าํบารมีเน้น
ความสําคญัของเป้าประสงค์ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ความผูกพนัต่อผลสืบเน่ืองเชิงจริยธรรม ในการ
ตดัสินใจเสนอค่านิยมท่ีสาํคญัท่ีสุดในการปฏิบติังานแก่สมาชิก เนน้การสร้างความเช่ือถือศรัทธาโดย
แสดงให้ผูต้ามเห็นถึงการมีมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีสูงของตนเอง และทาํตวัเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู ้
ตาม แสดงออกถึงความกลา้หาญทางจริยธรรม และจุดยืนอย่างชดัเจนต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวมทั้ ง
เสียสละตนเองเพ่ือประโยชน์ของกลุ่มหรือองค ์ การจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาทาํให้ผูน้าํบารมี
ไดรั้บความช่ืนชมและศรัทธาจากผูต้ามในฐานะท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีผูต้ามปรารถนาปฏิบติัตาม ทาํให้ผู ้
ตามเกิดความภาคภูมิใจท่ีอยูภ่ายใตก้ารนาํของผูน้าํ เกิดความจงรักภกัดีต่อตวัผูน้าํ มีความเช่ือมัน่ในตวั
ผูน้าํและทิศทางท่ีผูน้าํได้ช้ีนาํพวกเขา และผูต้ามจะปฏิบติังานในแนวทางท่ีจะนาํไปสู่การบรรลุ
เป้าประสงคร่์วมขององคก์าร 
 องคป์ระกอบท่ี 2 การจูงใจเพ่ือสร้างแรงดลใจ ในระยะแรกนกัวิชาการจาํนวนหน่ึงตั้ง
คาํถามว่าภาวะผูน้าํแบบจูงใจเพ่ือสร้างแรงดลใจแตกต่างจากผูน้าํบารมีอย่างไร เพราะผูน้าํบารมีก็มี
แนวโน้มท่ีมีความสามารถในการสร้างแรงดลใจแก่ผูต้ามไดเ้ช่นเดียวกนั  อย่างไรก็ตาม Downton 
(1973) พยายามแยกแยะความแตกต่างของภาวะผูน้าํทั้งสองประเภทวา่ ข้ึนอยูก่บัการยอมรับและความ
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ยินยอมของผูต้าม หากผูต้ามยอมรับในปรัชญา ความเช่ือ ค่านิยม และแนวคิดของผูน้าํก็จะเป็นภาวะ
ผูน้าํแบบสร้างแรงดลใจ ตรงกนัขา้มหากผูต้ามยดึติดกบัตวัตนคุณลกัษณะและบุคลิกภาพของผูน้าํก็
จะเป็นภาวะผูน้าํเชิงบารมี ถึงกระนั้น Bass (1990) ไดก้ล่าวเพ่ิมเติมว่าการแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างภาวะผูน้ําบารมีและภาวะผูน้ําแบบสร้างแรงดลใจเป็นเร่ืองท่ีสามารถทาํได้ในระดับ
แนวความคิดแต่ในระดบัปฏิบติัเชิงประจกัษน์ั้นเป็นเร่ืองท่ีมีความยากลาํบากในการแยกแยะ ในความ
เป็นจริงผูน้าํเชิงบารมีมีแนวโนม้ท่ีจะใชก้ารสร้างแรงดลใจสูง แมว้่าผูน้าํแบบจูงใจเพ่ือสร้างแรงดลใจ
อาจจะไม่ใช่ผูน้าํบารมีกต็ามพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการนาํโดยใชภ้าวะผูน้าํแบบจูงใจเพื่อสร้างแรง
ดลใจ ไดแ้ก่การถ่ายทอดวิสัยทศัน์ขององค์การหรือชุมชนให้ผูต้ามเห็นไดอ้ย่างกระจ่างว่าจะเป็น
อยา่งไรในอนาคต ผูน้าํจะกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละมาตรฐานระดบัสูงในการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นการ
ท้าทายความสามารถของสมาชิก และผูน้ําจะสร้างจิตสํานึกท่ีแข็งแกร่งแก่ผูต้ามในการยึดกุม
เป้าประสงคใ์หม้ัน่คงมีการใชส้ัญลกัษณ์และภาษาอยา่งชาญฉลาด เพ่ือถ่ายทอดความคิดและปลุกเร้า
อารมณ์ความรู้สึกของผูต้าม อธิบายความหมาย และความสําคญัของการกระทาํท่ีกาํหนดไวร้ะบุ
เหตุผลว่า ทาํไมผูต้ามจะประสบความสาํเร็จ สามารถรักษาความสงบเยอืกเยน็ของจิตใจยามเผชิญหนา้
กบัวิกฤติการณ์โดยการแสดงออกถึงการมองโลกในแง่ดี และมีความกระตือรือร้นในการรับมือ และ
จดัการกบัปัญหา ผูน้าํยงัเรียกร้องผูต้ามให้กระทาํในส่ิงท่ีมีนยัสําคญัต่อความสาํเร็จขององคก์าร เนน้
ย ํ้าถึงชยัชนะและการพิชิตคู่แข่ง ช้ีใหเ้ห็นว่าอนาคตท่ีดีกว่าจะสามารถบรรลุไดโ้ดยการสนบัสนุนให้
กาํลงัใจ ยกระดบัความคาดหวงั และแสดงความเช่ือมัน่ต่อผูต้าม ว่าพวกเขาสามารถปฏิบติังานให้
บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงดูเหมือนว่าจะไม่สามารถบรรลุไดใ้นอดีตรวมทั้งถ่ายทอดแนวทางและวิธีการใน
การบรรลุเป้าหมายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตการจดัการ และการตีความเพ่ือสร้างความหมายใหม่แก่
เป้าหมาย และแนวทางการทาํงานเป็นวิธีการท่ีผูน้าํใชใ้นการสร้างแรงดลใจแก่ผูต้ามซ่ึง Cameron 
และ Ulrich (1986) ไดเ้สนอเอาไวว้่าผูน้าํจะใชก้ารเปรียบเทียบกบักลุ่มอา้งอิงท่ีหลากหลายในการ
สร้างความหมายและคุณค่าใหม่ให้เกิดข้ึนในองคก์าร เช่น เราสามารถทาํไดดี้กว่าคู่แข่งทั้งหมดของ
เราหรือเราสามารถประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 
 องคป์ระกอบท่ี 3 การกระตุน้ทางปัญญา เป็นการท่ีผูน้าํแสดงพฤติกรรมโดยการตั้งคาํถาม 
กบัฐานคติความเช่ือ แนวทาง และวิธีการปฏิบติัเดิมกบัผูต้าม พร้อมทั้งกระตุน้และสนบัสนุนการใช้
มุมมองและวิธีการใหม่ๆในการดาํเนินงาน และแก้ปัญหา สนับสนุนการแสดงความคิดเห็นและ
เหตุผลอยา่งเป็นระบบ และสนบัสนุนใหแ้สดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากผูน้าํ    
 องคป์ระกอบท่ี 4 การคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล การใชภ้าวะผูน้าํแบบคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล
นั้น ผูน้าํจะให้การสนบัสนุนทางสังคมและอารมณ์แก่ผูต้าม แสดงออกถึงความห่วงใยสวสัดิการและ
สวสัดิภาพของผูต้าม โดยพิจารณาว่าผูต้ามมีความตอ้งการอะไรบ้าง และสามารถตอบสนองได้
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อย่างไร  การใส่ใจกบัความสามารถในการทาํงานของผูต้ามส่งผลให้พวกเขาปฏิบัติงานได้เต็ม
ศกัยภาพท่ีมีอยู ่ผูน้าํจะไม่กีดกนัความกา้วหนา้ของผูต้ามและบัน่ทอนความเช่ือมัน่ในการทาํงานของผู ้
ตาม โดยการสั่งให้ผูต้ามปฏิบติังานท่ียากและเกินความสามารถของตนเอง มีการรับฟังความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัญหาภายในหน่วยงาน และปัญหาส่วนตวัท่ีมีผลกระทบต่อจิตใจของผูต้ามอยา่งตั้งใจใหก้าร
สนับสนุนผูต้าม เพ่ือพฒันาทกัษะและความสามารถของตนเอง และให้ผูต้ามมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจโดยเฉพาะการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีผูต้ามรับผดิชอบ และการตดัสินใจเก่ียวกบัระบบ 
และมาตรฐานในการปฏิบติังาน ตลอดจนระบบการใหร้างวลั และการประเมินความดีความชอบ  
 3.5)  ทฤษฎีภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน (Transactional Leadership)  
 Bass (1997) พ้ืนฐานของภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน คือกระบวนการแลกเปล่ียนระหว่าง
ผูน้าํกบัผูต้ามโดยผูน้าํจะไดรั้บความสาํเร็จของงานตามเป้าหมาย ขณะท่ีผูต้ามจะไดรั้บรางวลัเป็นการ
ตอบแทน ผูน้าํแบบแลกเปล่ียนจะใหค้วามสนใจในสถานการณ์ปัจจุบนัขององคก์าร พยายามบริหาร
จดัการให้องคก์ารดาํเนินการอยา่งราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ ผูน้าํประเภทน้ีมีความเช่ียวชาญในการ
วางแผนการจดังบประมาณ และเนน้งานในมิติท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองส่วนบุคคล ผูน้าํแบบแลกเปล่ียน
สามารถสร้างประสิทธิภาพโดยการกาํหนดความคาดหวงักบัผูต้ามอย่างชดัเจนและตอบสนองความ
ตอ้งการของผูต้ามดงัท่ีไดส้ัญญาไว ้ซ่ึงจะนาํไปสู่การเพ่ิมผลิตภาพขององคก์าร อยา่งไรกต็ามดว้ยเหตุ
ท่ีลกัษณะเด่นของผูน้าํแบบแลกเปล่ียน คือการปฏิบติัตามกฎระเบียบพวกเขาจึงเป็นเพียงผูรั้กษา
เสถียรภาพขององคก์ารมากกว่าเป็นผูส่้งเสริมใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนแบ่ง
ออกเป็นสามประเภทคือ 
 การแลกเปล่ียนโดยให้รางวลัตามสถานการณ์ (Contingent Reward)เป็นภาวะผูน้าํท่ีมี
พ้ืนฐานอยูบ่นการแลกเปล่ียนทางอารมณ์และเศรษฐกิจ ผูน้าํใชก้ารแลกเปล่ียนโดยใหร้างวลัแก่ผูต้าม
สําหรับการมีผลการปฏิบติังานท่ีดี พวกเขาสร้างความกระจ่างแก่ผูต้ามว่า องค์การมีความคาดหวงั
อยา่งไร ระบุบทบาทท่ีผูต้ามจะตอ้งปฏิบติั ให้คาํสัญญาและขอ้ตกลงท่ีสร้างพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย 
สนบัสนุนทรัพยากรในการปฏิบติังานแก่ผูต้าม เพ่ือแลกเปล่ียนกบัความทุ่มเทในการทาํงาน ใหก้ารยก
ยอ่งและใหร้างวลัสาํหรับผูต้ามท่ีทาํงานประสบความสาํเร็จ ขณะเดียวกนัก็จะตาํหนิและช้ีให้เห็นผล
ของความล้มเหลว กฎสําหรับการเสริมแรงหรือการให้รางวลัตามสถานการณ์  มีส่ีประการคือ 
ประการแรกผูน้าํสร้างขอ้ตกลงกบัผูต้ามเก่ียวกบัเป้าหมาย รวมทั้งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมสาํหรับการ
บรรลุเป้าหมาย ตรวจสอบพฤติกรรมของผูต้ามว่ามีการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัการบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่ ประการท่ีสองหากมีการทาํงานบรรลุเป้าหมายผูน้าํจะใหค้าํชมเชยในทนัทีเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
บอกให้ผูต้ามทราบว่าการกระทาํของเขามีส่วนช่วยเหลือคนอ่ืนและองคก์ารอย่างไรประการท่ีสาม
หากผูต้ามทาํงานไม่ไดต้ามท่ีคาดหวงัผูน้าํจะตอ้งตาํหนิทนัทีทนัใด แมว้่าจะตาํหนิแต่ผูน้าํก็ยงัตอ้ง
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รักษาความคิดท่ีดีต่อผูต้ามในเร่ืองอ่ืนท่ีไม่ใช่เร่ืองท่ีมีการปฏิบติัผิดพลาด หรือลม้เหลวประการท่ีส่ีเม่ือ
ผูต้ามปฏิบติังานความสําเร็จตามเป้าหมายผูน้าํจะต้องกาํหนดเป้าหมายใหม่ท่ีมีความท้าทายมาก
กวา่เดิม แต่หากลม้เหลวจะตอ้งทบทวนและตรวจสอบตรวจสอบเป้าหมายเก่า 
 การจดัการอยา่งกระตือรือร้นภายใตเ้ง่ือนไขยกเวน้ (Active Management by Exception) 
เม่ือผูน้าํลงมือแกไ้ขและแทรกแซงการทาํงานเฉพาะเม่ือมีการปฏิบติังานท่ีเบ่ียงเบนเกิดข้ึนภาวะผูน้าํ
แบบน้ีเป็นการจดัการภายใตเ้ง่ือนไขยกเวน้ ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนในเชิงลบเพราะว่าผูน้าํควบคุม
กาํกบัพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนจากบรรทดัฐาน และขจดัส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายของงาน
ออกไป ภาวะผูน้าํแบบน้ีคลา้ยคลึงกบัการใหร้างวลัตามสถานการณ์เพราะมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์เหมือนกนั 
อย่างไรก็ตามในกรณีน้ีผูน้ ําจะเฝ้าระวงัและจับตาพฤติกรรมของผูต้ามอย่างใกล้ชิด และลงมือ
แทรกแซงทนัทีหากมีความผิดพลาดเกิดข้ึน ผูน้าํแบบน้ีกาํหนดมาตรฐานในการปฏิบติังาน และมีการ
ควบคุม กาํกบัการปฏิบติังานของผูต้ามอยา่งสมํ่าเสมอต่อเน่ือง เพ่ือท่ีจะตรวจสอบว่า ผูต้ามปฏิบติังาน
ไดต้ามมาตรฐานท่ีกาํหนดไวห้รือไม่  และยงัมีความกระตือรือร้นในการคน้หาความเบ่ียงเบนหรือ
ลกัษณะงานท่ีผูต้ามทาํไดต้ ํ่ากว่าความคาดหมาย ถา้หากผูต้ามมีผลการปฏิบติังานตํ่ากว่ามาตรฐานผูน้าํ
จะเขา้ไปแทรกแซงและส่ือสาร หรือใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูต้ามว่าพวกเขาทาํงานไดต้ ํ่ากว่าเส้นแดงท่ี
กาํหนด ผูน้าํจะตอบสนองความลม้เหลวของผูต้ามในเชิงลบ เช่นการไม่ยอมรับผลงาน เพราะทาํงาน
ไดต้ ํ่ากว่ามาตรฐาน และสั่งใหไ้ปแกไ้ข การตกัเตือน การตาํหนิโดยตรง การภาคทณัฑ ์การสั่งพกัหยดุ
งาน และการให้ออกจากงาน อย่างไรก็ตามก่อนท่ีจะมีการตอบสนองในเชิงลบ ผูน้าํอาจมีความ
พยายามในการอธิบายแนวทางและวิธีการปฏิบติังานให้ผูต้ามได้เขา้ใจอีกคร้ัง และอาจมีการพูด
กระตุน้หรือใหก้าํลงัใจผูต้ามกไ็ด ้
 การจดัการอยา่งเฉ่ือยชาภายใตเ้ง่ือนไขยกเวน้ (Pass Management by Exception) แบบ
แผนพฤติกรรมของภาวะผูน้าํแบบการจดัการอย่างเฉ่ือยชาภายใตเ้ง่ือนไขยกเวน้คลา้ยคลึงกบัการ
จดัการอยา่งกระตือรือร้นภายใตเ้ง่ือนไขยกเวน้ ส่ิงท่ีแตกต่างคือการจดัการอยา่งเฉ่ือยชานั้นผูน้าํจะรอ
จนกระทัง่ปัญหาหรือความเบ่ียงเบนเกิดข้ึนอยา่งรุนแรงก่อนท่ีจะเขา้ไปดาํเนินการจดัการ ผูน้าํแบบน้ี
มีแนวโน้มท่ีจะยึดและปฏิบติัตามกฎเกณฑ์อย่างตายตวั ขาดความยืดหยุ่นในการปฏิบติังาน เพราะ
กังวลว่าตนเองต้องรับผิดชอบ เม่ือความผิดพลาดเกิดข้ึนหากเป็นความผิดพลาดเล็กน้อยผูน้ํามี
แนวโน้มจะปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจพวกเขา จะรอจนกระทัง่ความผิดพลาดนั้นขยายตวักลายเป็น
เร่ืองใหญ่และอาจส่งผลกระทบต่อตนเอง เม่ือเร่ืองใกลต้วัเองมากข้ึนพวกเขาจึงลงไปจดัการกบัปัญหา
และคน้หาว่าใครเป็นคนทาํผิดมากกว่าท่ีจะพิจารณาหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาดงักล่าวอีกทั้งยงั
พยายามคาดคั้นเอาผิดกบัผูต้ามให้ได ้และนิยมใช้การตาํหนิติเตียนเป็นหลกัในการปฏิบติัต่อผูต้าม 
บรรยากาศในการทาํงานขององคก์ารภายใตผู้น้าํแบบน้ี ผูต้ามจะมีความระมดัระวงัและทาํงานอย่าง
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หวาดระแวง เพราะตอ้งคอยกงัวลวา่เม่ือไรท่ีตนเองจะถูกผูน้าํจบัผิด ซ่ึงทาํใหผู้ต้ามมีความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานตํ่าและทาํใหผ้ลการปฏิบติังานตํ่าไปดว้ย 
 จากแนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ จึงสรุปไดว้่า  
บุคคลท่ีมีความสามารถในการท่ีจะทาํให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดาํเนินไปอยา่งกา้วหนา้ เป็นผูมี้บทบาท
ในการกระตุน้และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา เป็นผูใ้ฝ่รู้และพฒันา
ตนเอง มีความรับผิดชอบกบัการปฏิบติังาน มีความรู้ความสามารถวางแผนการจดัหลกัสูตร มีความ
เสมอภาคและเป็นกนัเอง  มีการสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผกัดนัใหส้มาชิกในองคก์ร
ปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศนูย ์
2.2.4  การจดักิจกรรมพฒันาเดก็ 

 การจดัประสบการณ์สาํหรับเด็กอาย ุ 3 – 5 ปีจะไม่จดัเป็นรายวิชาแต่จะจดัในรูปของ
กิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น เพ่ือให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทกัษะ คุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยมีแนวทางการ
จดัประสบการณ์ดงัน้ี 

2.2.4.1  จดัประสบการณ์ให้สอดคลอ้งกบัจิตวิทยาพฒันาการคือเหมาะกบัอายุวุฒิภาวะ
และระดบัพฒันาการเพือ่ใหเ้ดก็ทุกคนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

2.2.4.2  จดัประสบการณ์ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการเรียนรู้ของเด็กในวยัน้ีคือเด็กไดล้ง
มือกระทาํเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดเ้คล่ือนไหวสํารวจเล่นสังเกตสืบคน้ทดลองและคิด
แกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

2.2.4.3  จดัประสบการณ์ในรูปแบบการบูรณาการคือบูรณาการทั้งทกัษะและสาระการ
เรียนรู้ 

2.2.4.4  จดัประสบการณ์ใหเ้ดก็มีปฏิสมัพนัธ์กบัเดก็อ่ืนกบัผูใ้หญ่ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีอบอุ่นมีความสุขและเรียนรู้การทาํกิจกรรมแบบร่วมมือในลกัษณะ
ต่างๆกนั 

2.2.4.5  จดัประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
และอยูใ่นวิถีชีวิตของเดก็ 

2.2.4.6  จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลกัษณะนิสัยท่ีดีและทกัษะการใช้ชีวิตประจาํวนั
ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นส่วนหน่ึงของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 

2.2.4.7  จดัประสบการณ์ทั้งในลกัษณะท่ีมีการวางแผนไวล่้วงหนา้และแผนท่ีเกิดข้ึนใน
สภาพจริงโดยไม่ไดค้าดการณ์ไว ้
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2.2.4.8  ให้ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ทั้ งการวางแผน
สนบัสนุนส่ือการสอนการเขา้ร่วมกิจกรรมและการประเมินพฒันาการ 

2.2.4.9  จดัทาํสารนิทศัน์ดว้ยการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพฒันาการและการเรียนรู้ของ
เดก็เป็นรายบุคคลนาํมาไตร่ตรองและใชใ้หเ้ป็นประโยชนต่์อการพฒันาเดก็และการวิจยัในชั้นเรียน 

