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This research aims to study and compare parents’ satisfaction with the operation of
the Ban Suan Municipality Child Development Center, Mueang Chonburi District, Chonburi
Province. The comparison was conducted according to gender, age, education level, occupation
and average monthly income. The samples used in this study included 175 parents of the children
registered in the Child Development Center, the academic year 2020. The sampled were derived
by Krejcie & Morgan approach. The statistics used to analyze the data included mean score,
standard deviation, T-test, One way ANOVA. The statistical significance was set at .05. The
results showed that holistically, parents’ satisfaction with the operation of Ban Suan Municipality
Child Development Center, Mueang Chonburi District, Chonburi Province, was at the highest
level. The comparisons of parents’ satisfaction with to the operation of the Child Development
Center classified by gender, age, education level, occupation and average monthly income, found
that different ages and levels of education revealed different levels of satisfaction with no
statistical significance, while different genders, occupations, and average monthly incomes
displayed different levels of satisfaction with statistical significance.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ช่วงปฐมวัย เป็ นวัยเริ่ มต้นของชีวติ และพัฒนาการในทุกด้าน เป็ นช่วงวัยที่พฒั นาการ
เป็ นไปอย่างรวดเร็ วที่สุดและเป็ นฐานรากที่สาคัญสาหรับพัฒนาการในช่วงวัยต่อ ๆ ไป เด็กในวัยนี้
จึงเป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีความสาคัญอย่างยิง่ ของประเทศ เด็กปฐมวัยที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
ตามช่วงวัยจะสามารถเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่ดีมีคุณภาพและจะเป็ นกาลังสาคัญของประเทศชาติต่อไป
ในอนาคต ดังคากล่าว ของ ศ.ดร.เจมส์ เจ เอคแมน นักเศรษฐศาสตร์ รางวัลโนเบล ปี พ.ศ. 2542 ที่วา่
“การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็ นการลงทุนที่คุม้ ค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมที่ดีที่สุดในระยะยาว”
ดังนั้น การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป็ นรากฐานที่มีผลต่อคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของคนตลอดชี วติ
และเป็ นการลงทุนที่คุม้ ค่าที่สุด กล่าวคือเด็ก เยาวชนและผูใ้ หญ่ที่มีสุขภาพดีมีความสามารถเรี ยนรู ้
ทางานได้เก่งและเป็ นพลเมืองดีที่จะนาสู่ ความสาเร็ จในสังคมที่ทา้ ทายในศตวรรษที่ 21 ต้องได้รับ
โอกาสการพัฒนาอย่างรอบด้านในช่วงปฐมวัย แต่คุณภาพของเด็กปฐมวัยยังเป็ นจุดอ่อนที่เข้าขั้น
วิกฤตของประเทศไทยที่จาเป็ นต้องแก้ไขอย่างเร่ งด่วน รัฐและทุกภาคส่ วน ผูป้ กครอง ครอบครัว
ชุมชน สังคม สถานศึกษา องค์กรท้องถิ่นทุกระดับ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคศาสนา ต้องมีความรู ้
ความเข้าใจในความสาคัญของช่วงปฐมวัย ตระหนักในพันธกิจและลงมือช่วยกันทาให้เด็กปฐมวัย
มีโอกาสพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย
“เด็กปฐมวัย” ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551
ได้ให้ความหมายของเด็กปฐมวัยว่า หมายถึง เด็กซึ่ งมีอายุยงั ไม่ครบหกปี บริ บูรณ์ และให้หมายความ
รวมถึงทารกในครรภ์มารดาด้วย (สานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรี ยนรู ้ , 2561)
เด็กเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่า และมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาประเทศชาติ
ในอนาคต การพัฒนาเด็กให้ได้รับความพร้อมทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
การพัฒนาเด็กจะต้องเริ่ มตั้งแต่ปฏิสนธิ จนถึงวัยก่อนเข้าเรี ยนในชั้นประถมศึกษา คือ จะต้องพัฒนา
ตั้งแต่หลังคลอดจนถึง 6 ขวบ ทั้งนี้เนื่ องจากเด็กในวัยดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ช่วง 2 ปี แรก
เป็ นช่วงที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วในทุก ๆ ด้าน จึงควรได้รับการเลี้ยงดู จากครอบครัวอย่างใกล้ชิด
เพื่อเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาการในด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา และบุคลิกภาพตลอดจนคุณลกัษณะ
นิสัยพื้นฐานต่าง ๆ ซึ่ งการพัฒนาดังกล่าวของเด็กจะต่อเนื่ องมาจนถึงวัยก่อนเข้าเรี ยน คือ ช่วง 3-5 ปี
เป็ นช่วงที่เด็กเริ่ มออกจากบ้านไปสู่ สถานศึกษา (ธวัชชัย สี มาพล, 2558)

2
ปัญหาของจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นคือ ประชาชนยังขาดความรู ้
ความเข้าใจในเรื่ องบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการจัดการศึกษา ทาให้การมีส่วนร่ วมของประชาชน
อยูใ่ นระดับต่า ขาดการตรวจสอบภาคประชาชน จึงทาให้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริ ง และการดาเนินงาน
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่ผา่ นมาพบว่า มีปัญหาและอุปสรรค
ด้านครู พี่เลี้ยงหรื อผูด้ ูแลเด็กขาดความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการจัดการศึกษาปฐมวัย ทั้งด้านหลักสู ตร
การจัดกิจกรรม การวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก อาคารสถานที่ไม่ได้มาตรฐาน ขาดงบประมาณ
สื่ ออุปกรณ์ และเครื่ องเล่นสนามสาหรับเด็กไม่เพียงพอ (ประเสริ ฐ บุญมี, 2554)
ในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยในสถาบันครอบครัวนั้น ผูป้ กครองถือได้วา่ เป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญอย่างยิง่ อีกประการหนึ่ ง เพราะสิ่ งที่สาคัญที่สุดในชี วติ เด็ก คือ บ้าน และโรงเรี ยน
ถ้าหากเด็กได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการที่ถูกต้องจากโรงเรี ยน และเมื่อได้รับการส่ งเสริ ม สนับสนุน
เป็ นการเสริ มแรงจากผูป้ กครอง เด็กจะเกิดความพร้อมในการเรี ยนรู ้และเกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน
คือ ด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ดังนั้นผูป้ กครองควรเข้ามามีบทบาท ในการสนับสนุน
ส่ งเสริ มในการจัดการศึกษา โดยเข้ามามีส่วนร่ วมรับรู ้การดาเนินงาน และเสนอแนวทางในการจัด
การศึกษา เนื่องจากจุดมุ่งหมายของโรงเรี ยน และจุดมุ่งหมายของผูป้ กครองต่างก็จะมุ่งพัฒนาเด็ก
ให้ได้รับการพัฒนาความพร้อมทั้งทางด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย การส่ งเสริ มความใกล้ชิด ระหว่างบ้าน วัด โรงเรี ยนและชุมชน การร่ วมมือ
กันปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิยมหล่อหลอมให้เยาวชนเป็ นคนเก่ง คนดี และมีความสุ ข
จัดการสอนโดยผสมผสานความรู ้ ด้านต่าง ๆ อย่างเป็ นสัดส่ วนสมดุลก่นให้เป็ นไปตามการปฏิรูป
กระบวนการเรี ยนรู ้ ให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ โดยถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542)
ในปั จจุบนั ผูป้ กครองเด็กใช้เวลาส่ วนใหญ่ในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจึงเปรี ยบเสมือนบ้านหลังที่สอง ที่ทาหน้าที่ดูแลบุตรหลานแทน
ผูป้ กครอง องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงต้องมีการพัฒนาปรับปรุ งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในสังกัด
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นกาหนดไว้ ตามมาตรฐานการดาเนินงาน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยได้มีการแบ่งมาตรฐานออกเป็ น 6 ด้าน ดังนี้
1. มาตรฐานด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก 2. มาตรฐานด้านบุคลากร 3. มาตรฐานด้าน
อาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัย 4. มาตรฐานด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสู ตร
5. มาตรฐานด้านการมีส่วนร่ วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่ วน และ 6. มาตรฐานด้านส่ งเสริ ม
เครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น, 2559)
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เทศบาลเมืองบ้านสวนในฐานะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการให้บริ การ
สาธารณะด้านการให้การศึกษาให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ตามอานาจหน้าที่ที่ประกาศในพระราช
บัญญัติข้ นั ตอนการกระจายอานาจ พ.ศ. 2542 ได้ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนในระดับปฐมวัย
ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในสังกัดให้ผปู ้ กครองในพื้นที่ โดยการพัฒนาให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กนั้นเป็ นไป
ตามมาตรฐาน นอกจากเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ยงั ต้องคานึงถึงความพึงพอใจของผูป้ กครอง
เป็ นสาคัญอีกประการหนึ่งด้วย เนื่องจากการพัฒนานั้นหากไม่ตอบสนองความต้องการชองชุมชน
หรื อท้องถิ่นของตน ก็อาจจะเป็ นการพัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ การพัฒนา
เพื่อตอบสนองประชาชนในพื้นที่จึงถือเป็ นเรื่ องสาคัญสาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการ
ดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ว่ามีระดับ
มากน้อยเพียงใด และเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลว่าแตกต่างกัน
หรื อไม่ อย่างไร เพื่อนาผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งแก้ไขการบริ หารงานและ
จัดการศึกษาในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น สอดคล้อง
กับความต้องการของผูป้ กครองเด็กและจัดการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้

สมมติฐานของการวิจัย
1. เพศของผูป้ กครองที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
2. อายุของผูป้ กครองที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
3. ระดับการศึกษาของผูป้ กครองที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
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4. อาชีพของผูป้ กครองที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
5. รายได้ของผูป้ กครองที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อทราบถึงความแตกต่างของความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
3. สามารถนาผลการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งการการดาเนินงาน
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และใช้เป็ นแนวทาง
ในการวางแผน พัฒนาคุณภาพศูนย์พฒั นาเด็กเล็กต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะผูป้ กครองนักเรี ยนภายในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
บ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
1. ขอบเขตด้านช่วงเวลาของการศึกษา การศึกษาวิจยั ครั้งนี้จะทาการศึกษาและเก็บข้อมูล
ในช่วง เดือน กันยายน 2563 ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ของการศึกษา ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
3. ขอบเขตด้านเนื้อหาของการศึกษา การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ จะศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐาน
การดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 6 ด้าน
ดังนี้ 1. มาตรฐานด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก 2. มาตรฐานด้านบุคลากร 3. มาตรฐาน
ด้านอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัย 4. มาตรฐานด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสู ตร 5. มาตรฐานด้านการมีส่วนร่ วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่ วน และ 6. มาตรฐาน
ด้านส่ งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
4. ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาเฉพาะผูป้ กครองนักเรี ยนภายในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประจาปี การศึกษา 2563 จานวน 330 คน
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรี ยนต่อการดาเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี หมายถึง ระดับความคิดเห็น ทัศนคติ ความคาดหวัง
ของผูป้ กครองที่ได้รับการตอบสนอง จากการดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีการดาเนินงานตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
6 ด้าน
1.1 ด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก หมายถึง การบริ หารจัดการศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริ หารงาน มีการกาหนดแนวทางการส่ งเสริ ม สนับสนุน
การดาเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตามนโยบายได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน โดยการสนับสนุ น
ให้ผปู ้ กครอง ชุมชน และหน่วยงานทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา ด้านบริ หาร
งบประมาณมีการส่ งเสริ ม สนับสนุนให้เด็กได้รับการบริ การในเรื่ องของอาหาร สื่ อ และอุปกรณ์
การศึกษา โดยให้คานึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ให้สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ของเด็ก
ด้านบริ หารบุคคลมีการจัดสรรครู ผดู ้ ูแลที่มีความรู ้ และทักษะในการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพ
1.2 ด้านบุคลากร หมายถึง บทบาทหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่มีความ
เกี่ยวข้องในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก มีการดาเนินงานให้เป็ นไป
ตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้ ครู ผดู ้ ูแลเด็ก มีการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน ผูช้ ่วยครู
ผูด้ ูแลเด็ก มีการสนับสนุ นช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานร่ วมกับครู ผดู ้ ูแลเด็ก ผูป้ ระกอบอาหารมีการ
ประกอบอาหารที่ถูกสุ ขลักษณะ ตามหลักโภชนาการ
1.3 ด้านอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย หมายถึง สถานที่ต้ งั ตัวอาคาร
และพื้นที่ใช้สอยภายในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีความเหมาะสม พื้นที่สาหรับการเล่นและพัฒนาเด็ก
การนอน การรับประทานอาหารและอุปกรณ์เครื่ องใช้สาหรับเด็ก มีความสะอาด ถูก สุ ขลักษณะและ
ปลอดภัย
1.4 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสู ตร หมายถึง การส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้
และพัฒนาการตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมกับวัย โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ทาให้
เด็กเกิดความรู ้ ทักษะ คุณธรรม จริ ยธรรม รวมทั้งพัฒนาการทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา
1.5 ด้านการมีส่วนร่ วม และการสนับสนุนทุกภาคส่ วน หมายถึง การที่ผทู ้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่ วน มีส่วนร่ วมในการคิด วางแผน ปฏิบตั ิ ตรวจ ประเมิน แก้ไข และระดม
ทรัพยากรพร้อมทั้งสามารถใช้บุคคล อาคาร วัสดุอุปกรณ์ และแหล่งการเรี ยนรู ้ของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยภายในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
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1.6 ด้านส่ งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ทุกภาคส่ วน
มีส่วนร่ วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กให้มีศกั ยภาพ
2. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก หมายถึง สถานที่ให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ และส่ งเสริ ม
พัฒนาการการเรี ยนรู ้ให้เด็กเล็กมีความพร้อม ด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่จดั ให้
การศึกษาเด็กอายุระหว่าง 2-5 ปี มีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา โดยตั้งอยูใ่ นพื้นที่การบริ หารจัดการ
ของเทศบาลเมืองบ้านสวน จานวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวนและ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2 ซึ่ งในการวิจยั ในครั้งนี้ เรี ยกว่า ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
3. ผูป้ กครอง หมายถึง บิดา มารดา หรื อผูอ้ ุปการะ มีหน้าที่ในการรับผิดชอบเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัยที่เข้าบริ การในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรีโดยถือว่า เด็ก 1 คน
ต่อผูป้ กครอง 1 คน
4. นักเรี ยน หมายถึง เด็กที่มีอายุระหว่าง 2 - 5 ปี ที่เข้ารับบริ การในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
5. เพศ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของผูป้ กครองนักเรี ยนที่ตอบแบบสอบถาม ในการ
วิจยั ครั้งนี้ จาแนกเป็ นเพศชาย หญิง และเพศทางเลือก
6. อายุ หมายถึง ช่วงอายุของผูป้ กครองนักเรี ยนที่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้
จาแนกเป็ นเพศชายและหญิง 5 ช่วงอายุ คือ
6.1 อายุ 18-20 ปี หมายถึง อายุของผูป้ กครองนักเรี ยนอยูร่ ะหว่างช่วงอายุ 18-20 ปี
6.2 21-30 ปี หมายถึง อายุของผูป้ กครองนักเรี ยนที่อยูร่ ะหว่างช่วงอายุ 21 - 30 ปี
6.3 31-40 ปี หมายถึง อายุของผูป้ กครองนักเรี ยนที่อยูร่ ะหว่างช่วงอายุ 31 - 40 ปี
6.4 41-50 ปี หมายถึง อายุของผูป้ กครองนักเรี ยนที่อยูร่ ะหว่างช่วงอายุ 41 - 50 ปี
6.5 50 ปี ขึ้นไป หมายถึง อายุของผูป้ กครองนักเรี ยนที่ต้ งั แต่ 50 ปี ขึ้นไป
7. ระดับการศึกษา หมายถึง การศึกษาขั้นสู งสุ ดที่ผปู ้ กครองสาเร็ จการศึกษา ในการวิจยั
ครั้งนี้ จาแนกเป็ น 5 ระดับ คือ
7.1 ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง วุฒิทางการศึกษาที่ผปู ้ กครองสาเร็ จ
การศึกษาและได้รับจากสถานศึกษาขั้นสู งสุ ด ในระดับต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
7.2 ม.6 หรื อ ปวช. หรื อเทียบเท่า หมายถึง วุฒิทางการศึกษาที่ผปู ้ กครองสาเร็ จ
การศึกษาและได้รับจากสถานศึกษาขั้นสู งสุ ด ในระดับต่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรื อเทียบเท่า
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7.3 ปวส. หรื อ อนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่า หมายถึง วุฒิทางการศึกษาที่ผปู ้ กครองสาเร็ จ
การศึกษาและได้รับจากสถานศึกษาขั้นสู งสุ ด ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พขั้นสู ง ระดับอนุปริ ญญา
หรื อเทียบเท่า
7.4 ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า หมายถึง วุฒิทางการศึกษาที่ผปู ้ กครองสาเร็ จการศึกษา
และได้รับจากสถานศึกษาขั้นสู งสุ ด ในระดับระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
7.5 สู งกว่าปริ ญญาตรี หมายถึง วุฒิทางการศึกษาที่ผปู ้ กครองสาเร็ จการศึกษาและ
ได้รับจากสถานศึกษาขั้นสู งสุ ด ในระดับระดับปริ ญญาโท และระดับปริ ญญาเอก
8. อาชีพ หมายถึง ประเภทงานของผูป้ กครองที่ทาให้เกิดรายได้หลักในการเลี้ยงชีพ
จาแนกเป็ น 6 กลุ่ม คือ
8.1 อาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อพนักงานของรัฐ หมายถึง ผูป้ กครอง
นักเรี ยนที่ประกอบอาชีพรับราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานของรัฐ หรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ
8.2 อาชีพธุ รกิจส่ วนตัวหรื อค้าขาย หมายถึง ผูป้ กครองนักเรี ยนที่ประกอบอาชีพ
ธุ รกิจส่ วนตัว ธุ รกิจภายในครอบครัว หรื อเป็ นเจ้าของกิจการ หรื อทางานค้าขายทุกชนิด
8.3 พนักงานบริ ษทั เอกชน หมายถึง ผูป้ กครองนักเรี ยนที่ประกอบอาชีพพนักงาน
ของบริ ษทั เอกชนต่าง ๆ
8.4 รับจ้าง หมายถึง ผูป้ กครองนักเรี ยนที่ประกอบอาชีพรับจ้างหารายได้จากที่อื่น ๆ
8.5 เกษตรกร หมายถึง ผูป้ กครองนักเรี ยนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร
8.6 อื่น ๆ หมายถึง ผูป้ กครองนักเรี ยนที่ประกอบอาชีพนอกเหนื อจากที่กล่าวมา
9. รายได้ หมายถึง รายได้ของผูป้ กครองที่เฉลี่ยเป็ นเดือน ซึ่งในที่น้ ีแบ่งออกเป็ น 6 กลุ่ม
9.1 น้อยกว่า 5,000 บาท หมายถึง ผูป้ กครองมีเงินหรื อรายได้ โดยประมาณเฉลี่ย
ต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท
9.2 5,001 - 10,000 บาท หมายถึง ผูป้ กครองมีเงินหรื อรายได้ โดยประมาณเฉลี่ย
ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 5,001 - 10,000 บาท
9.3 10,001 - 15,000 บาท หมายถึง ผูป้ กครองมีเงินหรื อรายได้ โดยประมาณเฉลี่ย
ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 10,001 - 15,000 บาท
9.4 15,001 - 20,000 บาท หมายถึง ผูป้ กครองมีเงินหรื อรายได้ โดยประมาณเฉลี่ย
ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 15,001 - 15,000 บาท
9.5 20,001 - 25,000 บาท หมายถึง ผูป้ กครองมีเงินหรื อรายได้ โดยประมาณเฉลี่ย
ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 20,001 - 25,000 บาท
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9.6 25,000 บาท ขึ้นไป หมายถึง ผูป้ กครองมีเงินหรื อรายได้ โดยประมาณเฉลี่ย
ต่อเดือน มากกว่า 25,000 บาท หรื อ 25,000 บาทขึ้นไป
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความพึงพอใจ
ของผูป้ กครองนักเรี ยนที่มีต่อการดาเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวน แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
ทั้งที่เป็ นเอกสารและแหล่งข้อมูล อิเล็กโทรนิกส์เพื่อนามาเป็ นแนวทางและกาหนดกรอบแนวคิด
การวิจยั มานาเสนอไปตามลาดับดังนี้
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
มาตรฐานการดาเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
สภาพทัว่ ไปของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวคิดในการวิจยั

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอในเป็ นปั จจัยที่สาคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความสาเร็ จของงานให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรื อ
ความต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางที่เขาพึงประสงค์ ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของ
ความพึงพอใจ โดยมีผใู ้ ห้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายทรรศนะด้วยกัน ดังต่อไปนี้
วิวฒั น์ หล่อพัฒนเกษม (2550) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู ้สึกหรื อทัศนคติ
ของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง อันเกิดจากพื้นฐานของการรับรู ้ ความนิยม และประสบการณ์ที่แต่ละ
บุคคลได้รับ และจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่ งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้
ซึ่ งระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไป
ประจักษ์ พึ่งอุบล (2550) ได้ให้ความหมายไว้วา่ เป็ นความรู ้สึกนึกคิดในทางที่ดีของบุคคล
ที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง เป็ นความรู ้สึกที่เกิดขึ้นจากการได้รับการตอบสนองความต้องการ ทางด้าน
ร่ างกายและจิตใจ ทาให้บุคคลเกิดความพึงพอใจจนบรรลุวตั ถุประสงค์ ความพึงพอใจเป็ น เรื่ องที่
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เกี่ยวข้องกับความรู ้สึกนึกคิดและค่านิยมของบุคคลซึ่ งสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อสภาวะ แวดล้อม
หรื อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
นัดดา พลประถม (2547) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน เป็ นความรู ้สึก
นึกคิดหรื อทัศนคติและสิ่ งจูงใจในด้านต่าง ๆ ของผูป้ ฏิบตั ิแต่ละคนที่มีต่องานและปั จจัยหรื อ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ จนสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางด้านร่ างกาย
และจิตใจ ตลอดจนสามารถลดความเครี ยดของผูป้ ฏิบตั ิงานได้
มอร์ส (Morse, 1958) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะที่จิตปราศจากความเครี ยด
ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนุ ษย์ทุกคนมีความต้องการ และถ้าความต้องการนั้นได้รับการตอบสนอง
ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ความเครี ยดก็จะลดลง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น และในทางกลับกันถ้าความ
ต้องการนั้น ๆ ไม่ได้รับการตอบสนองและความเครี ยดและความไม่พอใจก็จะเกิดขึ้น
กู๊ด (Good, 1973) ได้อธิ บายความหมายของความพึงพอใจว่า คุณภาพ สภาพหรื อระดับ
ความรู ้สึกพอใจ ที่เป็ นผลมาจากความสนใจและทัศนคติที่บุคคลมีต่อกิจกรรม อันเนื่องมาจากสิ่ งเร้า
และแรงจูงใจ ซึ่งจะปรากฏออกมาทางพฤติกรรม
วอลเลอร์ สไตน (Wallerstein, 1971) ให้ความหมาย ความพึงพอใจไว้วา่ หมายถึงความรู ้สึก
ที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลสาเร็ จตามความมุ่งหมาย ความพึงพอใจเป็ นกระบวนการทางจิตวิทยาไม่สามารถ
มองเห็นได้ชดั เจน แต่สามารถคาดคะเนได้วา่ มีหรื อไม่มี จากการสังเกตคนเหล่านั้นจากพฤติกรรม
การที่จะทาให้เกิดความพึงพอใจจะต้องศึกษาปั จจัยและองค์ประกอบที่เป็ นสาเหตุแห่ งความพึงพอใจนั้น
จากความหมายความพึงพอใจที่ได้กล่าวมา จะเห็นได้วา่ ความพึงพอใจนั้นเป็ นลักษณะ
ของความรู ้สึก การรับรู ้ และความคิดเห็นของแต่ละบุคคลซึ่ งแตกต่างกันไป ตามความต้องการหรื อ
ความคาดหวังของบุคคลนั้น การยินดีและรับรู ้กบั การตอบสนองจากการปฏิบตั ิมีท้ งั ทางบวกและ
ทางลบขึ้นอยูก่ บั การปฏิบตั ิน้ นั จะบรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไวหรื อความหวังไว้หรื อไม่
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกที่ต้ งั อยูบ่ นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ จะเกิดขึ้น
เมื่อได้รับผลสาเร็ จตามความต้องการ และเป้ าหมายที่ได้วางไว้ ทั้งนี้จากการศึกษาในเรื่ องของ
ความพึงพอใจ พบว่า สิ่ งที่ทาให้เกิดความพึงพอใจนั้น จะมาจากการสร้างแรงจูงใจ ๆ และสิ่ งต่าง
เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล สอดคล้องกับทฤษฎีต่าง ๆ ดังนี้
1. ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of need theory)
มาสโลว์ ได้กล่าวถึง ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจหรื อความต้องการที่เป็ นที่ยอมรับและมีชื่อเสี ยง
ที่สุดทฤษฎีหนึ่ง คือ ทฤษฎีลาดับความต้องการของมาสโลว์ ซึ่ งสามารถแบ่งลาดับขั้นความต้องการ
ของมนุษย์ออกเป็ น 5 ระดับต่อไปนี้ (Maslow,1970 อ้างถึงใน ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551)
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1.1 ความต้องการทางกายภาพ (Physiological needs) เป็ นความต้องการขั้นพื้นฐาน
ของชีวติ ที่มนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับ เพื่อดารงชีวติ อยูต่ ามธรรมชาติ ได้แก่ อาหาร น้ า อากาศ
การพักผ่อน และเสื้ อผ้า เป็ นต้น ซึ่ งบุคคลจะตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานจากรายได้ปกติ
ที่เข้าได้รับจากการทางาน
1.2 ความต้องการความมัน่ คงและปลอดภัย (Safety/security needs) มนุษย์จะต้องการ
ความมัน่ คง แน่นอน และความปลอดภัยในชีวติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้านอารมณ์ ความรู ้สึก
โดยบุคคลจะแสวงหาความมัน่ คงให้แก่ตวั เองและครอบครัว ดังจะเห็นได้วา่ มนุษย์พยายามสร้าง
และสะสมหลักประกันในการดารงชีวติ ในรู ปแบบต่าง ๆ
1.3 ความต้องการมีส่วนร่ วมในสังคม (Social belonging needs) มนุษย์เป็ นสัตว์สังคม
ที่ตอ้ งการมีปฏิสัมพันธ์และความผูกพันกับบุคคลอื่น ตลอดจนได้รับการยอมรับว่าเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของสังคม ดังนั้นเมื่อความต้องการขั้นพื้นฐานในการดารงชี วติ ได้รับการตอบสนอง และได้หลักประกัน
ว่าเขาสามารถจะดารงชีวติ ได้อย่างปลอดภัย เขาก็จะเข้าเป็ นสมาชิกในสังคม โดยเฉพาะการยอมรับ
และการสนับสนุ นทางด้านจิตใจภายในองค์กร ซึ่ งนับเป็ นปั จจัยที่สาคัญ ที่ทาให้บุคคลเกิดความรู ้สึก
เป็ นสมาชิกของกลุ่ม
1.4 ความต้องการการยอมรับนับถือ (Esteem needs) เป็ นความต้องการที่จะมีความรู ้สึก
ภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่ งเกิดจากการยกย่องและนับถือจากบุคคลอื่น โดยความรู ้สึก ภาคภูมิใจของ
บุคคลจะมาจากชื่อเสี ยง เกียรติยศ และการชื่นชมจากสังคม ดังที่เราจะเห็นได้จาก บุคคลที่มีหน้าที่
การงานและรายได้ที่มนั่ คง มีตาแหน่งหน้าที่ และมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับขอ โดยจะเข้าร่ วมกิจกรรม
ทางสังคม เพื่อให้ได้รับการยอมรับและชื่นชมจากบุคคลอื่น
1.5 ความต้องการบรรลุในสิ่ งที่ต้ งั ใจ (Selfactualization needs) แต่ละบุคคลจะมี
ความต้องการที่จะกระทาในสิ่ งที่ตนเองสนใจ เพื่อให้ได้ใช้ศกั ยภาพหรื อตระหนักถึงศักยภาพของตน
อย่างเต็มที่ อาจกล่าวได้วา่ ความต้องการบรรลุในสิ่ งที่ต้ งั ใจ ถือเป็ นความปรารถนา ที่บุคคลอยากจะ
เป็ นอย่างอื่นนอกจากที่เป็ นอยู่ เพื่อให้บรรลุถึงความพอใจและเข้าใจตนเอง ซึ่ งจะเป็ นความต้องการ
ขั้นสุ ดท้ายและสู งสุ ดของบุคคล
จากทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ พอจะสรุ ปได้วา่ มนุ ษย์น้ นั มีความต้องการ
ที่จะได้รับการตอบสนอง และการยอมรับในสังคม การที่บุคคลหนึ่งได้รับตอบสนองตามความ
ต้องการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ทาให้บุคคลนั้นเกิดความรู ้สึกถึงความเป็ นสมาชิกของสังคม ส่ งผลให้เกิด
ความพึงพอใจและเข้าใจตนเอง
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แนวคิดและหลักการจัดการการศึกษาปฐมวัย
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานซึ่ งมีภารกิจที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาเด็ก
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนู ญและกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ไม่วา่ จะเป็ น
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในรู ปแบบใดก็ตาม ล้วนแต่มีบทบาทที่สาคัญในการบริ หารจัดการ
เกี่ยวกับศูนย์พฒั นาเด็กเล็กทั้งสิ้ น ปั จจุบนั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้จดั ตั้งและดาเนินงาน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก พร้อมทั้งรับถ่ายโอนศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของส่ วนราชการ
ต่าง ๆ โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่ งเสริ มและพัฒนาศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เป็ นไปตามมาตรฐานที่รัฐกาหนด
และตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น (กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น, 2559)
กระทรวงศึกษาธิการ (2548) ได้กล่าวว่า หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย เน้นการส่ งเสริ ม
กระบวนการเรี ยนรู ้และพัฒนาครอบครัวเด็กทุกประเภท ทั้งเด็กเล็ก เด็กด้อยโอกาสให้เด็กได้พฒั นา
อย่างเป็ นองค์รวม โดยมีผใู ้ หญ่ในชุมชนเป็ นผูเ้ ชื่ อมโยงองค์ความรู ้ให้แก่ โดยผ่านการเล่นซึ่ งเป็ น
การพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็ก และผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย โดยมีผใู ้ หญ่เป็ นแบบอย่าง
ที่ดี การจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ในการเรี ยนรู ้ที่สามารถดารงชีวติ ประจาวันได้อย่างมีคุณภาพและ
มีความสุ ข ซึ่ งต้องได้รับการประสานความร่ วมมือจากครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา การจัดทา
หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยยึดหลักการ ดังนี้
1. การสร้างหลักสู ตรที่เหมาะสม การพัฒนาหลักสู ตรพิจารณาจากวัยและประสบการณ์
ของเด็กเป็ นสาคัญ เป็ นหลักสู ตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา โดยอยูบ่ นพื้นฐานของประสบการณ์เดิมที่เด็กมีอยู่ และประสบการณ์ใหม่ที่เด็กจะได้รับ
ต้องมีความหมายกับตัวเด็ก ซึ่ งต้องเป็ นหลักสู ตรที่ให้โอกาสทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส และเด็กพิเศษ
ได้พฒั นา รวมทั้งยอมรับวัฒนธรรมและภาษาของเด็ก พัฒนาเด็กให้รู้สึกเป็ นสุ ขในปั จจุบนั มิใช่เพียง
เพื่อเตรี ยมเด็กสาหรับอนาคตข้างหน้าเท่านั้น
2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของเด็ก สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้ จะต้องอยูใ่ นสภาพที่สนองต่อความต้องการ ความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอกห้องเรี ยน
ผูส้ อนจะต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กได้อยูใ่ นที่ที่สะอาด ปลอดภัย อากาศสดชื่น ผ่อนคลาย ไม่เครี ยด
มีโอกาสออกกาลังกายและพักผ่อน มีสื่อ มีของเล่นที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย ให้เด็กมีโอกาส
ได้เลือกเล่น เรี ยนรู ้เกี่ยวกับตนเองและโลกที่เด็กอยู่ รวมทั้งพัฒนาเกี่ยวกับการอยูร่ ่ วมกับคนอื่น
ในสังคม ดังนั้นสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรี ยนจึงเป็ นเสมือนหนึ่งสังคมที่มีคุณค่า
สาหรับเด็กแต่ละคน จะเรี ยนรู ้และสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลในสังคมเห็นความสาคัญของการอบรม
เลี้ยงดูและให้การศึกษากับเด็กปฐมวัย
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3. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ของเด็ก ผูส้ อนมีความสาคัญต่อ
การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอย่างมาก ผูส้ อนต้องเปลี่ยนบทบาทจากผูบ้ อกความรู ้หรื อสั่งให้เด็กทาตาม
เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการจัดสิ่ งแวดล้อม ประสบการณ์และกิจกรรมส่ งเสริ มพัฒนาการและ
การเรี ยนรู ้ร่วมกับเด็ก ให้เด็กเป็ นผูล้ งมือกระทาการเรี ยนรู ้และค้นพบด้วยตนเอง ดังนั้นผูส้ อนจะต้อง
ยอมรับ เห็นคุณค่า รู ้จกั และเข้าใจเด็กแต่ละคนที่ดูแลรับผิดชอบก่อน เพื่อจะได้วางแผน สร้าง
สภาพแวดล้อมและจัดกิจกรรมที่จะส่ งเสริ มพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ของเด็กได้ อย่างเหมาะสม
4. การบูรณาการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนรู ้ในระดับปฐมวัย ยึดหลักการบูรณาการที่วา่
หนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรี ยนรู ้ได้หลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรี ยนรู ้ได้หลายทักษะและ
หลายประสบการณ์สาคัญ ดังนั้นเป็ นหน้าที่ของผูส้ อนจะต้องวางแผนการจัดประสบการณ์ในแต่ละวัน
ให้เด็กเรี ยนรู ้ผา่ นการเล่นที่หลากหลายกิจกรรม หลากหลายทักษะ หลากหลายประสบการณ์สาคัญ
อย่างเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ เพื่อให้บรรลุจุดหมายของหลักสู ตรปฐมวัยที่กาหนดไว้
5. การประเมินพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ของเด็ก การประเมินเด็กปฐมวัยยึดวิธีการ
สังเกตเป็ นส่ วนใหญ่ ผูส้ อนจะต้องสังเกตและประเมินผลทั้งการสอนของตนเองและพัฒนาการ
การเรี ยนรู ้ของเด็กว่า ได้บรรลุตามจุดประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้หรื อไม่ ผลที่ได้รับจากการสังเกต
พัฒนาการจากข้อมูลเชิงบรรยาย จากการรวบรวมผลงาน การแสดงออกในสภาพที่เป็ นจริ ง ข้อมูล
จากครอบครัวเด็ก ตลอดจนการที่เด็กประเมินตนเองหรื อผลงานสามารถบอกได้วา่ เกิดการเรี ยนรู ้
และมีความก้าวหน้าเพียงใด ข้อมูลจากการประเมินพัฒนาการจะช่วยผูส้ อนในการวางแผนการจัด
กิจกรรม ชี้ให้เห็นความต้องการพิเศษของเด็กแต่ละคน ใช้เป็ นข้อมูลในการสื่ อสารกับผูป้ กครองเด็ก
และขณะเดียวกันยังใช้ในการประเมินประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึกษาให้กบั เด็กในวัยนี้ ได้อีกด้วย
6. ความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับครอบครัวของเด็ก เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน
ทั้งนี้เนื่ องจากสภาพแวดล้อมที่เด็กเจริ ญเติบโตขึ้นมา ผูส้ อน พ่อแม่และผูป้ กครองของเด็กจะต้องมี
การแลกเปลี่ยนข้อมูล ทาความเข้าใจพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ของเด็ก ต้องยอมรับและร่ วมมือกัน
รับผิดชอบ และช่วยกันพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการร่ วมกัน ดังนั้นผูส้ อนจึงมิใช่จะแลกเปลี่ยน
ความรู ้กบั พ่อแม่ผปู ้ กครองเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเท่านั้น ผูป้ กครองต้องมีส่วนร่ วมเป็ นผูก้ าหนด
เนื้อหา หลักสู ตรตามความต้องการ โดยคานึงถึงหลักการจัดที่เหมาะสมกับวัยของเด็กด้วย