เด็กปฐมวยัเป็นเดก็ท่ีตอ้งเรียนรู้จากการสัมผสั จบัตอ้งหรือลงมือกระทาํ เหตุเพราะเดก็ยงั
ใชภ้าษาไม่คล่อง คิดแบบนามธรรมยงัไม่ได ้การจดัการเรียนการสอนหรือใชป้ระสบการณ์การเรียนรู้
จึงอยู่ในรูปแบบของกิจกรรม ซ่ึงมีอย่างน้อย 5 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเตรียมความพร้อม 
กิจกรรมการเรียน กิจกรรมเสรี กิจกรรมสุขอนามยั และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ซ่ึงกิจกรรมแต่ละกลุ่ม
มีลกัษณะแตกต่างกนัดงัน้ี (กลุยา  ตนัติผลาชีวะ, 2551,  น.17-19) 
 1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม เป็นกิจกรรมท่ีช่วยเด็กให้มีเวลาปรับตวัเม่ือเขา้มาอยู่กบั
กลุ่มเพ่ือน ประกอบดว้ยกิจกรรม 2 ลกัษณะ คือ  
 1.1  กิจกรรมแรกถึงโรงเรียน นาทีแรกท่ีเด็กมาถึงโรงเรียน เด็กจะกังวลไม่มั่นใจ 
ช่วงเวลาน้ีจึงเป็นช่วงเวลาท่ีเดก็ควรรู้สึกผอ่นคลาย ดว้ยการทกัทายเดก็จากครู เด็กปฐมวยัตอ้งการให้
ครูทกัเป็นรายบุคคล ตอ้งการความเป็นมิตรท่ีรัก การแสดงการตอ้นรับของครูจึงเป็นการสร้างความ
อบอุ่นใจให้กบัเดก็ จากนั้นจึงเป็นกิจกรรมสนทนายามเชา้เด็กไดคุ้ยอะไรสบาย ๆ กบัเพ่ือน หรือเล่น
อะไรเงียบ ๆ ก่อนเรียน 
 1.2   กิจกรรมเตรียมเรียน เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนก่อนท่ีเด็กจะเรียนเน้ือหาสาระตาม
หลกัสูตรบางคนเรียกกิจกรรมเตรียมเรียนน้ีว่า กิจกรรมสงบเด็ก หรือทาํเด็กให้สงบสบายก่อนเรียน
เน้ือหาสาระวิชา วิธีการมีหลากหลายอาจเป็นร้องเพลง เคล่ือนไหว เล่านิทาน ทายปัญหา ปริศนาคาํ
ทาย หรือสมาธิกไ็ด ้ครูอาจผนวกกิจกรรมเตรียมเรียนเขา้ในกระบวนการเรียนการสอนเน้ือหาของครู
กไ็ด ้เพราะในการเรียนการสอนบางคร้ังเดก็ทาํแผนการเรียนของตนเอง บางคร้ังคิดพร้อมกบัครูหรือ
คิดกบัเพื่อน จุดประสงคข์องกิจกรรมเตรียมเรียนมุ่งเพ่ือสร้างความพร้อมของเดก็ท่ีจะเรียน และพร้อม
ท่ีจะเขา้กลุ่มใหญ่ กลุ่มยอ่ย หรือเรียนคนเดียวตามแผนการสอนของครูหรือท่ีเดก็กาํหนด 
 2. กิจกรรมการเรียน เป็นช่วงเวลาท่ีสาํคญัยิ่งสาํหรับเดก็ในการเล่นและการทาํงาน เพ่ือ
การเรียนรู้ซ่ึงครูจดัเป็นการเรียนการสอน ระยะเวลาการเรียนข้ึนอยู่กบัความยาวของกิจกรรมอาจ
คร่อมเวลาอาหารว่าง ถา้เป็นเช่นนั้นครูตอ้งจดัให้พกัช่วงอาหารว่างก่อนแลว้ให้ทาํกิจกรรมการเรียน
ต่อได ้ซ่ึงกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีครูจดัข้ึนน้ีอาจเป็นทั้งกิจกรรมในชั้นเรียน หรือนอกชั้นเรียนก็
ได ้ข้ึนอยูก่บัจุดประสงคห์รือรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีครูใช ้ช่วงจดักิจกรรมการเรียนน้ีเป็น
ช่วงท่ีครูจะนาํรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีครูสนใจมาใช ้โดยครูจดักิจกรรมต่าง ๆ ตามรูปแบบ
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การเรียนการสอนท่ีครูเลือกโดยพิจารณาให้พอเหมาะกบัเวลาและจุดประสงค์ท่ีครูตอ้งการให้เด็ก
เรียนรู้ 
 3. กิจกรรมเสรี เป็นกิจกรรมอิสระท่ีครูจดัเวลาให้เด็กไดเ้ล่นเสรีตามความสนใจ เพ่ือ
ผ่อนคลายความเครียด ไดแ้ก่ กิจกรรมเล่นตามมุมอิสระ กิจกรรมกลางแจง้ และกิจกรรมเคร่ืองเล่น
สนาม 
 4. กิจกรรมสุขอนามยั เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนสาํหรับเดก็ปฐมวยั อนัเน่ืองมาจากพฒันาการ
ของเดก็ ลกัษณะของกิจกรรมมี 3 ลกัษณะ คือ  
 4.1   การรับประทานอาหาร เด็กปฐมวยัจะรับประทานอาหารท่ีโรงเรียนอย่างนอ้ย 3 ม้ือ 
คือ อาหารวา่งตอนเชา้ อาหารกลางวนั และอาหารว่างตอนบ่าย ครูตอ้งจดัเวลาใหเ้ดก็เตรียมตวัลา้งมือ 
เตรียมพร้อมสาํหรับการรับประทานอาหารใหเ้ดก็รับประทานอาหารร่วมกนัเป็นกลุ่มสนทนากนัแบบ
สบาย ๆ เพ่ือการเรียนรู้ทางสังคม บางโรงเรียนอาจจดัใหเ้ดก็เก็บชอ้นชามเอง เทนํ้าด่ืมเอง กะปริมาณ
อาหารเอง โดยมีครูหรือพ่ีเล้ียงเป็นผูส้นบัสนุน กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีครูจดัข้ึนน้ีตอ้งเนน้ถึงมารยาทและ
วฒันธรรมการรับประทานอาหารดว้ย 
 4.2   การนอนพกัตอนบ่าย เดก็เลก็ยงัมีความตอ้งการพกัผอ่นในตอนบ่าย แต่อาจมากนอ้ย
ต่างกนัในแต่ละคน เด็กบางคนอาจนอนหลบั แต่บางคนอาจอยากนอนเล่น บางคนอาจตอ้งการเล่น
คนเดียวให้ถือเป็นปกติ เด็กท่ีไม่ต้องการนอนอาจให้เล่นเงียบๆ สบายๆ ไม่บังคบัให้เด็กนอน 
หอ้งนอนเดก็ท่ีดีตอ้งมีอากาศถ่ายเทดี ไม่มีแมลงรบกวนสะอาดและแห้ง 
 4.3   การตรวจสุขภาพ เป็นกิจกรรมท่ีจัดไม่บ่อยมากนัก แต่อย่างน้อยควรมีทุกปี บาง
โรงเรียนมีการตรวจสุขภาพทัว่ไปสาํหรับเด็ก ทุกสัปดาห์ซ่ึงสามารถทาํให้ป้องกนัโรคให้กบัเด็กได้
การตรวจสุขภาพน้ีจาํเป็นสาํหรับเดก็ท่ีอยูใ่นเขตเส่ียงต่อปัญหาสุขภาพ 
 5. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร เป็นกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจดัข้ึนเพ่ือให้โอกาสเดก็ไดเ้รียนรู้
ส่ิงท่ีสนใจเพ่ิมเติม และมีส่วนร่วมร่วมกบัการประเมินผลตนเอง ลกัษณะกิจรกรมจาํแนกเป็นดงัน้ี 
 5.1   กิจกรรมยามบ่าย บางโรงเรียนอาจเปิดการเรียนการสอนต่อภาคบ่าย ซ่ึงความจริง
แลว้กิจกรรมการเรียนการสอนควรเป็นกิจกรรมนอกชั้นเรียน เช่น กิจกรรมวิทยาศาสตร์ กิจกรรม
อาหาร เกมการศึกษา ตามแต่เดก็สนใจ ถา้เวลาเกิน 15.00 น. ตอ้งมีช่วงเวลาอาหารวา่งดว้ย 
 5.2   กิจกรรมประเมินผล ไม่ว่าเด็กจะเรียนโปรแกรมเต็มวนัหรือโปรแกรมคร่ึงวนั ก็ตาม
ครูต้องจดัชั่วโมงกิจกรรมประเมินผลท่ีเด็กอยู่ร่วมกนั และทาํงานร่วมกนัเพ่ือสะท้อนว่าได้เรียน
อะไรบา้ง อาจใชเ้วลาทั้งวนัหรืออยา่งนอ้ยตอ้งเป็นเวลาเตรียมกลบับา้นใหร้้องเพลง เล่านิทาน เล่นเกม 
เป็นตน้ 
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 จากหลกัการจดักิจกรรมและประสบการณ์ดงักล่าว กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ
(2542, น.24 – 44) จึงไดเ้สนอกิจกรรมหลกัสาํหรับเดก็ปฐมวยัเป็น 6 กิจกรรมดงัน้ีกิจกรรมเสรี 
กิจกรรมสร้างสรรคกิ์จกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมกลางแจง้และ
เกมการศึกษาซ่ึงกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมน้ีสามารถนาํจดัลงในตารางกิจกรรมประจาํวนัไดห้ลาย
รูปแบบโดยยึดหลกัการจดักิจกรรมในแต่ละวนัให้ส่งเสริมพฒันาการทุกด้านไปพร้อมๆกนัอย่าง
เหมาะสมโดยไม่เนน้หนกัไปท่ีพฒันาการดา้นใดดา้นหน่ึงกิจกรรมมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมใน
หอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียนกิจกรรมท่ีสงบและเคล่ือนไหวกิจกรรมท่ีตอ้งใชค้วามคิดและกิจกรรมท่ี
ผอ่นคลายกิจกรรมกลุ่มใหญ่และกิจกรรมกลุ่มยอ่ยไม่ควรใชเ้วลานานเกิน 20 นาทีส่วนกิจกรรมท่ีเดก็
มีอิสระเลือกเสรีควรใชเ้วลา 30 – 60 นาทีนอกจากน้ีกิจวตัรประจาํวนัควรพฒันาลกัษณะนิสัยและ
ทกัษะท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนัดว้ย 
 จากแนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการจดักิจกรรมพฒันาเด็ก จึงสรุปไดว้่ าครูและผูดู้แล
เด็กควรจดักิจกรรม ต่างๆ ในรูปการบูรณาการโดยผ่านการเล่น ไม่จดัแยกเป็นรายวิชา เพื่อให้เด็ก
ไดรั้บประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ ได้พฒันาการทั้ งดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ตอ้งคาํนึงถึงหลกั ในการจดัประสบการณ์โดยเนน้เด็กเป็นสาํคญั กิจกรรมท่ีจดัให้มีความ
สมดุลท่ีใหเ้ดก็ไดริ้เร่ิมกิจกรรมและ ครูวางแผนกิจกรรมโดยมีการสอดแทรกคุณลกัษณะและค่านิยมท่ี
เหมาะสม กิจกรรมท่ีจดัในห้องเรียนและนอกหอ้งเรียน  มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเพียงพอ เหมาะสม
กบัพฒันาการของเด็ก เปิดโอกาสให้ผูป้กครอง และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการร่วมกนัพฒันาเด็ก 
มีการประเมินพฒันาการของเดก็   
 2.2.5 การมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน  
 2.2.5.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 ชมภู  อุปการ (2548, น.12) สรุปความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาส
ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมตดัสินใจในกิจการใดๆท่ีมีผลกระทบถึงตวัประชาชน 
 กรมสามญัศึกษา (2543, น.19) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมเพ่ือการจดัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานหมายถึง 
 1) การมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวในการจัดการศึกษาอาจอยู่ในรูปของคณะ
กรรมการบริหารคณะกรรมการสมาคมมูลนิธิหรือการร่วมจดัเวทีชาวบา้น 
 2) การมีส่วนร่วมในการบริหารและจดัการศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารร่วม
ประชุมวางแผนการจดัการศึกษาร่วมประเมินผลการปฏิบติังานและร่วมกิจกรรมต่างๆ 
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 3) การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆได้แก่การให้การ
สนบัสนุนหรือชกัชวนใหส้นบัสนุนการศึกษาการจดัตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาการบริจาคเงินวสัดุท่ีดิน
หรือส่ิงก่อสร้างเพ่ือใหโ้รงเรียนนาํไปใชป้ระโยชนท์างการศึกษา 
 ธีรภทัร  เจริญดี (2542, น.15) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง คือ
กระบวนการทาํงานร่วมกนัอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบระหว่างครูและผูป้กครองในการจดัการศึกษา
นบัตั้งแต่การระบุปัญหาการวางแผนการตดัสินใจการดาํเนินงานตลอดจนการประเมินผลนอกจากน้ี
การมีส่วนร่วมของผูป้กครองหมายถึงงานหรือกิจกรรมทางการศึกษาท่ีผูป้กครองเขา้ไปมีส่วนร่วมอีก
ดว้ย 
 เบลล ์(Bell,1973) ตระหนกัถึงความสาํคญัและบทบาทหนา้ท่ีของผูป้กครองต่อการพฒันา
สติปัญญาโดยเช่ือว่าการศึกษาในวยัเรียนผูป้กครองควรจดัเพ่ิมเติมให้แก่เด็กท่ีบ้านเป้าหมายของ
การศึกษาควรเป็นไปเพ่ือการสร้างเจตคติท่ีสมบูรณ์ต่อการเรียนรู้และการสร้างความสามารถทางเชาว์
ปัญญาและเพ่ือการเตรียมพร้อมสาํหรับการศึกษาอยา่งเป็นแบบแผนต่อไป 
 กรีนเบิร์ก (Greenberg, 1992) เช่ือว่าการส่งเสริมให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาจะมีผลในเร่ือง 
 1) การพฒันาความเช่ือมัน่ในตนเองของเดก็ 
 2) ลดปัญหาระเบียบวินยั 
 3) เพ่ิมเจตคติท่ีดีใหเ้ดก็มองตนเองเป็นผูเ้รียนรู้ 
 4) ผูป้กครองอบรมสั่งสอนลูกหลานของตนไดม้ากข้ึนในหลายประเด็นท่ีไม่สามารถ
อบรมสัง่สอนท่ีโรงเรียนได ้
 5) ครูมีเจตคติว่าผูป้กครองมีความสาํคญัในการศึกษาของลูกหลานจะเปิดโลกทศันก์วา้ง
สามารถรับแนวความคิดการมีส่วนร่วมไดม้าก 
 โอคเลย ์ (Oakley, 1991, pp.8 - 9) เห็นว่าการมีส่วนร่วมหมายถึงการดาํเนินกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบั 3 ลกัษณะต่อไปน้ีคือ 1) เป็นการใหก้ารช่วยเหลือ 2) เป็นการใหอ้าํนาจและ 3) เป็นงาน
ขององคก์ารโดยย ํ้าความสาํคญัของการใหอ้าํนาจว่าหมายถึงการมีส่วนร่วมการใหอ้าํนาจเป็นการเพ่ิม
หรือพฒันาทกัษะขีดความสามารถในการบริหารการมีส่วนร่วมจึงมีความสัมพนัธ์กบัการให้อาํนาจ
องคก์ารเป็นปัจจยัพ้ืนฐานของการให้อาํนาจและมกัจะเป็นรากฐานสาํคญัของการให้ความช่วยเหลือ
ดว้ยดงันั้นการช่วยเหลือการใหอ้าํนาจและงานขององคก์ารจึงมีความเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วม 
 กุสตาโว (Gustavo, 1992, pp.4) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมหมายถึงการเขา้ไปมีหนา้ท่ีหรือมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในบางส่ิงบางอย่างแต่ต่อมาความหมายของการมีส่วนร่วมน้ีเช่ือมโยงไปสู่
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กระบวนการในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบแต่ละบุคคลหรือกระบวนการในการเปล่ียนแปลงใน
ภาพรวม 
 ทวี  ศรีนวล (2547, น.24) ไดใ้หค้วามหมายการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการศึกษาว่า
หมายถึงการท่ีประชาชนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้การสนับสนุนช่วยเหลือร่วมมือตดัสินใจกาํหนด
เป้าหมายนโยบายและการวางแผนงานในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้งอยา่งเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ  

2.2.5.2 ความสาํคญัของการมีส่วนร่วม    
สุชาติ  แสงตะวนั (2549, น.18) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินและประชาชน

ว่ามีส่วนช่วยทาํใหส้ังคมมีการพฒันาตามลาํดบัจากอดีตจนถึงปัจจุบนัโดยใชก้ระบวนการศึกษาและ
การถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อการพฒันาสังคมและจากวิกฤตเศรษฐกิจไทยจึงไดมี้แนวคิดในการ
ปฏิรูปการศึกษาทั้งน้ีเพราะเป็นท่ียอมรับกนัว่าการจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ชุมชนทอ้งถ่ินนั้นเป็นการพฒันาประเทศท่ีย ัง่ยนื 
 ทวี  ศรีนวล (2547, น.26) กล่าวถึงการเขา้มีส่วนร่วมของชุมชนในดา้นการทาํหลกัสูตร
ทอ้งถ่ินว่าเพ่ือเป็นการรองรับความหลากหลายของสังคมและวฒันธรรมโดยสนองความตอ้งการและ
วิถีชีวิตของชุมชนในทอ้งถ่ินให้บุคลากรในทอ้งถ่ินเช่นปราชญช์าวบา้นผูน้าํชาวบา้นผูรู้้ครูผูป้กครอง
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํหลกัสูตรท้องถ่ินพร้อมทั้ งติดตามประเมินผลและพฒันาหลกัสูตร
กระบวนการบริหารจดัการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพว่าตอ้งมุ่งให้เกิดการสมานฉันท์
ระหว่างบุคลากรและหน่วยงานมีการกระจายอาํนาจไปสู่ทอ้งถ่ินและสถานศึกษาตลอดจนให้บุคคล
ครอบครัวชุมชนองคก์รพฒันาเอกชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบใน
การจดัการศึกษา 
 สุมาลี  คุม้ชยัสกุล (2543, น.11-12) ไดส้รุปถึงประโยชน์การมีส่วนร่วมของพ่อแม่
ผูป้กครองท่ีมีต่อตวัเดก็ผูป้กครองครูและโรงเรียนไดแ้ก่ 
 1)  ตวัเด็กจะมีพฒันาการทางสติปัญญาในระดบัท่ีสูงข้ึนกว่าปกตินอกจากน้ีพฒันาการ
ดา้นจิตใจอารมณ์สังคมก็เป็นไปในทางท่ีดีข้ึนเพราะครูและผูป้กครองมีปฏิสัมพนัธ์การอย่างใกลชิ้ด
ตวัเด็กรู้สึกถึงความสนใจเอาใจใส่จนทาํให้มัน่ใจในความสัมพนัธ์อนัอบอุ่นภายในครอบครัวซ่ึงจะ
ส่งผลต่อบุคลิกภาพและพฒันาการดา้นอ่ืนๆอีกดว้ย 
 2)  การมีส่วนร่วมของผูป้กครองกระตุน้ให้การดาํเนินงานของครูและโรงเรียนเป็นไป
โดยคาํนึงถึงคุณภาพตามปรัชญาหลกัการความคาดหวงัหลกัสูตรทั้งในส่วนของการกาํหนดนโยบาย
แผนงานและการตรวจสอบติดตามผลโดยผูป้กครองท่ีมีศกัยภาพหรือประสบการณ์ทางดา้นการศึกษา
ปฐมวยัสามารถมีส่วนร่วมในระดบัปฏิบติักิจกรรมหรือมีบทบาทในการส่ือสารเพ่ือสร้างความเขา้ใจ
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กบัผูป้กครองคนอ่ืนๆเก่ียวกบักิจกรรมการดาํเนินงานของโรงเรียนหรือแมแ้ต่เป็นหลกัการในการ
สร้างเครือข่ายเช่ือมโยงใหผู้ป้กครองท่ีรู้จกักนัอยูแ่ลว้มีความเขา้ใจในบทบาทของผูป้กครองท่ีควรจะ
เป็นแลว้ช่วยใหเ้กิดการขยายกลุ่มของผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึนได ้
 3)  ผูป้กครองท่ีมีบทบาทในการมีส่วนร่วมจะเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและมีความ
มัน่ใจมากข้ึนในการแสดงบทบาทและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาปฐมวยันอกจากน้ียงัมีโอกาสได้
เรียนรู้เก่ียวกับเด็กปฐมวยัและสามารถนําความรู้ไปใช้ในการอบรมเล้ียงดูลูกของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 กุลยา  ตนัติผลาชีวะ (2544, น.32-33) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ท่ีไดจ้ากการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองท่ีพงึจะไดรั้บมีดงัน้ี 

1) สมาชิกในครอบครัว 
 มีโอกาสไดเ้รียนรู้วิธีใหม่ๆเก่ียวกบัการแนะแนวการเจริญเติบโตและการพฒันาการมี
ความรู้ความเขา้ใจโดยตรงเก่ียวกบัการจดัประสบการณ์เรียนรู้หรือหลกัสูตรท่ีสามารถนาํมาประยกุต์
ท่ีบา้นไดแ้ละไดมี้สมรรถนะความรู้สึกในการมีสมรรถนะในการมีส่วนร่วมไปกบัโปรแกรมการเรียน 

2) ตวัเดก็ 
 ไดเ้ห็นบทบาทของสมาชิกในครอบครัวท่ีแตกต่างจากบา้นมีความคุน้เคยกบัผูใ้หญ่ท่ีมี
ทกัษะความรู้สึกและวิธีการสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนท่ีนอกเหนือจากครอบครัวและครูและ
ไดรั้บประสบการณ์ท่ีหลากหลายกวา่ในหลกัสูตร 

3) ครูผูส้อน 
 มีโอกาสขยายโปรแกรมเพราะมีอตัราการเห็นด้วยสูงสามารถเรียนรู้จากขอ้ความท่ี
ผูป้กครองจากความรู้ประสบการณ์ท่ีผูป้กครองนาํมาแลกเปล่ียนมีโอกาสสังเกตเห็นความสัมพนัธ์
ของเด็กกบัสมาชิกในครอบครัวมีโอกาสสร้างและพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว
และมีโอกาสแสดงปฏิสมัพนัธ์กบัเดก็เป็นรายบุคคล 

2.2.5.2 ลกัษณะและรูปแบบของการมีส่วนร่วม  
มีนกัการศึกษาและนกัวิชาการหลายท่านไดก้าํหนดลกัษณะและรูปแบบการมีส่วนร่วมไว้

หลากหลายดงัน้ี 
 โคเฮนและอฟัฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1997, pp.219-222) ไดใ้ห้แนวความคิดและ
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมท่ีเป็นระบบมากท่ีสุดซ่ึงประกอบดว้ยความสาํคญัและลาํดบัขั้นของการมีส่วน
ร่วมเป็น 4 ขั้นตอนดงัน้ี 
  1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) คือการริเร่ิมตดัสินใจการ
ดาํเนินการตดัสินใจและการตดัสินใจปฏิบติัการ 
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  2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ (Implementation) คือการสนับสนุนดา้น
ทรัพยากรการบริหารและการประสานขอความร่วมมือ 
  3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefit) เกิดจากผลประโยชน์ในดา้นวตัถุดา้น
สงัคมหรือผลประโยชนส่์วนบุคคล 
  4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) คือการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการปฏิบติัการและการพิจารณาผลการดาํเนินการว่าสามารถบรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์
ไดก้าํหนดไว ้
 กมล  ภู่ประเสริฐ (2543, น.53) ไดใ้หค้วามคิดเห็นว่าการจดัการศึกษาผูป้กครองนกัเรียน
และชุมชนมีส่วนสําคัญในการพัฒนานักเรียนในส่วนผู ้บริหารและโรงเรียนควรดําเนินการ
ประสานงานกบัผูป้กครองและชุมชนดงัน้ี 
  1) เปิดโอกาสให้ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียนการ
กาํหนดเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพและคุณลกัษณะของผูเ้รียน 
  2) ช้ีแจงและสร้างความเข้าใจกับผูป้กครองให้เห็นถึงคุณค่าของการศึกษาและ
ความสําคญัของการเรียนของนกัเรียนและความรับผิดชอบของผูป้กครองในการพฒันาบุตรหลาน
ของตนเองใหมี้คุณภาพตามท่ีตอ้งการ 
  3) ส่งเสริมให้ผู ้ปกครองและชุมชนได้ตรวจสอบผลการดําเนินงานผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวา่เป็นไปตามความคาดหวงัหรือไม่ 
  4) เปิดโอกาสให้ผูป้กครองท่ีมีความพร้อมมีกาํลงัความสามารถมีกาํลงัทรัพยเ์ขา้มา
สนบัสนุนการพฒันาโรงเรียนตามศกัยภาพและความสนใจ 
 ประเวศ  วะสี (2541, น.16) ไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัการจดัการศึกษาว่ายงัไม่ไดร้ะดม
ทรัพยากรทางสงัคมทั้งมวลมามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ยงัไม่ไดส้ร้างคน
ท่ีคิดเป็นทาํเป็นและมีคุณธรรมจริยธรรมอยา่งท่ีควรจะเป็นมีความจาํเป็นตอ้งปฏิรูปการศึกษาให้เป็น
การศึกษาสําหรับคนทั้งมวลอยา่งแทจ้ริงสังคมทั้งมวลตอ้งมีสิทธิเสรีภาพและบทบาทในการเขา้มามี
ส่วนร่วมการจดัการศึกษาและปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สามารถแกปั้ญหาต่างๆไดจ้ริง 
 การศึกษาปฐมวยัเป็นการศึกษาท่ีให้แก่เด็กท่ีครูและผูป้กครองตอ้งส่ือสารกนัตลอดเวลา 
เพ่ือความเขา้ใจตรงกนั และพร้อมร่วมมือกนัในการจดัการศึกษาให้กบัเด็ก ซ่ึงการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองมีหลายนยั นบัจากการเป็นผูรั้บสารสนเทศ อาสาสมคัร จนถึงเป็นผูวิ้นิจฉยั ดว้ยประโยชน์ท่ี
พึงไดจ้ากการมีส่วนร่วมของผูป้กครองท่ีมีกบัสถานพฒันาเด็กปฐมวยั มีรูปแบบให้ผูป้กครองมีส่วน
ร่วม มีหลายรูปแบบดงัน้ี(กุลยา  ตนัติผลาชีวะ, 2550, น.33) 
 1. การใหผู้ป้กครองรับรู้ 
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 รูปแบบของการให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในสถานพฒันาเด็กปฐมวยัท่ีง่ายท่ีสุด 
เพราะผูป้กครองไม่จาํเป็นตอ้งเขา้โรงเรียนบ่อยๆ เพียงแต่รับข่าวสารและขอ้มูลจากสถานพฒันาเด็ก
ปฐมวยั เพ่ือให้ทราบความเป็นไปของสถานพฒันาเด็กปฐมวยั และความเป็นไปของเด็กท่ีมารับ
บริการ ส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งใหผู้ป้กครองรับรู้มี 3 ประการ คือ  
  1.1 ขอ้มูลจากสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั เป็นขอ้มูลเก่ียวกบั 
  1.1.1 สุขภาพเด็ก ได้แก่ นํ้ าหนัก ส่วนสูง พฒันาการ และภูมิคุม้กนัโรคท่ีเด็กตอ้ง
ไดรั้บซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีครูจะมีบนัทึกประจาํตวัของเด็ก ซ่ึงจะเป็นรายงานให้ผูป้กครองทราบเดือนละ 1 
คร้ัง 
  1.1.2 พฤติกรรมของเดก็ ไดแ้ก่ นิสัย มารยาท การช่วยเหลือตวัเองท่ีดีเป็นขอ้สังเกตท่ี
ตอ้งเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งครูและผูป้กครอง 
  1.1.3 การเรียนรู้ของเด็ก แมว้่าเด็กปฐมวยัจะไม่จาํเป็นตอ้งเรียนรู้ทกัษะทางวิชาการ
แต่สถานพฒันาเดก็ปฐมวยัตอ้งมีการประเมินทกัษะการเรียนรู้พ้ืนฐานของเดก็ ซ่ึงแสดงถึงพฒันาการ
ทางสติปัญญาของเดก็ 
  1.1.4 กิจกรรมท่ีทางสถานพฒันาเด็กปฐมวยัจดัให้เด็กปริมาณขอ้มูลตอ้งสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการอยา่งใหข้อ้มูลมากเกินไป ผูป้กครองจะขาดความเช่ือถือ หรือเกิดความวิตกกงัวล แต่
อยา่นอ้ยผูป้กครองตอ้งรับรู้ความเป็นไปของเดก็ 
 1.2 การกระตุน้เจตคติการเป็นผูป้กครองทางบวก การให้การศึกษาแก่ผูป้กครองเป็นงาน
ส่วนหน่ึงท่ีจาํเป็นตอ้งให้ผูป้กครองตอ้งเรียนรู้ เพ่ือพฒันาการเป็นผูป้กครองท่ีมีคุณภาพ ส่ิงท่ีตอ้ง
เรียนรู้คือ  
  1.2.1 หนา้ท่ีของสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั 
  1.2.2 หนา้ท่ีของผูป้กครอง 
  1.2.3 การรับผิดชอบการดูแลลกูเพ่ือการพฒันา 
  วิธีการให้ขอ้มูลหรือสารสนเทศเพ่ือให้ผูป้กครองรับรู้ ตอ้งมีจุดประสงค์ชัดเจนว่า 
สถานพฒันาเดก็ปฐมวยัตอ้งการใหผู้ป้กครองรับรู้เร่ืองอะไร การใหข้อ้มูลผูป้กครอง แต่ละคร้ังจะตอ้ง
มีจุดประสงคท่ี์ชดัเจนวา่ตอ้งการใหค้วามรู้หรือตอ้งการใหผู้ป้กครองยอมรับส่ิงท่ีทางสถานพฒันาเด็ก
ปฐมวยัจดัหรือตอ้งการขอความร่วมมือ หรือตอ้งการแกปั้ญหา จากนั้นให้พิจารณาว่าจะใชอ้ะไรเป็น
ส่ือกลาง ไดแ้ก่ เอกสาร การพูดจาการ หรือการพบปะสนทนาท่ีจะนาํไปสู่ผูป้กครองซ่ึงกิจกรรมท่ีมี
คือ การเยีย่มบา้น การประชุมปรึกษา การส่งรับเอกสารเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั 
 2. การใหผู้ป้กครองร่วมมือ 
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  การให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมกบัโรงเรียนหรือให้ความร่วมมือกบัโรงเรียนเป็นส่ิง
สาํคญัยิ่ง การศึกษาสมยัเดิมๆ จะเนน้ให้ผูป้กครองร่วมมือในเร่ืองของการสร้างกองทุน แต่การศึกษา
ยคุปัจจุบนัใหผู้ป้กครองมาร่วมมือในหลานดา้น ไดแ้ก่ 
  2.1  การสอน ผูป้กครองไม่นอ้ยท่ีมีความรู้ความสามารถและพร้อมท่ีจะมาสอน มา
เป็นวิทยากรหรือมาช่วยสอนทางสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั ควรเปิดโอกาสน้ีใหก้บัผูป้กครอง 
  2.2 การช่วยกิจกรรมของสถานพฒันาเด็กปฐมวยั เช่น เป็นแม่ครัว เป็นอาสาสมคัร 
เป็นผูจ้ดักิจกรรม 
  2.3 การร่วมวางนโยบาย ผูป้กครองท่ีมีความสามารถทางการบริหารและคุน้เคยกบั
ชุมชน อาจให้เขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนและนโยบายในการดาํเนินงานและพฒันาสถานศึกษา
ปฐมวยั 
  2.4  การร่วมพฒันา อีกดา้นหน่ึงของนโยบายการศึกษาไทยคือการให้ผูป้กครอง
และชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษา ซ่ึงเป้าหมายสากลคือ การให้ชุมชนเขา้มาร่วมพฒันาการศึกษาให้
อยูใ่นกรอบของคุณภาพ  
 วิธีการสร้างใหผู้ป้กครองมามีส่วนร่วมมือในการดาํเนินงานของสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั 
ประกอบดว้ย 
  1. กาํหนดจุดประสงคข์องความร่วมมือ 
  2. กาํหนดกิจกรรมร่วมมือ ตวัอยา่งเช่น กิจกรรมตั้งกองทุน กิจกรรมพฒันาสุขภาพ
เดก็ กิจกรรมพฒันาธรรมะสาํหรับเดก็เลก็ เป็นตน้ 
  3. วิเคราะห์ประโยชน์ท่ีพึงไดจ้ากกิจกรรม โดยสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัทาํหนา้ท่ีเป็น
ผูใ้หข้อ้มูล ท่ีสนบัสนุนการตดัสินใจ 
  4. วิเคราะห์ความสนใจของกลุ่มผูป้กครอง ซ่ึงตอ้งให้อิสระในการดาํเนินงานตาม
ความสนใจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
  5. เปิดทดลองโครงการเพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได ้
  6. พฒันาโครงการ เป็นขั้นตอนของการวางรูปแบบโครงการ กาํหนดเป้าหมาย
โครงการ และการดาํเนินโครงการ 
  7. ประเมินร่วมกนัเพือ่ดูอุปสรรค ปัญหาและความสาํเร็จของโครงการ ว่าเป็นไปตาม
จุดประสงคท่ี์ตอ้งการ ท่ีมาดา้นอ่ืน ๆ ควรแกไ้ขหรือพฒันาอยา่งไร 
 3. การเขา้ถึงตวัผูป้กครอง 
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 การให้ผูป้กครองร่วมมือกบักิจกรรมไดเ้ฉพาะบางส่วนเท่านั้น แต่มีผูป้กครองบางคนไม่
สนใจท่ีจะมาท่ีสถานพฒันาเด็กปฐมวยั โดยเฉพาะคนชุมชนชนบทจะรู้สึกว่าไม่จาํเป็น มีอีกวิธีหน่ึง
เป็นรูปแบบท่ี 3 ท่ีจะทาํไดคื้อ การเขา้ถึงตวัผูป้กครองโดยตรงดงัน้ี 
  3.1  เยี่ยมเด็ก เป็นวิธีการเขา้ถึงตวัผูป้กครองดว้ยการไปเยี่ยมเด็กท่ีบ้าน และพบ
ผูป้กครองตวัต่อตวัเพือ่สนทนาปรึกษาเพ่ือการมีส่วนร่วมในการพฒันาเดก็ 
  3.2  เยี่ยมผูป้กครอง การเยี่ยมบ้านด้วยเจตนาเยี่ยมตัวผูป้กครองเป็นการสร้าง
กลัยาณมิตร ท่ีครูกบัผูป้กครองจะคุยกนัฉนัทค์นรู้จกัหรือเพ่ือนกนัได ้เป็นการสร้างมิตรและสนทนา
เร่ืองเดก็ในประเดน็ท่ีตอ้งเรียนรู้ร่วมกนั 
  3.3  ครูผูป้กครองร่วมแกปั้ญหา วิธีการน้ีอาจจะทาํหนา้ท่ีสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัดว้ย
การเชิญผูป้กครองมาร่วมคิดแกปั้ญหาเป็นรายบุคคล 
   3.3.1 ให้คาํปรึกษา เป็นการเปิดคลินิกหรือห้องให้คาํปรึกษาท่ีมีช่วงเวลาทาํการ
สาํหรับผูป้กครองไดเ้ขา้ปรึกษาปัญหาเฉพาะตวัท่ีไม่ตอ้งการใหผู้อ่ื้นรู้ แต่ตอ้งการคาํแนะนาํปรึกษาท่ี
ดี 
   3.3.2 ประชุมปรึกษา เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ในการท่ีจะไดพ้ดูหรือ
แจง้ขอ้มูลกบัผูป้กครองโดยตรง การประชุมปรึกษาน้ีอาจะเป็น 1:1 หรือจดัทาํเป็นกลุ่มขนาดเลก็ โดย
ครูอาจเป็นผูน้าํเสนอปัญหา หรือกลุ่มเสนอปัญหา แลว้ร่วมกนัคิดแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเรียนรู้
ร่วมกนั เพือ่การแกปั้ญหาท่ีนาํเสนอแลว้นั้น 
  3.4  ศึกษาสภาพแวดลอ้ม เป็นการศึกษาขอ้มูลชุมชนและบา้นท่ีเก่ียวของ้กบัเดก็โดย
ครูไปศึกษา ณ บา้นเดก็ได ้ 
 4.  การจดักิจกรรมประสานผูป้กครอง 
 สถานพฒันาเด็กปฐมวยัเป็นสถานศึกษาหน่ึงท่ีตอ้งเปิดโอกาสให้ผูป้กครองไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วนในกิจกรรมของสถานพฒันาเด็กปฐมวยัท่ีจดัข้ึน ซ่ึงเรียกว่าเป็นกิจกรรมท่ีให้ผูป้กครองมี
ส่วนร่วมโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 
  4.1  เปิดสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัใหผู้ป้กครองเยีย่มชม 
  4.2 จดันิทรรศการเก่ียวกบักิจกรรมการศึกษาและการดูแลเด็กของสถานพฒันาเด็ก
ปฐมวยั 
  4.3  จดัฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่ผูป้กครองด้วยการนาํเสนอความรู้เอง หรือเชิญ
วิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ 
  4.4 ตั้งสมาคมครูผูป้กครอง 
  4.5 เผยแพร่ขอ้มูลทั้งโดยเอกสาร ขอ้มูลข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ  
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2.2.5.2  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษา  
 ชมภู  อุปการ (2548, น.33 – 36) ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการ
จดัการศึกษาไวด้งัน้ี 
 1.  ผูป้กครองเขา้ร่วมในกิจกรรมการใหค้วามรู้ผูป้กครอง (Involving Parentsin Parent 
Education)การให้ความรู้ผูป้กครองหมายถึงการจดัการศึกษาท่ีช่วยให้ผูป้กครองมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัตวัเด็กวิธีการอบรมเล่ียงดูเด็กแนวทางในการส่งเสริมพฒันาการดา้นต่างๆของเด็กตลอดจน
การดาํเนินชีวิตครอบครัวในวิถีทางท่ีถูกต้องและเหมาะสมการเขา้ร่วมกิจกรรมการให้ความรู้
ผูป้กครองมีความสาํคญัมากต่อผูป้กครองซ่ึงอาจสรุปไดด้งัน้ี 
  1.1  ช่วยให้ผูป้กครองมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพฒันาการของเด็กในแต่ละช่วง
อายซ่ึุงจะมีผลทาํใหผู้ป้กครองเขา้ใจพฤติกรรมของเดก็ไดดี้ยิง่ข้ึน 
  1.2  ช่วยใหผู้ป้กครองมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการอบรมเล้ียงดูเดก็การเตรียม
ความพร้อมและการส่งเสริมพฒันาการเด็กอนัจะนาํไปสู่การประพฤติปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม
ต่อไป 
  1.3  ช่วยให้ผูป้กครองเขา้ใจถึงผลของการกระทาํหรือพฤติกรรมของตนเองท่ีมีต่อ
เดก็อนัจะนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  1.4  ช่วยใหผู้ป้กครองเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการจดัการศึกษาลกัษณะประเภทวิธีการจดั
กิจกรรมและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัเดก็ 
  1.5  ช่วยให้ผู ้ปกครองมีความรู้และฝึกทักษะเก่ียวกับเทคนิคและวิ ธีการจัด
สภาพแวดลอ้มภายในบา้นท่ีจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการดาํเนินชีวิตของครอบครัวให้เป็นไป
อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
  1.6  ช่วยใหผู้ป้กครองมีความเขา้ใจถึงความสาํคญัของการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
ในการจดัการศึกษาและการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างครูและผูป้กครองซ่ึงจะมีผลต่อตวัเด็ก
โดยตรงการใหค้วามรู้แก่ผูป้กครองสามารถกระทาํไดอ้ยา่งหลากหลายแต่สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 
วิธีใหญ่ๆคือแบบเป็นทางการเช่นการบรรยายการอภิปรายการโตว้าทีและแบบไม่เป็นทางการเช่นกา
ระดมสมองการประชุมโต๊ะกลมการประชุมกลุ่มยอ่ยโดยอาจใชบ้า้นหรือโรงเรียนเป็นสถานท่ีในการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์และเผยแพร่ขอ้มูลความรู้กไ็ด ้
 2.  ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างประสบการณ์แก่เดก็ท่ีบา้น(Involving parent in 
home – Base Instruction)การเสริมประสบการณ์ใหเ้ด็กท่ีบา้นหมายถึงผูป้กครองช่วยส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหเ้ดก็รู้จกัคิดรู้จกัแสวงหาความรู้จากส่ิงท่ีอยูร่อบตวัดว้ยการสงัเกตและการอ่านรวมทั้งการ
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ให้ความสนใจและสนทนาซกัถามเด็กเก่ียวกบัส่ิงท่ีเดก็ไดท้าํท่ีโรงเรียนเพ่ือเป็นแนวทางในการเสริม
ความรู้และประสบการณ์ใหเ้ดก็ท่ีบา้นผูป้กครองมีบทบาทท่ีสาํคญั 3 ประการคือ 
  2.1  ส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านผูป้กครองมีความสําคญัท่ีจะช่วยให้เด็กเห็น
ความสาํคญัและรู้คุณค่าของการอ่านถา้เดก็มาจากครอบครัวท่ีรักการอ่านเดก็กจ็ะมีนิสัยรักการอ่านไป
ดว้ย 
  2.2  ส่งเสริมความรู้เด็กใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงเดก็ไดเ้รียนรู้จากโรงเรียนเด็กจะเกิดการ
เรียนรู้อย่างรวดเร็วและสามารถจดจาํไดน้านถา้ผูป้กครองจะช่วยเสริมประสบการณ์หรือความรู้ให้
สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีเดก็ไดเ้รียนรู้จากโรงเรียนซ่ึงผูป้กครองสามารถท่ีจะกระทาํไดคื้อพดูคุยสนทนากบั
เดก็เก่ียวกบัส่ิงท่ีเดก็ไดเ้รียนรู้จากโรงเรียนพร้อมทั้งอธิบายหรือยกตวัอยา่งเพ่ิมเติมเพื่อใหเ้ด็กเขา้ใจได้
ดียิ่งข้ึนกระตุ้นหรือเตือนให้เด็กทาํกิจกรรมท่ีครูได้มอบหมายให้รวมทั้ งคอยให้คาํแนะนําและ
ช่วยเหลือเม่ือเดก็ตอ้งการและจดักิจกรรมหรือประสบการณ์ท่ีจะช่วยเสริมความรู้ความคิดท่ีเดก็ไดจ้าก
โรงเรียนเม่ือมีโอกาส 
  2.3  ส่งเสริมพฒันาการและการเตรียมความพร้อมให้เดก็ 
 3.  ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่เด็กท่ีโรงเรียน(Involving 
parents in Instruction at School)ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่เด็กท่ี
โรงเรียนหมายถึงการท่ีผูป้กครองเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่เดก็ท่ีโรงเรียนซ่ึง
โดยทัว่ไปผูป้กครองสามารถเสริมประสบการณ์ใหแ้ก่เดก็ในโรงเรียนได ้2 วิธีดงัน้ี 
  3.1  การเป็นผูช่้วยครูผูป้กครองท่ีไม่ไดท้าํงานนอกบา้นอาจจะอาสาสมคัรเป็นผูช่้วย
ครูในโรงเรียนตามวนัเวลาท่ีตนสะดวกผูช่้วยครูมีหนา้ท่ีช่วยครูดูแลเด็กขณะทาํกิจกรรมช่วยครูวาง
แผนการสอนช่วยครูจดัหาและเตรียมส่ือการสอนช่วยสอนเดก็บางกิจกรรมและช่วยตรวจงานเดก็ 
  3.2  การเป็นวิทยากรพิเศษผูป้กครองท่ีมีความสามารถพิเศษเฉพาะดา้นหรือประกอบ
อาชีพท่ีเห็นส่วนมากสนใจโรงเรียนอาจเชิญมาเป็นวิทยากรพิเศษเพ่ือคุยสนทนากบัเดก็เก่ียวกบังานอดิเรก
หรือรายละเอียดของอาชีพรวมทั้งให้โอกาสให้เด็กไดซ้กัถามขอ้ขอ้งใจหรือส่ิงท่ีเด็กอยากรู้เพ่ิมเติมการ
เชิญผูป้กครองมาพูดคุยกบัเด็กเก่ียวกบัอาชีพต่างๆน้ีนอกจากจะช่วยสนองความสนใจความอยากรู้อยาก
เห็นของเดก็แลว้ยงัถือเป็นส่วนหน่ึงของการแนะแนวดา้นอาชีพใหแ้ก่เดก็อีกดว้ย 
 4.  ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนโรงเรียน (Involving parents in School 
Support) ผูป้กครองสามารถมีส่วนร่วมสนบัสนุนโรงเรียนในการดาํเนินงานต่างๆได ้3ประการคือ 
  4.1  การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในรูปของวสัดุส่ิงของและกาํลงัทรัพย์
หมายถึงการท่ีผูป้กครองบริจาคส่ิงของเคร่ืองใชแ้ละทรัพยสิ์นให้กบัโรงเรียนเพ่ือนาํไปใช้ในการ
สนับสนุนการจดักิจกรรมและประสบการณ์ให้แก่เด็กเช่นการให้วสัดุเหลือใช้เพ่ือให้ครูนาํไปทาํ
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อุปกรณ์การสอนการให้ของเล่นและเคร่ืองเล่นสนามเส้ือผ้าโต๊ะเก้า อ้ีเป็นต้นรวมทั้ งการให้
ทุนการศึกษาแก่เดก็ยากจนหรือการใหทุ้นทาํอาหารกลางวนัใหแ้ก่เดก็ยากจน 
   4.2  การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในรูปของแรงงานหมายถึงการท่ี
ผูป้กครองเขา้มาช่วยเหลือโรงเรียนในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังานวิชาการเช่นการ
ช่วยประกอบอาหารกลางวนัให้แก่เด็กการตกแต่งอาคารสถานท่ีสําหรับทาํกิจกรรมพิเศษเน่ืองใน
โอกาสสาํคญัการช่วยจดัเตรียมเส้ือผา้สาํหรับเดก็ในการเขา้ร่วมกิจกรรมพิเศษและการช่วยควบคุมเด็ก
ขณะออกไปทศันศึกษาและการช่วยเหลือครูผลิตส่ือการเรียนการสอน 
   4.3  ผูป้กครองมีส่วนร่วมในคณะกรรมการโรงเรียนผูป้กครองอาจเขา้เป็นสมาชิก
ในคณะกรรมการชุดใดชุดหน่ึงท่ีมีหนา้ท่ีในการใหค้าํปรึกษาแนะนาํกบัโรงเรียนในเร่ืองต่างๆดงัน้ี 
     4.3.1 แนวการจดัประสบการณ์คณะท่ีปรึกษาของโรงเรียนมีหน้าท่ีพิจารณา
และทบทวนเก่ียวกบัแผนการจดักิจกรรมประสบการณ์การจดัการศึกษาของโรงเรียนรวมทั้งการใช้
อุปกรณ์ของเล่นในแต่ละปีเพ่ือนาํมาสรุปหาขอ้ดีขอ้เสียรวมทั้งการใหข้อ้เสนอแนะหรือความคิดเห็น
ในการพฒันาและพฒันาให้ดียิ่งข้ึนในปีต่อไปแลว้นาํขอ้มูลเหล่าน้ีเสนอต่อผูบ้ริหารโรงเรียนเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาตดัสินใจ 
    4.3.2 การจดัสรรงบประมาณคณะท่ีปรึกษาของโรงเรียนมีบทบาทและหน้าท่ีใน
การช่วยผูบ้ริหารโรงเรียนจัดสรรงบประมาณในหมวดต่างๆว่าควรจะต้องมีการตัดลดหรือเพิ่มเติม
งบประมาณในหมวดใดหมวดหน่ึงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการของโรงเรียนในแต่ละปี 
    4.3.3 การจัดหาบุคลากรคณะท่ีปรึกษาของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
สัมภาษณ์เพ่ือคดัเลือกบุคคลสมัครเป็นผูช่้วยครูรวมทั้ งสามารถสนับสนุนหรือให้คาํแนะนาํกบั
ผูบ้ริหารโรงเรียนเพ่ือให้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีคณะท่ีปรึกษาเห็นว่ามีความสามารถ
และเหมาะสมกบัตาํแหน่งนั้นๆเป็นพิเศษ 
    4.3.4 การจดักิจกรรมสาํหรับผูป้กครองคณะท่ีปรึกษาของโรงเรียนมีหนา้ท่ีใน
การให้คาํแนะนาํขอ้เสนอแนะกบัผูบ้ริหารโรงเรียนหรือผูป้ระสานงานในการจดักิจกรรมสําหรับ
ผูป้กครองและการดาํเนินการเพ่ือใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเช่นประเภทและ
ลกัษณะของกิจกรรมท่ีจะจดัใหก้บัผูป้กครองวิธีการจดักิจกรรมและวิธีติดต่อส่ือสารกบัผูป้กครองเป็น
ตน้ 
 จากแนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน จึงสรุปไดว้า่  
เป็นกระบวนการท่ีเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองและชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาร่วมกบั
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เป็นกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัของทุกฝ่าย นับตั้ งแต่การกาํหนดและ
เห็นชอบแผนพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ แผนการเรียนรู้ ร่วมสนบัสนุนกิจกรรมของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  
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และทรัพยากรทางการศึกษาต่างๆ ร่วมแสดงความคิดเห็น ดาํเนินการและการแกไ้ขปัญหา ตลอดจน
การควบคุม กาํกบั ติดตามและประเมินผล เพ่ือประโยชน์ในการพฒันาการศึกษาให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
 
2.3 ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัศูนย์พฒันาเดก็เลก็สังกดัองค์การบริหารส่วนตําบล จงัหวดันนทบุรี 
 จงัหวดันนทบุรี แบ่งเป็น 6 อาํเภอ    30  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  78 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็   
ไดแ้ก่ 
 2.3.1 อาํเภอเมืองนนทบุรี มีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 3 แห่ง คือ อบต.บางรักนอ้ย อบต.
บางไผ่ และ อบต.บางกร่าง ซ่ึงประกอบดว้ยศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็รวม11 ศูนยคื์อ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดั
บางรักนอ้ย ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เอ้ืออาทร ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่าไมอุ้ทิศ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัตึก ศูนย์
พฒันาเด็กวดัโชติการาม ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดับางระโหง ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัปราสาท ศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็หมู่บา้นเอ้ืออาทรราชพฤกษ ์ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไทยรัฐวิทยา ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัแคใน และ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัประชารังสรรค ์
 2.3.2 อาํเภอไทรนอ้ย มีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 7 แห่ง คือ อบต.ทวีวฒันา อบต.ขนุศรี 
อบต.คลองขวาง อบต.ราษฎร์นิยม อบต.ไทรใหญ่ อบต.ไทรน้อย และ อบต.หนองเพรางาย ซ่ึง
ประกอบดว้ยศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็รวม 20 ศูนย ์คือ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สมบูรณ์ศาสตร์ ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็วดัมะสงมิตรภาพท่ี55 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัคลองเจา้ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นหนองโต๊ะนุย้ ศูนย์
พฒันาเด็กเลก็บา้นคลองพระพิมล ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัยอดพระพิมลศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัคลองขนุ
ศรีศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ตาํบลคลองขวางศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นลากคอ้น ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กร.ร.
บา้นราษฎร์นิยม ม.2 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นราษฎร์นิยม ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัสโมสร ศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ดีมากอุปถมัภ ์  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ร.ร.ปลายคลองขนุศรี   ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นคลองฝร่ัง   ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ชุมชนวดัไทรนอ้ย  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัคลองตาคลา้ย   ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัเพรางาย  
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัเสนีวงศ ์ และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นหนองเพรางาย 
 2.3.3 อาํเภอบางกรวย มีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 4 แห่ง คือ อบต.บางขุนกอง อบต.
บางสีทอง อบต.บางขนุน และ อบต.มหาสวสัด์ิ ซ่ึงประกอบดว้ยศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ รวม 7 ศูนยคื์อ 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กร.ร.วดับางไกรนอก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กร.ร.วดัซองพลู ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กร.ร.วดั
บางไกรใน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดับางออ้ยช้าง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัรวก (พร้อมพิทยาคาร) ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็วดับางขนุน และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มหาสวสัด์ิ 
 2.3.4 อาํเภอบางใหญ่ มีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2แห่ง คือ อบต.บางแม่นาง และ อบต.
บา้นใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ยศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ รวม 6 ศูนยคื์อ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ชุมชนวดับางโค ศูนย์
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พฒันาเดก็เลก็อนุบาลบางใหญ่ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นดอนตลุมพกุ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นใหม่ ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็คลองโยงเวทีอุปถมัภ ์และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สามแยกบางคูลดั 
 2.3.5 อาํเภอบางบวัทอง มีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 7 แห่ง คือ อบต.บางรักใหญ่ อบต.
บางรักพฒันา อบต.บางบวัทอง อบต.พิมลราช อบต.ละหาร อบต.บางคูรัด และ อบต.ลาํโพ ซ่ึง
ประกอบดว้ยศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ รวม 17 ศูนยคื์อ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดับางรักใหญ่ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
วดัมะเด่ือ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโมลี ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัลาดปลาดุก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นคลอง
ลาํรี ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อบต.บางบวัทอง ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็โรงกระโจม ม.7 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้น
ค่ายสาม ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงสวด ม.5 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสุเหร่าเขียว ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมสัยิด
นะห์ฎอตูล้อิสลาม ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนัตะธรรม ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็แสงประทีป ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
ซอและฮศึ์กษา ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นเกาะลอย ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สุเหร่าโมไฮยดิดิน และศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ตาํบลบางคูรัด 
 2.3.6 อาํเภอปากเกร็ด มีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 7 แห่ง คือ อบต.เกาะเกร็ด อบต.ท่าอิฐ 
อบต.คลองข่อย อบต.อ้อมเกร็ด อบต.คลองพระอุดม อบต.บางตะไนย  ์และ อบต.บางพลบั ซ่ึง
ประกอบดว้ยศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ รวม17 ศูนยคื์อ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัปรมยัยกิาวาส ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็บา้นท่านํ้า ม.5 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ร.ร.วดัศาลากุล ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อารุ้นอามาน ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กรุ่งเรืองวิทยา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัเชิงเลน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดับางบวัทอง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
วดัศรีเขตนนัทาราม ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัท่าเกวียน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัสามคัคีวิทยา ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กวดัสิงห์ทอง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัใหญ่สว่างอารมณ์ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัสะพานสูง ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็อบต.คลองพระอุดม ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัตาล ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัตาํหนกัเหนือ และ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บางพลบั 
 
2.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
       2.4.1 งานวิจยัในประเทศ 
 พิณวดี  เคนไชยวงศ์ (2554) ศึกษาเก่ียวกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 ผล
การศึกษาพบว่า (1) ระดบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาปฐมวยั ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ
ครูผู ้สอนระดับปฐมวัย โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (2) ผลการเปรียบเทียบระดับ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนระดบัปฐมวยั โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั (3) ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการจดั
การศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน
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ระดบัปฐมวยัท่ีมีประสบการณ์แตกต่างกนัโดยรวมไม่แตกต่างกนั (4) ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผล
การจดัการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ
ครูผูส้อนระดบัปฐมวยั ท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนัโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 มนัสวีร์  จันทรังษี (2554) ศึกษาเก่ียวกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาปฐมวยัของ
โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า (1) 
ระดับประสิทธิผลการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน (2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับ
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 ฑิฆมัพร  ศิริจนัทพนัธ์ (2555) ศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
ของโรงเรียนอนุบาล สาํนกังานคณะกรรมการการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ในจงัหวดัสกลนคร ผล
การศึกษาพบว่า (1) ระดบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียน
อนุบาลสํานกังานคณะกรรมการการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน จงัหวดัสกลนคร ตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนระดบัปฐมวยั โดยรวมและรายมาตรฐานอยูใ่นระดบัมาก (2) ผล
การเปรียบเทียบประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนอนุบาล 
สาํนกังานคณะกรรมการการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ในจงัหวดัสกลนคร ตามความคิดเห็นของ
ผู ้บริหารและครูผู ้สอนระดับปฐมวัย โดยรวมไม่แตกต่างกันรายข้อ  (3) ผลการเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนอนุบาล สํานักงาน
คณะกรรมการการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ในจงัหวดัสกลนครตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนระดบัปฐมวยั ท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั พบว่า โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั (4) ผลการ
เปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนอนุบาล 
สํานกังานคณะกรรมการการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ในจงัหวดัสกลนครตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนระดบัปฐมวยั ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั โดยรวมแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 3 ดา้น คือ ด้านคุณภาพเด็ก ด้านการ
จดัการเรียนรู้ ด้านการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ส่วนด้านการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนไม่
แตกต่างกนั 
 กฤชภร  มุลาลินน ์(2552) ศึกษาเก่ียวกบั ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิผลการดาํเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ในเขตอาํเภอบางบ่อจงัหวดัสมุทรปราการ ผลการวิจยัพบว่า 1) บุคลากรของ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ และผูป้กครองเด็กเลก็มีความคิดเห็นเก่ียวกบั ประสิทธิผลการดาํเนินงานของศูนย์