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่ งชาติ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็ นมาตรฐานกลางของประเทศใช้แทนมาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (ซึ่ งเป็ นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) เพื่อให้ทุกหน่วยงาน
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และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งภาครัฐและเอกชนทัว่ ประเทศ ใช้เป็ นแนวทางในการประเมินผล
การดาเนิ นงานและยกระดับคุณภาพ รวมถึงใช้เป็ นเครื่ องมือประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับ
การตรวจประเมินจากต้นสังกัด และภายนอกจากสาานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) โดยในการจัดทาามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติมีหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมาร่ วมดาาเนินการ ได้แก่ กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวง มหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
กรุ งเทพมหานคร สาานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
นอกจากนี้ ผลการวิจยั ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และมาตรฐานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานคุณภาพของอาเซี ยน มาตรฐานความปลอดภัย คู่มือเฝ้าระวัง คัดกรองและ
ส่ งเสริ มพัฒนาการ DSPM เป็ นต้น นามาใช้ประกอบในการจัดทามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติดว้ ย มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติถือเป็ นมาตรฐานขั้นต้นที่จาเป็ นสาหรับ
การพัฒนาเด็กของประเทศ และเป็ นมาตรฐานเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในการดาเนินงานและ
จัดบริ การให้เด็กปฐมวัยได้มีโอกาสเริ่ มต้นชีวิตอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ า
เป็ นการเพิม่ คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญที่สุดในการน าประเทศไทยสู่ ความเจริ ญก้าวหน้า
มัน่ คง ยัง่ ยืน ท่ามกลางความท้าทายของโลกในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติเป็ นเครื่ องมือในการประเมินคุณภาพของการดาเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ทุกสังกัด ที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุต้ งั แต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ปี บริ บูรณ์ หรื อ ก่อนเข้าเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ซึ่ งใช้ได้กบั ทุกบริ บท โดยได้มีการเทียบเคียงกับมาตรฐานของทุกหน่วยงาน
ที่มีอยูแ่ ล้วร่ วมกับมาตรฐานคุณภาพของภูมิภาคอาเซี ยน ฯ ทั้งนี้ หากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี
ศักยภาพการให้บริ การพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพสู งกว่ามาตรฐานนี้ สามารถพิจารณาเพิ่มเติมเกณฑ์
ดังกล่าวได้ตามบริ บท เช่น สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กเอกชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความ
ต้องการพิเศษ โรงเรี ยนอนุบาลทั้งรัฐและเอกชน โรงเรี ยนอนุบาลนานาชาติ ฯลฯ (สานักมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนาการเรี ยนรู ้, 2561)

มาตรฐานการดาเนินงานศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจึงได้จดั ทามาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พฒั นา เด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อเป็ นแนวทางให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นถือปฏิบตั ิในการ
ดาเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน โดยแบ่ง
มาตรฐานออกเป็ น 6 ด้าน ดังนี้
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มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริ หารจัดการศูนย์เด็กเล็ก
โดยแบ่งการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเป็ น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริ หารงาน และ
ด้านการบริ หารงบประมาณ ดังนี้
1. ด้านการบริ หารงาน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง และศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรับ
ถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จึงทาให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีการบริ หาร
จัดการศูนย์ที่แตกต่างและหลากหลาย ดังนั้นเพื่อให้การบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจึงกาหนดแนว
ทางการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ทั้งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่รับ
ถ่ายโอนจากส่ วนราชการต่าง ๆ และศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ดังนี้
1.1 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
1.1.1 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง และศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน และสานักงานการประถม
ศึกษาแห่งชาติ ให้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
1.1.2. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนจากกรมการ
ศาสนา
1.1.2.1 รู ปแบบที่ 1 กรณี องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นผูร้ ับผิดชอบใน
การบริ หารจัดการศูนย์ท้ งั หมด ได้แก่ดา้ นการบริ หารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และ
ด้านวิชาการ เช่นเดียวกับศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง และศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน และสานักงานการประถม
ศึกษาแห่งชาติ โดยให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นปฏิบตั ิตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
1.1.2.2 รู ปแบบที่ 2 กรณี องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและศาสนสถานร่ วมกัน
บริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก โดยให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชดั เจนว่าหน่วยงานใด
จะมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านใด
1.1.2.3 รู ปแบบที่ 3 กรณี ศาสนสถานเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารจัดการศูนย์
ทั้งหมดโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทาหน้าที่จดั สรรเงินอุดหนุ นให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเป็ น
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ผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารจัดการ ยกเว้นรายการอาหารเสริ ม (นม) ซึ่ งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ต้องเป็ นผูจ้ ดั ซื้ อจัดจ้างให้แก่ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
1.2 ด้านการจัดตั้ง/ย้าย/รวม/ยุบเลิกศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
1.2.1 การจัดตั้งศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใดประสงค์จะจัดตั้ง
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในสังกัด องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นต้องมีความพร้อมในการบริ หารจัดการ
ศูนย์ ทั้งในด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่ และด้านบุคลากรในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
1.2.2 การย้าย/รวมศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ในกรณี ที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมี
ความประสงค์หรื อมีความจาเป็ นต้องย้าย/รวมศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในสังกัด ให้คณะกรรมการบริ หาร
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กพิจารณาเหตุผลความจาเป็ นในการย้าย/รวมศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และให้หวั หน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเสนอองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้นสังกัดเพื่อดาเนินการ
1.2.3 การยุบเลิกศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ในกรณี ที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีความ
ประสงค์หรื อมีความจาเป็ นต้องยุบเลิกศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในสังกัด ให้คณะกรรมการศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กพิจารณาเหตุผลความจาเป็ นในการยุบเลิกศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ผลกระทบต่อตาแหน่งหน้าที่
ของหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ครู ผดู ้ ูแลเด็ก ครู หรื อผูด้ ูแลเด็กในศูนย์น้ นั และให้หวั หน้าศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กเสนอองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้นสังกัดเพื่อดาเนินการ
1.3 การจัดการศึกษาและการให้บริ การในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเป็ นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่ งเสริ ม
พัฒนาการเรี ยนรู ้ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่
เหมาะสมตามวัยตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ดังนั้น ระยะเวลา การจัดการเรี ยนรู ้และแนวทางการ
จัดการเรี ยนรู ้ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจึงต้องดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องและเหมาะสมเพื่อให้เด็กเล็กได้รับ
การศึกษาและการพัฒนาเป็ นไปตามวัยแต่ละช่วงอายุ สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย ให้เด็กเล็กพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
1.4 คณะกรรมการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ให้ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
โดยมี จานวนคณะกรรมการฯ ไม่นอ้ ยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ดังนี้ ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูแ้ ทน
ด้านการศึกษา ผูแ้ ทนศาสนสถาน ผูแ้ ทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูแ้ ทนชุมชน
ผูแ้ ทนด้านสาธารณสุ ข ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนสานัก/กอง/ส่ วนการศึกษา ผูแ้ ทนครู ผดู ้ ูแลเด็ก/ผูช้ ่วย
ครู ผแู ้ ลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก โดยให้ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรื อผูท้ ี่
ได้รับมอบหมายจากผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นที่ปรึ กษาของคณะกรรมการมีจานวน
ตามความเหมาะสม และให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกกรรมการ 1 คน เป็ นประธานคณะกรรมการฯ
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โดยมีหวั หน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเป็ นกรรมการและเลขานุการโดยตาแหน่ง มีผแู ้ ทนครู ผดู ้ ูแลเด็ก
หรื อครู หรื อผูด้ ูแลเด็ก 1 คน เป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ คณะกรรมการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน
2 วาระ
2. ด้านการบริ หารงบประมาณ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นบริ หารงบประมาณที่ใช้ในการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก ตามที่ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น หรื อจากเงินรายได้ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อจากเงินรายได้ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ตามแนวทางดังนี้
2.1 งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กรมส่ งเสริ ม
การปกครองส่ วนท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณที่ใช้ในการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จานวน 7 รายการ ดังนี้ เงินเดือน และเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวและเงินประกันสังคม ทค่าจัดการเรี ยนการสอน
(รายหัว) ทุนการศึกษาสาหรับผูด้ ูแลเด็ก (กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้) ค่าสวัสดิการ
สาหรับหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ครู ครู ผดู ้ ูแลเด็ก ผูช้ ่วยหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก
และผูด้ ูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาหารเสริ ม (นม) อาหารกลางวัน
โดยศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จะต้องบันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้อมูล
พื้นฐานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ข้อมูลหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ครู ผดู ้ ูแลเด็ก ครู ผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก
ผูด้ ูแลเด็ก และเด็กเล็ก โดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปี พ.ศ. นั้น พร้อมทั้งตรวจสอบและ
ยืนยันข้อมูลตามความเป็ นจริ ง ตามแบบสารวจและรายงานให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้นสังกัด
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2.2 งบประมาณเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นพิจารณาจัดตั้งงบประมาณสนับสนุ นการจัดการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น โดยศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจัดทาแผนเสนอองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้นสังกัดพิจารณา
2.3 งบประมาณเงินรายได้ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น และหนังสื อสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2.4 การจัดหาสื่ อ หนังสื อ วัสดุ อุปกรณ์การเรี ยน เครื่ องเล่นพัฒนาการเด็ก และวัสดุ
ครุ ภณั ฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ถือปฏิบตั ิตาม
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หนังสื อกรมส่ งเสริ มปกครองส่ วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท. 0893.2/ ว 801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551
เรื่ อง การจัดซื้ อจัดหาสื่ อการเรี ยนรู ้และอุปกรณ์การเรี ยนการสอนของสถานศึกษา ระเบียบ กฎหมาย
และหนังสื อสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2.5 การเบิกจ่ายงบประมาณให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นถือ
ปฏิบตั ิตาม ระเบียบ หนังสื อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น และ
หนังสื อสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะสามารถดาเนินงานได้อย่างมีมาตรฐาน
และมีคุณภาพ ต้องมีการบริ หารจัดการด้านบุคลากรที่มีประสิ ทธิภาพและเป็ นระบบ โดยผูบ้ ริ หาร
จัดการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูบ้ ริ หารและ
หัวหน้าส่ วนราชการ ที่รับผิดชอบงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวหน้า
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ครู ผดู ้ ูแลเด็ก ครู ผูช้ ่วยหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก ผูด้ ูแลเด็ก
ผูป้ ระกอบอาหาร ภารโรง และพนักงานจ้างที่ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ทั้งนี้ เพื่อให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีศกั ยภาพ ในการจัดการศึกษา อบรม เลี้ยงดู และส่ งเสริ มพัฒนาการ
สาหรับเด็กเล็กได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสมอย่างมีคุณภาพ โดยมาตรฐาน
ด้านบุคลากร ประกอบด้วย
1. มาตรฐานด้านตาแหน่ง ปั จจุบนั ตาแหน่งของบุคลากรในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มี 2 ประเภท ได้แก่
1.1 พนักงานส่ วนท้องถิ่น ตาแหน่งหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ครู ผดู ้ ูแลเด็ก และครู
1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว่ ไป ตาแหน่งผูช้ ่วยหัวหน้าศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก ผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก และผูด้ ูแลเด็ก พนักงานจ้างทัว่ ไปหรื อพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบตั ิ
หน้าที่อื่นในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2. ด้านผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูบ้ ริ หารและหัวหน้าส่ วนราชการขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นถือว่าเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญในการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
2.1 ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น นายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และ
รองนายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายการกากับดูแลศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ถือว่าเป็ น
ผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญในการบริ หารจัดการ และส่ งเสริ มสนับสนุนศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
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2.2 ผูบ้ ริ หารและหัวหน้าส่ วนราชการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้แก่
ปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รองปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูบ้ ริ หารการศึกษา รวมถึง
นักบริ หารการศึกษา นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
มีบทบาทหน้าที่นานโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสู่ การปฏิบตั ิ
3. ด้านการบริ หารงานบุคคล
3.1 การกาหนดอัตราบุคลากรในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีหวั หน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก 1 อัตรา มีอตั ราครู ผดู ้ ูแลเด็กเป็ นไป
ตามสัดส่ วน (ครู : นักเรี ยน) 1:10 หากมีเศษตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป ให้เพิ่มครู ผดู ้ ูแลเด็กได้อีก 1 คน โดย
จัดการศึกษาห้องละไม่เกิน 20 คน หรื อตามความเหมาะสมของพื้นที่ (กรณี อตั ราผูช้ ่วยหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก และผูด้ ูแลเด็กให้ใช้สัดส่ วนเช่นเดียวกับครู ผดู ้ ูแลเด็ก)
3.2 การกาหนดค่าตอบแทน สิ ทธิ สวัสดิการ ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกาหนด
ค่าตอบแทน สิ ทธิ และสวัสดิการของหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ครู ผดู ้ ูแลเด็ก ครู ผชู ้ ่วยหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก ผูด้ ูแลเด็ก และบุคลากรภายในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ให้เป็ นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนท้องถิ่น หนังสื อกระทรวงมหาดไทยกรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น และหนังสื อสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่ วน
ท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็กครู ผดู ้ ูแลเด็ก ครู รวมถึงพนักงานจ้าง ตาแหน่งผูช้ ่วย
หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก ผูด้ ูแลเด็ก และบุคลากรภายในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นยึดหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนท้องถิ่น
กาหนดด้วยความเป็ นธรรมโปร่ งใสตรวจสอบได้ และนาผลการประเมินไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบ
การพิจารณาในเรื่ อง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน การได้เงินรางวัล เป็ นต้น เพื่อเป็ นการ
เสริ มสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิราชการให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล กรณี ที่จะต่อสัญญาจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจตาแหน่งผูช้ ่วยหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก พนักงานจ้าง
ทัว่ ไปตาแหน่งผูด้ ูแลเด็ก หรื อบุคลากรอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่ วนท้องถิ่น เรื่ องมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หนังสื อกระทรวงมหาดไทย กรมส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่น และหนังสื อสัง่ การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.4 การพัฒนาบุคลากร ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นส่ งเสริ มสนับสนุ นการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ครู ผูด้ ูแลเด็ก ครู ผูช้ ่วยหัวหน้าศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก ผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก และผูด้ ูแลเด็ก ให้มีความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง
หรื อไม่นอ้ ยกว่า 20 ชัว่ โมงต่อปี การศึกษา เพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
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มาตรฐานที่ 3 ด้านอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเป็ นสถานศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยในการจัดประสบการณ์และ
ส่ งเสริ มพัฒนาการการเรี ยนรู ้ ดังนั้น ในการก่อสร้างหรื อปรับปรุ งอาคาร สถานที่ และจัดภูมิทศั น์
สภาพแวดล้อม ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ต้องคานึ งถึงความมัน่ คง แข็งแรง ถูกสุ ขลักษณะ
มีความเหมาะสมและปลอดภัยแก่เด็กเล็ก เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการและสุ ขภาพของเด็ก ให้ผปู ้ กครอง
มีความมัน่ ใจ ไว้วางใจ การก่อสร้างและพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจะมีส่วนช่วยในการส่ งเสริ มและพัฒนาเด็กเล็ก การจัดสภาพ แวดล้อมที่ถูก
สุ ขลักษณะ จะส่ งผลต่อสุ ขภาพโดยตรงในการป้ องกัน การแพร่ กระจายของโรคติดต่อ สามารถลด
ความเสี่ ยงจากการเกิดอุบตั ิเหตุ ส่ งเสริ มความปลอดภัยให้กบั เด็กและฝึ กสุ ขนิสัยให้เด็กมีพฤติกรรม
ที่ถูกต้องซึ่ งเป็ นพื้นฐานสาคัญของการเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภาพ โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จะต้องให้ความสาคัญในการก่อสร้างอาคาร หรื อการปรับปรุ งอาคาร สถานที่ เพื่อจัดการศึกษาปฐมวัย
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ดังนี้
1. ด้านอาคารสถานที่
1.1 ที่ต้ งั
สถานที่ต้ งั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กควรอยูใ่ นพื้นที่มีขนาดเหมาะสม และไม่อยูใ่ นพื้นที่เสี่ ยง
อันตราย หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องมีมาตรการป้ องกันอุบตั ิภยั ตามมาตรฐานความจาเป็ นและ
เหมาะสม มีร้ ัวเพื่อป้ องกันอันตราย ทางเข้า - ออกตัวอาคาร ประตูทางเข้า-ออกจากตัวอาคารควรมี
อย่างน้อย 2 ทาง มีความกว้างที่สามารถเคลื่อนย้ายเด็กออกจากตัวอาคารได้สะดวกหากเกิดอุบตั ิภยั
หรื อภาวะฉุ กเฉิ นต่าง ๆ ประตู - หน้าต่าง ต้องมีความแข็งแรง อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ดี มีขนาด และ
จานวนเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของห้องไม่ควรมีสิ่งกีดขวางใด ๆ มาปิ ดกั้นช่องทางลมและแสงสว่าง
บันได ไม่ลาดหรื อชันเกินไปต้องมีลูกกรง และราวบันได พื้นที่ใช้สอย ต้องจัดให้มีบริ เวณพื้นที่ใน
อาคารที่สะอาดปลอดภัย และเพียงพอเหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้และจัดกิจกรรม
อื่น ๆ ของเด็ก
2. ด้านสิ่ งแวดล้อม
2.1 ภายในอาคาร แสงสว่าง ควรเป็ นแสงสว่างจากธรรมชาติ สม่าเสมอทัว่ ทั้งห้อง
เอื้อต่อการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก เสี ยงต้องอยูใ่ นระดับไม่ดงั เกินไป อาคารควรตั้งอยูใ่ นบริ เวณที่
ระดับเสี ยงเหมาะสม ควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
2.2 ภายนอกอาคาร ควรมีร้ ัวกั้นบริ เวณให้เป็ นสัดส่ วน เพื่อความปลอดภัยของเด็ก
และควรมีทางเข้า - ออกไม่นอ้ ยกว่า 2 ทาง กรณี มีทางเดียวต้องมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร
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ควรมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุ ขลักษณะ ต้องมีพ้ืนที่เล่นกลางแจ้ง โดยจัดให้มีเครื่ องเล่น
กลางแจ้งที่ปลอดภัย และมีจานวนเพียงพอกับเด็ก ควรเป็ นพื้นสนามหญ้า ดิน ทราย หรื อวัสดุที่อ่อนนุ่ม
3. ด้านความปลอดภัย
3.1 มาตรการป้ องกันความปลอดภัย ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความ
ปลอดภัย หรื อเครื่ องตัดไฟภายในบริ เวณอาคาร มีการติดตั้งอุปกรณ์ เครื่ องดับเพลิง หลีกเลี่ยง
เครื่ องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทาด้วยวัสดุแตกหักง่ายหรื อแหลมคมหากเป็ นไม้ จัดให้มีตู้
เก็บยา และเครื่ องเวชภัณฑ์สาหรับปฐมพยาบาล จัดให้มีวสั ดุกนั ลื่น ในบริ เวณห้องน้ า ห้องส้วมที่มี
ลักษณะลื่น และเก็บสารจาพวกเคมี หรื อน้ ายาทาความสะอาดไว้ในที่ปลอดภัย มีระบบการล๊อก
ประตูในการเข้า-ออก นอกบริ เวณอาคาร ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้ องกันพาหะนาโรค และมีมาตรการใน
การดูแลรักษาความสะอาดและป้ องกันด้านสุ ขอนามัย
3.2 มาตรการเตรี ยมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิ น และอันตรายต่าง ๆ มีการฝึ กซ้อม
สาหรับการป้ องกันอุบตั ิภยั บุคลากรในศูนย์ควรได้รับการอบรมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การป้ องกันอุบตั ิภยั และความเจ็บป่ วยฉุ กเฉิ นของเด็ก มีโทรศัพท์และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของ
ส่ วนราชการต่าง ๆ ไว้เพื่อติดต่อได้อย่างทันท่วงที กรณี เกิดเหตุการณ์คบั ขัน หรื อจาเป็ นที่อาจเป็ น
อันตรายต่อเด็ก
มาตรฐานที่ 4 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสู ตร
การอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ และส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กเล็ก อายุ 2 -5 ปี
เป็ นภารกิจสาคัญในการจัดการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อให้
เด็กเล็กได้รับการอบรมเลี้ยงดู และได้รับการศึกษาเพื่อการพัฒนาทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์-จิตใจ
สังคมและสติปัญญาตามวัย และความสามารถของเด็ก โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก ดังนี้
1. เพื่อส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้และส่ งเสริ มพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ด้านร่ างกาย
อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)
2. เพื่อพัฒนาเด็กเล็ก ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณลักษณะ และสมรรถนะตามวัย
โดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย
3. เพื่อส่ งเสริ มให้เด็กเล็กสามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุ ขและมีคุณภาพ
4. เพื่อแบ่งเบาภาระผูป้ กครองในการอบรมเลี้ยงดู ให้สอดคล้องกับวิถีชีวติ ของเด็กเล็ก
ตามบริ บท และวัฒนธรรมของชุมชน สังคม ในท้องถิ่น
5. เพื่อส่ งเสริ มความรัก เอื้ออาทร ของสถาบันครอบครัว ชุ มชน และสังคมท้องถิ่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เป็ นสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
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2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงต้องใช้หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 มาเป็ นแนวทางใน
การจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษาและแผนการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิภาพและเป็ น
มาตรฐาน
6. คุณลักษณะตามวัย
คุณลักษณะตามวัยเด็กอายุ 2 - 5 ปี ต้องมีคุณลักษณะเป็ นไปตามระดับพัฒนาการที่
กาหนดทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านร่ างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ พัฒนาการด้านสังคม
และพัฒนาการด้านสติปัญญา
7. การจัดประสบการณ์
7.1 การจัดประสบการณ์สาหรับเด็กอายุ 2 ปี เพื่อให้เด็กได้เรี ยนรู ้จากการเล่นและ
ทากิจกรรมการเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ตรง เกิดความรู ้ ทักษะ คุณธรรม จริ ยธรรม ได้พฒั นาตนเอง
ทั้งด้านร่ างกายอารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา
7.2 การจัดประสบการณ์สาหรับเด็ก อายุ 3 - 5 ปี (ไม่จดั เป็ นรายวิชาแต่จดั ในรู ปของ
กิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นทากิจกรรมการเรี ยนรู ้ 6 กิจกรรม) เพื่อให้เด็กเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรง
เกิ ดความรู ้ ทักษะ คุ ณธรรม จริ ยธรรม รวมทั้งเกิ ดการพัฒนาทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติ ปัญญา
8. การบริ หารงานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสู ตร แบ่งออกเป็ น 11 ด้าน ดังนี้
8.1 ด้านหลักสู ตร หลักสู ตรศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแบ่ง
เป็ น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับอายุ 2 ปี และระดับอายุ 3 - 5 ปี โดยหลักสู ตรศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจะต้อง
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและ
การจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ของเด็กเล็ก
8.2 ด้านการจัดประสบการณ์/การจัดกิจกรรมประจาวัน กิจกรรมประจาวันสาหรับเด็ก
อายุ 2 – 5 ปี สามารถนามาจัดเป็ นกิจกรรมประจาวันได้หลายรู ปแบบ เป็ นการช่วยให้ครู ผสู ้ อนและ
เด็กทราบว่าแต่ละวันจะต้องทากิจกรรมอะไร เมื่อใดและอย่างไร โดยมี หลักการจัดและขอบข่าย
กิจกรรมประจาวัน
8.3 ด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ การจัดประสบการณ์ในระดับเด็กเล็กนั้น
ไม่สอนเป็ นรายวิชา แต่จดั ในรู ปแบบกิจกรรมบูรณาการให้เด็กเรี ยนรู ้ผา่ นการเล่น ดังนั้นการจัด
ประสบการณ์ให้เด็กได้พฒั นาครบทุกด้านบรรลุจุดมุ่งหมายตามหลักสู ตรนั้น ครู ผสู ้ อนจาเป็ นต้อง
วางแผนการจัดประสบการณ์และรู ้หลักการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อเป็ นแนวในการ
ปฏิบตั ิจริ งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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8.4 ด้านสื่ อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ สื่ อเป็ นตัวกลางในการถ่ายทอด
เรื่ องราวเนื้ อหาจากผูส้ ่ งไปยังผูร้ ับใน การเรี ยน การสอน สื่ อเป็ นตัวกลางนาความรู ้จากผูส้ อนสู่ เด็ก
ทาให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ ช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ทาให้สิ่งที่เป็ น
นามธรรมเข้าใจยากกลายเป็ นรู ปธรรมที่เด็กเข้าใจได้ง่าย เรี ยนรู ้ได้ง่าย รวดเร็ ว เพลิดเพลิน เกิดการ
เรี ยนรู ้และการค้นพบด้วยตนเอง โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการตามแนวทาง
การจัดหาและคัดเลือกสื่ อ ตามแนวปฏิบตั ิตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว 801
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 เรื่ อง การจัดซื้ อจัดหาสื่ อการเรี ยนรู ้และอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
8.5 ด้านการวิจยั ในชั้นเรี ยน การวิจยั ในชั้นเรี ยน เป็ นงานวิจยั ที่มุ่งพัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้หรื อพัฒนาพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามที่กาหนด ในหลักสู ตรหรื อ
สังคมคาดหวัง ซึ่ งดาเนิ นการโดยครู ผดู ้ ูแลเด็ก หรื อดาเนินการร่ วมกับหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ผูเ้ รี ยน โดยส่ งเสริ มให้ครู ทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม ภาคเรี ยนละ 1 เรื่ อง และวิจยั
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก (วิจยั 5 บท) ปี ละ 1 เรื่ อง
8.6 ด้านการนิเทศการศึกษา การนิเทศการศึกษา เป็ นงานที่ครอบคลุมถึงการให้ความ
ช่วยเหลือให้คาแนะนาปรึ กษาทางวิชาการเพื่อให้การดาเนิ นงานต่าง ๆ ภายในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมี
ความสอดคล้องกับหลักสู ตรฯ การใช้วธิ ี การนิ เทศสามารถทาได้หลากหลาย ทั้งนี้ตอ้ งปฏิบตั ิ
สม่าเสมอและเป็ นระบบ
8.7 ด้านการวัดและประเมินผล ให้ครอบคลุมถึงการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การประเมินผล ส่ งเสริ มความสามารถให้ประเมินผลอย่างถูกต้อง จัดให้มีการวัดและประเมินผลที่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ปรับปรุ งการสร้างเครื่ องมือวัดผลให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น และ
คอยดูแลควบคุมการดาเนินการวัดผลและประเมินผลเป็ นระยะ ๆ รวมทั้งการตรวจสอบการจัดทา
สมุดประจาชั้นและสมุดประจาตัวนักเรี ยนให้ถูกต้องเรี ยบร้อยและเป็ นปั จจุบนั การประเมินพัฒนาการ
เด็กอายุ 2 - 5 ปี เป็ นการประเมินพัฒนาการทางด้านร่ างกาย อารมณ์- จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ของเด็ก โดยถือเป็ นกระบวนการต่อเนื่ อง และเป็ นส่ วนหนึ่งของกิจกรรมปกติที่จดั ให้เด็กในแต่ละ
วัน ทั้งนี้ให้มุ่งนาข้อมูลการประเมินมาพิจารณา ปรับปรุ ง วางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มให้
เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสู ตร
8.8 ด้านกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน (กิจกรรมวันสาคัญต่าง/โครงการที่ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนอย่าง
หลากหลาย) ได้แก่ กิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันปี ใหม่ วันสาคัญทาง
ศาสนา ฯลฯ โครงการต่าง ๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก โดยเน้นการจัดกิจกรรมที่
ส่ งเสริ มคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลาย
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8.9 ด้านการประเมินและใช้หลักสู ตร การประเมินและการใช้หลักสู ตร มีแนวปฏิบตั ิ
ดังนี้ จัดให้มีการประเมิน วิจยั และพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาปี ละ 1 ครั้งและ นาผลการประเมินมา
วางแผนการพัฒนา
8.10 ด้านโภชนาการและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การดาเนิ นงานโภชนาการและ
การส่ งเสริ มสุ ขภาพใช้แนวทางการดาเนิ นงานโภชนาการในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของกรมอนามัย
ซึ่งงานโภชนาการที่สาคัญมี 2 ส่ วนคือ การจัดอาหารสาหรับเด็กเล็ก และการเฝ้าระวังการเจริ ญเติบโต
ของเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับอาหารตามวัยที่เหมาะสมและเพียงพอ ส่ งผลต่อการเจริ ญเติบโตของเด็ก
เป็ นพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดี มีพฒั นาการเหมาะสมตามวัยส่ งเสริ มให้เด็กได้รับอาหารครบ 5 หมู่
รวมทั้งน้ าดื่มสะอาด และสารอาหารที่จาเป็ น
8.11 ด้านการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยกาหนดมาตรฐานการศึกษา ตัวชี้วดั และเกณฑ์ประเมินในการ
จัดการศึกษาของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ที่กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อให้ศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของชุมชนโดยมี
ขั้นตอน การดาเนิ นการตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ด้านการมีส่วนร่ วมและส่ งเสริ มสนับสนุน
ในการพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องคานึงถึงการมี
ส่ วนร่ วมและส่ งเสริ มสนับสนุนกับทุกภาคส่ วนในสังคม เพื่อเป็ นการระดมความร่ วมมือทั้งทรัพยากร
และการลงทุนทางสังคมที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อการพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และส่ งเสริ ม
ความพร้อมของเด็กเล็ก ในการเข้ารับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานต่อไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ส่ งเสริ มความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของสังคม
จนเป็ นที่ยอมรับในศักยภาพของการบริ หารจัดการศึกษา โดยกระบวนการบริ หารจัดการแบบการมี
ส่ วนร่ วมเป็ นการระดมสรรพกาลังจากทุกภาคส่ วนของสังคมภายใต้ทกั ษะการบริ หารจัดการที่มี
ประสิ ทธิ ภาพของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูบ้ ริ หารและหัวหน้าส่ วนราชการของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รวมทั้งหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ครู ครู ผดู ้ ูแลเด็ก ผูด้ ูแลเด็ก เพื่อ
เสริ มสร้างความสัมพันธ์กบั ทุกภาคส่ วนเพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดการศึกษาของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กให้เป็ นสถานศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพของชุ มชนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรรัฐ สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน สามารถ
มีส่วนร่ วมในการดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