DPU



 62

พฒันาเดก็เลก็ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็น ภายในกลุ่มบุคลากรของ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ พบวา่ บุคลากรท่ีมีเพศ อาย ุวฒิุการศึกษา ตาํแหน่งหนา้ท่ี รายไดต่้อ เดือนท่ีต่างกนั
มีความคิดเห็นในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั แต่บุคลากรท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานต่างกนัมี 
ความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนในกลุ่มของผูป้กครอง
เดก็เลก็ พบว่า ผูป้กครองท่ีมี เพศ และอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่าง
กนั แต่ผูป้กครองท่ีมี วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 อยา่งไรกดี็ผูป้กครองเดก็เลก็ท่ีมีศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ท่ี
รับดูแลบุตรหลานต่างกนัมีความคิดเห็นใน ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรของ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็และผูป้กครองเด็กเลก็ พบว่า 
ในภาพรวมทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือ พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ความคิดเห็น
ดา้นผลผลิตแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนดา้น ปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ
ดาํเนินงาน และดา้นผลลพัธ์ พบว่า ความคิดเห็นทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนั 4) การ ประมวลความ
คิดเห็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ พบว่า บุคลากรของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีความคิดเห็นท่ีมีความถ่ี 
สูงสุดว่า ยงัขาดแคลนงบประมาณเพ่ือดาํเนินการในดา้นต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ส่วน
ผูป้กครองเด็กเลก็กมี็ ความเห็นตรงกนัว่า ควรสนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินการ รวมทั้งควรเอา
ใจใส่ความปลอดภยัของเดก็ 
 กิตติ  กรทอง (2552) การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการดาํเนินการจดัการศึกษาระดบั
ก่อนประถมศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตอาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ผลการวิจยั
พบว่า 1) การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการดาํเนินการจดัการศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ยทั้ง 
4 ดา้น ไดแ้ก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
ทัว่ไป 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองตามสถานภาพทางเพศ พบว่าไม่แตกต่างกนั ส่วน
ผูป้กครองท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั และอาชีพต่างกนั พบว่ามีส่วนร่วมในการดาํเนินการจดัการศึกษา
แตกต่างกนั 3) ปัญหาพบว่าผูป้กครองไม่ค่อยมีเวลา ตอ้งทาํงาน ดา้นการเงิน ไม่ไดรั้บเอกสาร 
กิจกรรมมาก คิดว่าไม่จาํเป็น ป่วย ติดธุระ ส่วนขอ้เสนอแนะคือใหจ้ดัหาอาสาสมคัรช่วยเหลือศูนยฯ์ 
ใหส้มาคมผูป้กครองและครูช่วยประชาสัมพนัธ์ศูนยฯ์ กบัผูป้กครอง กาํหนดวนัปฐมนิเทศไวล่้วงหนา้
เพ่ือใหผู้ป้กครองไดเ้ตรียมตวั จดักิจกรรมใหน้อ้ยลงเพ่ือลดค่าใชจ่้าย โดยทาํแผน่พบัหรือเอกสารทุกๆ 
1 เดือน เพ่ือให้ผูป้กครองไดรั้บข่าวสาร จดัทาํขอ้มูลท่ีคิดว่ามีความจาํเป็นสาํหรับผูป้กครองไวใ้น
ศูนยฯ์ เพือ่ใหเ้ห็นความสาํคญัของเดก็ 
 สุกญัญา  สยามประโคน (2554) การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ ในเขตอาํเภอหนองบุญมากจงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยั พบว่า 1. การมีส่วนร่วม
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ของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารจัดการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตอาํเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา โดยภาพรวมมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มีส่วนร่วม
อยูใ่นระดบัมาก เป็นลาํดบั 1 ในดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็กบัผูป้กครอง ส่วนดา้น
อ่ืนอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงลาํดบั คือ ดา้นการมี ส่วนร่วมและการสนบัสนุน ดา้นการจดัการเรียน
การสอน ดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมวิชาการ ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มและลาํดบัสุดทา้ย 
คือ ดา้นหลกัสูตร 2. ผูป้กครองท่ีมีอายุ อาชีพและรายไดข้องผูป้กครองต่อเดือนแตกต่างกนั มีส่วน
ร่วมต่อการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตอาํเภอหนองบุญมาก จงัหวดันครราชสีมา โดย
ภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนผูป้กครองท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา
สูงสุดและสถานภาพแตกต่างกนั มีส่วนร่วมของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา เด็ก
เลก็ในเขตอาํเภอหนองบุญมาก จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
 ปราณี  นกแกว้ (2553) ศึกษาเก่ียวกบัการจดักิจกรรมของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามทศันะ
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัลพบุรี ผลการศึกษาพบว่า (1) การจดั
กิจกรรมของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามทศันะของผูมี้ส่วนไดเ้สียในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดั
ลพบุรี พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้นการ
จดัอาหารสาํหรับเด็ก ดา้นการจดักิจกรรมประจาํวนั ดา้นการอบรมเล้ียงดูเด็ก และดา้นการเล่นของ
เด็ก ตามลาํดบั (2) เปรียบเทียบการจดักิจกรรมของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตามทศันะของผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียในองคก์รประกอครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัลพบุรี จาํแนกตามเพศ อาชีพ และตาํแหน่งแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จาํแนกตามวุฒิการศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 จาํแนกตามรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ส่วนจาํแนก
ตามอาย ุและขนาดขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่แตกต่างกนั 
 ทศพร  จรุงพนัธ์ (2553) ศึกษาปัจจยัดา้นคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีสัมพนัธ์กบัการดาํเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัตาก ผลการวิจยัพบว่า 1. ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะผูบ้ริหารของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ท่ีมีผลผา่นการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัตาก โดยภาพรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัมาก 2. การดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ท่ีมีผลผา่นการประเมินมาตรฐานการศึกษา 
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัตาก โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 3. ปัจจยั
ดา้นคุณลกัษณะผูบ้ริหารในดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นคุณธรรม ดา้นวิสัยทศัน์ และดา้นภาวะผูน้าํ มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 ศิริพร  ทองธรรมจินดา (2553) ศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารกบั
มาตรฐานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครปฐม ผลการศึกษาพบว่า 
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(1) พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
นครปฐมในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก  (2) มาตรฐานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  จังหวัดนครปฐมในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  (3) พฤติ
กรรมการบริหารของผูบ้ริหารในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบัมาตรฐานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครปฐม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณารายดา้น
พบว่า พฤติกรรมดา้นการจูงใจกบัมาตรฐานท่ี 10 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตรมีค่า
ความสัมพนัธ์สูงท่ีสุด 
       2.4.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
 ก๊อดวิน (Godwin, 1996) ไดศึ้กษาทศันคติของผูป้กครองท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเพ่ือสาํรวจสัดส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นผูป้กครองและสาํรวจทศันคติของ
ผูป้กครองท่ีมีบทบาทท่ีพึงประสงคแ์ละบทบาทท่ีเป็นจริงของคณะกรรมการสถานศึกษาผลการวิจยั
พบว่าโดยภาพรวมผูป้กครองมีความตอ้งการมีส่วนร่วมกบัโรงเรียนตดัสินใจในกิจกรรมต่างๆเพ่ิม
มากข้ึนและพบว่าผูป้กครองเช้ือสายแอฟริกนั (ผิวดาํ) มีสัดส่วนในคณะกรรมการสถานศึกษามากข้ึน
นอกจากน้ีจากการศึกษายงัแสดงให้เห็นว่าผูป้กครองเช้ือชาติอ่ืนๆมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดใน
บทบาทของการมีส่วนร่วม 
 โอเดด็ และคลูนเน (Odded and Clune, 1995) ไดวิ้จยัเร่ืองการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นหนทางท่ีจะปรับปรุงการจัดการศึกษาท่ีจะทาํให้บรรลุ
เป้าหมายนกัเรียนทุกคนมีมาตรฐานท่ีดี ซ่ึงขั้นตอนท่ีสาํคญัในการปรับปรุงมีดงัน้ี คือ เป้าหมายสาํคญั
ท่ีโรงเรียนจะตอ้งกาํหนดเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน เพ่ิมปริมาณ
หลักสูตรและเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเรียนได้หลาย ๆ อย่าง มีการจัดการท่ีดีเก่ียวกับเงิน 
ทรัพยากร บุคลากร และเวลาทั้ งในระดบัโรงเรียนและระดบัห้องเรียน จุดเน้นท่ีสําคญัคือจะตอ้ง
จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอแก่โรงเรียนท่ียากจน มีระบบจูงใจท่ีหลากหลาย เพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้และมีการปรับปุรงระบบการเงิน 
 Fair (อา้งถึงในประยทุธ  ชูสอน, 2548, น.150) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีประสิทธิผลตามการรับรู้ของผูอ้าํนวยการการศึกษารัฐนิวเจอร์ซ่ีกล่าวไวว้า่
ปัจจยัหลกัท่ีทาํใหโ้รงเรียนมีประสิทธิผล (Effective School) คือผูบ้ริหารท่ีประสบผลสาํเร็จพบวา่
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีดีมีประสิทธิผลคือสามารถติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
สร้างบรรยากาศท่ีดีในโรงเรียนสามารถกา้วเป็นผูน้าํในชุมชนเพือ่สร้างวิชาชีพทางสงัคม 
(Professional Culture) เป็นผูน้าํในการเปล่ียนแปลง (Agent of Change) บริหารแบบมีส่วนร่วมจากผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมด (Participation of all Stakeholders) และมีความรู้ความสามารถเก่ียวกบั
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หลกัสูตรและการสอนตลอดจนพฒันาบุคลากร (Staff Development) ตามความตอ้งการของแต่ละ
บุคคล
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
การวิจยัปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดันนทบุรีมีรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจยัมีดงัน้ี 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

 ประชากร ท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี จาํนวนทั้งส้ิน 860 คน คือ 
  1. ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   จาํนวน 30 คน 
  2. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็     จาํนวน 30 คน 
  3. ครูผูดู้แลเดก็ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  จาํนวน 50 คน 
  4. ผูป้กครองและชุมชน    จาํนวน 750 คน 
 กลุ่มตวัอยา่ง  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี จาํนวน 354  คน  การไดม้าซ่ึงกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยเทียบตารางกาํหนดขนาดตวัอยา่งของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan อา้งถึง
ในสิน พนัธ์ุพนิิจ, 2547, น.137)  โดยแยกเป็น กลุ่มตวัอยา่ง 4 กลุ่ม ดงัน้ี 
  1. ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   จาํนวน 28 คน 
  2. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็     จาํนวน 28 คน 
  3. ครูผูดู้แลเดก็ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็   จาํนวน 44  คน 
  4. ตวัแทนผูป้กครองและชุมชน   จาํนวน 254 คน 
 สาํหรับตวัแทนผูป้กครองและชุมชนใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย ใหไ้ดต้วัแทนผูป้กครองและ
ชุมชน 26  ศูนย ์ศูนยล์ะ 9  คน  ไดแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับางรักนอ้ย ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไทยรัฐ
วิทยา  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ป่าไมอุ้ทิศ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัตึก ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สมบูรณ์ศาสตร์ ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็วดัมะสงมิตรภาพท่ี55 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัคลองเจา้ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นหนองโต๊ะ
นุย้ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นคลองพระพิมล ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัยอดพระพิมล ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั
คลองขนุศรี ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ร.ร.วดับางไกรนอก ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ร.ร.วดัซองพลู ศูนยพ์ฒันาเดก็
เล็กร.ร.วดับางไกรใน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กชุมชนวดับางโค ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอนุบาลบางใหญ่ ศูนย์
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พฒันาเด็กเลก็วดับางรักใหญ่ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัมะเด่ือ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโมลี ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็วดัลาดปลาดุก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นคลองลาํรี ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อบต.บางบวัทอง ศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็วดัปรมยัยิกาวาส ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นท่านํ้ า ม.5 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กร.ร.วดัศาลากุล ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็อารุ้นอามาน และ 2 ศูนย ์ศูนยล์ะ 10 คน ไดแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็รุ่งเรืองวิทยา ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็วดัเชิงเลน 
  
3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั  

3.2.1 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 สาํหรับการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมีขั้นตอนดงัน้ี 

3.2.1.1 ศึกษาจากเอกสารดา้นวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิผลการจัด
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดันนทบุรีโดยใชเ้ป็นแนวทางใน
การตั้งกรอบแนวคิดเพือ่เป็นแนวทางในการกาํหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะทุกตวัแปร 

3.2.1.2 ร่างขอ้คาํถามใหส้อดคลอ้งกบัคาํนิยามศพัททุ์กตวัแปร 
3.2.1.3 ให้ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่านพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงในเน้ือหา 

(Content validity) เพื่อพิจารณาว่า ขอ้คาํถามในแบบสอบถามครอบคลุมเน้ือหาและสอดคลอ้งกบั
เร่ืองท่ีศึกษาหรือไม่ และเพื่อเป็นการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัให้คุณภาพมากข้ึน โดยการหา
ความเท่ียงตรงในเน้ือหา (Validity) ของเคร่ืองมือ แลว้นาํมาคาํนวณหาดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Item – Objective Congruence-IOC) ไดเ้ท่ากบั 0.60-1.00 

3.2.1.4 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กลับผู ้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัด
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงมิไดเ้ป็นกลุ่ม
ตวัอย่างจริง จาํนวน 30 คน แลว้นาํขอ้มูลจากแบบสอบถามนั้นมาหาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้แบบ 
Item-Total correlation และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ 
Cronbach ได ้0.983 

3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน 
 ตอนท่ี 1ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลเป็นคาํถามแบบตรวจสอบรายการ 
 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ ประกอบดว้ย  ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนของ
ผูบ้ริหาร ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเดก็ และ ดา้นการมี
ส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบั ไดแ้ก่  (1) มี
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การปฏิบติันอ้ยท่ีสุด  (2) มีการปฏิบติันอ้ย  (3) มีการปฏิบติัปานกลาง  (4) มีการปฏิบติัมาก  (5) มีการ
ปฏิบติัมากท่ีสุด 

 ตอนท่ี  3  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประกอบดว้ย ดา้นการบรรลุวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ และ ดา้นผลการพฒันาเดก็
ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบั ไดแ้ก่  (1) 
มีผลการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด  (2) มีผลการปฏิบติันอ้ย  (3) มีผลการปฏิบติัปานกลาง  (4) มีผลการปฏิบติั
มาก  (5) มีผลการปฏิบติัมากท่ีสุด 

 ตอนท่ี 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
 

3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งในการจัดการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดั
นนทบุรี โดยการแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่ง โดย กาํหนดระยะเวลาให้ผูต้อบแบบสอบถาม 2 
สปัดาห์ และนดัหมายรับแบบสอบถามดว้ยตนเอง 

 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของตวัอยา่งนาํมาวิเคราะห์ ดงัน้ี 
 3.4.1 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ (Percentage)ค่าเฉล่ีย(Mean)  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard deviation) และนาํเสนอขอ้มูลดว้ยตาราง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
   1) ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี และค่า
ร้อยละ 
   2) ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจัดการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
วิเคราะห์โดยการหาความถ่ี ค่าร้อยละ (Percentage)ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนและแปลผลดงัน้ี 
    ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมี
เกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
 ระดบัการปฏิบติั ค่าคะแนน 
 มีการปฏิบติัมากท่ีสุด 5 
 มีการปฏิบติัมาก 4 
 มีการปฏิบติัปานกลาง 3 
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 มีการปฏิบติันอ้ย 2 
 มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 1 
    สําหรับการแปลผลคะแนนเฉล่ียของระดับของปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ผูว้ิจยัการแบ่งตามเกณฑข์อง บุญชม ศรีสะอาด (2545, 
น.103)  5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด โดยแบ่งเป็นช่วงคะแนนดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.51-5.00 หมายถึง มีการปฏิบติัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.51-4.50 หมายถึง มีการปฏิบติัมาก 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.51-3.50 หมายถึง มีการปฏิบติัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.51-2.50 หมายถึง มีการปฏิบติันอ้ย 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00-1.50 หมายถึง มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
   3) ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วิเคราะห์โดยการหาความถ่ี ค่า
ร้อยละค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน
และแปลผลดงัน้ี 
    ประสิทธิผลของการดาํเนินงานมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ีประสิทธิผลของการ
ดาํเนินงานมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ีประสิทธิผลของการดาํเนินงานมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
 ระดบัผลการปฏิบติั ค่าคะแนน 
 มีผลการปฏิบติัมากท่ีสุด 5 
 มีผลการปฏิบติัมาก 4 
 มีผลการปฏิบติัปานกลาง 3 
 มีผลการปฏิบติันอ้ย 2 
 มีผลการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 1 
   การแปลผลคะแนนเฉล่ียของระดบัของประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กผูว้ิจยัการแบ่งตามเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, น.103)  5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุดโดยแบ่งเป็นช่วงคะแนนดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.51-5.00 หมายถึง มีผลการปฏิบติัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.51-4.50 หมายถึง มีผลการปฏิบติัมาก 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.51-3.50 หมายถึง มีผลการปฏิบติัปานกลาง 

 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.51-2.50 หมายถึง มีผลการปฏิบติันอ้ย 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00-1.50 หมายถึง มีผลการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
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 3.4.2 การวิเคราะห์ชุดปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี วิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาํเร็จรูป โดยคาํสั่ง Stepwise 
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บทท่ี  4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดันนทบุรี โดยบทน้ีจะกล่าวถึงการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 
4 ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 
 ตอนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 
4.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
และสถานภาพ โดยนาํเสนอในรูปแบบการแจกแจงจาํนวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละ ปรากฏผลดงั
ตารางท่ี 4.1 
  
ตารางที ่4.1 จาํนวนและร้อยละของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจัดการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี จาํแนกตาม ปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 122 34.5 
 หญิง 232 65.5 

รวม 354 100.0 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 
อาย ุ   
 นอ้ยกวา่ 30 ปี 74 20.9 
 30-39 ปี 170 48.0 
 40-49 ปี 74 20.9 
 มากกว่า 49 ปี 36 10.2 

รวม 354 100.0 
ระดบัการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 
 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 148 41.8 
 ปริญญาตรี 166 46.9 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 40 11.3 

รวม 354 100.0 
สถานภาพ จาํนวน ร้อยละ 
 ปลดั อบต. 28 7.9 
 ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 28 7.9 
 ครูผูดู้แลเด็ก 44 12.4 
 ผูป้กครองและชุมชน 254 71.8 

รวม 354 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.1  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 232  คน คิดเป็นร้อยละ 
65.5 และเพศชาย จาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 อายรุะหวา่ง 30-39 ปี จาํนวน 170 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.0 รองลงมานอ้ยกวา่ 30  ปี และระหว่าง 40-49 ปี จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 และ
มากกว่า 49 ปี จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 166 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.9  รองลงมาตํ่ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 และสูงกวา่ปริญญา
ตรี จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 สถานภาพเป็นผูป้กครองและชุมชน จาํนวน 254  คน คิดเป็นร้อย
ละ 71.8  รองลงมาครูผูดู้แลเดก็ จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4  และปลดั อบต.,ผูบ้ริหารศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9   
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4.2  ผลการวเิคราะห์ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเดก็เลก็ 
 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ประกอบดว้ย 
2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ดา้นการบรรลุวตัถุประสงคก์ารจดัตั้งศูนย ์และดา้นผลการพฒันาเดก็ตามคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค ์โดยนาํเสนอในรูปแบบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่4.2 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัผลการปฏิบติัท่ีมีต่อประสิทธิผลการจดั
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ (n=354) 

 

ประสิทธิผลการจดัการศึกษา   S.D. แปลผล 
1. ดา้นการบรรลุวตัถุประสงคก์ารจดัตั้งศูนย ์ 3.99 0.804 มาก 
2. ดา้นผลการพฒันาเดก็ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 4.00 0.770 มาก 

รวม 4.00 0.787 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.2   พบวา่ ระดบัผลการปฏิบติัท่ีมีต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( = 4.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ประสิทธิผลอยูใ่น
ระดบัมาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลการพฒันาเดก็ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์( = 4.00) รองลงมา 
ดา้นการบรรลุวตัถุประสงคก์ารจดัตั้งศูนย ์( = 3.99) ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่4.3 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัผลการปฏิบติัท่ีมีต่อประสิทธิผลการจดั

การศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ดา้นการบรรลุวตัถุประสงคก์ารจดัตั้งศูนย ์(n=354) 
 

ดา้นการบรรลุวตัถุประสงคก์ารจดัตั้งศูนย ์   S.D. แปลผล อนัดบั 
1. เดก็ทุกคนไดรั้บการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และ

พฒันาทุกดา้น 
4.20 .698 มาก 3 

2. สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ สร้างเสริมใหเ้ดก็ทาํ กิจกรรมไดเ้ตม็ศกัยภาพ
และความแตกต่างของเดก็แต่ละบุคคล 

4.01 .782 มาก 6 

3. เนน้เดก็เป็นสาํคญัในกระบวนการเรียนรู้ 4.16 .804 มาก 5 
4. เดก็ไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ โดยบูรณาการผา่นการเล่นท่ีเหมาะสมกบัวยั 
4.20 .743 มาก 3 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

ดา้นการบรรลุวตัถุประสงคก์ารจดัตั้งศูนย ์   S.D. แปลผล อนัดบั 
5. เดก็สามารถดาํรงชีวิตประจาํวนัได ้โดยผา่นกิจกรรม

ประจาํวนัของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
4.26 .764 มาก 1 

6. การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยมีครูช่วยสนบัสนุน
อาํนวยความสะดวกทาํใหเ้ดก็เกิดความคิดริเร่ิม 
สร้างสรรค ์ตดัสินใจดว้ยตนเอง   

4.25 .722 มาก 2 

7. ครูจดักิจกรรมส่งเสริมแลกเปล่ียนการเรียนรู้ใหเ้ดก็
ไดแ้สดงออกตามความพร้อมและพฒันาการทั้ง4
ดา้น 

4.17 .688 มาก 4 

8. แผนการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เปิด
โอกาสใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วม 

3.76 .832 มาก 10 

9. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการติดต่อ ประสานงาน การ
ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการดาํเนินงานของศูนยก์บั
ผูป้กครองและชุมชน 

3.88 .870 มาก 8 

10. ผูป้กครองและชุมชนมีการประชุมเพือ่แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกบัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

3.67 1.044 มาก 11 

11. อบต.เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดทิศทางและแนวทางการปฏิบติังานของศนูย์
พฒันาเดก็เลก็ 

3.53 .892 มาก 12 

12. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดช้ี้แจงการดาํเนินงานให้
ผูป้กครองไดท้ราบอยา่งสมํ่าเสมอ 

3.94 .864 มาก 7 

13. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็รับฟังความคิดเห็นของชุมชนใน
การจดักิจกรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเดก็ 

3.87 .749 มาก 9 

รวม 3.99 0.804 มาก  
 
 จากตารางท่ี 4.3   พบวา่ ระดบัผลการปฏิบติัท่ีมีต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ดา้นการบรรลุวตัถุประสงคก์ารจดัตั้งศูนย ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ( = 3.99) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ประสิทธิผลอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัแรกไดแ้ก่ 
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เด็กสามารถดาํรงชีวิตประจาํวนัได ้โดยผ่านกิจกรรมประจาํวนัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ( = 4.26)  
รองลงมา การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยมีครูช่วยสนบัสนุนอาํนวยความสะดวกทาํใหเ้ดก็เกิดความคิด
ริเร่ิม สร้างสรรค ์ตดัสินใจดว้ยตนเอง ( = 4.25) เด็กทุกคนไดรั้บการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
และพฒันาทุกดา้น และเด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการผา่น
การเล่นท่ีเหมาะสมกบัวยั ( = 4.20) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ อบต.เปิดโอกาสใหป้ระชาชน
มีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางและแนวทางการปฏิบติังานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ( = 3.99)  
ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่4.4 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัผลการปฏิบติัท่ีมีต่อประสิทธิผลการจดั

การศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ดา้นผลการพฒันาเดก็ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
(n=354) 

 

ดา้นผลการพฒันาเดก็ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์   S.D. แปลผล อนัดบั 
1. เดก็มีร่างกายเจริญเติบโตตามวยั และมีสุขนิสัยท่ีดี  4.14 .700 มาก 2 
2. เดก็มีกลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเลก็แขง็แรง 

ใชไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่วและประสานสัมพนัธ์กนั  
4.07 .720 มาก 5 

3. เดก็มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข  4.23 .620 มาก 1 
4. เดก็มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 4.08 .783 มาก 4 
5. เดก็ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การ

เคล่ือนไหว และรักการออกกาํลงักาย  
4.01 .782 มาก 7 

6. เดก็ช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 4.09 .714 มาก 3 
7. เดก็รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และความ

เป็นไทย 
3.86 .816 มาก 10 

8. เดก็อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและปฏิบติัตน
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

4.06 .804 มาก 6 

9. เดก็สามารถใชภ้าษาส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 3.93 .808 มาก 8 
10. เดก็มีความสามารถในการคิดและการแกปั้ญหาได้

เหมาะสมกบัวยั 
3.76 .798 มาก 11 

 

DPU



 76

ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 

ดา้นผลการพฒันาเดก็ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์   S.D. แปลผล อนัดบั 
11. เดก็มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ 3.93 .823 มาก 8 
12. เดก็มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีทกัษะในการ

แสวงหาความรู้ 
3.87 .871 มาก 9 

รวม 4.00 0.770 มาก  
 
 จากตารางท่ี 4.4  พบว่า ระดบัผลการปฏิบติัท่ีมีต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ ดา้นผลการพฒันาเดก็ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( = 4.00) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ประสิทธิผลอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัแรก
ไดแ้ก่  เดก็มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข  ( = 4.23) รองลงมา เดก็มีร่างกายเจริญเติบโตตามวยั และ
มีสุขนิสัยท่ีดี ( = 4.14) เดก็ช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั ( = 4.09) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุด คือ เดก็มีความสามารถในการคิดและการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั  ( = 3.76) ตามลาํดบั 
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4.3  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเดก็เลก็ 
 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ ประกอบดว้ย 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา ดา้นการส่งเสริม
สนบัสนุนของผูบ้ริหาร ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเด็ก 
และดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง โดยนาํเสนอในรูปแบบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ปรากฏผลดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่4.5 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติัท่ีมีต่อปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ (n=354) 

 

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดั
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

  S.D. แปลผล อนัดบั 

1. ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา 3.79 0.748 มาก 3 
2. ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนของผูบ้ริหาร 3.84 0.775 มาก 2 
3. ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 3.79 0.834 มาก 3 
4. ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเดก็ 4.12 0.760 มาก 1 
5. ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 3.56 0.820  มาก 4 

รวม 3.61 0.846 มาก  
 
 จากตารางท่ี 4.5  พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.61) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ระดบัการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมากทุกขอ้ โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัแรกไดแ้ก่ ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเด็ก ( = 
4.12) รองลงมา ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนของผูบ้ริหาร ( = 3.84) ดา้นนโยบายและแผนการจดั
การศึกษา และ ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ( = 3.79)  และดา้นการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครอง ( = 3.56) ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.6 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติัท่ีมีต่อปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ดา้นนโยบายและแผนการจดั
การศึกษา (n=354) 

 

ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา   S.D. แปล
ผล 

อนัดบั 

1. ผูบ้ริหารส่ือสารนโยบายใหค้รู  ผูป้กครอง ชุมชน และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บรู้ 

3.83 .702 มาก 1 

2. นโยบายแสดงเป้าหมาย ทิศทางการดาํเนินงานท่ีชดัเจน 3.77 .756 มาก 6 
3. นโยบายมีแนวทางปฏิบติัเพ่ือนาํไปสู่ทิศทางท่ีตอ้งการ 3.69 .761 มาก 7 
4. ผูบ้ริหารร่วมกาํหนดวิสยัทศัน ์และคุณลกัษณะท่ีพงึ

ประสงคข์องเดก็ร่วมกบัครูและผูป้กครอง 
3.80 .701 มาก 5 

5. ผูบ้ริหารมีการขบัเคล่ือนการปฏิบติัตามนโยบาย โดยยดึ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เป็นฐาน 

3.82 .753 มาก 2 

6. กระบวนการขบัเคล่ือนนโยบายอาศยัความร่วมมือ และ
ความรับผดิชอบของบุคลากรภายในและภายนอกศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 

3.82 .758 มาก 2 

7. มีการกาํกบัดูแล ส่งเสริมสนบัสนุน การดาํเนินงานจาก
หน่วยงานตน้สงักดั 

3.81 .806 มาก 4 

รวม 3.79 0.748 มาก  
 
 จากตารางท่ี 4.6  พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.79) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัแรก
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารส่ือสารนโยบายใหค้รู  ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บรู้ ( = 3.83)  
รองลงมา ผูบ้ริหารมีการขบัเคล่ือนการปฏิบติัตามนโยบาย โดยยึดศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นฐาน และ
กระบวนการขบัเคล่ือนนโยบายอาศยัความร่วมมือ และความรับผิดชอบของบุคลากรภายในและ
ภายนอกศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ( = 3.82)  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ นโยบายมีแนวทางปฏิบติั
เพ่ือนาํไปสู่ทิศทางท่ีตอ้งการ( = 3.69)  ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.7 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติัท่ีมีต่อปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนของ
ผูบ้ริหาร (n=354) 

 

ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนของผูบ้ริหาร   S.D. แปลผล อนัดบั 
1. มีการคดัเลือก ครูผูดู้แลเดก็อยา่งเหมาะสม 3.95 .764 มาก 3 
2. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ส่งเสริมการจดับริการทาง

การศึกษาใหเ้ดก็ไดเ้ขา้เรียนอยา่งทัว่ถึงและเสมอภาค 
4.09 .770 มาก 1 

3. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ส่งเสริมใหค้รูผูดู้แลเดก็พฒันา
ตนเองอยูเ่สมอ 

3.99 .875 มาก 2 

4. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ส่งเสริมความร่วมมือและ
ประสานงานในการจดัทาํหลกัสูตรของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

3.92 .723 มาก 4 

5. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ส่งเสริมใหมี้ฐานขอ้มูลและ
สารสนเทศเก่ียวกบัผูเ้รียนท่ีทนัสมยั 

3.58 .790 มาก 8 

6. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ส่งเสริมใหมี้การ
ประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

3.66 .778 มาก 7 

7. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การ
กาํกบัติดตามการประเมินคุณภาพภายในศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ 

3.72 .734 มาก 6 

8. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การกาํกบั
ติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 

3.78 .769 มาก 5 

รวม 3.84 0.775 มาก  
 
 จากตารางท่ี 4.7  พบว่า ระดบัการปฏิบติัท่ีมีต่อปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการ
จดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนของผูบ้ริหาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( = 3.84) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
เป็นอนัดบัแรกไดแ้ก่ ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ส่งเสริมการจดับริการทางการศึกษาให้เด็กไดเ้ขา้
เรียนอยา่งทัว่ถึงและเสมอภาค ( = 4.09)  รองลงมา ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ส่งเสริมใหค้รูผูดู้แล
เดก็พฒันาตนเองอยูเ่สมอ ( = 3.99)  มีการคดัเลือก ครูผูดู้แลเดก็อยา่งเหมาะสม ( = 3.95)   และ
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ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ส่งเสริมให้มีฐานขอ้มูลและสารสนเทศ
เก่ียวกบัผูเ้รียนท่ีทนัสมยั ( = 3.58)  ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่4.8 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติัท่ีมีต่อปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบั

ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ (n=354) 

 

ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็   S.D. แปลผล อนัดบั 
1. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ เปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายมีส่วน

ร่วมในการพฒันาการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
3.87 .839 มาก 1 

2. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ มีความรับผิดชอบ อุทิศตน
ใหก้บัการปฏิบติังาน 

3.86 .768 มาก 2 

3. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สร้างขวญัและกาํลงัในการ
ปฏิบติัแก่บุคลากรสมํ่าเสมอ 

3.68 .861 มาก  

4. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ มีความรู้และสามารถในการ
วางแผนการจดัหลกัสูตรการศึกษาตามแผนดา้นการจดั
การศึกษาในปัจจุบนั 

3.84 .809 มาก 3 

5. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีความเป็นกนัเองกบัครู 
ผูป้กครอง และสามารถเขา้พบเพ่ือปรึกษาหารือหรือขอ
คาํแนะนาํได ้

3.84 .941 มาก 3 

6. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ มีการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี
กบัชุมชน 

3.73 .848 มาก 5 

7. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ เปิดโอกาสใหค้รู ผูป้กครอง 
และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา 

3.72 .864 มาก 6 

8. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม 

3.75 .745 มาก 4 

รวม 3.79 0.834 มาก  
 
 จากตารางท่ี 4.8  พบว่า ระดบัการปฏิบติัท่ีมีต่อปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการ
จดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยภาพรวมอยู่ใน
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ระดบัมาก ( = 3.79) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัแรกไดแ้ก่ ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
พฒันาการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ( = 3.87)  รองลงมา ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีความ
รับผดิชอบ อุทิศตนให้กบัการปฏิบติังาน ( = 3.86)  มีผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ มีความรู้และ
สามารถในการวางแผนการจดัหลกัสูตรการศึกษาตามแผนดา้นการจดัการศึกษาในปัจจุบนั และ 
ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีความเป็นกนัเองกบัครู ผูป้กครอง และสามารถเขา้พบเพ่ือปรึกษาหารือ
หรือขอคาํแนะนาํได ้( = 3.84)   และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สร้าง
ขวญัและกาํลงัในการปฏิบติัแก่บุคลากรสมํ่าเสมอ ( = 3.68)  ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่4.9 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติัท่ีมีต่อปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบั

ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเดก็ 
(n=354)  

 

ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเดก็   S.D. แปลผล อนัดบั 
1. ครูผูดู้แลเด็ก มีการจดักิจกรรมบูรณาการโดยผา่นการเล่น 4.10 .746 มาก 6 
2. ครูผูดู้แลเดก็ มีการจดักิจกรรมโดยเนน้เดก็เป็นสาํคญั 4.25 .724 มาก 2 
3. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ เปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง ชุมชนเขา้

มามีส่วนร่วมในการพฒันาเดก็ 
3.90 .788 มาก 8 

4. ครูผูดู้แลเดก็ จดัประสบการณ์โดยคาํนึงถึงพฒันาการ
ของเดก็ 

4.28 .641 มาก 1 

5. ครูผูดู้แลเดก็ มีการประเมินพฒันาการของเดก็เป็นระยะ
อยา่งต่อเน่ือง 

4.16 .794 มาก 5 

6. ครูผูดู้แลเดก็มีการใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมกบัพฒันาการของเดก็ 

4.20 .745 มาก 3 

7. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการทาง
สมองและตอบสนองความสนใจของเดก็ 

4.13 .761 มาก 4 

8. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็จดักิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม 3.93 .883 มาก 7 
รวม 4.12 0.760 มาก  
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 จากตารางท่ี 4.9  พบว่า ระดบัการปฏิบติัท่ีมีต่อปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการ
จดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเด็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 
4.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็น
อนัดบัแรกไดแ้ก่ ครูผูดู้แลเดก็ จดัประสบการณ์โดยคาํนึงถึงพฒันาการของเดก็  ( = 4.28)  รองลงมา  
ครูผูดู้แลเดก็ มีการจดักิจกรรมโดยเนน้เด็กเป็นสาํคญั ( = 4.25)  ครูผูดู้แลเดก็มีการใชส่ื้อการเรียนรู้
ท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัพฒันาการของเด็ก ( = 4.20)  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก เปิดโอกาสให้ผูป้กครอง ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาเด็ก ( = 3.93)  
ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่4.10 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติัท่ีมีต่อปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบั

ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและ
ชุมชน (n=354) 

 

ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน   S.D. แปลผล อนัดบั 
1. ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการกาํหนดหรือเสนอแนะ

แผนพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
3.54 .808 มาก 5 

2. ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการกาํหนดแผนการจดั
ประสบการณ์ร่วมกบัครูผูส้อน 

3.35 .835 ปาน
กลาง 

9 

3. ผูป้กครองส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมของศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ และกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันาเดก็ตามศกัยภาพ 

3.81 .839 มาก 1 

4. ผูป้กครองสนบัสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตามความ
เหมาะสมและจาํเป็น  

3.73 .858 มาก 2 

5. ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของ
เดก็และการประเมินการจดัการศึกษาของศนูยพ์ฒันาเดก็
เลก็ 

3.49 .776 ปาน
กลาง 

7 

6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาสมาคม / ชมรม
ผูป้กครอง 

3.49 .849 ปาน
กลาง 

7 
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ตารางที ่4.10 (ต่อ) 
 

ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน   S.D. แปลผล อนัดบั 
7. ชุมชนมีส่วนร่วมหรือใหข้อ้เสนอแนะในการจดัทาํ

แผนพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ดาํเนินการของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

3.45 .793 ปาน
กลาง 

8 

8. ชุมชนเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ ใหเ้ดก็ได้
เรียนรู้และมีประสบการณ์จากสถานการณ์จริง 

3.60 .856 มาก 4 

9. ชุมชนใหก้ารสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

3.70 .773 มาก 3 

10. ชุมชนส่งเสริมใหมี้การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3.51 .813 มาก 6 

11. ชุมชนมีส่วนร่วมในการกาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

3.51 .818 มาก 6 

รวม 3.56 0.820  มาก  
 
 จากตารางท่ี 4.10  พบว่า ระดบัการปฏิบติัท่ีมีต่อปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผล
การจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( = 3.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 10 ขอ้ โดยขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัแรกไดแ้ก่ ผูป้กครองส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ และ
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาเดก็ตามศกัยภาพ ( = 3.81) รองลงมา ผูป้กครองสนบัสนุนทรัพยากร
เพ่ือการศึกษาตามความเหมาะสมและจาํเป็น ( = 3.73) ชุมชนใหก้ารสนบัสนุนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ( = 3.70) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ผูป้กครองมีส่วนร่วมใน
การกาํหนดแผนการจดัประสบการณ์ร่วมกบัครูผูส้อน  ( = 3.35) 
 
4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 1 ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson Correlation) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจ ัยมุ่งหมายท่ีจะศึกษาว่า ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์ 5 ดา้น ไดแ้ก่ นโยบายและแผนการจดัการศึกษา การส่งเสริมสนบัสนุนของผูบ้ริหาร 
ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก การจัดกิจกรรมพฒันาเด็ก และการมีส่วนร่วมของ
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ผูป้กครองและชุมชน กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความสัมพนัธ์ต่อกัน
หรือไม่ หากมีความสัมพนัธ์จะมีในทิศทางใด (บวกหรือลบ) และมีความสัมพนัธ์ระดบัใด การ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์น้ีจะตอ้งตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวิจยัต่อไปน้ี 
 วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2  เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุน
ของผูบ้ริหาร ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเด็ก และดา้น
การมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรีแสดงไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.11 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม (n=354) 
 

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผล
การจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดั

นนทบุรี 

ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
การบรรลุ

วตัถุประสงคก์าร
จดัตั้งศูนย ์(Y1) 

ผลการพฒันาเดก็
ตามคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงค ์(Y2) 

โดย
ภาพรวม

(Y) 
1. ดา้นนโยบายและแผนการจดั

การศึกษา (X1) 
.662** .492** .607** 

2. ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนของ
ผูบ้ริหาร (X2) 

.754** .581** .702** 

3. ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ (X3) 

.827** .670** .787** 

4. ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเดก็ (X4) .799** .734** .805** 
5. ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 

(X5) 
.780** .578** .714** 

ภาพรวม (X) .868** .695** .821** 
หมายเหตุ. มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 จากตารางท่ี 4.11  พบว่า ปัจจยัดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา ดา้นการส่งเสริม
สนบัสนุนของผูบ้ริหาร ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเด็ก 
และด้านการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิผลการจัด
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอย ผูว้ิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple  
regression) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัมุ่งหมายท่ีจะแสวงหาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผล
การจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ท่ีมีอิทธิพลสามารถอธิบายหรือพยากรณ์ประสิทธิผลการจัด
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ว่าประกอบดว้ยตวัแปรใดบา้ง  นอกจากนั้นยงัตอ้งการศึกษาต่อไปอีกว่า 
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ เหล่านั้นสามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดม้ากนอ้ยเพียงใด หรือจะกล่าวอยา่งสั้น เทคนิคการ
วิเคราะห์ถดถอย มีหลกัการสาํคญัคือ การแสวงหาสมการพยากรณ์ตวัแปรตามท่ีดีท่ีสุด การวิเคราะห์
การถดถอยน้ีตอ้งการตอบวตัถุประสงคแ์ละทดสอบสมมติฐานการวิจยัต่อไปน้ี 
 วตัถุประสงค์ข้อท่ี 3 เพ่ือวิเคราะห์ชุดปัจจัยท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการจัด
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี 
 สมมติฐานท่ี 2 ชุดปัจจยัซ่ึงประกอบดว้ยนโยบายและแผนการจดัการศึกษา การส่งเสริม
สนบัสนุนของผูบ้ริหาร ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ การจดักิจกรรมพฒันาเดก็ และการ
มีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนจะสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเก่ียวกบัชุดปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการจดัการศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี แสดงไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.12 แสดงนํ้ าหนักในการอธิบายของ ตวัแปรท่ีมีต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาศูนย์
พฒันาเดก็เลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี (n=354) 

 
 

ตวัแปร B Beta Std.Error t sig 
ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเดก็ (X4) .449 .039 .475 11.405 .000 
ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
(X3) 

.402 .044 .464 9.495 .000 

ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา (X1) -.174 .044 -.172 -3.936 .000 
ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง (X5) .152 .039 .159 3.886 .000 
ค่าคงท่ี (a) .709     
ค่า R .870 (R2=.757)    
ค่า F 271.136     
 
หมายเหตุ.  วิเคราะห์ดว้ย SPSS ใชค้าํสัง่ Stepwise 
 
 สมการท่ีใชใ้นการพยากรณ์ คือ  
 Y= 0.709+0.449X4+0.402X3-0.174X1+0.152X5 …………………………(1) 
 
 จากตารางท่ี 4.12  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี 
พบดงัน้ี 
 เม่ือศึกษาตวัแปรท่ีมีอิทธิพล สามารถอธิบาย หรือ พยากรณ์ประสิทธิผลการจดัการศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี จาก 5 ตวัแปร คือ นโยบายและ
แผนการจดัการศึกษา การส่งเสริมสนบัสนุนของผูบ้ริหาร ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
การจดักิจกรรมพฒันาเด็ก และการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 
พบว่า การจดักิจกรรมพฒันาเดก็ มีอิทธิพล สามารถอธิบายหรือพยากรณ์ประสิทธิผลการจดัการศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี ไดดี้ท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง (ค่า 
Beta เท่ากบั .449) ส่วนดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสามารถอธิบายหรือพยากรณ์
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี 
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ไดใ้กลเ้คียงกบัปัจจยัดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเด็ก (ค่า Beta เท่ากบั .402) ในขณะท่ี ดา้นนโยบาย
และแผนการจดัการศึกษา และการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน สามารถอธิบายหรือพยากรณ์
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี 
ใกลเ้คียงกนั (ค่า Beta เท่ากบั .174 และ .152) ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาอิทธิพลของตวัแปรตน้ คือปัจจยั
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศีกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ต่อตวัแปรตาม คือประสิทธิผล
การจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กแลว้ พบว่า ตวัแปรตน้มีอิทธิพลทางบวก 3 ตวัแปร คือ การจดั
กิจกรรมพฒันาเดก็ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ และการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง และ
ตวัแปรตน้มีอิทธิพลทางลบ 1 ตวัแปร คือ นโยบายและแผนการจดัการศึกษา ซ่ึงตวัแปรตน้ทุกตวั
สามารถอธิบายตวัแปรตามอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติเหนือระดบั .01 และสามารถพยากรณ์ท่ี (1) ซ่ึง
ประกอบดว้ยตวัแปรตน้ทั้ง 4 ตวั น้ีสามารถอธิบายประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี ไดถึ้งร้อยละ 75.7 (R2=.757)   
 

ตารางที ่4.13 แสดงนํ้ าหนักในการอธิบายของ ตวัแปรท่ีมีต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี (ปลดั อบต. 
ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ครูผูดู้แลนกัเรียน (n=100) 

 
ตวัแปร B Beta Std.Error t sig 

ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเดก็ (X4) .568 .076 .541 7.485 .000 
ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ (X3) 

.421 .073 .551 8.792 .000 

ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา (X1) -.189 .083 -.215 -2.271 .025 
ค่าคงท่ี (a) .793     
ค่า R .811 (R2=.658)    
ค่า F 61.493     
 
หมายเหตุ.  วิเคราะห์ดว้ย SPSS ใชค้าํสัง่ Stepwise 
 
 สมการท่ีใชใ้นการพยากรณ์ คือ  
 Y= 0.793+0.568X4+0.421X3-0.189X1…………………………(2) 
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 การพิจารณาสมการท่ี 2 จากตารางท่ี 4.13 ท่ีใช้อธิบาย หรือ พยากรณ์ประสิทธิผลการจดั
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี โดยวิเคราะห์จาก ปลดั 
อบต. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลนกัเรียน พบว่า ตวัแปรสามารถอธิบายประสิทธิผลการจดั
การศึกษาไดร้้อยละ 65.8 (R2=.658)  แมเ้ปอร์เซ็นต์ท่ีอธิบายไดจ้ะตํ่ากว่าสมการของกลุ่มรวมแต่ก็ยงั
นบัวา่อธิบายตวัแปรตามไดสู้ง และเม่ือศึกษาตวัแปรท่ีสามารถอธิบายประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนย์
พฒันาเดก็เลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี พบว่า ตวัแปรการจดักิจกรรมพฒันา
เด็ก มีอิทธิพล สามารถอธิบายหรือพยากรณ์ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี ไดดี้ท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง (ค่า Beta เท่ากบั .568) รองลงมา 
ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ (ค่า Beta เท่ากบั .421) และอนัดบัสามไดแ้ก่ ดา้นนโยบาย
และแผนการจดัการศึกษา ซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระมีอิทธิพลทางลบ (ค่า Beta เท่ากบั -.189)   
 เม่ือพิจารณาการวิเคราะห์สมการท่ี 1 และสมการท่ี 2 แลว้พบว่า การเรียงลาํดบัท่ีเขา้ในสมการ
ของชุดตวัแปรทั้งสองค่อนขา้งเหมือนกนั กล่าวคือ แมต้วัแปรดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเดก็ จะถูกเรียงเขา้
มาเป็นอนัดบัท่ีแรก รองลงมา ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ และ ดา้นนโยบายและแผนการ
จดัการศึกษา แต่สมการท่ี 2 พบว่า ตวัแปรดา้นการมีส่วนร่วมไม่ถูกจดัลาํดบัของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี   
 

ตารางที ่4.14 แสดงนํ้ าหนักในการอธิบายของ ตวัแปรท่ีมีต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาศูนย์
พฒันาเดก็เลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี (ผูป้กครองนกัเรียน 
(n=254) 

 

ตวัแปร B Beta Std.Error t Sig 
ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็(X3) .445 .053 .508 8.331 .000 
ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเดก็ (X4) .348 .050 .373 6.971 .000 
ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง (X5) .191 .046 .199 4.177 .000 
ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา (X1) -.160 .052 -.155 -3.103 .002 
ค่าคงท่ี (a) .733     
ค่า R .880 (R2=.774)    
ค่า F 212.639     
 
  หมายเหตุ.  วิเคราะห์ดว้ย SPSS ใชค้าํสัง่ Stepwise 
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 สมการท่ีใชใ้นการพยากรณ์ คือ  
 Y= 0.793+0.568X4+0.421X3-0.189X1…………………………(3) 
 
 การพิจารณาสมการท่ี 3 จากตารางท่ี 4.14 ท่ีใชอ้ธิบาย หรือ พยากรณ์ประสิทธิผลการจดั
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี โดยวิเคราะห์จาก 
ผูป้กครองนกัเรียน มีขอ้คน้พบท่ีแตกต่างจากสมการท่ี 1 และสมการท่ี 2 ดงัน้ี  ตวัแปรสามารถอธิบาย
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาไดร้้อยละ 77.4 (R2=.774)  แมเ้ปอร์เซ็นต์ท่ีอธิบายไดจ้ะตํ่ากว่าสมการ
ของกลุ่มรวม (1) แต่สูงกว่า สมมการของกลุ่มปลดั อบต. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แล
นกัเรียน (2)   โดยเม่ือศึกษาตวัแปรท่ีสามารถอธิบายประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี พบว่า ตวัแปรดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนย์
พฒันาเดก็เลก็มีอิทธิพล สามารถอธิบายหรือพยากรณ์ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี ไดดี้ท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง (ค่า Beta เท่ากบั .445) 
รองลงมา ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเด็ก (ค่า Beta เท่ากบั .348) และอนัดบัสามไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วน
ร่วมของผูป้กครอง (ค่า Beta เท่ากบั .191) และตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางลบอีก 1 ตวัแปร คือ ดา้น
นโยบายและแผนการจดัการศึกษา (ค่า Beta เท่ากบั -.160) 
 เม่ือพิจารณาการวิเคราะห์สมการท่ี 1 สมการท่ี 2 และสมการท่ี 3 แล้วพบว่า การ
เรียงลาํดบัท่ีเข้าในสมการของชุดตัวแปรระหว่างสมการท่ี 1 สมการท่ี2 กบั สมการท่ี 3 มีความ
แตกต่างกนั กล่าวคือ ในสมการท่ี 3 ตวัแปรของดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จะถูก
เรียงเขา้มาเป็นอนัดบัแรก และตามมาดว้ยดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเด็ก  ดา้นการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครอง ด้านนโยบายและแผนการจดัการศึกษา อย่างไรก็ตาม จากการสรุปผลการวิเคราะห์น้ี 
อธิบายเพ่ิมเติมไดว้่า ในทศันะของกลุ่มผูป้กครองนกัเรียนเห็นว่าภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก น่าจะเป็นปัจจัยสําคญัท่ีทาํให้การจัดการศึกษาการจัดการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรีมีประสิทธิผลมากท่ีสุด  
 

4.5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 จากการรวบรวมขอ้มูลทั้ ง 354 ฉบับ พบว่า กลุ่มตวัอย่างได้แสดงความคิดเห็นเพียง
บางส่วน   โดยในส่วนของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษา ประกอบดว้ย (1) 
ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา (2) ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนของผูบ้ริหาร (3) ดา้นภาวะผูน้าํ
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ของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (4) ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเด็กเล็ก  (5) ดา้นการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองและชุมชน ซ่ึงสามารถสรุปไดต้ามประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 4.5.1 ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา 
 
ตารางที ่4.15 ลกัษณะปัญหาของการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วน

ตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี ตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามดา้นนโยบาย
และแผนการจดัการศึกษา 

 
ปัญหาดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา จาํนวน 

1. นโยบายยงัไม่ไปในทิศทางเดียวกนั 17 
2. นโยบายภาครัฐยงัไม่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตชุมชนท่ีแตกต่างกนั 13 
3. ความไม่ชดัเจนของนโยบาย 10 
4. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีนโยบายในการพฒันาเดก็และเลง็เห็นความสาํคญันอ้ย