25
1. ด้านวิชาการ
2. ด้านอาคารสถานที่
3. ด้านงบประมาณ
4. ด้านบุคลากร
5. ด้านความสัมพันธ์กบั ชุมชน
6. การให้บริ การของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กนอกเหนื อจากการให้ การอบรมเลี้ยงดู การจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้และส่ งเสริ ม พัฒนาการเด็กปฐมวัย
7. การส่ งเสริ มสนับสนุ นศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจากครอบครัว ชุมชน และภาคส่ วนของสังคม
มาตรฐานที่ 6 ด้านส่ งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เพื่อให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่ งเสริ มพัฒนาการเรี ยนรู ้แก่
เด็กปฐมวัยอย่างครอบคลุม กว้างขวาง เพื่อเสริ มสร้างและส่ งเสริ มการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่
ให้มีการบริ หารจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
รวมทั้ง หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ครู ผดู ้ ูแลเด็ก ครู ผูช้ ่วยหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแล
เด็ก ผูด้ ูแลเด็ก ผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จึงต้องส่ งเสริ มการสร้าง
เครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในระดับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด
และระดับภาค โดยมีแนวทางการดาเนิ นงาน ดังนี้
1. ส่ งเสริ ม และสนับสนุนการจัดตั้ง และหรื อการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงานเครื อข่าย/
สมาคม/ชมรม เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบตั ิงาน ด้านพัฒนาเด็กปฐมวัย ในศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2. ส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดประชุม การอบรมสัมมนาหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ครู
ครู ผดู ้ ูแลเด็กผูช้ ่วยหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก ผูด้ ูแลเด็ก ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น/หน่วยงานภายนอก และทุกภาคส่ วน เพื่อความ
ร่ วมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในด้านต่าง ๆ
3. จัดทาแผนงาน โครงการ หรื อกิจกรรมการส่ งเสริ มสนับสนุนเครื อข่าย/สมาคม/ชมรม
ในการจัดการศึกษาการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการพัฒนาครู ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
4. สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ ในการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการหรื อกิจกรรมที่กาหนด โดยถือปฏิบตั ิตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสื อสั่งการของทางราชการ
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5. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถกาหนดรู ปแบบและกิจกรรมความร่ วมมือ
เพื่อส่ งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนาครู และองค์กรให้มีความเข้มแข็งได้ตามบริ บท
สังคม และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นได้
6. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอาจจัดตั้งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในสังกัดเป็ นศูนย์ตน้ แบบ
ของการพัฒนาเด็กปฐมวัยหรื อศูนย์เรี ยนรู ้การพัฒนาเด็กปฐมวัย หรื อร่ วมกันกับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ต้นแบบ สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น หรื อในสังกัดหน่วยราชการ สถาบันการศึกษา หรื อ
ภาคเอกชน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
พัฒนาครู ให้มีความรู ้ ทักษะ และศักยภาพในการปฏิบตั ิงานได้ตามศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น