มาก 
9 

5. นโยบายไม่สอดคลอ้งกบัสภาพการเปล่ียนแปลงของสงัคม 11 
6. การส่ือสารนโยบายต่อผูป้กครองนกัเรียนไม่ชดัเจน 15 
7. นโยบายขาดความชดัเจน และความต่อเน่ือง 3 
8. ขาดนกัวิชาการทางดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา 4 
9. บุคลากรขาดความรู้ในการจดัทาํแผนการศึกษา 7 
10. ผูบ้งัคบับญัชาไม่สนบัสนุนและไม่มีนโยบายในการพฒันาการศึกษาของเดก็ 5 

รวม 92 

 
 จากตารางท่ี 4.15  กลุ่มตวัอยา่งแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาดา้นนโยบายและแผนการจดั
การศึกษาท่ีส่งผลต่อการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดั
นนทบุรี จาํนวน 92 ความคิดเห็นเห็น โดยประเด็นนโยบายยงัไม่ไปในทิศทางเดียวกนั มีจาํนวน 17 
ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 18.1 รองลงมาการส่ือสารนโยบายต่อผูป้กครองนักเรียนไม่ชัดเจน 
จาํนวน 15 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 16.0 และนโยบายภาครัฐยงัไม่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตชุมชนท่ี
แตกต่างกนั จาํนวน 13 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 13.8  
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ตารางที ่4.16 ขอ้เสนอแนะต่อการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ในจงัหวดันนทบุรี ตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามดา้นนโยบายและ
แผนการจดัการศึกษา 

 
ขอ้เสนอแนะดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา จาํนวน 

1. ควรมีนโยบายท่ีชดัเจนกวา่น้ี และอธิบายใหเ้ขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 35 
2. นโยบายของศูนยค์วรเร่ิมจากการศึกษาสภาพแวดลอ้มภายในชุมชนและให้

ประชาชนมีส่วนร่วม 
17 

3. ส่วนการศึกษาควรหาเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความชาํชาญทางการการบริหารนโยบาย 8 
4. ผูบ้ริหาร/หน่วยงานทีเก่ียวขอ้งควรเขา้มาศึกษาและสมัผสักบัศูนยแ์ละครูพ่ีเล้ียง 9 
5. ควรมีนโยบายในการจดักิจกรรมพฒันาเดก็ ใหเ้รียนรู้ส่ิงท่ีเป็นจริง 3 
6. อธิบายและส่ือสารใหช้ดัเจน 4 

รวม 76 
 
 จากตารางท่ี 4.16  พบว่า ขอ้เสนอแนะต่อการจัดการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี จาํนวน 76 ความคิดเห็น โดยเสนอแนะว่าควรมี
นโยบายท่ีชดัเจนกว่าน้ี และอธิบายใหเ้ขา้ใจในทิศทางเดียวกนั มี 35 ความคิดเห็นคิดเป็นร้อยละ 46.1 
รองลงมานโยบายของศนูยค์วรเร่ิมจากการศึกษาสภาพแวดลอ้มภายในชุมชนและใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วม จาํนวน 17 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 22.4 และผูบ้ริหาร/หน่วยงานทีเก่ียวขอ้งควรเขา้มาศึกษา
และสมัผสักบัศูนยแ์ละครูพ่ีเล้ียง จาํนวน 9 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 11.8 
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 4.5.2 ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนของผูบ้ริหาร 
 
ตารางที ่4.17 ลกัษณะปัญหาของการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วน

ตาํบล ในจังหวดันนทบุรี ตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามดา้นการ
ส่งเสริมสนบัสนุนของผูบ้ริหาร 

 
ปัญหาดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนของผูบ้ริหาร จาํนวน 

1. ผูบ้ริหารจดัส่ือการเรียนไม่เหมาะสมกบัวยัของเดก็เลก็ซ่ึงเป็นการส้ินเปลือง 15 
2. ผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม และสาธารณูปโภคนอ้ย 7 
3. ผูบ้ริหารศูนยฯ์ ไม่ค่อยเลง็เห็นความสาํคญัของเดก็ 11 
4. ผูบ้ริหารขาดความใส่ใจในการคดัเลือกผูดู้แลเดก็ 13 

รวม 46 
 
 จากตารางท่ี 4.17  กลุ่มตวัอยา่งแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนของ
ผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดั
นนทบุรี จาํนวน 46 ความคิดเห็น โดยประเดน็ผูบ้ริหารจดัส่ือการเรียนไม่เหมาะสมกบัวยัของเดก็เลก็
ซ่ึงเป็นการส้ินเปลือง มีจาํนวน 15 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 32.6 รองลงมา ผูบ้ริหารขาดความใส่
ใจในการคดัเลือกผูดู้แลเดก็ จาํนวน 13 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 28.3  และผูบ้ริหารศูนยฯ์ ไม่ค่อย
เลง็เห็นความสาํคญัของเดก็ จาํนวน 11 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 23.9 
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ตารางที ่4.18 ขอ้เสนอแนะต่อการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ในจงัหวดันนทบุรี ตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามดา้นการส่งเสริม
สนบัสนุนของผูบ้ริหาร 

 
ขอ้เสนอแนะดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนของผูบ้ริหาร จาํนวน 

1. จดัอุปกรณ์และส่ือการสอนใหเ้หมาะสมกบัวยั 15 
2. ผูบ้ริหารควรใหค้วามสาํคญักบัเดก็ส่งเสริมสนบัสนุนทุกดา้น 19 
3. ผูบ้ริหารระดบัสูง / ปลดั อ.บ.ต. ควรลงพ้ืนท่ีดูแล และสอบถามเก่ียวกบัการจดั

กิจกรรมในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
11 

4. ควรใส่ใจคดัเลือกผูดู้แลเดก็ใหเ้หมาะสม 2 
รวม 47 

 
 จากตารางท่ี 4.18  พบว่า ขอ้เสนอแนะต่อการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนของผูบ้ริหาร มีจาํนวน 47 ความ
คิดเห็น โดยเสนอแนะว่าผูบ้ริหารควรให้ความสาํคญักบัเด็กส่งเสริมสนบัสนุนทุกดา้น มีจาํนวน 19 
ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 40.4 รองลงมาจดัอุปกรณ์และส่ือการสอนใหเ้หมาะสมกบัวยั จาํนวน 15 
ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 31.9 และผูบ้ริหารระดบัสูง / ปลดั อบต. ควรลงพ้ืนท่ีดูแล และสอบถาม
เก่ียวกบัการจดักิจกรรมในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จาํนวน 11 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 23.4 
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 4.5.3 ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
 
ตารางที ่4.19 ลกัษณะปัญหาของการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วน

ตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี ตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามดา้นภาวะผูน้าํ
ของผูบ้ริหารศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

 

ปัญหาดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จาํนวน 
1. ขาดการติดต่อส่ือสารและพูดคุยท่ีจะไปใชใ้นแนวทางเดียวกนัในการพฒันา

ศูนย ์
6 

2. ปัญหาเร่ืองการตดัสินใจในประเดน็ต่าง ๆ ไม่ชดัเจน 7 
3. ผอ.ศูนยข์าดภาวะความเป็นผูน้าํ 1 
4. ผอ.ศูนยมี์ภาวะความเป็นผูน้าํนอ้ย ขาดประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค ์ 5 
5. ไม่ค่อยไดพ้บกบั ผอ.ศูนย ์ไม่ค่อยไดเ้ห็นบทบาท 8 
6. ขาดความมัน่ใจในตวัผูบ้ริหาร 2 

รวม 29 
 
 จากตารางท่ี 4.19  กลุ่มตวัอยา่งแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็กท่ีส่งผลต่อการจัดการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบล ใน
จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 29 ความคิดเห็น โดยประเด็นไม่ค่อยไดพ้บกบั ผอ.ศูนย  ์ไม่ค่อยได้เห็น
บทบาท มีจาํนวน 8 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 27.6 รองลงมา ปัญหาเร่ืองการตดัสินใจในประเด็น
ต่าง ๆ ไม่ชดัเจน จาํนวน 7 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 24.1 และ ขาดการติดต่อส่ือสารและพดูคุยท่ี
จะไปใชใ้นแนวทางเดียวกนัในการพฒันาศนูย ์จาํนวน 6 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 20.7 
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ตารางที ่4.20 ขอ้เสนอแนะต่อการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ในจงัหวดันนทบุรี ตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามดา้นภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

 
ขอ้เสนอแนะดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จาํนวน 

1. ผอ.ศูนยค์วรจะไดพ้ดูคุยกนัและแลกเปล่ียนความคิดเห็นและพบปะกนับ่อยข้ึน 6 
2. ผอ.ศูนยค์วรใชสิ้ทธิและโอกาสในการตดัสินใจในเร่ืองการปฏิบติัให้เต็มร้อย

เปอร์เซนต ์
7 

3. ควรคดัเลือกบุคลากรท่ีเขา้ใจในการจดัการศุนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 3 
4. ผอ.ศูนยค์วรพฒันาความเป็นผูน้ ําและมีความรู้เก่ียวกับพฒันาการของเด็ก

ในช่วงวยัน้ีอยา่งแทจ้ริง  และควรพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
7 

5. ผอ.ศูนย ์ควรแนะนาํตวัเองตั้งแต่ก่อนเปิดเรียน 5 
6. ควรมีความชดัเจนในการบริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 3 

รวม 31 
 
 จากตารางท่ี 4.20  พบว่า ขอ้เสนอแนะต่อการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีจาํนวน 31 
ความคิดเห็น โดยเสนอแนะว่าผอ.ศูนยค์วรใชสิ้ทธิและโอกาสในการตดัสินใจในเร่ืองการปฏิบติัให้
เต็มร้อยเปอร์เซนต ์ และ ผอ.ศูนยค์วรพฒันาความเป็นผูน้าํและมีความรู้เก่ียวกบัพฒันาการของเด็ก
ในช่วงวยัน้ีอยา่งแทจ้ริง  และควรพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง มีจาํนวน 7 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 
22.0 รองลงมาผอ.ศูนยค์วรจะไดพ้ดูคุยกนัและแลกเปล่ียนความคิดเห็นและพบปะกนับ่อยข้ึน จาํนวน 
6 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 19.4 และผอ.ศูนย ์ควรแนะนาํตวัเองตั้งแต่ก่อนเปิดเรียน จาํนวน 5 
ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 16.1 
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4.5.4 ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเดก็ 
 
ตารางที ่4.21 ลกัษณะปัญหาของการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วน

ตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี ตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามดา้นการจดั
กิจกรรมพฒันาเดก็ 

 

ปัญหาดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเดก็ จาํนวน 
1. พ้ืนท่ีในการจดักิจกรรมยงัไม่พอกบัจาํนวนเดก็ 23 
2. ชุมชนมีส่วนร่วมนอ้ยในการจดักิจกรรมพฒันาเดก็ 17 
3. ครูมีภาระงานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากงานดูแลเดก็ 5 
4. การจดักิจกรรมไม่ครอบคลุม ขาดความหลากหลาย 19 
5. ขาดสถานท่ีและพ้ืนท่ีในการจดักิจกรรมพฒันาเดก็เลก็ 1 

รวม 65 
 
 จากตารางท่ี 4.21  กลุ่มตวัอยา่งแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเด็กท่ี
ส่งผลต่อการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบล ในจังหวดันนทบุรี 
จาํนวน 65 ความคิดเห็น โดยประเด็น พ้ืนท่ีในการจดักิจกรรมยงัไม่พอกบัจาํนวนเด็ก มีจาํนวน 23 
ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 35.4 รองลงมา การจดักิจกรรมไม่ครอบคลุม ขาดความหลากหลาย 
จาํนวน 19 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 29.2 และชุมชนมีส่วนร่วมนอ้ยในการจดักิจกรรมพฒันาเด็ก  
จาํนวน 17 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 26.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 97

ตารางที ่4.22 ขอ้เสนอแนะต่อการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ในจงัหวดันนทบุรี ตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามดา้นการจดักิจกรรม
พฒันาเดก็ 

 
ขอ้เสนอแนะดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเดก็ จาํนวน 

1. ควรพาเดก็ไปทาํกิจกรรมขา้งนอกบา้งหรือแลกเปล่ียนสถานท่ีอ่ืนๆ 19 
2. ควรใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมเพิม่ข้ึน 11 
3. ควรลดภาระหนา้ท่ีงานธุรการเพ่ือเพ่ิมเวลาใส่ใจนกัเรียนมากข้ึน 8 
4. ควรจดัหาส่ือการเรียนการสอนใหม่ ๆ ใหเ้ดก็เพือ่พฒันาการท่ีดีและสมวยั  15 
5. ควรมีการจดักิจกรรมแบบเป็นกลุ่ม 1 
6. ควรจดักิจกรรมโดยเนน้เดก็เป็นศูนยก์ลาง 1 
7. ควรจดัหาสถานท่ีเป็นของตวัเองหรือปรับการบริหารการใชส้ถานท่ี 1 

รวม 56 
 
 จากตารางท่ี 4.22  พบว่า ขอ้เสนอแนะต่อการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเดก็มีจาํนวน 56 ความคิดเห็น โดย
เสนอแนะว่าควรพาเด็กไปทาํกิจกรรมขา้งนอกบา้งหรือแลกเปล่ียนสถานท่ีอ่ืนๆ มีจาํนวน 19 ความ
คิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 33.9 รองลงมา ควรจดัหาส่ือการเรียนการสอนใหม่ ๆ ใหเ้ดก็เพื่อพฒันาการท่ีดี
และสมวยั จาํนวน 15 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 26.8 และควรให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน 
จาํนวน 11 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 19.6 
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 4.5.5 ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน 
 
ตารางที ่4.23 ลกัษณะปัญหาของการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วน

ตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี ตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามดา้นการมีส่วน
ร่วมของผูป้กครองและชุมชน 

 
ปัญหา จาํนวน 

1. ผูป้กครองและชุมชนตระหนกัถึงคุณภาพของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็นอ้ย 9 
2. ผูป้กครองส่วนใหญ่ผลกัภาระใหค้รูเพราะตอ้งประกอบอาชีพ 9 
3. ไม่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 3 

รวม 21 
 
 จากตารางท่ี 4.23  กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองและชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ในจงัหวดันนทบุรี จาํนวน 21 ความคิดเห็น โดยประเด็น ผูป้กครองและชุมชนตระหนกัถึงคุณภาพ
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กน้อย มีจาํนวน 9 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 42.9รองลงมา ผูป้กครองส่วน
ใหญ่ผลกัภาระใหค้รูเพราะตอ้งประกอบอาชีพ มีจาํนวน 9 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 42.9 และไม่มี
คณะกรรมการสถานศึกษา  จาํนวน 3 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 14.2 
 
ตารางที ่4.24 ขอ้เสนอแนะต่อการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ในจงัหวดันนทบุรี ตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามดา้นการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครองและชุมชน 

 
ขอ้เสนอแนะดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน จาํนวน 

1. ชุมชนควรเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของเดก็เลก็ใหม้ากข้ึน 7 
2. จดัให้มีการประชุมช้ีแจง เก่ียวกบัการดาํเนินงานของศูนยฯ์ เป็นระยะเพ่ือกระชบั

ความสมัพนัธ์ระหวา่งศูนยฯ์ กบัชุมชน 
2 

3. ควรเชิญผูป้กรองมาเป็นวิทยากรสอนใหก้บัเดก็ 1 
4. ควรมีการแจง้กาํหนดการเขา้ร่วมประชุม ล่วงหนา้ และแจง้เป็นเอกสาร 1 
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ตารางที ่4.24 (ต่อ)  
 

ขอ้เสนอแนะดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน จาํนวน 
5. ควรหากิจกรรมใหเ้ดก็และผูป้กครองมีโอกาสในการทาํกิจกรรมร่วมกนั 4 

รวม 15 
 
 จากตารางท่ี 4.24  พบว่า ขอ้เสนอแนะต่อการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนมีจาํนวน 15 ความ
คิดเห็น โดยเสนอแนะว่าชุมชนควรเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของเด็กเล็กให้มากข้ึนมี
จาํนวน 7 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 46.7 รองลงมา ควรหากิจกรรมให้เด็กและผูป้กครองมีโอกาส
ในการทาํกิจกรรมร่วมกนั จาํนวน 4 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 26.7 และจดัใหมี้การประชุมช้ีแจง 
เก่ียวกบัการดาํเนินงานของศนูยฯ์ เป็นระยะเพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างศูนยฯ์ กบัชุมชน จาํนวน 
2 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 13.3 
 
 สาํหรับประเด็นประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ประกบดว้ย (1) การบรรลุ
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศูนย ์และ (2) ผลการพฒันาเดก็ตามคุณลกัาณะท่ีพึงประสงค ์กลุ่มตวัอยา่ง
ไดแ้สดงความคิดเห็นเพยีงบางส่วน สรุปไดด้งัน้ี 
 4.5.6 การบรรลุวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศูนย ์
 

ตารางที ่4.25 ลกัษณะปัญหาของการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วน
ตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี ตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามการบรรลุ
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศูนย ์

 
ปัญหาการบรรลุวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศูนย ์ จาํนวน 

1. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ยงัไม่บรรลุวตัถุประสงคเ์ท่าท่ีควร 19 
2. บรรลุวตัถุประสงคแ์ต่ยงัมีเดก็ในชุมชนไปศูนยท่ี์ดีกว่า 17 
3. มีการแบ่งตามเขตและตาํบล 9 
4. ไม่มีสนามเดก็เล่น 11 
5. เดก็ไดรั้บการส่งเสริมไม่ครบวงจร 7 

รวม 63 
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 จากตารางท่ี 4.25  กลุ่มตวัอยา่งแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี การบรรลุวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศูนย ์
จาํนวน 63 ความคิดเห็น โดยประเดน็ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ยงัไม่บรรลุวตัถุประสงคเ์ท่าท่ีควร  มีจาํนวน 
19 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 30.2 รองลงมา บรรลุวตัถุประสงคแ์ต่ยงัมีเดก็ในชุมชนไปศูนยท่ี์ดีกว่า 
มีจาํนวน 17 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 27.0 และไม่มีสนามเดก็เล่น จาํนวน 11 ความคิดเห็น คิดเป็น
ร้อยละ 17.5 
 
ตารางที ่4.26 ขอ้เสนอแนะต่อการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ในจังหวัดนนทบุรี  ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามการบรรลุ
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศูนย ์

 
ขอ้เสนอแนะการบรรลุวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศูนย ์ จาํนวน 

1. ควรสร้างความร่วมมือใหเ้กิดข้ึนกบัทุกฝ่าย 14 
2. ตอ้งมีการสร้างการจูงใจใหท้ราบว่าศูนยฯ์ ใกลบ้า้นมีประสิทธิภาพ 19 
3. ไม่ควรมีการแบ่งเขตหรือตาํบล 11 
4. ส่งเสริมใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้ทุกดา้น 11 
5. ควรมีการประเมินและติดตามผลการจดัการศึกษาตามสภาพจริงของบริบท 1 
6. ควรมีการนิเทศและติดตามผลโดยยดึหลกัแบบยดืหยุน่ 2 

รวม 58 

 
 จากตารางท่ี 4.26  พบว่า ขอ้เสนอแนะต่อการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี การบรรลุวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศูนยมี์จาํนวน 58 ความ
คิดเห็น โดยเสนอแนะว่าตอ้งมีการสร้างการจูงใจใหท้ราบว่าศูนยฯ์ ใกลบ้า้นมีประสิทธิภาพ มีจาํนวน 
19 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 32.8 รองลงมา ควรสร้างความร่วมมือใหเ้กิดข้ึนกบัทุกฝ่าย จาํนวน 14 
ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 24.1 และไม่ควรมีการแบ่งเขตหรือตาํบล, ส่งเสริมให้เด็กไดเ้รียนรู้ทุก
ดา้น จาํนวน 11 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 19.0 
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 4.5.7 ผลการพฒันาเดก็ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
 
ตารางที ่4.27 ลกัษณะปัญหาของการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วน

ตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี ตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามผลการพฒันา
เดก็ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

 

ปัญหาผลการพฒันาเดก็ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ จาํนวน 
1. ปัญหาการปรับตวัของเดก็เลก็ท่ีมีการต่อตา้นครู  11 
2. ความปลอดภยัสาํหรับเดก็เลก็ 10 
3. เดก็มีกิจกรรมเพียงแค่เรียนและเล่น 22 
4. ครูขาดความเขา้ใจในเกณฑก์ารประเมินผูเ้รียน 13 

รวม 56 
 
 จากตารางท่ี 4.27  กลุ่มตวัอยา่งแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดั ผลการพฒันาเด็กตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
จาํนวน 56 ความคิดเห็น โดยประเดน็ เดก็มีกิจกรรมเพียงแค่เรียนและเล่น  มีจาํนวน 22 ความคิดเห็น 
คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมา ครูขาดความเขา้ใจในเกณฑ์การประเมินผูเ้รียน มีจาํนวน 13 ความ
คิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 23.2 และปัญหาการปรับตวัของเด็กเล็กท่ีมีการต่อตา้นครู  จาํนวน 11 ความ
คิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 19.6 
 
ตารางที ่4.28 ขอ้เสนอแนะต่อการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ในจงัหวดันนทบุรี ตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามผลการพฒันาเด็ก
ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

 
ขอ้เสนอแนะผลการพฒันาเดก็ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ จาํนวน 

1. อยากใหค้รูค่อย ๆ ช้ีแนะหรือสอน เม่ือเดก็ปรับตวัไดแ้ลว้จะสามารถใหค้วามร่วมมือ
ไดดี้ 

15 

2. ผูดู้แลควรมีความใส่ใจ ละเอียดรอบคอบ เพือ่ใหค้วามปลอดภยัเกิดข้ึนกบัเดก็เลก็ 22 
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ตารางที ่4.28 (ต่อ) 
 

ขอ้เสนอแนะผลการพฒันาเดก็ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ จาํนวน 
3. ควรพฒันา ปลูกฝัง ใหเ้ดก็รักการออกกาํลงักาย 9 
4. หน่วยงานควรจดัอบรม และใหค้วามรู้ความถูกตอ้งเก่ียวหลกัการแนวทางการประเมิน

เดก็เลก็ 
20 

รวม 66 
 
 จากตารางท่ี 4.28  พบว่า ขอ้เสนอแนะต่อการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี ผลการพฒันาเด็กตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคมี์จาํนวน 66 
ความคิดเห็น โดยเสนอแนะว่าผูดู้แลควรมีความใส่ใจ ละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้ความปลอดภยัเกิด
ข้ึนกบัเดก็เลก็ มีจาํนวน 22 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา หน่วยงานควรจดัอบรม และ
ใหค้วามรู้ความถูกตอ้งเก่ียวหลกัการแนวทางการประเมินเดก็เลก็ จาํนวน 20 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อย
ละ 30.3 และอยากใหค้รูค่อย ๆ ช้ีแนะหรือสอน เม่ือเดก็ปรับตวัไดแ้ลว้จะสามารถใหค้วามร่วมมือไดดี้ 
จาํนวน 15 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 22.7 
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บทท่ี  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดันนทบุรี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) ประสิทธิผลการจดัการศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี (2) ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี 
และ (3) วิเคราะห์ชุดปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี (4) ศึกษาขอ้เสนอแนะการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดั
นนทบุรี  จาํนวน 354 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคุณ 
  