สภาพทัว่ ไปของเทศบาลเมืองบ้ านสวน จังหวัดชลบุรี
เทศบาลเมืองบ้านสวน เดิมเป็ นสุ ขาภิบาลบ้านสวน ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็ น “เทศบาล
เมืองบ้านสวน” อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุ ขาภิบาล
เป็ นเทศบาล พ.ศ. 2542 ต่อมาการพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านสวนมีความเจริ ญเติบโตมากขึ้น อีกทั้งมี
ภารกิจหน้าที่ที่ตอ้ งเร่ งดาเนิ นการ ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว จึงได้ขอเปลี่ยนแปลง
ฐานะเป็ นเทศบาลเมือง เพื่อให้ส ามารถดาเนิ นการตามอานาจหน้าที่ที่ประกาศในพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึ งฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศ
เปลี่ ยนแปลงฐานะเป็ น “เทศบาลเมืองบ้านสวน” อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วนั ที่ 19
ตุลาคม 2548 เป็ นต้นไป ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงฐานะดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าเทศบาลเมืองบ้านสวน
มีความเจริ ญเติบโตอย่างมาก
เทศบาลเมืองบ้านสวน ตั้งอยูใ่ นเขตอาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี อยูห่ ่างจากกรุ งเทพฯ
เป็ นระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร มีพ้นื ที่ครอบคลุม 3 ตาบล คือ ตาบลบ้านสวน ทั้งตาบล (10 หมู่บา้ น)
ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะโก หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาท้วม หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทวน หมู่ที่ 4
บ้านสวนแขก หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 6 บ้านหนองแหน หมู่ที่ 7 บ้านเขามยุรา หมู่ที่ 8
บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 9 บ้านบ่อบุญทอง หมู่ที่ 10 บ้านศาลาคู่ ตาบลหนองรี บางส่ วน (หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3)
ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านหนองไข่เน่า หมู่ที่ 3 บ้านหนองปี กนก และตาบลหนองข้างคอกบางส่ วน
(หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4) ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านห้วยทวน หมู่ที่ 4 บ้านบ่อน้ าจืด รวมเป็ นพื้นที่ท้ งั สิ้ น
19.50 ตารางกิโลเมตร (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองบ้านสวน, 2564)
เทศบาลเมืองบ้านสวน มีชุมชน จานวน 46 ชุมชน ประกอบด้วย
1. ชุมชนบ้านหนองตะโก
24. ชุมชนบางแสน
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2. ชุมชนบ้านหนองตาท้วม
25. ชุมชนราชันย์สามัคคี
3. ชุมชนบ้านสวนสามัคคี
26. ชุมชนดงตาล
4. ชุมชนบ้านห้วยทวน
27. ชุมชนโพธิ์ ทองสามัคคี
5. ชุมชนบ้านสวนอุดม
28. ชุมชนบ้านบ่อบุญทอง
6. ชุมชนคลองยีร่ ัด
29. ชุมชนบ้านศาลาคู่
7. ชุมชนเพชรบ้านสวน
30. ชุมชนบ้านสวนหนองข้างคอกสามัคคี
8. ชุมชนบ้านสวนพัฒนา
31. ชุมชนโชคนาชัย
9. ชุมชนหมู่ 5 บ้านสวน
32. ชุมชนอยูส่ บาย
10. ชุมชนตลาดบ้านสวน
33. ชุมชนเนินยายวาส
11. ชุมชนเมรี่
34. ชุมชนสุ ขนิมิตต์
12. ชุมชนเมืองทอง
35. ชุมชนบ้านสวนยามนิมิต
13. ชุมชนบ้านหนองแหน
36. ชุมชนวัดใหม่บา้ นสวน
14. ชุมชนสัมพันธ์วลิ ล่า
37. ชุมชนบ้านสวนสวัสดี
15. ชุมชนบ้านเขามยุรา
38. ชุมชนแพรเพชรแก้ว
16. ชุมชนบ้านเขาน้อย
39. ชุมชนหนองบัวขาว
17. ชุมชนศาลเจ้าพ่อลิง
40. ชุมชนบ้านสวนแก้ว
18. ชุมชนบ้านพักตารวจ
41. ชุมชนบ้านสวนสุ ขใจ
19. ชุมชนศูนย์ฝึกอบรมตารวจฯ
42. ชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม
20. ชุมชนพยัคฆ์นอ้ ย
43. ชุมชนบายพาสหนองข้างคอก
21. ชุมชนพันสอง
44. ชุมชนบ้านสวนพระยาสัจจา
22. ชุมชนนวมินทร์
45. ชุมชนสงวนวงษ์
23. ชุมชนมรกตใต้
46. ชุมชนเพชรวิลล่า
เขตการปกครอง
ทิศเหนือ
ติดต่อกับเขตตาบลบางทรายและตาบลนาป่ า
ทิศใต้
ติดต่อกับเขตตาบลเสม็ด และตาบลห้วยกะปิ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตาบลหนองรี และตาบลหนองข้างคอก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองชลบุรีและบางส่ วนจดทะเลฝั่งตะวันออกของ
อ่าวไทย ยาวประมาณ 2,800 เมตร
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สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลเมืองบ้านสวนเป็ นที่ราบลุ่มด้านทิศตะวันออกพื้นที่
ค่อนข้างสู งและลาดต่าลงไปทางทิศตะวันตก มีเนิ นเขาอยูด่ า้ นทิศเหนื อ 3 ลูก คือ เขาพระบาท เขานกยูง
และเขาน้อย มีคลอง ลาธาร ห้วย จานวน 9 แห่ง คือ ห้วยยายว้า ห้วยตาลา ห้วยยายเจ๋ ง ห้วยกรวด
ห้วยทวน ห้วยละมุ คลองยีร่ ัด คลองเกลือ และห้วยหนองตะโก และพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาว 2,800 เมตร
ในพื้นที่หมู่ที่ 2 , 3 , 4 ของตาบลบ้านสวน
สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศส่ วนใหญ่ของเทศบาลเมืองบ้านสวนค่อนข้างร้ อน มีช่วงอากาศเย็น
สบายในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม
- อุณหภูมิสูงสุ ด 38.1 องศาเซลเซียส ต่าสุ ด 18.6 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน มีนาคม – มิถุนายน 2558 30.57 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม 2558 29.21 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2558 29.28 องศาเซลเซียส
- ฤดูฝนเริ่ มในกลางเดือนพฤษภาคม สิ้ นสุ ดในกลางเดือนตุลาคม
- ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,046.00 มิลลิเมตร/ปี
- ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยสู งสุ ด พ.ศ. 2556 ปริ มาณน้ าฝน 1,755.90 มิลลิเมตร
- ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยต่าสุ ด พ.ศ. 2558 ปริ มาณน้ าฝน 1,046.00 มิลลิเมตร
สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
เทศบาลเมืองบ้านสวน ในเขตชานเมืองมีการประกอบอาชี พเกษตรกรรมเป็ นบางส่ วน
มีการเกษตรกรรม การทาสวนผลไม้ ไม่นิยมการปลูกพืชไร่ มีการเลี้ยงสัตว์ปีก การพานิชยกรรม
และการบริ การแหล่งพาณิ ชยกรรมหนาแน่นอยูบ่ ริ เวณถนนสุ ขมุ วิท ช่วงรอยต่อกับเขตเทศบาลเมือง
ชลบุรี
การท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองบ้านสวน มีบริ การสิ่ งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวค่อนข้างพร้อม
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของเทศบาลเมืองบ้านสวน ซึ่ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม คือ
สมาคมจี่ฮงแห่งประเทศไทย ตั้งอยูบ่ นเขาพระบาท ซึ่ งมีเทวรู ปศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐานอยู่ สถานที่ร่มรื่ น
สวยงามเป็ นที่นบั ถือศรัทธาของชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนนิยม
มาเยีย่ มชมและกราบไหว้บูชาเป็ นจานวนมากในวันหยุด เช่น ยีเ่ ต็กฮุด วิหารฮุน้ เทียนเหลา
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ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน ตั้งอยู่ เลขที่ 482 /14 หมู่ที่ 5 ถนนบ้านสวน
เศรษฐกิจ ซอย 1 ตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณี ย ์ 20000 โทรศัพท์
038 797013 สังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เปิ ดสอนระดับชั้นเตรี ยม
อนุบาล ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 จานวน 11 ห้องเรี ยน มีเนื้อที่ 2 ไร่ 50 ตารางวา การได้มาหรื อใช้ประโยชน์
ของที่ดิน เทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับมอบถ่ายโอนศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจากกรมพัฒนาชุ มชน พร้อม
อาคารเรี ยนชั้นเดียว (แบบโล่งห้องเดียว) จานวน 1 หลัง บริ เวณหมู่ 5 ตาบลบ้านสวน อาเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 โดยเทศบาลเมืองบ้านสวนได้ให้การสนับสนุน
งบประมาณในการดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก รวมทั้งการก่อสร้างอาคารเรี ยนใหม่เพิ่มเติม
จานวน 1 หลัง เป็ นอาคารเรี ยน คสล. 2 ชั้น จานวน 11 ห้องเรี ยน พร้อมห้องสุ ขา ห้องสมุด ห้องพยาบาล
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับความต้องการของท้องถิ่นให้เพียงพอ และพัฒนาการศึกษา
ในระดับปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพ
วิสัยทัศน์
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อมุ่งพัฒนา
นักเรี ยนให้มีความพร้อมด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เจริ ญเติบโตตามวัย นักเรี ยน
เรี ยนรู ้อย่างมี ความสุ ขผ่านการเล่น จัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับของชุ มชน เพื่อเป็ นรากฐาน
ที่มนั่ คงให้แก่เด็ก ปฐมวัย
พันธกิจ
1. ครู ผสู ้ อนระดับปฐมวัย จัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่มีคุณภาพเน้น
พัฒนาการ ผูเ้ รี ยนทั้ง 4 ด้าน
2. สร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่ช่วยส่ งเสริ มพัฒนาการผูเ้ รี ยนทั้ง 4 ด้าน
3. เฝ้าระวังดูแลสุ ขภาพ การรับประทานอาหาร การดื่มนมอย่างสม่าเสมอ
4. จัดหาสื่ อ แหล่งเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมและหลากหลาย
5. มีการประเมินพัฒนาการผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ อง และสม่าเสมอ ด้วยวิธีการและเครื่ องมือที่
หลากหลาย
6. ครู ผสู ้ อนระดับ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7. ประสานความร่ วมมือกับหน่วยงาน บุคลากร ผูป้ กครองและชุมชน เพื่อระดมความคิด
ทรัพยากร มาช่วยเหลือในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ในระดับปฐมวัย
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เอกลักษณ์ พัฒนาการสมวัย ใส่ ใจดูแล
อัตลักษณ์ มีความสุ ข สนุกเรี ยนรู ้
มาตรฐานการศึกษา/เป้าหมาย
1. ครู ผสู ้ อนระดับปฐมวัย มีแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ดี มีคุณภาพดี
2. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวนมีการจัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสม
ตามสภาพและบริ บทของท้องถิ่น
3. ผูเ้ รี ยนระดับปฐมวัย ร้อยละ 95 มีสุขภาพดี เจริ ญเติบโตตามวัย
4. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวนมีสื่อ และแหล่งเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมและ
หลากหลายผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิจริ ง
5. ผูเ้ รี ยนระดับปฐมวัย ทุกคน ได้รับการประเมินพัฒนาการ และน าผลการประเมินนั้น
ไป ปรับปรุ งและพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
6. ครู ผสู ้ อนระดับปฐมวัย เข้ารับการอบรมทุกครั้งที่มีการจัดการอบรมเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาปฐมวัย
7. หน่วยงาน คณะกรรมการศูนย์ ครู และบุคลากร ผูป้ กครองและชุมชน มีส่วนร่ วม
ในการจัด การศึกษาและพัฒนาหลักสู ตร
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผูเ้ รี ยน
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาจัดการเรี ยนการสอนให้ เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กให้ครบทั้ง
4 ด้าน
1.2 กลยุทธ์การพัฒนาจัดการเรี ยนการสอนและนวัตกรรมการสอนใหม่ๆ ให้ตรงกับ
หน่วยการเรี ยนรู ้
1.3 กลยุทธ์การพัฒนาจัดทางานวิจยั ในชั้นเรี ยน
1.4 กลยุทธ์การพัฒนาสถานที่ให้เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้
1.5 กลยุทธ์การพัฒนาเสริ มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการพัฒนาเด็กร่ วมกันแบบองค์รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่ งเสริ มภาวะโภชนาการและสุ ขอนามัย
2.1 กลยุทธ์การเสริ มสร้างภาวะโภชนาการเด็ก
2.2 กลยุทธ์การเฝ้าระวังสุ ขภาพเด็กปฐมวัย
2.3 กลยุทธ์การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยชองศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาสิ่ งอานวยความสะดวกแก่ผรู ้ ับบริ การ
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3.2 กลยุทธ์การป้ องกันมลพิษและรักษาสิ่ งแวดล้อม
3.3 กลยุทธ์การพัฒนามาตรฐานอาคารเรี ยนและอาคารประกอบ
3.4 กลยุทธ์การเฝ้าระวังทรัพย์สินของทางราชการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบุคลากร
4.1 กลยุทธ์ส่งเสริ มพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาวัฒนธรรมวิชาชีพ
4.2 กลยุทธ์ส่งเสริ มให้มีบุคลากรมีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี
4.3 กลยุทธ์ส่งเสริ มพัฒนาบุคลากรให้เป็ นที่ยอมรับของผูป้ กครองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสู ตร
5.1 กลยุทธ์การนิเทศ ประเมินผลการใช้หลักสู ตร
5.2 กลยุทธ์พฒั นาและปรับปรุ งหลักสู ตรให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและท้องถิ่น
5.3 กลยุทธ์ส่งเสริ มและพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนสม่าเสมอ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมและสนับสนุนทุกภาคส่ วน
6.1 กลยุทธ์ส่งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมสนับสนุ นและพัฒนาการศึกษา
6.2 กลยุทธ์ส่งเสริ มให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเป็ นแหล่งบริ การชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
7.1 กลยุทธ์จดั ทาแผนดาเนินการและประเมินคุณภาพการศึกษาสม่าเสมอ
7.2 จัดทาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กอย่าง ต่อเนื่ องตามระบบวงจร
คุณภาพ PDCA
บุคลากร
ข้อมูลครู และบุคลากรสนับสนุนการสอน จานวน 12 ราย ได้แก่
1. ข้าราชการครู /พนักงานครู
จานวน 2 ราย
2. พนักงานจ้าง(ปฏิบตั ิหน้าที่สอน)
จานวน 8 ราย
3. พนักงานจ้างทัว่ ไป
จานวน 2 ราย
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2 ตั้งอยูท่ ี่บา้ นเลขที่ 9/9 หมู่ที่ 10 ซอยเขาน้อย 4
ตาบลบ้านสวน อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยถือปฏิบตั ิตามแนวทาง
การจัดตั้งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด โดยมีพิธีเปิ ดอาคาร ในวันจันทร์ที่ 19
ตุลาคม 2558 เริ่ มเปิ ดการเรี ยนการสอนในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 โดยได้ต้ งั อยูบ่ นที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 10 ตาบลบ้านสวน อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เนื้ อที่ประมาณ 3 ไร่ 41
ตารางวา พร้อมรั้วและเสาธง มีอาคารเรี ยน 2 ชั้น 1 หลัง แบ่งออกเป็ น 7 ห้องเรี ยน มีห้องวีดีทศั น์
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1 ห้อง ห้องธุรการ 1 ห้อง ห้องน้ า-ห้องส้วมสาหรับครู 2 ห้อง ห้องน้ า-ห้องส้วมสาหรับนักเรี ยน
2 ห้องใหญ่ โรงอาหาร 1 หลัง มีเครื่ องเล่นสนาม จานวน 1 สนาม สนามเด็กเล่นสร้างปั ญญา 1 สนาม
เปิ ดสอนระดับชั้นเตรี ยมอนุ บาล ถึงระดับชั้น อนุบาล 3
วิสัยทัศน์
พัฒนาความพร้อมด้วยคุณธรรม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รักษาเอกลักษณ์ความเป็ นไทย
ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
พันธกิจ
1. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและการอยูร่ ่ วมกันกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
2. จัดกิจกรรมเสริ มสร้างสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
3. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างหลากหลาย โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
4. พัฒนาสื่ อ/แหล่งเรี ยนรู ้ให้เหมาะสม ปลอดภัย และส่ งเสริ มพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
เอกลักษณ์ อยูอ่ ย่างพอเพียง รักความเป็ นไทย”
อัตลักษณ์ ร่ าเริ ง สดใส พัฒนาการสมวัย
มาตรฐานการศึกษา/เป้าหมาย
1. เด็กทุกคนมีความพร้อม กล้าแสดงออก และพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัย
2. เด็กทุกคนมีนิสัยใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน รักการอ่านและแสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
3. เด็กทุกคนมีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี
4. เด็กทุกคนมีความรับผิดชอบ มีมารยาท มีระเบียบวินยั มีความซื่อสัตย์ ประหยัดและ
อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข
5. เด็กทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ความเป็ นไทย
6. เด็กทุกคนสามารถคิดเป็ น แก้ปัญหาเป็ น ใช้ภาษาสื่ อสารได้
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดระบบการบริ หารการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
และเป็ นไปตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 กลยุทธ์จดั การศึกษาให้สอดคล้องกับการศึกษาของเด็กปฐมวัย มุ่งพัฒนาการทั้ง
4 ด้านให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
1.2 กลยุทธ์ส่งเสริ มการจัดการศึกษาให้สอดคล้องพร้อมพัฒนาการเรี ยนรู ้สู่อาเซี ยน
1.3 กลยุทธ์พฒั นาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
1.4 กลยุทธ์จดั ทา และพัฒนาหลักสู ตร
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1.5 กลยุทธ์พฒั นากระบวนการเรี ยนรู ้
1.6 กลยุทธ์ผลิต และพัฒนาสื่ อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.7 กลยุทธ์จดั ให้มีการส่ งเสริ มการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง และพร้อมรับการประเมิน
ภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดระบบสภาพแวดล้อมและปรับปรุ งสภาพภูมิทศั น์ สื่ อเทคโนโลยีและ
ปลูกฝังการอนุ รักษ์ธรรมชาติเพื่อให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนและเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน
2.1 กลยุทธ์พฒั นาสภาพแวดล้อมให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
2.2 กลยุทธ์จดั สภาพแวดล้อมให้สะอาดปลอดภัย
2.3 กลยุทธ์ปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยนรู ้ถึงประโยชน์และโทษของธรรมชาติรวมทั้งวิธีการดูแลรักษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมและสื บสานความเป็ นไทย
3.1 กลยุทธ์ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดระบบเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4.1 กลยุทธ์ส่งเสริ มการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู ้
4.2 กลยุทธ์พฒั นาระบบเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐานเหมาะสมกับสภาพปั จจุบนั
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พฒั นาเด็กเล็กกับชุมชน
5.1 กลยุทธ์ส่งเสริ มบุคลากรในท้องถิ่นให้มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
5.2 กลยุทธ์เข้าร่ วมกิจกรรมกับชุมชน
บุคลากร
ข้อมูลครู และบุคลากรสนับสนุนการสอน จานวน 7 ราย ได้แก่
1. ข้าราชการครู /พนักงานครู
จานวน 2 ราย
2. พนักงานจ้าง(ปฏิบตั ิหน้าที่สอน)
จานวน 4 ราย
3. พนักงานจ้างทัว่ ไป
จานวน 1 ราย
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โครงสร้างการบริ หารงาน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน

ผูอ้ านวยการกองการศึกษา

คณะกรรมการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านสวน 2

ฝ่ ายกิจการ
นักเรี ยน

ฝ่ ายวิชาการ

ฝ่ ายอาคาร
สถานที่

ฝ่ าย
โภชนาการ

ฝ่ ายธุรการ
การเงิน

ฝ่ ายบุคลากร

ฝ่ ายสัมพันธ์
ชุมชน

ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริ หารงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั ภายในประเทศ
จุฑามาศ อาลัยสุ ข (2553) ได้ศึกษา การดาเนินงานการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล เขตอาเภอหนองเสื อ จังหวัดปทุมธานี พบว่าการดาเนินงาน
การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลเขตอาเภอหนองเสื อ
จังหวัดปทุมธานี ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริ หารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้อม
และความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสู ตร ด้านการมีส่วนร่ วมและการสนับสนุน
ทุกภาคส่ วน และด้านส่ งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง พบว่าความพึงพอใจของผูป้ กครองแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติ
สายสุ นีย ์ เล่าเปี่ ยม (2556) ได้วจิ ยั เรื่ อง ความพึงพอใจของผูป้ กครองเด็กเล็กต่อการบริ หาร
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลคลองใหญ่ จังหวัดจันทบุรี พบว่า ผูป้ กครองเด็กเล็กมีความพึงพอใจ
ต่อการบริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลคลองใหญ่ จังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
และมีความพึงพอใจจาแนกตามเพศ อายุ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่จาแนกตามระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
วรรณา เพ็งศรี (2556) ได้ ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนิ นงาน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลบ้านต๋ อม ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ พบว่าระดับความพึงพอใจ
ของผูป้ กครองต่อการดาเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลบ้านต๋ อม ตามมาตรฐานศูนย์
เด็กเล็กน่าอยู่ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และจาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และอาชีพ
โดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
วิดารัตน์ เจริ ญรู ป (2558) ได้วจิ ยั เรื่ อง ความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงาน
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่า ระดับความพึงพอใจของผูป้ กครอง
นักเรี ยนต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยรวมและ
รายด้านอยูใ่ นระดับมาก และความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรี ยนต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กในเขตอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยจาแนกตามอายุ วุฒิการศึกษาและอาชีพ ไม่แตกต่างกัน
จันทิมา ประกอบเกื้อ (2560) ได้วจิ ยั เรื่ อง ความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการบริ หารงาน
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านเนินสาราญ สังกดองค์การบริ หารส่ วนตาบลแกลง จังหวัดระยอง พบว่า
ผูป้ กครองมีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านเนินสาราญ สังกดองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลแกลง จังหวัดระยอง โดยรวมและรายด้านอยูในระดับมาก และมีความพึงพอใจ
จาแนกตามเพศ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จาแนกตามอาชีพ วุฒิการศึกษา และรายได้/เดือน
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โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ จาแนกตามอายุ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ประภาพร เรื องรักษา (2560) ได้วจิ ยั เรื่ อง ความพึงพอใจของผูป้ กครองที่มีต่อการจัด
การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ยกเว้น
ด้านสภาพแวดล้อมอยูใ่ นระดับปานกลาง และมีความพึงพอใจจาแนกตามเพศ อาชีพ ระดับการศึกษา
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ยกเว้น ระดับการศึกษา ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างศูนย์พฒั นาเด็กเล็กกับผูป้ กครอง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
งานวิจยั ต่างประเทศ
บาร์ นส์ (Barnes, 1995) ได้ศึกษาการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอนของผูป้ กครองนักเรี ยน
พบว่า การมีส่วนร่ วมกับการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนโดยอุดมคติแล้ว ผูส้ อนต้องมีบทบาทที่
โรงเรี ยนหรื อชั้นเรี ยน แม้วา่ จริ ง ๆ แล้วการมีส่วนร่ วมของพวกเขาไม่ได้เป็ นไปตามอุดมคติดงั กล่าว
และได้พบว่าผูป้ กครองยังมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรี ยนที่บา้ นด้วยการศึกษา
ครั้งนี้ให้หลักฐานเพิ่มเติมว่า บิดา มารดาชาวอเมกัน-อัฟริ กามีความประสงค์ที่จะมีสิทธิ์ มีเสี ยง
เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนของลูก ๆ ของตน ซึ่ งบ่งชี้วา่ บิดามารดา ชาวอเมริ กนั -อัฟริ กาเห็นคุณค่า
ของการศึกษา และเห็นว่าโรงเรี ยนจาเป็ น ต้องตระหนักถึงความหวัง ด้านการศึกษา
เวสเดน (Wasden, 1996) ได้วิจยั เรื่ อง ทัศนะของผูม้ ีส่วนร่ วม 4 กลุ่ม ต่อผลกระทบของ
การกระจายอานาจในการบริ หารการศึกษาตามโครงการปฏิรูปการศึกษาของรัฐยูทาห์ พบว่า ถึงแม้
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูม้ ีความสาคัญมากในการปฏิรูป แต่บทบาทของสมาคมครู -ผูป้ กครอง ก็มีความสาคัญ
เป็ นอย่างยิง่ ที่จะทาให้การบริ หารการศึกษาบรรลุถึงเป้ าหมายในการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดคุณภาพ
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้วา่ ผูป้ กครองมีความพึงพอใจ
และให้ความสาคัญต่อการดาเนินงานในการจัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่ งนับว่าสาคัญที่สุดต่อการเรี ยนรู ้
และพัฒนาการของเด็กให้ครบทุกด้าน ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับทางด้านวิชาการแล้วนับว่าวัยนี้ เหมาะสมกับ
การวางพื้นฐานของการพัฒนาทุกด้านให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล ซึ่ งพื้นฐานดังกล่าวจะครอบคลุม
พัฒนาการด้านร่ างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา ซึ่ งผูด้ ูแลเด็กต้องให้ความสาคัญ ไม่ยงิ่ หย่อน
ไปกว่ากันในทุก ๆ ด้าน และมีความสัมพันธ์ที่ตอ้ งส่ งเสริ มซึ่ งกันและกันจึงก่อให้เกิด ผลดีในทุก
ด้านของเด็ก และจัดการศึกษาให้สนองตอบ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้การประยุกต์ตามมาตรฐานการดาเนิ นงาน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น นามาพัฒนาเป็ นความพึงพอใจของผูป้ กครอง
ใน 6 ด้าน คือ ด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้านอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้อม
และความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสู ตร ด้านการมีส่วนร่ วมและ การสนับสนุน
จากทุกภาคส่ วน และด้านส่ งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยกาหนดตัวแปรต้นเป็ น
สถานภาพของผูป้ กครอง กาหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังภาพที่ 2
ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนิ นงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
1. ด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2. ด้านบุคลากร
3. ด้านอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย
4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสู ตร
5. ด้านการมีส่วนร่ วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่ วน
6. ด้านส่ งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยผูว้ จิ ยั ได้กาหนด
ระเบียบวิธีวจิ ยั และได้เสนอตามลาดับ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การสร้างและการทดสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูป้ กครองนักเรี ยนศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปี การศึกษา 2563 จานวน 175 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผูป้ กครองนักเรี ยนศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปี การศึกษา 2563 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ตามตาราง เครจซี่และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ได้
ผูป้ กครองเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 175 คน โดยใช้การสุ่ มแบบแบ่งชั้น แบ่งตามระดับชั้นเรี ยน
ตารางที่ 1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จาแนกระดับชั้นเรี ยน
ระดับชั้น
เตรี ยมอนุบาล
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวม

ประชากร
106
101
72
51
330

กลุ่มตัวอย่าง
57
54
37
27
175
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการศึกษาค้นคว้า คือ แบบสอบถามที่
ผูว้ จิ ยั สร้างขึ้น แบบสอบถามนี้แบ่งเป็ น 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ
และรายได้ต่อเดือน
ตอนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating scale) 5 ระดับ ดังนี้ (ไพฑูรย์ โพธิ สว่าง, 2556)
พึงพอใจน้อยที่สุด
ให้เป็ น
1
พึงพอใจน้อย
ให้เป็ น
2
พึงพอใจปานกลาง
ให้เป็ น
3
พึงพอใจมาก
ให้เป็ น
4
พึงพอใจมากที่สุด
ให้เป็ น
5

การสร้ างและการทดสอบเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การสร้างเครื่ องมือวิจยั ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้สร้างเครื่ องมือตาม
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารแนวคิดงานวิจยั เกี่ยวกับความพึงพอใจ แล้วร่ างเครื่ องมือวิจยั คือ
แบบสอบถาม ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นข้อคาถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ
รายได้ต่อเดือน
ตอนที่ 2 เป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า สอบถามความพึงพอใจ 6 ด้านที่ได้จากกรอบ
แนวคิด
1. ด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2. ด้านบุคลากร
3. ด้านอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย
4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสู ตร
5. ด้านการมีส่วนร่ วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่ วน
6. ด้านส่ งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
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กาหนดความหมายของคะแนน ดังนี้
พึงพอใจน้อยที่สุด
ให้เป็ น
1
พึงพอใจน้อย
ให้เป็ น
2
พึงพอใจปานกลาง
ให้เป็ น
3
พึงพอใจมาก
ให้เป็ น
4
พึงพอใจมากที่สุด
ให้เป็ น
5
2. นาแบบร่ างสอบถามนาเสนอให้อาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาความเหมาะสมของเครื่ องมือ
3. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา พิจารณาเพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content validity) และ นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งเสร็ จแล้ว เสนออาจารย์
ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนนาไปทดลองใช้
4. นาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้วไป
ทดลองใช้ (Try out) กับผูป้ กครองนักเรี ยนภายในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จานวน 30 คน เพื่อคานวณหาค่าความเที่ยงตรง (Reliability) โดยใช้
สัมประสิ ทธิ์ ใช้โปรมแกรมสาเร็ จรู ปประมวลผลการทดสอบหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม
ด้วยสถิติครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.877

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วดาเนินการแจกแบบสอบถามผ่าน
โปรแกรมออนไลน์ ให้กบั ผูป้ กครองนักเรี ยนภายในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน
อาเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จานวน 175 คน
2. เมื่อได้รับข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามผ่านโปรแกรมออนไลน์ ผูศ้ ึกษาจะทาการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม กรณี แบบสอบถามไม่สมบูรณ์ครบถ้วนต้อง
3. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์
2. นาแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรมสาเร็ จรู ป และ
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม รวมทั้งการแปลความหมายของคะแนนที่กาหนดไว้ดงั นี้
2.1 แบบสอบถามแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการ
ดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ใช้เกณฑ์
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และแปลความหมาย อยูใ่ นรู ปแบบของคะแนนเฉลี่ยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ และหาความกว้างของ
อันตรภาคชั้น ดังนี้ (ไพฑูรย์ โพธิ สว่าง, 2556)
ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้น
=
5 -1
5
= .80
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป สาหรับงานวิจยั ด้านสังคมศาสตร์
โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ นามาแจกแจง
ความถี่ (Frequency) คานวณเป็ นค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนาเสนอในรู ปตารางประกอบความเรี ยง
2. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยนาเสนอในรู ป
ของค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
3. การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสถิติ t- Test ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
จากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และใช้ค่าสถิติ One – way ANOVA ในการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของผูป้ กครองที่มีต่อ
การดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ทางผูว้ จิ ยั
ได้มีการกาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อ ดังนี้ ต่อไปนี้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
n
แทนจานวนตัวอย่าง หรื อขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
𝑥̅
แทนคะแนนเฉลี่ย
SD
แทนค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
df
แทนระดับชั้นของความเป็ นอิสระ
SS
แทนผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกาลังสอง
MS
แทนค่าความแปรปรวน
t
แทนค่าสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม
F
แทนค่าสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม
P
แทนค่าความน่าจะเป็ นของความคลาดเคลื่อน
*
แทนนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 3 ตอน ตามลาดับ
ความมุ่งหมายของการวิจยั ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อ
การดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีจาแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีโดยรวมและรายด้าน
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ตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงาน
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จาแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ตามลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปพของผูต้ อบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้ กครอง
ต่อการดาเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
เพศทางเลือก
รวม

จานวน
39
136
175

ร้อยละ
22.30
77.70
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ข้อมู ลทัว่ ไปของกลุ่ มตัวอย่า งจานวน 175 คน จาแนกตามเพศ
พบว่า ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 77.70 และเพศชาย คิดเป็ นร้อย 22.30
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ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุ
อายุ
18 – 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
50 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
1
76
62
31
5
175

ร้อยละ
0.60
43.40
35.40
17.70
2.90
100.00

จากตารางที่ 3 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างจานวน 175 คน จาแนกตามอายุ พบว่า ส่ วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 43.40 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 35.40 อายุระหว่าง
41 – 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 17.70 ช่วงอายุ 50 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 2.90 และ อายุระหว่าง 18 – 20 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 0.60
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6 / ปวช. หรื อเทียบเท่า
ปวส./อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จานวน
56
46
42
28
3
175

ร้อยละ
32.00
26.30
24.00
16.00
1.70
100.00

จากตารางที่ 4 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างจานวน 175 คน จาแนกตามระดับการศึกษา
พบว่า ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษา ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็ นร้อยละ 32.00 ม.6/ปวช.
หรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 26.30 ปวส./อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 24.00 ปริ ญญา
ตรี หรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 16.00 และ สู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 1.70
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ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ พนักงานของรัฐ
ธุ รกิจส่ วนตัว/ ค้าขาย
พนักงานบริ ษทั เอกชน
รับจ้าง
เกษตรกร
อื่น ๆ
รวม

จานวน
13
43
48
39
4
28
175

ร้อยละ
7.40
24.60
27.40
22.30
2.30
16.00
100.00

จากตารางที่ 5 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างจานวน 175 คน จาแนกตามอาชีพ พบว่า
ส่ วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 27.40 ธุ รกิจส่ วนตัว/ ค้าขาย คิดเป็ นร้อยละ
24.60 รับจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 22.30 อื่น ๆ คิดเป็ นร้อยละ 16.00 รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ พนักงาน
ของรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 7.40 และ เกษตรกร คิดเป็ นร้อยละ 2.30
ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001 - 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,000 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน
22
47
37
49
7
13
175

ร้อยละ
12.60
26.90
21.10
28.00
4.00
7.40
100.00
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จากตารางที่ 6 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างจานวน 175 คน จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
พบว่า ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 28.00 5,001 - 10,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 26.90 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 21.10 ต่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 12.60 25,000 บาทขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 7.40 และ 20,001 – 25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 4.00
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนิ นงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีโดยรวมและรายด้าน
ตารางที่ ่ 77 คะแนนเฉลี
คะแนนเฉลี่ย่ย ความเบี
ความเบี่ย่ยงเบนมาตรฐาน
งเบนมาตรฐาน ความพึ
ความพึงงพอใจของผู
พอใจของผูป้ ป้ กครองต่
กครองต่ออการด
การดาเนิ
าเนินนงาน
งาน
ตารางที
ย์พกฒั เทศบาลเมื
นาเด็กเล็กอเทศบาลเมื
านสวน
อาเภอเมื
งชลบุ
รี จัรีงโดยรวม
หวัดชลบุรีโดยรวม
ของศูนย์พฒั ของศู
นาเด็นกเล็
งบ้านสวนอองบ้
าเภอเมื
องชลบุ
รี จังอหวั
ดชลบุ

การดาเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโดยรวม
ทั้ง 6 ด้าน
รวม

(n = 175)
SD
𝑥̅
4.30 0.52
4.30

0.52

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 7 พบว่า การศึกษาระดับความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนิ นงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รวมทุกด้านพบว่า
มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
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ตารางที
ตารางที่ 8่ 8คะแนนเฉลี
คะแนนเฉลี่ย่ยความเบี
ความเบี่ย่ยงเบนมาตรฐาน
งเบนมาตรฐานความพึ
ความพึงงพอใจของผู
พอใจของผูป้ ป้ กครองต่
กครองต่ออการด
การดาเนิ
าเนินนงาน
งาน
กเล็กเทศบาลเมื
องบ้อาเภอเมื
านสวนอองชลบุ
าเภอเมื
รี จังรหวั
ดชลบุ
ของศูนย์พของศู
ฒั นาเด็นย์กพเล็ฒั กนาเด็
เทศบาลเมื
องบ้านสวน
รี จัองงชลบุ
หวัดชลบุ
ี รายด้
านรี รายด้าน
การดาเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
1. ด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2. ด้านบุคลากร
3. ด้านอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย
4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสู ตร
5. ด้านการมีส่วนร่ วม และการสนับสนุน
จากทุกภาคส่ วน
6. ด้านส่ งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
รวม

(n = 175)
SD
𝑥̅
4.35 0.55
4.40 0.53
4.46 0.55

ระดับ
อันดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
3
2
มากที่สุด
1
มากที่สุด

4.31
4.00

0.57
0.75

มากที่สุด
มาก

4
6

4.28
4.30

0.62
0.52

มากที่สุด
มากที่สุด

5

จากตารางที่ 8 พบว่า การศึกษาระดับความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนิ นงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รวมทุกด้านพบว่า
มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด
5 ด้าน และระดับมาก 1 ด้าน โดยเรี ยงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านอาคาร สถานที่
สิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านบุคลากร และด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
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ตารางที่ ่ 99ค่ค่าาเฉลี
เฉลี่ย่ยและส่
และส่ววนเบี
นเบี่ย่ยงเบนมาตรฐาน
งเบนมาตรฐานของแบบสอบถามเกี
ของแบบสอบถามเกี่ย่ยวกั
วกับบระดั
ระดับบความพึ
ความพึงงพอใจของ
พอใจ
ตารางที
กครองต่
อการดนาเนิ
ย์พฒั นาเด็อกงบ้
เล็กานสวน
เทศบาลเมื
องบ้าอนสวน
ผูป้ กครองต่อของผู
การดป้ าเนิ
นงานของศู
ย์พนฒั งานของศู
นาเด็กเล็กนเทศบาลเมื
อาเภอเมื
งชลบุอรี าเภอ
จังหวัด
เมืองชลบุ
รี จัดงการศู
หวัดนชลบุ
ด้านการบริ
ชลบุรี ด้านการบริ
หารจั
ย์พฒรั ี นาเด็
กเล็ก หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
1. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีนโยบายที่ตอบสนอง
ความต้องการของผูป้ กครอง
2. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีคุณภาพและมาตรฐาน
เป็ นที่ยอมรับได้
3. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีมาตรฐานการบริ หาร
จัดการที่ดี
4. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการจัดสรรงบประมาณใน
การส่ งเสริ มสนับสนุนให้เด็กได้รับบริ การที่ดี
5. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีสื่อการเรี ยนการสอน อุปกรณ์
การเรี ยนที่สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ของเด็ก
6. บุคลากรของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีความรู ้
มีประสิ ทธิภาพ พร้อมที่จะปฏิบตั ิงาน
ด้วยความเต็มใจ
รวม

(n = 175)
ระดับ
อันดับ
SD ความพึงพอใจ
𝑥̅
4.28 0.65 มากที่สุด
6
4.30

0.62

มากที่สุด

4

4.42

0.60

มากที่สุด

1

4.41

0.58

มากที่สุด

2

4.30

0.67

มากที่สุด

4

4.38

0.61

มากที่สุด

3

4.35

0.55

มากที่สุด

จากตารางที่ 9 พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด
โดยเรี ยงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีมาตรฐานการบริ หารจัดการ
ที่ดี ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการจัดสรรงบประมาณในการส่ งเสริ มสนับสนุนให้เด็กได้รับบริ การที่ดี
และ บุคลากรของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีความรู ้ มีประสิ ทธิภาพ พร้อมที่จะปฏิบตั ิงานด้วยความเต็มใจ
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ตารางที
ตารางที่ ่ 10
10 ค่ค่าาเฉลี
เฉลี่ย่ยและส่
และส่ววนเบี
นเบี่ย่ยงเบนมาตรฐาน
งเบนมาตรฐาน ของแบบสอบถามเกี
ของแบบสอบถามเกี่ย่ยวกั
วกับบระดั
ระดับบความพึ
ความพึงงพอใจของ
พอใจของ
ป้ กครองต่
การดาเนินนย์งานของศู
ย์พกฒั เทศบาลเมื
นาเด็กเล็กอเทศบาลเมื
านสวน
อาเภอเมื
งด
ผูป้ กครองต่อผูการด
าเนินองานของศู
พฒั นาเด็นกเล็
งบ้านสวนอองบ้
าเภอเมื
องชลบุ
รี จังอหวั
รี จังหวัดชลบุรี ด้านบุคลากร
ชลบุรี ด้านบุชลบุ
คลากร
ด้านบุคลากร
1. หัวหน้าศูนย์มีการบริ หารงานที่มีความรับผิดชอบ
ในการดูแลบุคลากรในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2. หัวหน้าศูนย์มีการดาเนินงานให้เป็ นไปตาม
นโยบายและแผนที่วางไว้
3. ครู ผดู ้ ูแลเด็ก และผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก มีศกั ยภาพ
ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กได้เป็ นอย่างดี
4. ครู ผดู ้ ูแลเด็ก และผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก มีการส่ งเสริ ม
พัฒนาการสาหรับเด็กได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
5. ครู ผดู ้ ูแลเด็กและผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก มีการ
เสริ มสร้างพัฒนาการได้อย่างเหมาะสมกับวัย
6. ครู ผดู ้ ูแลเด็ก และผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก มีการเรี ยน
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและใส่ ใจเด็ก
เป็ นอย่างดี
7. ผูป้ ระกอบอาหารมีการประกอบอาหารให้
ถูกสุ ขลักษณะอนามัยตามหลักโภชนาการ
8. ธุรการ/ การเงิน มีการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
รวม

(n = 175)
ระดับ
อันดับ
SD ความพึงพอใจ
𝑥̅
1
4.46 0.60
มากที่สุด
4.35

0.64

มากที่สุด

8

4.41

0.61

มากที่สุด

3

4.37

0.64

มากที่สุด

6

4.38

0.62

มากที่สุด

4

4.37

0.62

มากที่สุด

6

4.43

0.58

มากที่สุด

2

4.38

0.58

มากที่สุด

4

4.39

0.53

มากที่สุด

จากตารางที่ 10 พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้านบุคลากร โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยเรี ยงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก
ได้แก่ หัวหน้าศูนย์มีการบริ หารงานที่มีความรับผิดชอบในการดูแลบุคลากรในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
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ผูป้ ระกอบอาหารมีการประกอบอาหารให้ถูกสุ ขลักษณะอนามัยตามหลักโภชนาการ และครู ผดู ้ ูแล
เด็ก และผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก มีศกั ยภาพในการอบรมเลี้ยงดูเด็กได้เป็ นอย่างดี
ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของ
้ กครองต่
การดาเนินย์งานของศู
ย์พกฒั เทศบาลเมื
นาเด็กเล็กอเทศบาลเมื
านสวน
อาเภอเมื
งด
ผูป้ กครองต่ผูอปการด
าเนินองานของศู
พฒั นาเด็นกเล็
งบ้านสวนอองบ้
าเภอเมื
องชลบุ
รี จังอหวั
ชลบุรี สถานที
จังหวัดชลบุ
รี ด้าอนอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้
ชลบุรี ด้านอาคาร
่สิ่งแวดล้
ม และความปลอดภั
ย อม และความปลอดภัย

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ด้านอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้อม
และความปลอดภัย
อาคาร สถานที่ และสิ่ งแวดล้อมของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กมีความปลอดภัย
สภาพแวดล้อมของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
มีความเหมาะสม
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีพ้นื ที่สาหรับการเล่นและ
พัฒนาเด็ก
ห้องเรี ยนและอุปกรณ์เครื่ องใช้สาหรับเด็ก
มีความสะอาดเหมาะสม
สถานที่รับประทานอาหารมีความสะอาด
ถูกสุ ขลักษณะ
สภาพแวดล้อมภายในอาคารมีแสงสว่างเพียงพอ
รวม

(n = 175)
ระดับ
อันดับ
SD ความพึงพอใจ
𝑥̅
มากที่สุด
1
4.53 0.59
4.51

0.60

มากที่สุด

2

4.37

0.68

มากที่สุด

6

4.46

0.63

มากที่สุด

3

4.45

0.60

มากที่สุด

5

4.46
4.46

0.60
0.55

มากที่สุด
มากที่สุด

3

จากตารางที่ 11 พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้านอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้อม และ
ความปลอดภัย โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด
โดยเรี ยงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ อาคาร สถานที่ และสิ่ งแวดล้อมของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กมีความปลอดภัย สภาพแวดล้อมของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีความเหมาะสม และห้องเรี ยน
อุปกรณ์เครื่ องใช้สาหรับเด็กมีความสะอาดเหมาะสม และสภาพแวดล้อมภายในอาคารมีแสงสว่าง
เพียงพอ
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พอใจ
ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของ
กครองต่
อการด
งานของศู
ย์พฒั นาเด็อกงบ้เล็ากนสวน
เทศบาลเมื
องบ้อานสวน
ผูป้ กครองต่อของผู
การดป้าเนิ
นงานของศู
นย์าเนิ
พฒั นนาเด็
กเล็กนเทศบาลเมื
อาเภอเมื
งชลบุรอี จัาเภอ
งหวัด
องชลบุ
รี จัจงกรรมตามหลั
หวัดชลบุรี ด้ากนวิ
ชลบุรี ด้านวิชเมืาการ
และกิ
สู ตชราการ และกิจกรรมตามหลักสู ตร
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสู ตร
1. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการจัดการเรี ยนการสอน
ได้เหมาะสมกับเด็ก
2. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการจัดการเรี ยนการสอน
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3. เด็กเล็กมีคุณธรรม และจริ ยธรรม สามารถอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
4. เด็กเล็กมีพฒั นาการทางด้านร่ างกายที่ดี
5. เด็กเล็กมีพฒั นาการทางสติปัญญาที่ดี
6. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการส่ งเสริ มการใช้สื่อและ
นวัตกรรมในการจัดการเรี ยนการสอน
7. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการสร้างเสริ มประสบการณ์
การเรี ยนรู ้
รวม

(n = 175)
ระดับ
อันดับ
SD ความพึงพอใจ
𝑥̅
มากที่สุด
7
4.27 0.66
4.30

0.64

มากที่สุด

4

4.37

0.59

มากที่สุด

1

4.34
4.29
4.29

0.57
0.62
0.63

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2
5
5

4.33

0.65

มากที่สุด

3

4.31

0.57

มากที่สุด

จากตารางที่ 12 พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสู ตร
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยเรี ยงอันดับ
จากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ เด็กเล็กมีคุณธรรม และจริ ยธรรม สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้อย่างมีความสุ ข เด็กเล็กมีพฒั นาการทางด้านร่ างกายที่ดี และศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการสร้างเสริ ม
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้
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เฉลี่ย่ยและส่
และส่ววนเบี
นเบี่ย่ยงเบนมาตรฐาน
งเบนมาตรฐานของแบบสอบถามเกี
ของแบบสอบถามเกี่ย่ยวกั
วกับบระดั
ระดับบความพึ
ความพึงงพอใจของ
พอใจ
ตารางที่ 13 ค่ค่าาเฉลี
กครองต่
อการดนย์าเนิ
งานของศู
ย์พฒั นาเด็อกงบ้เล็ากนสวน
เทศบาลเมื
องบ้อานสวน
ผูป้ กครองต่อของผู
การดป้ าเนิ
นงานของศู
พฒั นนาเด็
กเล็กนเทศบาลเมื
อาเภอเมื
งชลบุรอี จัาเภอ
งหวัด
เมืองชลบุ
งหวัดชลบุรี บด้สนุ
านการมี
ส่วกนร่
วมและการสนั
บสนุนจากทุกภาคส่ วน
ชลบุรี ด้านการมี
ส่วนร่รวี จัมและการสนั
นจากทุ
ภาคส่
วน
ด้านการมีส่วนร่ วมและการสนับสนุน
จากทุกภาคส่ วน
1. ผูป้ กครองหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่ วน
มีส่วนร่ วมในการวางแผนและการจัดการศึกษา
2. ผูป้ กครองหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่ วน
มีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นภายใน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
3. ผูป้ กครองหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่ วน
มีส่วนร่ วมในการประเมินศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
รวม

(n = 175)
ระดับ
อันดับ
SD ความพึงพอใจ
𝑥̅
2
4.01 0.80
มาก
3.97

0.77

มาก

3

4.02

0.79

มาก

1

4.00

0.75

มาก

จากตารางที่ 13 พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้านการมีส่วนร่ วมและการสนับสนุ น
จากทุกภาคส่ วน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยง
อันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผูป้ กครองหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วม
ในการประเมินศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ผูป้ กครองหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมใน
การวางแผนและการจัดการศึกษา และ ผูป้ กครองหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมใน
การแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นภายในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
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ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของ
พอใจ
กครองต่
อการดนาเนิ
ย์พฒั นาเด็อกงบ้
เล็ากนสวน
เทศบาลเมื
องบ้าอนสวน
ผูป้ กครองต่อของผู
การดป้ าเนิ
นงานของศู
ย์พฒนั งานของศู
นาเด็กเล็กนเทศบาลเมื
อาเภอเมื
งชลบุรอี าเภอ
จังหวัด
องชลบุ
ดชลบุ
รี ด้านส่
งเสริยมเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ชลบุรี ด้านส่เมืงเสริ
มเครืรอี จัข่งาหวั
ยการพั
ฒนาเด็
กปฐมวั
ด้านส่ งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
1. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีความสามัคคี ร่ วมมือร่ วมใจ
ในการปฏิบตั ิงาน
2. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการชี้แจงวัตถุประสงค์
ในการทางาน
3. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการประสานความร่ วมมือ
กับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา
4. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการกาหนดภารกิจหน้าที่
ที่สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงาน
5. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการจัดประชุมชี้แจง
การประเมินปั ญหาและอุปสรรคในการทางาน
6. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้อง รับรู ้ แก้ไข ปรับปรุ ง และพัฒนา
รวม

(n = 175)
SD
𝑥̅
4.34 0.63

ระดับ
อันดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
1

4.23

0.67

มากที่สุด

6

4.30

0.65

มากที่สุด

2

4.29

0.64

มากที่สุด

3

4.27

0.69

มากที่สุด

4

4.26

0.71

มากที่สุด

5

4.28

0.62

มากที่สุด

จากตารางที่ 14 พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้านส่ งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด
โดยเรี ยงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีความสามัคคี ร่ วมมือร่ วม
ใจในการปฏิบตั ิงาน ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา และศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการกาหนดภารกิจหน้าที่ที่สอดคล้องกับ
การปฏิบตั ิงาน
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ตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จาแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตารางที่ 15 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับความพึงพอใจของผูป้ กครอง
ต่อการดาเนิ นต่องานของศู
พฒั นาเด็กนเล็ย์พกฒัเทศบาลเมื
านสวนอองบ้
าเภอเมื
องชลบุ
รี จังอหวังชลบุ
ดชลบุ
การดาเนินนย์งานของศู
นาเด็กเล็อกงบ้
เทศบาลเมื
านสวน
อาเภอเมื
รี รี
จาแนกตามเพศ
จังหวัดชลบุรี จาแนกตามเพศ
เพศ

𝑥̅
4.49

เพศชาย
(n = 39)
ระดับ อันดับ 𝑥̅
SD
0.23 มากที่สุด 4
4.31

เพศหญิง
(n = 136)
SD ระดับ อันดับ
0.20 มากที่สุด 3

4.52
4.54

0.23 มากที่สุด
0.26 มากที่สุด

3
2

4.36
4.44

0.19 มากที่สุด
0.15 มากที่สุด

2
1

4.55

0.12 มากที่สุด

1

4.25

0.16 มากที่สุด

4

4.14

0.12

6

3.96

0.15

6

4.42

0.20 มากที่สุด

5

4.24

0.09 มากที่สุด

4.48

0.14 มากที่สุด

4.29

0.16 มากที่สุด

การดาเนินงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
1. ด้านการบริ หารจัดการ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2. ด้านบุคลากร
3. ด้านอาคาร สถานที่
สิ่ งแวดล้อม และ
ความปลอดภัย
4. ด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร
5. ด้านการมีส่วนร่ วมและ
การสนับสนุนจาก
ทุกภาคส่วน
6. ด้านส่งเสริ มเครื อข่าย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
รวม

มาก

มาก

5

จากตารางที่ 15 พบว่า ผูป้ กครองที่มีเพศชาย มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อแล้วเรี ยงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสู ตร ด้านอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัย และด้านบุคลากร
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ผูป้ กครองที่มีเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายข้อแล้วเรี ยงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้อม
และความปลอดภัย ด้านบุคลากร และด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ตารางที่ 16 การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมื
านสวน
อาเภอเมื
องชลบุ
ดชลบุรี จาแนกตามเพศ
เทศบาลเมืองบ้
านสวน อองบ้
าเภอเมื
องชลบุ
รี จังหวั
ดชลบุรี รจัี งจหวั
าแนกตามเพศ
เพศ
การดาเนินงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
1. ด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2. ด้านบุคลากร
3. ด้านอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย
4. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
5. ด้านการมีส่วนร่ วมละ
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
6. ด้านส่งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
รวม

เพศชาย
(n = 39)
SD
𝑥̅
4.49
0.23
4.52
0.23
4.54
0.26

เพศหญิง
(n = 136)
SD
𝑥̅
4.31 0.20
4.36 0.19
4.44 0.15

t

P

1.76
1.67
1.05

0.08
0.10
0.30

4.55
4.14

0.12
0.12

4.25
3.96

0.16
0.15

2.98*
1.32

0.00
0.19

4.42
4.48

0.20
0.14

4.24
4.29

0.09
0.16

1.56
2.00*

0.12
0.05

จากตารางที่ 16 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงาน
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จาแนกตามเพศ
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ รายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ยกเว้นด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสู ตร ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ

3. ด้านอาคาร สถานที่
สิ่ งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย
4. ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร
5. ด้านการมีส่วนร่ วม
และการสนับสนุน
จากทุกภาคส่ วน
6. ด้านส่งเสริ มเครื อข่าย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
รวม

1. ด้านการบริ หารจัดการ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2. ด้านบุคลากร

การดาเนินงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

มาก

มาก

4.00 0.00

4.00 0.00

4.31 0.17 มากที่สุด

4

มาก

4.00 0.00

6

5

2

4.83 0.41 มากที่สุด

มาก

4.32 0.14 มากที่สุด

4.25 0.09 มากที่สุด

4.02 0.11

4.30 0.14 มากที่สุด

4.42 0.16 มากที่สุด

5

6

4

1

2

4.35

4.30

3.94

4.35

4.51

4.38

มาก

0.16 มากที่สุด

0.14 มากที่สุด

0.17

0.14 มากที่สุด

0.15 มากที่สุด

5

6

4

1

3

4.41

4.43

มาก

0.20 มากที่สุด

0.12 มากที่สุด

4.10 0.17

4.38 0.14 มากที่สุด

4.50 0.21 มากที่สุด

4.49 0.17 มากที่สุด

3

6

5

1

2

3.86

3.70

3.80

3.80

4.13

3.88

0.20 มากที่สุด

4.41 0.21 มากที่สุด

4.00 0.00

3

18 – 20 ปี
21 – 30 ปี
(n = 1)
(n = 76)
ระดับ อันดับ
SD ระดับ อันดับ
SD
5.00 0.00 มากที่สุด 1 4.32 0.20 มากที่สุด 3 4.39
มาก

อายุ
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
(n = 62)
(n = 31)
SD ระดับ อันดับ
SD ระดับ อันดับ
0.17 มากที่สุด 2
4.39 0.26 มากที่สุด 4
3.83