5.1 สรุปผลการวจิยั 
     5.1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.5  อายุระหว่าง 30-39 ปี คิด
เป็นร้อยละ 48.0 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 46.9 ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นผูป้กครอง
และชุมชน คิดเป็นร้อยละ 71.8 
     5.1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
 พบว่า ระดบัผลการปฏิบติัท่ีมีต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
2 ด้าน ได้แก่  ด้านผลการพัฒนาเด็กตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ รองลงมา  ด้านการบรรลุ
วตัถุประสงคก์ารจดัตั้งศูนย ์โดยในแต่ละดา้นมีรายละเอียดดงัน้ี 
   1) ดา้นการบรรลุวตัถุประสงค์การจดัตั้ งศูนย ์พบว่า ระดบัผลการปฏิบติัท่ีมีต่อ
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็น
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เด็กสามารถดาํรงชีวิตประจาํวนัได ้โดยผ่านกิจกรรมประจาํวนัของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก รองลงมา การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยมีครูช่วยสนับสนุนอาํนวยความสะดวกทาํให้เด็กเกิด
ความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ ตดัสินใจดว้ยตนเอง และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นลาํดบัสุดท้าย คืออบต.เปิด
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โอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางและแนวทางการปฏิบติังานของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ 
   2) ดา้นผลการพฒันาเดก็ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ พบว่า ระดบัผลการปฏิบติั
ท่ีมีต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก   โดยขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่  เดก็มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข   รองลงมา เดก็มีร่างกายเจริญเติบโต
ตามวยั และมีสุขนิสัยท่ีดี และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นลาํดบัสุดทา้ย คือ เด็กมีความสามารถในการคิดและ
การแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั   
 5.1.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
  พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดย
ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัแรกไดแ้ก่ ดา้นการจัดกิจกรรมพฒันาเด็ก รองลงมา ดา้นการส่งเสริม
สนับสนุนของผูบ้ริหาร ด้านนโยบายและแผนการจดัการศึกษา  ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ และดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ตามลาํดบัโดยในแต่ละดา้นมีรายละเอียดดงัน้ี 
   1) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก พบว่า   ระดับการปฏิบัติท่ีมีต่อปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ครูผูดู้แลเด็ก จดัประสบการณ์โดยคาํนึงถึงพฒันาการของเด็ก  
รองลงมา  ครูผูดู้แลเดก็ มีการจดักิจกรรมโดยเนน้เดก็เป็นสาํคญั และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นลาํดบัสุดทา้ย 
คือ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ เปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาเดก็  
   2) ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนของผูบ้ริหาร  พบว่า ระดบัการปฏิบติัท่ีมีต่อปัจจยัท่ี
มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัแรก ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ส่งเสริมการจดับริการทางการศึกษาใหเ้ดก็
ไดเ้ขา้เรียนอย่างทัว่ถึงและเสมอภาค รองลงมา ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ส่งเสริมให้ครูผูดู้แลเด็ก
พฒันาตนเองอยู่เสมอ  และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นลาํดับสุดท้าย คือ ส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลและ
สารสนเทศเก่ียวกบัผูเ้รียนท่ีทนัสมยั  
   3) ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา พบว่า ระดบัการปฏิบติัท่ีมีต่อปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารส่ือสารนโยบายใหค้รู  ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บรู้  รองลงมา ผูบ้ริหารมีการขบัเคล่ือนการปฏิบติัตามนโยบาย และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็น
ลาํดบัสุดทา้ย คือ  นโยบายมีแนวทางปฏิบติัเพ่ือนาํไปสู่ทิศทางท่ีตอ้งการ  
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   4)  ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เล็ก  พบว่า ระดบัการปฏิบติัท่ีมีต่อ
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ เปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการพฒันาการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก รองลงมา ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีความ
รับผดิชอบ อุทิศตนใหก้บัการปฏิบติังาน และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นลาํดบัสุดทา้ย คือ ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ สร้างขวญัและกาํลงัในการปฏิบติัแก่บุคลากรสมํ่าเสมอ  
   5) ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน พบว่า  ระดบัการปฏิบติัท่ีมีต่อ
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัแรกไดแ้ก่ ผูป้กครองส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ และกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันาเดก็ตามศกัยภาพ) รองลงมา ผูป้กครองสนบัสนุนทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาตามความเหมาะสมและจาํเป็น และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นลาํดบัสุดทา้ย คือผูป้กครองมีส่วนร่วม
ในการกาํหนดแผนการจดัประสบการณ์ร่วมกบัครูผูส้อน   
 5.1.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
   1) ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์อยา่งง่าย พบว่า ตวัแปรตน้ทุกตวัมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัประสิทธิผลการจัดการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบล ใน
จงัหวดันนทบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์จากมากท่ีสุด
เรียงตามลาํดบัดงัน้ี (1) ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเดก็ (2) ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ (3) ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง (4) ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนของผูบ้ริหาร และ (5) ดา้น
นโยบายและแผนการจดัการศึกษา  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานวิจยัขอ้ท่ี 1 ท่ีกาํหนดไวว้่า ปัจจยัดา้น
นโยบายและแผนการจัดการศึกษา ด้านการส่งเสริมสนับสนุนของผูบ้ริหาร ด้านภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเดก็ และดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและ
ชุมชน มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
   2) ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการ
จดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ พบว่า 
ชุดตวัแปรตน้ท่ีประกอบดว้ย (1) ปัจจยัดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเด็ก (2)  ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (3) ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา และ (4) ดา้นการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครอง เป็นชุดตวัแปรท่ีดีท่ีสุด ในการพยากรณ์ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรีซ่ึงแสดงสมการท่ีใชใ้นการพยากรณ์ คือ  
 Y= 0.709+0.449X4+0.402X3-0.174X1+0.152X5 …………………………(1) 
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 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ี 2 ท่ีกาํหนดไวว้่า ชุดปัจจยัซ่ึงประกอบดว้ยนโยบายและแผนการจดั
การศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนของผูบ้ริหาร ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การจัด
กิจกรรมพฒันาเดก็ และการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนจะสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการ
จดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01  ซ่ึงในทางทฤษฎีตวัแปรการส่งเสริมสนบัสนุนของผูบ้ริหาร   
 5.1.5 ขอ้เสนอแนะการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ในจงัหวดันนทบุรี 
   1) ดา้นการบรรลุวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศูนย ์ กลุ่มตวัอยา่งเสนอแนะว่าตอ้งมี
การสร้างการจูงใจใหท้ราบว่าศูนยฯ์ ใกลบ้า้นมีประสิทธิภาพ รองลงมา ควรสร้างความร่วมมือใหเ้กิด
ข้ึนกบัทุกฝ่าย และไม่ควรมีการแบ่งเขตหรือตาํบล, ส่งเสริมใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้ทุกดา้น  
   2) ดา้นการพฒันาเด็กตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์  กลุ่มตวัอย่างเสนอแนะว่า 
ผูดู้แลควรมีความใส่ใจ ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ความปลอดภัยเกิดข้ึนกับเด็กเล็ก  รองลงมา 
หน่วยงานควรจดัอบรม และให้ความรู้ความถูกตอ้งเก่ียวหลกัการแนวทางการประเมินเด็กเล็ก และ
อยากใหค้รูค่อย ๆ ช้ีแนะหรือสอน เม่ือเดก็ปรับตวัไดแ้ลว้จะสามารถใหค้วามร่วมมือไดดี้  
 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
 จากผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจัดการศึกษาศูนย์
พฒันาเดก็เลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดันนทบุรี สามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์
ไดด้งัน้ี 
 1. ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใน
จงัหวดันนทบุรี  
  จากผลการศึกษาพบว่า ระดบัผลการปฏิบติัท่ีมีต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นผลการพฒันาเด็กตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
มีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัหน่ึง เม่ือพิจารณาไปถึงรายขอ้พบว่า เดก็มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข และเดก็มี
ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั และมีสุขนิสยัท่ีดี ทั้งน้ีเน่ืองมาจากศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล ในจังหวดันนทบุรี จดัการศึกษาปฐมวยัโดยให้ความสําคญักบัพฒันาการของเด็กท่ีมี
ความสัมพนัธ์และพฒันาอย่างต่อเน่ืองเป็นขั้นตอนไปพร้อมกนัทุกด้าน เน้นให้เด็กไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงดว้ยตวัเด็กเองในส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นอิสระเอ้ือต่อการเรียนรู้และจดักิจกรรมบูรณา-
การให้เหมาะสมกบัระดบัพฒันาการของผูเ้รียนแต่ละคนโดยถือว่าการเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็น
หวัใจสาํคญัของการจดัประสบการณ์ให้กบัเด็กและแนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมและสังคมท่ีแวดลอ้ม
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ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้การพฒันาศกัยภาพและพฒันาการของเด็กแต่ละคน จึงทาํให้ เด็กมี
สุขภาพจิตดี และมีความสุข และเดก็มีร่างกายเจริญเติบโตตามวยั และมีสุขนิสัยท่ีดี นอกจากน้ีในการ
จดัการศึกษาทอ้งถ่ินมีวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาปฐมวยักาํหนดให้เด็กปฐมวยัไดรั้บการ
ส่งเสริมพฒันาการและเตรียมความพร้อมทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และลกัษณะนิสัยให้
เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการเตม็ตามศกัยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินยั และมีความ
พร้อมท่ีจะเขา้รับการศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากผลการศึกษาขา้งตน้สอดคลอ้งกบั  
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัมุ่งให้เด็กมีพฒันาการท่ีเหมาะสมกบัวยั ความสามารถและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เม่ือเด็กจบการศึกษาระดบั
ปฐมวยั เด็กจะบรรลุตามมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์กาํหนดไวใ้นจุดหมาย (คู่มือหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั, 2547, น.9) โดยการมีร่างกายเจริญเติบโตตามวยั และมีสุขนิสัยท่ีดี และมีสุขภาพจิต
ดี และมีความสุข นอกจากน้ีจากผลการศึกษาขา้งตน้สามารถเทียงเคียงไดก้บังานวิจยของ พิณวดี        
เคนไชยวงศ ์(2554) ศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร  เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาปฐมวยั ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนระดบัปฐมวยั 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก เช่นเดียวกบังานวิจยัของ มนัสวีร์  จนัทรังษี (2554) ศึกษา
เก่ียวกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ระดบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาปฐมวยัของ
โรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก รวมทั้งงานวิจยัของ กฤชภร  มุลาลินน์ (2552) ศึกษา
เก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิผลการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ในเขตอาํเภอบางบ่อ
จงัหวดัสมุทรปราการ ผลการวิจยัพบว่า 1) บุคลากรของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ และผูป้กครองเดก็เลก็มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบั ประสิทธิผลการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2.  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี  
  จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา ดา้นการส่งเสริม
สนบัสนุนของผูบ้ริหาร ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเด็ก 
และด้านการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิผลการจัด
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงหมายความว่า 
หากปัจจยัดงักล่าวพฒันาข้ึนหน่ึงระดบักจ็ะทาํใหป้ระสิทธิผลการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ดีข้ึน
หน่ึงระดบัด้วยเช่นกนั ทั้งน้ีเน่ืองมาจากว่า การจดัการศึกษานั้นจะมีประสิทธิผลได้นั้นจะต้องมี
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องคป์ระกอบท่ีหลากหลาย ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้กจ็ะประกอบดว้ยนโยบายและแผนการจดัการศึกษา การ
ส่งเสริมสนบัสนุนของผูบ้ริหาร ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ การจดักิจกรรมพฒันาเด็ก 
และการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฮอย และ มิสเกล ( Hoy 
and Miskel, 1991) อธิบายไวว้่า  ประสิทธิผลการจดัการศึกษา คือการท่ีผูบ้ริหารการศึกษาสามารถใช้
ภาวะผูน้าํเป็นจุดศูนยร์วมในการจดัการศึกษา ทาํให้ครูและนกัเรียนเกิดความพึงพอใจ ส่งผลให้การ
ดาํเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิผลสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ส่วนประสิทธิภาพการจดั
การศึกษา หมายถึง การท่ีผูน้าํทางการศึกษาสามารถบริหารจดัการภายในโรงเรียน โดยอาศยัหลกั 4 
ประการ คือ การปรับตวั (Adaptation) การบรรลุเป้าหมาย (Goal Achievement) การบูรณาการ 
(Integration) และการคงสภาพความสมบูรณ์ของระบบค่านิยม (Latency) จนสามารถบรรลุตาม
วตัถุประสงคไ์ด ้หรือแนวคิดของ กาํธร  ปูรณวฒันกุล (2550, น.55) อธิบายไวว้่า ประสิทธิผลในการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา คือ ผลของความร่วมมือของผูบ้ริหาร คณะครู และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ปฏิบติัหนา้ท่ีร่วมกนัตามภารกิจ จนบรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษา คณะครูพึง
พอใจกบัผลผลิตและการปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษา จากผลการศึกษาขา้งตน้สามารถเทียบเคียงได้
กบังานวิจยัของ ทศพร  จรุงพนัธ์ (2553) ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีสัมพนัธ์กบัการดาํเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัตาก ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะผูบ้ริหารในดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นคุณธรรม 
ดา้นวิสัยทศัน์ และดา้นภาวะผูน้าํ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 หรืองานวิจยัของ ศิริพร  ทองธรรมจินดา (2553) ศึกษาเก่ียวกบั
พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารกบัมาตรฐานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดันครปฐม ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารในภาพรวมมีความสัมพนัธ์
กบัมาตรฐานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครปฐม อย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 
 3. วิเคราะห์ชุดปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี 
  จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา ดา้นภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเดก็ และดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและ
ชุมชนสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วน
ตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยสามารถมีความแม่นยาํในการ
พยากรณ์เท่ากบั 75.70 และมีเพียงปัจจยัเดียวท่ีไม่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี คือ การส่งเสริมสนับสนุนของ
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ผูบ้ริหาร ทั้งน้ีผลการศึกษาขา้งตน้จึงขดัแยง้กบัแนวคิดของ สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547, น.111) ท่ีไดอ้ธิบายไวว้่า การจดัการศึกษาแก่
เด็กปฐมวยัในระบบสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีบทบาท  (1) 
ส่งเสริมการจดับริการทางการศึกษาใหเ้ดก็ใหเ้ขา้เรียนอยา่งทัว่ถึงและเสมอภาค และปฏิบติัการรับเดก็
ตามเกณฑท่ี์กาํหนด (2) ส่งเสริมใหผู้ส้อนและผูป้ฏิบติังานกบัเดก็พฒันาตนเองมีความรู้ความกา้วหนา้
อยู่เสมอ (3) สนับสนุนการจดัสภาพแวดลอ้มตลอดจนส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเรียนรู้ 
 เป็นตน้   
 4. ขอ้เสนอแนะการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใน
จงัหวดันนทบุรี 
  4.1 ดา้นการบรรลุวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศูนย ์ กลุ่มตวัอยา่งเสนอแนะว่าตอ้งมีการ
สร้างการจูงใจให้ทราบว่าศูนยฯ์ ใกลบ้า้นมีประสิทธิภาพ รองลงมา ควรสร้างความร่วมมือให้เกิด
ข้ึนกบัทุกฝ่าย และไม่ควรมีการแบ่งเขตหรือตาํบล, ส่งเสริมใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้ทุกดา้น จากขอ้เสนอแนะ
ขา้งตน้สอดคลอ้งกบักระทรวงมหาดไทย (2545, น.7-10) อธิบายไวว้่า การจดัการศึกษาจดัหลกัการให้
สอดคลอ้งกบัวิธีชีวิตสังคมวฒันธรรมตามความเป็นอยู่จริงของเด็กโดยมีผูใ้หญ่ในชุมชนเป็นผู ้
เช่ือมโยงองคค์วามรู้ต่างๆให้แก่เด็กทั้งยงัเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดพ้ฒันาอย่างเป็นองคร์วม โดยผ่านการ
เล่นซ่ึงเป็นพฒันาการตามธรรมชาติของเด็กและผ่านกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยัเด็กเล็กโดยมีผูใ้หญ่
เป็นแบบอย่างท่ีดีของการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ต่างๆในการเรียนรู้ท่ีสามารถดํารงใน
ชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และมีความสุขซ่ึงตอ้งไดรั้บการประสานความร่วมมือจากครอบครัว
ชุมชน และสถานศึกษา สาํหรับการส่งเสริมให้เด็กไดเ้รียนรู้ทุกดา้นนั้น เป็นพื้นฐานของการจดัการ
การเรียนการสอนในระดบัปฐมวยัอยูแ่ลว้ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดอ้ธิบายไวว้่า การจดัการเรียนการ
สอนปฐมวยัเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับเด็ก นักเรียนจะเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จาก
สภาพแวดลอ้ม การกระทาํ การรับรู้จากรูปธรรมมากกว่านามธรรม การไดรั้บคาํชมเชย จะช่วยให้เกิด
ความภูมิใจ ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนใหเ้ดก็วยัน้ีมีประสิทธิภาพ ควรนาํวิชาการต่างๆ มาบูรณา
การเขา้ดว้ยกนั เป็นกิจกรรมท่ีไดส้ัดส่วนเหมาะสมกบัความตอ้งการและความสนใจของเดก็ โดยมีครู
เป็นผูแ้นะนาํการทาํกิจกรรมต่าง ๆ และให้เดก็เป็นผูท้าํกิจกรรมเอง การแบ่งประเภทของการจดักลุ่ม 
การแกปั้ญหา การใชภ้าษา ตลอดจนเกิดความริเร่ิมสร้างสรรค ์ใหส้ามารถจดัการศึกษาปฐมวยัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง โดยอาศยัผลการวิจยัและทฤษฎีพฒันาการเด็กอย่างแทจ้ริง เพ่ือให้เด็กแต่ละคนพฒันาอย่าง
เตม็ศกัยภาพของตน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543, น.5-6) 
  4.2 ดา้นการพฒันาเด็กตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ กลุ่มตวัอยา่งเสนอแนะว่า ผูดู้แล
ควรมีความใส่ใจ ละเอียดรอบคอบ เพ่ือใหค้วามปลอดภยัเกิดข้ึนกบัเดก็เลก็  รองลงมา หน่วยงานควร
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จดัอบรม และใหค้วามรู้ความถกูตอ้งเก่ียวหลกัการแนวทางการประเมินเดก็เลก็ และอยากใหค้รูค่อยๆ 
ช้ีแนะหรือสอน เม่ือเด็กปรับตวัได้แลว้จะสามารถให้ความร่วมมือไดดี้ จากขอ้เสนอแนะขา้งตน้
ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กควรให้ความเอาใจใส่ในประเด็นต่าง ๆ ให้มากข้ึน เพราะผูบ้ริหารจะ
ใกลชิ้ดกบัครูผูส้อน เด็กนกัเรียน รวมถึงการจดัสรรงบประมาณในการพฒันาบุคลากรทางการสอน  
และครูและผูดู้แลเด็กควรจดักิจกรรม ต่างๆ ในรูปการบูรณาการโดยผ่านการเล่น ไม่จัดแยกเป็น
รายวิชา เพ่ือใหเ้ดก็ไดรั้บประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ ไดพ้ฒันาการทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ตอ้งคาํนึงถึงหลกั ในการจดัประสบการณ์โดยเนน้เด็กเป็นสาํคญั กิจกรรมท่ีจดั
ให้มีความสมดุลท่ีให้เด็กไดริ้เร่ิมกิจกรรมและ ครูวางแผนกิจกรรมโดยมีการสอดแทรกคุณลกัษณะ
และค่านิยมท่ีเหมาะสม กิจกรรมท่ีจัดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีส่ือการเรียนการสอนท่ี
เพียงพอ เหมาะสมกบัพฒันาการของเดก็ เปิดโอกาสให้ผูป้กครอง และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ร่วมกนัพฒันาเด็ก มีการประเมินพฒันาการของเด็ก  ในขณะเดียวกนัผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ควร
ใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอีกทางหน่ึงเพ่ือสนบัสนุนขอ้เสนอแนะขา้งตน้ ซ่ึงประเวศ  
วะสี (2541, น.16) ไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบัการจดัการศึกษาว่ายงัไม่ไดร้ะดมทรัพยากรทางสังคมทั้งมวล
มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ยงัไม่ไดส้ร้างคนท่ีคิดเป็นทาํเป็นและมี
คุณธรรมจริยธรรมอยา่งท่ีควรจะเป็นมีความจาํเป็นตอ้งปฏิรูปการศึกษาให้เป็นการศึกษาสําหรับคน
ทั้ งมวลอย่างแท้จริงสังคมทั้ งมวลต้องมีสิทธิเสรีภาพและบทบาทในการเขา้มามีส่วนร่วมการจัด
การศึกษาและปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สามารถแกปั้ญหาต่างๆไดจ้ริง  ในขณะท่ีการศึกษาปฐมวยั
เป็นการศึกษาท่ีให้แก่เด็กท่ีครูและผูป้กครองตอ้งส่ือสารกนัตลอดเวลา เพ่ือความเขา้ใจตรงกนั และ
พร้อมร่วมมือกนัในการจดัการศึกษาใหก้บัเดก็ ซ่ึงการมีส่วนร่วมของผูป้กครองมีหลายนยั นบัจากการ
เป็นผูรั้บสารสนเทศ อาสาสมคัร จนถึงเป็นผูว้ินิจฉยั (กลุยา  ตนัติผลาชีวะ, 2550, น.33) 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
     5.3.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
   1) จากผลการศึกษาประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สังกดัองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี ดา้นการบรรลุวตัถุประสงค์การจดัตั้งศูนย ์พบว่า อบต.เปิด
โอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางและแนวทางการปฏิบติังานของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก มีค่าเฉล่ียเป็นลาํดบัสุดทา้ย ดงันั้นผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กควรทาํหนา้ท่ีในการประสานงาน
ระหว่างองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ประชาชน และผูป้กครองนกัเรียนในการร่วมกนักาํหนดทิศทาง
และแนวทางการปฏิบติังานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
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   2) จากผลการศึกษาประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สังกดัองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี ดา้นผลการพฒันาเดก็ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ พบว่า เด็ก
มีความสามารถในการคิดและการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั มีค่าเฉล่ียเป็นลาํดบัสุดทา้ย ดงันั้น
ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ครู และผูป้กครองนกัเรียนควรร่วมกนัหาแนวทางการจดัประสบการณ์ให้
เกิดการพฒันาความสามารถในการคิดและการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั  
   3) จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนย์
พฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี พบว่าทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิผลการจดัการศึกษา ดงันั้นปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ควรนําผลงานวิจัยน้ีไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เ พ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลท่ีดียิง่ข้ึน  
   4) จากการวิเคราะห์ชุดปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนย์
พฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี พบว่า การส่งเสริมสนบัสนุนของ
ผูบ้ริหารไม่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทุบรี ดงันั้นปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลควรมีมาตรการในการกาํกบัดูแล 
ผู ้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเ ก่ียวกับการบริหารงานศูนย์ฯ  ให้สอดคล้องกับแนวทางของ
กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากน้ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลควรจดัให้มีการประชุม สัมมนา อบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ีของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารไดแ้สดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาในการปฏิบติั เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขต่อไป 
   5) จากการศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันนทบุรี พบว่า (1) ดา้นนโยบายและแผน มีปัญหาไม่ไป
ในทิศทางเดียวกนั ขอ้เสนอแนะว่า ควรมีนโยบายท่ีชัดเจนกว่าน้ี และอธิบายให้เขา้ใจในทิศทาง
เดียวกนั (2) ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนของผูบ้ริหาร มีปัญหาผูบ้ริหารจดัส่ือการเรียนไม่เหมาะสมกบั
วยัของเด็กเล็ก ซ่ึงเป็นการส้ินเปลือง ขอ้เสนอแนะว่า ผูบ้ริหารควรให้ความสําคญักบัเด็กส่งเสริม
สนบัสนุนทุกดา้น (3) ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีปัญหา ไม่ค่อยไดพ้บกบั ผอ.
ศูนย ์ไม่ค่อยไดเ้ห็นบทบาท ขอ้เสนอแนะว่า ผอ.ศูนยค์วรใชสิ้ทธิและโอกาสในการตดัสินใจในเร่ือง
การปฏิบติัให้เต็มร้อยเปอร์เซนต ์และ ผอ.ศูนยค์วรพฒันาความเป็นผูน้าํ มีความรู้เก่ียวกบัพฒันาการ
ของเดก็ในช่วงวยัน้ีอยา่งแทจ้ริง ควรพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง (4) ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเด็ก มี
ปัญหา พ้ืนท่ีในการจดักิจกรรมยงัไม่พอกบัจาํนวนเดก็  ขอ้เสนอแนะว่าควรพาเดก็ไปทาํกิจกรรมขา้ง
นอกบ้างหรือแลกเปล่ียนสถานท่ีอ่ืนๆ (5) ด้านการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน มีปัญหา
ผูป้กครอง ชุมชนตระหนกัถึงคุณภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขอ้เสนอแนะว่าชุมชนควรเขา้มามีส่วน
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ร่วมในการจดักิจกรรมของเดก็เลก็ใหม้ากข้ึน สาํหรับประเดน็ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก พบปัญหาและขอ้เสนอแนะ (1) การบรรลุวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มี
ปัญหาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กยงัไม่บรรลุวตัถุประสงคเ์ท่าท่ีควร ขอ้เสนอแนะว่าตอ้งมีการสร้างแรงจูงใจ
ให้ทราบว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใกลบ้า้นมีประสิทธิภาพ (2) ผลการพฒันาเด็กตามคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์มีปัญหาเดก็มีกิจกรรมเพียงแค่เรียนและเล่น ขอ้เสนอแนะว่าผูดู้แลควรมีความใส่ใจ ละเอียด
รอบคอบ เพ่ือใหค้วามปลอดภยัเกิดข้ึนกบัเดก็เลก็  
 5.3.2 ขอ้เสนอแนะการวิจยั 
   1) การศึกษาคร้ังน้ีพบว่ากรอบการวิเคราะห์ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนสามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ของประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใน
จงัหวดันนทบุรีไดดี้ ควรนาํกรอบการวิเคราะห์จาการวิจยัน้ีไปทดสอบอีกคร้ังว่า กรอบการวิเคราะห์น้ี
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลอ่ืนๆ ไดห้รือไม่ หรืออธิบายไดม้ากนอ้ยเพียงใด  
   2) ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในแต่ละพ้ืนท่ีว่ามีระดบัประสิทธิภาพอยา่งไร ทั้งน้ีเพ่ือจะไดป้รับ
กลยทุธ์ในการพฒันาประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ใหมี้ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 
 5.3.3 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
   1) ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผล
การจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบล จงัหวดันนทบุรี เพ่ือจะไดน้าํ
ผลการวิจยัไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุง แนวทางการพฒันาประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ต่อไป 
   2) ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดั
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดันนทบุรี โดยเปรียบเทียบ
ระหว่างองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันนทบุรี เพ่ือใชป้ระกอบในการคน้หาแนวทางการพฒันา
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต่อไป 

DPU



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 114

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
 
กฤชภร มุลาลินน.์ (2552). ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลการดาํเนินงานของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ ใน

เขตอาํเภอบางบ่อจังหวัดสมทุรปรากา  (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต). 
สาขาวิชาการจดัการโครงการและการประเมินผล มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี. 

กมล ภู่ประเสริฐ. (2543). การปกครองท้องถ่ินไทย. กรุงเทพฯ : วิญญูชน. 
กรมวิชาการ. (2542). คู่มือหลกัสูตรก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540(3-6). กรุงเทพฯ: คุรุสภา

ลาดพร้าว. 
––––––––. (2546). วิธีการเสริมสร้างทักษะทางอารมณ์และสังคมของเดก็. กรุงเทพฯ : คุรุสภา

ลาดพร้าว. 
กระทรวงมหาดไทย.  (2545). การพัฒนาเดก็เลก็. กรุงเทพฯ : ยไูนเตด็ศึกษาโปรดกัชัน่. 
––––––––. (2545).  คู่มือศูนย์พัฒนาเดก็เลก็สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน. กรุงเทพฯ : อาสา

รักษาดินแดน. 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2545). การวิเคราะห์สถิติ:สถิติสาํหรับการบริหารและวิจัย.พิมพค์ร้ังท่ี 6. 

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
กิตติ กรทอง. (2552). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดาํเนินการจัดการศึกษาระดับก่อน

ประถมศึกษา ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ในเขตอาํเภอพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี. 

กาํธร  ปูรณวฒันกุล. (2550). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารการศึกษากบั
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานของสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาราชบรีุ เขต 2  (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2544 ก,ตุลาคม). การมีส่วนร่วมของผูป้กครองกบัโรงเรียน. วารสารการศึกษา
ปฐมวัย, 5(4) , 30-37. 

 . (2544 ข,กรกฎาคม). สนทนากบัผูป้กครอง:การเรียนระดบัอนุบาล. วารสารการศึกษา 
ปฐมวัย, 5(3) , 56-62. 

 .  (2547). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาํหรับเดก็ปฐมวัย. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดกัส์,  

DPU



 115

 . (2550). หลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย สาํหรับเดก็ไทยในสายตาผู้ปกครอง. (รายงาน
ผลการวิจยั). กรุงเทพฯ: สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ. 

จอมพงศ ์มงคลวนิช. (2555). การบริหารองค์การและบคุลากรทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 

ชมภ ูอุปการ. (2548). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
และ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ภาคใต้  (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต).  สาขาการบริหาร
การศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี. 

ทศพร จรุงพนัธ์. (2553). ปัจจัยด้านคุณลกัษณะผู้บริหารท่ีสัมพันธ์กับการดาํเนินงานของศูนย์พัฒนา
เดก็เลก็ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด
ตาก  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาํแพงเพชร. 

ฑิฆมัพร  ศิริจนัทพนัธ์. (2555). ประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาล 
สาํนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดสกลนคร  
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต).  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏั
สกลนคร. 

ทว ีศรีนวล. (2547). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมการศึกษา สังกัดสาํนักงาน
ประถมศึกษาจังหวัดชุมพร  (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต). สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี. 

ธีรภทัร เจริญศรี. (2542). ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สาํนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11 (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต). 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

บุญชม  ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบือ้งต้น( พิมพ์คร้ังท่ี 7). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
ประยทุธ ชูสอน. (2548). พฤติกรรมภาวะผู้นาํของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีประสบผลสาํเร็จ 

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ (มกราคม-มิถนุายน 
2548). วิจยั มข, 5, (1): 146-157. 

ประเวศ วะสี. (2541). การปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเพ่ือคนท้ังมวล. กรุงเทพฯ : มูลนิธิศรีสวสัด์ิวงศ.์ 
ปราณี นกแกว้. (2553). การจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ตามทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดลพบุรี  (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต). สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี. 

DPU



 116

พรรณทิพย ์ ศิริวรรณบุศย.์ (2547). ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
พิณวดี  เคนไชยวงศ.์ (2554). ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ

โรงเรียน สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1  (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต). 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร. 

ภารดี อนนัตน์าวี. (2552). หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี ทางการบริหารการศึกษา.  ชลบุรี : มนตรี. 
มนสัวีร์  จนัทรังษี. (2554). ประสิทธิผลการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขต

พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต). สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร. 

เยาวพา  เดชะคุปต.์ (2542ก). การจัดการศึกษาสาํหรับเดก็ปฐมวัย. กรุงเทพฯ: เอพี กราฟฟิกส์. 
รุ่ง แกว้แดง. (2541). ปฏิวัติการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : มติชน. 
รุ่ง แกว้แดง. (2542). โรงเรียนนิติบคุคล. กรุงเทพฯ : วฒันาพานิช. 
วฒันา  ปุญญฤทธ์ิ. (2553). การศึกษาปฐมวัย: แนวคิด หลักการ สู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: มิวเซียม 

บุคส์. 
ศิริพร  ทองธรรมจินดา. (2553). พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์พฒันาเดก็เลก็

ขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดนครปฐม  (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต). สาขาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 

สมชาย  เทพแสง. (2546).  ผู้นาํคุณภาพ: หัวใจสาํคัญในการสร้างคุณภาพการศึกษา.วารสารวิชาการ. 
6(5) , 12. 

สมชาย อมะรักษ.์ (2542). ดนตรีสาํหรับเดก็. กาญจนบุรี : โปรแกรมวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ สถาบนัราชภฏักาญจนบุรี. 

สามญัศึกษา, กรม. (2543). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานระดับ 
มธัยมศึกษา (ตามแนวพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542). กรุงเทพฯ : การ
ศาสนา. 

สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2547). คู่มือหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช 2546 (สาํหรับ
เดก็อาย ุ3-5 ปี). กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว. 

สิน  พนัธ์ุพินิจ. (2547).  เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: วทิยพฒัน.์ 
สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ.์ (2553). การวัดและประเมินแนวใหม่ : เดก็ปฐมวัย.  กรุงเทพฯ: ดอกหญา้

วิชาการ. 

DPU



 117

สุกญัญา สยามประโคน. (2554). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเดก็
เลก็ ในเขตอาํเภอหนองบญุมากจังหวัดนครราชสีมา  (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต). สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

สุชาติ แสงตะวนั. (2549). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
มาตรฐานผู้ เรียน ของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) จังหวัดชุมพร  (วิทยานิพนธ์
มหาบณัฑิต).  สาขาการบริหารการศึกษา วทิยานิพนธ์บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราช
ภฏัสุราษฎร์ธานี. 

สุนทร วงศไ์วศยวรรณ และเสน่ห์ จุย้โต. (2544).  องค์การและการจัดการ (เอกสารประกอบคาํสอน). 
กรุงเทพฯ : สาขาวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

สุมาลี คุม้ชยัสกลุ. (2543). รายงานการวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการศึกษาของเดก็ 
ปฐมวัยในเขตเมืองเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

สุรางค ์โคว้ตระกลู. (2541). จิตวิทยาการศึกษา(พิมพ์คร้ังท่ี 4). กรุงเทพฯ: ด่านสุทธา การพิมพ,์ 
สุนรี  ผดุผอ่ง. (2550). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความสาํเร็จในการดาํเนินงานศูนย์เดก็เลก็น่าอยู่ของ

ผู้ ดูแลเดก็ จังหวัดสุพรรณบรีุ  (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต). สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

 
ภาษาต่างประเทศ 
 
Bell, B.F. (1973). Constructivist and Learning in Science. Gelong : Deakin University Press. 
Greenberg, Rollow Sharon. (1992). Theory of School Community Politics : Lessons from Chicago 

School Reform (Illinois). Chicago : University. 
Gustavo. Wilehes-Chaux. (1992). The meaning of Partipation. In Brand, Peter Charles.(ed) 

Community. Participatino : Proceeding. Habinet International Seminar. 
Colombia:Habinet. 

Oakley, Peter. (1991). Project with People. Geneva : ILO. 
 
 
 

DPU



118 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 119

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก  ก 
 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 
สําเนาหนังสือขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 
สําเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
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ภาคผนวก  ข 
 

แบบสอบถามประกอบการวจัิย 
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แบบสอบถามประกอบการวจิยั 
เร่ือง   ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์าร

บริหาร 
ส่วนตาํบล จงัหวดันนทบุรี 

คาํช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามน้ี  จดัทาํข้ึนเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจัด
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดันนทบุรี ใชป้ระกอบการศึกษา
ระดบัปริญญาโท วิทยาลยัครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต ผลการศึกษาท่ีไดจ้ะสามารถนาํไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล ดงันั้นผูวิ้จยัขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงมากที่สุด และผูวิ้จยัขอ
ถือโอกาสขอบพระคุณท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ 
 2. แบบสอบถามชุดน้ีมีทั้งหมด 3 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคล 
  ตอนท่ี  2 ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
  ตอนท่ี 3 ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
  ตอนท่ี 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

 
ดว้ยความเคารพอยา่งสูง 

สุรีพร  จิตตเ์อ้ือ 
นกัศึกษา สาขาการจดัการการศึกษา 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 
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ตอนที ่1  ปัจจยัส่วนบุคคล 
คาํช้ีแจง : กรุณาทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง   หนา้คาํตอบท่ีท่านเลือก 
1. เพศ  

 1) ชาย    2) หญิง 
2. อาย ุ  

 1) นอ้ยกว่า 30 ปี   2) 30-39 ปี 
 3) 40-49 ปี    4) มากกวา่ 49 ปี 
 

3. ระดบัการศึกษา 
 1) ตํ่ากวา่ปริญญาตรี    2) ปริญญาตรี 
 3) ปริญญาโทและสูงกว่า 

4. สถานภาพ 
 1) ปลดั อบต.    2) ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
 3) ครูผูดู้แลเดก็    4) ผูป้กครองและชุมชน  
 

ตอนที ่2 ปัจจยัทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็  
คาํช้ีแจง : โปรดพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ีและตอบความคิดเห็นระดบัการปฏิบติัโดยทาํเคร่ืองหมาย 
√ ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดั
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

ระดบัการปฏิบติั 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา      
1. ผูบ้ริหารส่ือสารนโยบายใหค้รู  ผูป้กครอง 

ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บรู้ 
     

2. นโยบายแสดงเป้าหมาย ทิศทางการดาํเนินงานท่ี
ชดัเจน 

     

3. นโยบายมีแนวทางปฏิบติัเพ่ือนาํไปสู่ทิศทางท่ี
ตอ้งการ 

     

4. ผูบ้ริหารร่วมกาํหนดวิสยัทศัน ์และคุณลกัษณะ      

DPU



 124

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดั
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

ระดบัการปฏิบติั 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

ท่ีพึงประสงคข์องเดก็ร่วมกบัครูและผูป้กครอง 
5. ผูบ้ริหารมีการขบัเคล่ือนการปฏิบติัตามนโยบาย 

โดยยดึศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เป็นฐาน 
     

6. กระบวนการขบัเคล่ือนนโยบายอาศยัความ
ร่วมมือ และความรับผดิชอบของบุคลากร
ภายในและภายนอกศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

     

7. มีการกาํกบัดูแล ส่งเสริมสนบัสนุน การ
ดาํเนินงานจากหน่วยงานตน้สงักดั 

     

ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนของผูบ้ริหาร      
8. มีการคดัเลือก ครูผูดู้แลเดก็อยา่งเหมาะสม      
9. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ส่งเสริมการ

จดับริการทางการศึกษาใหเ้ดก็ไดเ้ขา้เรียนอยา่ง
ทัว่ถึงและเสมอภาค 

     

10. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ส่งเสริมใหค้รูผูดู้แล
เดก็พฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

     

11. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ส่งเสริมความร่วมมือ
และประสานงานในการจดัทาํหลกัสูตรของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 

     

12. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ส่งเสริมใหมี้
ฐานขอ้มูลและสารสนเทศเก่ียวกบัผูเ้รียนท่ี
ทนัสมยั 

     

13. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ส่งเสริมใหมี้การ
ประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

     

14. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ส่งเสริมสนบัสนุน
ใหมี้การกาํกบัติดตามการประเมินคุณภาพภายใน
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

     

15. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้
การกาํกบัติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
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ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดั
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

ระดบัการปฏิบติั 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็      
16. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ เปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายมี

ส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาของศนูยพ์ฒันาเดก็
เลก็ 

     

17. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ มีความรับผิดชอบ 
อุทิศตนใหก้บัการปฏิบติังาน 

     

18. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สร้างขวญัและกาํลงั
ในการปฏิบติัแก่บุคลากรสมํ่าเสมอ 

     

19. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ มีความรู้และสามารถ
ในการวางแผนการจดัหลกัสูตรการศึกษาตาม
แผนดา้นการจดัการศึกษาในปัจจุบนั 

     

20. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีความเป็นกนัเองกบั
ครู ผูป้กครอง และสามารถเขา้พบเพ่ือ
ปรึกษาหารือหรือขอคาํแนะนาํได ้

     

21. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ มีการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน 

     

22. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ เปิดโอกาสใหค้รู 
ผูป้กครอง และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการศึกษา 
 

     

23. ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ปฏิบติัต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเสมอภาคและเป็น
ธรรม 

     

ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเดก็      
24. ครูผูดู้แลเดก็ มีการจดักิจกรรมบูรณาการโดย

ผา่นการเล่น 
     

25. ครูผูดู้แลเดก็ มีการจดักิจกรรมโดยเนน้เดก็เป็น
สาํคญั 
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ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดั
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

ระดบัการปฏิบติั 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

26. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ เปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง 
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาเดก็ 

     

27. ครูผูดู้แลเดก็ จดัประสบการณ์โดยคาํนึงถึง
พฒันาการของเดก็ 

     

28. ครูผูดู้แลเดก็ มีการประเมินพฒันาการของเดก็
เป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง 

     

29. ครูผูดู้แลเดก็มีการใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมกบัพฒันาการของเดก็ 

     

30. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็จดักิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการทางสมองและตอบสนองความสนใจ
ของเดก็ 

     

31. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็จดักิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดี
งาม 

     

ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน      
32. ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการกาํหนดหรือ

เสนอแนะแผนพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
     

33. ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการกาํหนดแผนการจดั
ประสบการณ์ร่วมกบัครูผูส้อน 

     

34. ผูป้กครองส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ และกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
พฒันาเดก็ตามศกัยภาพ 

     

35. ผูป้กครองสนบัสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตาม
ความเหมาะสมและจาํเป็น                

     

36. ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
เรียนรู้ของเดก็และการประเมินการจดัการศึกษา
ของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

     

37. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
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ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดั
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

ระดบัการปฏิบติั 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

สมาคม / ชมรมผูป้กครอง 
38. ชุมชนมีส่วนร่วมหรือใหข้อ้เสนอแนะในการ

จดัทาํแผนพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ เพ่ือเป็น
แนวทางในการดาํเนินการของศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ 

     

39. ชุมชนเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ 
ใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์จาก
สถานการณ์จริง 

     

40. ชุมชนใหก้ารสนบัสนุนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

     

41. ชุมชนส่งเสริมใหมี้การระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

     

42. ชุมชนมีส่วนร่วมในการกาํกบั ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษาของ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

     

 
ตอนที ่3  ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็  
คาํช้ีแจง : โปรดพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ีและตอบความคิดเห็นระดบัผลการปฏิบติัโดยทาํ
เคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
ระดบัผลการปฏิบติั 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

การบรรลุวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศูนย ์      
1. เดก็ทุกคนไดรั้บการส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้และพฒันาทุกดา้น 

     

2. สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ สร้างเสริมใหเ้ดก็ทาํ กิจกรรมไดเ้ตม็
ศกัยภาพและความแตกต่างของเดก็แต่ละบุคคล 
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ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
ระดบัผลการปฏิบติั 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

3. เนน้เดก็เป็นสาํคญัในกระบวนการเรียนรู้      
4. เดก็ไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการผา่นการ
เล่นท่ีเหมาะสมกบัวยั 

     

5. เดก็สามารถดาํรงชีวิตประจาํวนัได ้โดยผา่น
กิจกรรมประจาํวนัของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

     

6. การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยมีครูช่วย
สนบัสนุนอาํนวยความสะดวกทาํใหเ้ดก็เกิด
ความคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์ตดัสินใจดว้ยตนเอง   

     

7. ครูจดักิจกรรมส่งเสริมแลกเปล่ียนการ
เรียนรู้ใหเ้ดก็ไดแ้สดงออกตามความพร้อม
และพฒันาการทั้ง4ดา้น 

     

8. แผนการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วม 

     

9. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการติดต่อ ประสานงาน 
การประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการดาํเนินงานของ
ศูนยก์บัผูป้กครองและชุมชน 

     

10. ผูป้กครองและชุมชนมีการประชุมเพือ่
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

     

11. อบต.เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน
การกาํหนดทิศทางและแนวทางการ
ปฏิบติังานของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

     

12. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดช้ี้แจงการดาํเนินงาน
ใหผู้ป้กครองไดท้ราบอยา่งสมํ่าเสมอ 

     

13. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็รับฟังความคิดเห็นของ
ชุมชนในการจดักิจกรรม เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเดก็ 

     

ดา้นผลการพฒันาเดก็ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์      
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ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
ระดบัผลการปฏิบติั 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

14. เดก็มีร่างกายเจริญเติบโตตามวยั และมีสุขนิสัยท่ี
ดี  

     

15. เดก็มีกลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเลก็แขง็แรง 
ใชไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่วและประสานสัมพนัธ์
กนั  

     

16. เดก็มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข       
17. เดก็มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดี

งาม 
     

18. เดก็ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี 
การเคล่ือนไหว และรักการออกกาํลงักาย  

     

19. เดก็ช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั      
20. เดก็รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม 

และความเป็นไทย 
     

21. เดก็อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและปฏิบติั
ตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข 

     

22. เดก็สามารถใชภ้าษาส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั      
23. เดก็มีความสามารถในการคิดและการ

แกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
     

24. เดก็มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์      
25. เดก็มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีทกัษะ

ในการแสวงหาความรู้ 
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ตอนท่ี 4   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
คาํช้ีแจง : โปรดพิจารณาขอ้ความและเขียนปัญหา ขอ้เสนอแนะ 

ปัญหา เสนอแนะ 

ปัจจยัทีม่ีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจัด
การศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

1. ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา 
   ………………………………………………… 

…………………………………………………... 

2. ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนของผูบ้ริหาร 
   ………………………………………………… 

…………………………………………………... 

3. ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
   ………………………………………………… 

………………………………………………….. 

4. ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเดก็ 
   ………………………………………………… 

………………………………………………….. 

5. ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน 
   ………………………………………………… 

………………………………………………….. 

ปัจจยัทีม่ีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดั
การศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

1. ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา 
   ………………………………………………… 

…………………………………………………... 

2. ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนของผูบ้ริหาร 
   ………………………………………………… 

…………………………………………………... 

3. ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
   ………………………………………………… 

………………………………………………….. 

4. ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาเดก็ 
   ………………………………………………… 

………………………………………………….. 

5. ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน 
   ………………………………………………… 

………………………………………………….. 

ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
1. การบรรลุวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศูนย ์
   ………………………………………………… 

…………………………………………………... 

2. ผลการพฒันาเดก็ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
   ………………………………………………… 

…………………………………………………... 

ประสิทธิผลการจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเดก็เลก็ 
1. การบรรลุวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศูนย ์
   ………………………………………………… 

…………………………………………………... 

2. ผลการพฒันาเดก็ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
   ………………………………………………… 

…………………………………………………... 
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ภาคผนวก  ค 
 

แสดงค่าความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 
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 ผูเ้ช่ียวชาญ   
ขอ้ท่ี ผศ.ดร.

อญัชลี(1) 
ดร.พณิ
สุดา (2) 

ดร.โชติ
(3) 

ดร.วาสนา 
(4) 

ผศ.ดร.
ประยงค ์(5) 

รวม IOC 

ตอนท่ี 2        
1 1 1 1 1 0 4 0.80 
2 1 1 1 1 0 4 0.80 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 
4 1 0 1 0 1 3 0.60 
5 0 1 1 1 1 4 0.80 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 
11 1 0 0 1 1 3 0.60 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 
14 1 1 1 1 1 5 1.00 
15 1 1 0 1 1 4 0.80 
16 1 1 0 1 1 4 0.80 
17 1 1 1 1 1 5 1.00 
18 1 1 1 1 1 5 1.00 
19 1 1 1 1 1 5 1.00 
20 1 1 1 1 1 5 1.00 
21 1 0 1 1 1 4 0.80 
22 1 1 1 1 1 5 1.00 
23 1 1 1 1 1 5 1.00 
24 1 1 1 1 1 5 1.00 
25 1 1 1 1 1 5 1.00 
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 ผูเ้ช่ียวชาญ   
ขอ้ท่ี ผศ.ดร.

อญัชลี(1) 
ดร.พณิ
สุดา (2) 

ดร.โชติ
(3) 

ดร.วาสนา 
(4) 

ผศ.ดร.
ประยงค ์(5) 

รวม IOC 

26 1 1 1 1 1 5 1.00 
27 1 1 1 1 1 5 1.00 
28 1 1 1 1 1 5 1.00 
29 1 1 1 1 1 5 1.00 
30 1 0 1 1 1 4 0.80 
31 1 0 1 1 1 4 0.80 
32 1 0 1 1 1 4 0.80 
33 1 0 1 1 1 4 0.80 
34 1 1 1 1 1 5 1.00 
35 1 1 1 1 1 5 1.00 
36 1 1 0 1 1 4 0.80 
37 1 1 1 1 1 5 1.00 
38 1 1 1 1 1 5 1.00 
39 1 1 1 1 1 5 1.00 
40 1 1 1 1 1 5 1.00 
41 1 1 1 1 1 5 1.00 
42 1 1 1 1 1 5 1.00 
43 1 1 1 1 1 5 1.00 
44 1 1 1 1 1 5 1.00 
45 1 1 1 1 1 5 1.00 
46 1 1 1 1 1 5 1.00 
ตอนท่ี3        
1 1 0 0 1 1 3 0.60 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 
4 1 0 1 1 1 4 0.80 
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 ผูเ้ช่ียวชาญ   
ขอ้ท่ี ผศ.ดร.

อญัชลี(1) 
ดร.พณิ
สุดา (2) 

ดร.โชติ
(3) 

ดร.วาสนา 
(4) 

ผศ.ดร.
ประยงค ์(5) 

รวม IOC 

5 1 0 1 1 1 4 0.80 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 
8 1 0 0 1 1 3 0.60 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 
11 1 0 1 1 1 4 0.80 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 
14 1 0 1 1 1 4 0.80 
15 0 0 1 1 1 3 0.60 
16 1 1 1 1 1 5 1.00 
17 1 1 1 1 1 5 1.00 
18 1 1 1 1 1 5 1.00 
19 1 1 1 1 1 5 1.00 
20 1 1 1 1 1 5 1.00 
21 1 1 1 1 1 5 1.00 
22 1 1 1 1 1 5 1.00 
23 1 1 1 1 1 5 1.00 
24 1 1 1 1 1 5 1.00 
25 1 1 1 1 1 5 1.00 
26 1 1 1 1 1 5 1.00 
27 1 1 1 1 1 5 1.00 
28 1 1 1 1 1 5 1.00 
29 1 1 1 1 1 5 1.00 
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ภาคผนวก  ง 
 

แสดงค่าความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.983 67

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

part2.1 262.60 1150.869 .637 .983 

part2.2 262.63 1144.585 .702 .983 

part2.3 262.63 1151.620 .564 .983 

part2.4 262.80 1143.683 .739 .983 

part2.5 262.73 1147.720 .638 .983 

part2.6 262.70 1134.010 .828 .983 

part2.7 262.63 1138.033 .785 .983 

part2.8 262.47 1146.120 .649 .983 

part2.9 262.37 1148.585 .634 .983 

part2.10 262.50 1141.569 .646 .983 

part2.11 262.70 1139.666 .813 .983 

part2.12 262.97 1153.413 .593 .983 

part2.13 262.87 1146.326 .714 .983 

part2.14 262.73 1140.547 .736 .983 

part2.15 262.73 1143.789 .716 .983 

part2.16 262.50 1131.914 .810 .983 

part2.17 262.60 1138.110 .760 .983 

part2.18 262.73 1129.789 .850 .983 

part2.19 262.73 1139.030 .764 .983 

part2.20 262.73 1120.823 .890 .983 

part2.21 262.77 1130.599 .864 .983 

part2.22 262.80 1134.166 .832 .983 

part2.23 262.70 1136.976 .817 .983 

part2.24 262.27 1156.547 .514 .983 

part2.25 262.10 1150.990 .702 .983 

part2.26 262.43 1149.978 .637 .983 

part2.27 262.10 1156.369 .635 .983 

part2.28 262.23 1143.840 .777 .983 

part2.29 262.17 1154.144 .639 .983 

part2.30 262.27 1142.547 .763 .983 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
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part2.31 262.33 1149.678 .641 .983 

part2.32 262.93 1141.926 .667 .983 

part2.33 263.10 1137.541 .742 .983 

part2.34 262.70 1140.148 .757 .983 

part2.35 262.87 1152.257 .520 .983 

part2.36 263.00 1151.862 .582 .983 

part2.37 263.03 1129.620 .805 .983 

part2.38 263.07 1138.133 .811 .983 

part2.39 262.87 1130.464 .841 .983 

part2.40 262.77 1147.909 .665 .983 

part2.41 262.93 1152.961 .564 .983 

part2.42 263.13 1145.085 .727 .983 

part3.1 262.13 1154.326 .694 .983 

part3.2 262.40 1148.800 .644 .983 

part3.3 262.13 1146.395 .818 .983 

part3.4 262.10 1154.507 .683 .983 

part3.5 262.10 1154.783 .676 .983 

part3.6 262.10 1152.714 .730 .983 

part3.7 262.10 1160.714 .590 .983 

part3.8 262.67 1138.506 .723 .983 

part3.9 262.50 1140.948 .725 .983 

part3.10 262.67 1130.782 .820 .983 

part3.11 262.80 1137.407 .703 .983 

part3.12 262.53 1147.292 .624 .983 

part3.13 262.57 1156.737 .529 .983 

part3.14 262.20 1152.510 .766 .983 

part3.15 262.30 1158.976 .471 .984 

part3.16 262.17 1161.730 .576 .983 

part3.17 262.30 1147.597 .671 .983 

part3.18 262.33 1162.920 .479 .983 

part3.19 262.37 1164.861 .444 .984 

part3.20 262.60 1146.662 .728 .983 

part3.21 262.37 1150.930 .628 .983 

part3.22 262.37 1161.895 .470 .983 

part3.23 262.60 1160.317 .404 .984 

part3.24 262.37 1161.757 .530 .983 

part3.25 262.50 1158.328 .458 .984 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ – นามสกุล    นางสาวสุรีพร จิตตเ์อ้ือ 
ประวติัการศึกษา    พ.ศ.2551 

หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวยั 
มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
กรุงเทพมหานคร 

ตาํแหน่ง และสถานท่ีทาํงานปัจจุบนั ครู  หวัหนา้ระดบัปฐมวยั 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕ (วดัโบสถด์อนพรหม) 
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