0.15

0.24

0.35

0.42

0.47

0.43

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

50 ปี ขึ้นไป
(n = 5)
SD ระดับ
0.45 มาก

ตารางที
ตารางที่ 17่ 17คะแนนเฉลี
คะแนนเฉลี่ย่ยความเบี
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
่ยงเบนมาตรฐานระดั
ระดับบและอั
และอันนดัดับบความพึ
ความพึงพอใจของผู
งพอใจของผูป้ ป้กครองต่
กครองต่ออการด
การดาเนิ
าเนินนงานของศู
งานของศูนนย์พย์พฒั ฒั นาเด็
นาเด็กกเล็เล็กกเทศบาลเมื
เทศบาลเมืออง ง
บ้านสวน อาเภอเมื
องชลบุ
รี จังหวัอดงชลบุ
ชลบุรี จจัาแนกตามอายุ
บ้านสวน
อาเภอเมื
งหวัดชลบุรี จาแนกตามอายุ

6

5

4

1

2

อันดับ
3
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56

56
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จากตารางที่ 17 พบว่า ผูป้ กครองที่มีอายุ 18 – 20 ปี มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อแล้วเรี ยงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการบริ หาร
จัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ด้านอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย และด้านบุคลากร
ผูป้ กครองที่มีอายุ 21 – 31 ปี มีความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายข้อแล้วเรี ยงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัย ด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และด้านบุคลากร
ผูป้ กครองที่มีอายุ 31 – 40 ปี มีความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายข้อแล้วเรี ยงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านอาคาร สถานที่ส่ิ งแวดล้อม และ
ความปลอดภัย ด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และด้านบุคลากร
ผูป้ กครองที่มีอายุ 41 – 50 ปี มีความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายข้อแล้วเรี ยงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ได้แก่ ด้านอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย ด้านบุคลากร และด้านส่ งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ผูป้ กครองที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป มีความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
แล้วเรี ยงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านอาคาร สถานที่ส่ิ งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย ด้านบุคลากร และด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
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ตารางที่ 18 ผลการเปรี
ผลการเปรียยบเที
บเทียยบความพึ
บความพึงงพอใจของผู
พอใจของผูป้ ป้ กครองต่
กครองต่ออการด
การดาเนิ
าเนินนงานของศู
งานของศูนนย์ย์พพฒั ฒั นาเด็
นา ก
เล็กานสวน
เทศบาลเมื
องบ้าอนสวน
งชลบุ
จังหวัดชลบุรี จาแนกตามอายุ
เล็กเทศบาลเมืเด็อกงบ้
อาเภอเมื
งชลบุอรี าเภอเมื
จังหวัดอชลบุ
รี จรีาแนกตามอายุ
การดาเนินงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
1. ด้านการบริ หารจัดการ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2. ด้านบุคลากร

3. ด้านอาคาร สถานที่
สิ่ งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย
4. ด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร
5. ด้านการมีส่วนร่ วม
และการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน
6. ด้านส่งเสริ มเครื อข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย

รวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

SS

MS

F

P

4
170
174
4
170
174
4
170
174
4
170
174
4
170
174
4
170
174
4
170
174

1.97
51.05
53.01
1.82
47.21
49.03
1.00
52.04
53.04
1.63
54.39
56.02
0.78
96.22
97.00
2.56
65.19
67.76
1.33
45.20
46.53

0.49
0.30

1.64

0.17

0.46
0.28

1.64

0.17

0.25
0.31

0.81

0.52

0.41
0.32

1.27

0.28

0.20
0.57

0.35

0.85

0.64
0.38

1.67

0.16

0.33
0.27

1.26

0.29

จากตารางที่ 18 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนิ นงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จาแนกตามอายุ โดยรวม
และรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ

6.

5.

4.

2.
3.

1.

ระดับการศึกษา
การดาเนินงานของ
ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6 / ปวช. หรื อเทียบเท่า
ปวส./อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
(n = 56)
(n = 46)
(n = 42)
(n = 28)
ระดับ อันดับ
ระดับ อันดับ
SD ระดับ อันดับ
SD
SD
SD ระดับ อันดับ
ด้านการบริ หารจัดการ 4.31 0.17 มากที่สุด 5 4.46 0.19 มากที่สุด 3 4.34 0.21 มากที่สุด 2 4.24 0.26 มากที่สุด 4 4.56
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ด้านบุคลากร
4.41 0.16 มากที่สุด 2 4.49 0.18 มากที่สุด 2 4.39 0.24 มากที่สุด 1 4.21 0.25 มากที่สุด 5 4.54
ด้านอาคาร สถานที่
4.46 0.19 มากที่สุด 1 4.5 0.14 มากที่สุด 1 4.33 0.23 มากที่สุด 3 4.57 0.15 มากที่สุด 1 4.61
สิ่ งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย
ด้านวิชาการและ
4.32 0.18 มากที่สุด 4 4.31 0.17 มากที่สุด 5 4.22 0.12 มากที่สุด 4 4.40 0.11 มากที่สุด 2 4.67
กิจกรรมตามหลักสูตร
ด้านการมีส่วนร่ วม
3.95 0.19 มาก
6 4.13 0.08
มาก
6 3.91 0.12
มาก
6 3.95 0.21 มาก
6 4.56
และการสนับสนุน
จากทุกภาคส่ วน
ด้านส่งเสริ มเครื อข่าย 4.34 0.12 มากที่สุด 3 4.35 0.05 มากที่สุด 4 4.13 0.17
มาก
5 4.27 0.12 มากที่สุด 3 4.39
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
รวม
4.31 0.17 มากที่สุด
4.40 0.14 มากที่สุด
4.26 0.16 มากที่สุด
4.30 0.21 มากที่สุด
4.56

มากที่สุด

0.19 มากที่สุด

0.14 มากที่สุด

0.19 มากที่สุด

0

0.37 มากที่สุด
0.14 มากที่สุด

6

4

1

5
2

สู งกว่าปริ ญญาตรี
(n = 3)
SD ระดับ อันดับ
0.34 มากที่สุด
3

ตารางที่ 19 คะแนนเฉลี
คะแนนเฉลี่ย่ย ความเบี
ความเบี่ย่ยงเบนมาตรฐาน
งเบนมาตรฐาน ระดั
ระดับบและอั
และอันนดัดับบความพึ
ความพึงงพอใจของผู
พอใจของผูป้ ป้ กครองต่
กครองต่ออการด
การดาเนิ
าเนินนงานของศู
งานของศูนนย์ย์พพฒั ฒั นาเด็
นาเด็กกเล็เล็กกเทศบาลเมื
เทศบาลเมือองง
บ้านสวน
อาเภอเมื
องชลบุ
ดชลบุรี จาแนกตามระดั
บ้านสวน อาเภอเมื
องชลบุ
รี จังหวั
ดชลบุรี รจัี งจหวั
าแนกตามระดั
บการศึกษา บการศึกษา
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จากตารางที่ 19 พบว่า ผูป้ กครองที่มีระดับการศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
มีความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อแล้วเรี ยงอันดับจากมากไปน้อย
3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านบุคลากร และ
ด้านส่ งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ผูป้ กครองที่มีระดับการศึกษา ม.6 / ปวช. หรื อเทียบเท่า มีความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงาน
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อแล้วเรี ยงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านบุคลากร และด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ผูป้ กครองที่มีระดับการศึกษา ปวส./อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า มีความพึงพอใจต่อ
การดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อแล้วเรี ยงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก
ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และด้านอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย
ผูป้ กครองที่มีระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า มีความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงาน
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อแล้วเรี ยงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสู ตร และ ด้านส่ งเสริ ม
เครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ผูป้ กครองที่มีระดับการศึกษา สู งกว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อแล้วเรี ยงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสู ตร ด้านอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย และด้านการบริ หาร
จัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
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ตารางที
ตารางที่ ่20
20 ผลการเปรี
ผลการเปรียยบเที
บเทียยบความพึ
บความพึงงพอใจของผู
พอใจของผูป้ ป้ กครองต่
กครองต่ออการด
การดาเนิ
าเนินนงานของศู
งานของศูนนย์ย์พพฒั ฒั นานา
เด็เด็กกเล็เล็กกเทศบาลเมื
เทศบาลเมือองบ้
งบ้าานสวน
นสวนออาเภอเมื
าเภอเมือองชลบุ
งชลบุรรี ี จัจังงหวั
หวัดดชลบุ
ชลบุรรี ี จจาแนกตามระดั
าแนกตามระดับบการศึ
การศึกกษา
ษา
การดาเนินงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
1. ด้านการบริ หารจัดการ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2. ด้านบุคลากร

3. ด้านอาคาร สถานที่
สิ่ งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย
4. ด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร
5. ด้านการมีส่วนร่ วม
และการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน
6. ด้านส่งเสริ มเครื อข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย

รวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

SS

MS

F

P

4
170
174
4
170
174
4
170
174
4
170
174
4
170
174
4
170
174
4
170
174

1.07
51.94
53.01
1.44
47.59
49.03
1.21
51.83
53.04
0.96
55.05
56.02
2.25
94.75
97.00
1.38
66.38
67.76
0.61
45.93
46.53

0.27
0.31

0.88

0.48

0.36
0.28

1.29

0.28

0.30
0.30

0.99

0.41

0.24
0.32

0.74

0.56

0.56
0.56

1.01

0.40

0.34
0.39

0.88

0.48

0.15
0.27

0.56

0.69

จากตารางที่ 20 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนิ นงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จาแนกตามระดับ
การศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ

1. ด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2. ด้านบุคลากร
3. ด้านอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัย
4. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
5. ด้านการมีส่วนร่ วมและการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน
6. ด้านส่งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
รวม

การดาเนินงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

0.22
มาก
0.14 มากที่สุด

4.17
4.31

5

4.27
4.30

4.14
4.00

0.12 มากที่สุด
0.18
มาก

4.36
4.05

3
6

4.36
4.42
4.46

รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ พนักงาน
ของรัฐ
(n = 13)
SD
ระดับ อันดับ
4.51 0.20 มากที่สุด
1
4.38 0.41 มากที่สุด
2
4.26 0.24 มากที่สุด
4

0.07
0.18

มากที่สุด
มากที่สุด

มาก
มาก

4

5
6

4.14
4.18

4.19
3.82

0.11
0.17

0.09
0.18

มาก
มาก

มาก
มาก

5

3
6

(n = 48)
SD
ระดับ อันดับ
0.22
มาก
4
0.16 มากที่สุด
2
0.15 มากที่สุด
1

(n = 43)
SD
ระดับ อันดับ
0.27 มากที่สุด
3 4.15
0.17 มากที่สุด
2 4.20
0.23 มากที่สุด
1 4.40
0.21
0.11

พนักงานบริ ษทั เอกชน

ธุรกิจส่วนตัว/ ค้าขาย

อาชีพ

ตารางที่ 21
21 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
บ้านสวน อาเภอเมื
องชลบุ
รี จังหวั
ดชลบุรีรจัี จงาแนกตามอาชี
พ
บ้านสวน
อาเภอเมื
องชลบุ
หวัดชลบุรี จาแนกตามอาชี
พ
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การดาเนินงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

1. ด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2. ด้านบุคลากร
3. ด้านอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัย
4. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
5. ด้านการมีส่วนร่ วมและการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน
6. ด้านส่งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
รวม

ตารางที่ 21 (ต่อ)

0.07 มากที่สุด
0.13 มากที่สุด

4.66
4.15
4.58
4.62

5

3
6

0.12
0.1

4.65
4.72
4.71
มากที่สุด
มาก

รับจ้าง
(n = 39)
SD
ระดับ อันดับ
0.19 มากที่สุด
4
0.14 มากที่สุด
1
0.15 มากที่สุด
2

4.00
4.13

4.36
3.67

4.00
4.31
4.08

0.41
0.25

0.51
0.29

มาก
มาก

มากที่สุด
มาก

อาชีพ
เกษตรกร
(n = 4)
SD
ระดับ
0.00
มาก
0.49 มากที่สุด
0.20
มาก

5

1
6

4.23
4.26

4.29
4.11

อันดับ
4
4.23
2
4.26
3
4.37

0.17
0.14

0.16
0.16

มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด
มาก

5

2
6

อื่น ๆ
(n = 28)
SD
ระดับ อันดับ
0.14 มากที่สุด
4
0.25 มากที่สุด
3
0.15 มากที่สุด
1
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จากตารางที่ 21 พบว่า ผูป้ กครองที่มีอาชีพ รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ พนักงานของรัฐ
มีความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อแล้วเรี ยงอันดับจากมากไปน้อย
3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร และด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสู ตร
ผูป้ กครองที่มีอาชีพ ธุ รกิจส่ วนตัว/ ค้าขาย มีความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อแล้วเรี ยงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านอาคาร สถานที่
สิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านบุคลากร และด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ผูป้ กครองที่มีอาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณารายข้อแล้วเรี ยงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านอาคาร สถานที่
สิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านบุคลากร และด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสู ตร
ผูป้ กครองที่มีอาชีพรับจ้าง มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายข้อแล้วเรี ยงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านอาคาร สถานที่
สิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัย และด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสู ตร
ผูป้ กครองที่มีอาชีพเกษตรกร มีความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อแล้วเรี ยงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสู ตร
ด้านบุคลากร และด้านอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
ผูป้ กครองที่มีอาชีพอื่น ๆ มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายข้อแล้วเรี ยงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสู ตร และด้านบุคลากร
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ตารางที่ ่22
22 ผลการเปรี
ผลการเปรียยบเที
บเทียยบความพึ
บความพึงงพอใจของผู
พอใจของผูป้ ป้ กครองต่
กครองต่ออการด
การดาเนิ
าเนินนงานของศู
งานของศูนนย์ย์พพฒั ฒั นา
นา
ตารางที
เด็กเล็อกงบ้
เทศบาลเมื
งบ้านสวน
อาเภอเมื
องชลบุ
หวัดชลบุรี จาแนกตามอาชี
พ
เด็กเล็กเทศบาลเมื
านสวน อาเภอเมื
องชลบุ
รี จังหวั
ดชลบุรรี จัี จงาแนกตามอาชี
พ
การดาเนินงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
1. ด้านการบริ หารจัดการ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2. ด้านบุคลากร

3. ด้านอาคาร สถานที่
สิ่ งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย
4. ด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร
5. ด้านการมีส่วนร่ วม
และการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน
6. ด้านส่งเสริ มเครื อข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย

รวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

SS

MS

F

P

5
169
174
5
169
174
5
169
174
5
169
174
5
169
174
5
169
174
5
169
174

6.56
46.45
53.01
6.51
42.53
49.03
3.81
49.23
53.04
6.73
49.28
56.02
3.29
93.71
97.00
5.11
62.65
67.76
4.74
41.79
46.53

1.31
0.27

4.77*

0.00

1.30
0.25

5.17*

0.00

0.76
0.29

2.62*

0.03

1.35
0.29

4.62*

0.00

0.66
0.55

1.19

0.32

1.02
0.37

2.75*

0.02

0.95
0.25

3.84*

0.00

จากตารางที่ 22 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จาแนกตามอาชีพ
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ยกเว้นด้านการมีส่วนร่ วม และการสนับสนุนจาก
ทุกภาคส่ วน

1. ด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2. ด้านบุคลากร
3. ด้านอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัย
4. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
5. ด้านการมีส่วนร่ วมและการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน
6. ด้านส่งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
รวม

การดาเนินงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

0.08
0.09

4.46
4.38
4.46
4.44

มากที่สุด
มากที่สุด

3

2
5

0.09
0.18

4.36
4.44
4.48
มากที่สุด
มากที่สุด

ต่ากว่า 5,000 บาท
(n = 22)
ระดับ อันดับ
SD
0.14 มากที่สุด
6
0.14 มากที่สุด
4
0.10 มากที่สุด
1

4.23
4.24

4.13
3.72

0.13
0.19

0.25
0.12

มากที่สุด
มากที่สุด

มาก
มาก

4

5
6

4.42
4.46

4.43
4.11

0.05
0.17

0.11
0.20

มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด
มาก

5

4
6

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
5,001 - 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
(n = 47)
(n = 37)
ระดับ อันดับ
ระดับ อันดับ
SD
SD
4.33 0.21 มากที่สุด
3 4.51 0.16 มากที่สุด
2
4.38 0.23 มากที่สุด
1 4.49 0.15 มากที่สุด
3
4.35 0.21 มากที่สุด
2 4.62 0.20 มากที่สุด
1

ตารางที่ ่ 23 คะแนนเฉลี
คะแนนเฉลี่ย่ยความเบี
ความเบี่ย่ยงเบนมาตรฐาน
งเบนมาตรฐานระดั
ระดับบและอั
และอันนดัดับบความพึ
ความพึงงพอใจของผู
พอใจของผูป้ ป้ กครองต่
กครองต่ออการด
การดาเนิ
าเนินนงานของศู
งานของศูนนย์ย์พพฒั ฒั นาเด็
นาเด็กกเล็เล็กกเทศบาลเมื
เทศบาลเมือองง
ตารางที
บ้านสวน
อาเภอเมื
หวัดชลบุรี จาแนกตามรายได้
บ้านสวน อาเภอเมื
องชลบุ
รี จังหวัองชลบุ
ดชลบุรรี ี จัจงาแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนเฉลี่ยต่อเดือน
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56

66

การดาเนินงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

1. ด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2. ด้านบุคลากร
3. ด้านอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัย
4. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
5. ด้านการมีส่วนร่ วมและการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน
6. ด้านส่งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
รวม

ตารางที่ 23 (ต่อ)

0.13
0.16
0.18
0.17

4.28
3.87
4.11
4.24

มาก
มากที่สุด

มากที่สุด
มาก

15,001 – 20,000 บาท
(n = 49)
ระดับ
SD
4.23 0.26 มากที่สุด
4.31 0.27 มากที่สุด
4.43 0.21 มากที่สุด

5

3
6

อันดับ
4
2
1

3.86
4.00

4.00
3.86
0.16
0.12

0.21
0.00

มาก
มาก

มาก
มาก

6

3
5

4.64
4.63

4.67
4.62

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
20,001 – 25,000 บาท
(n = 7)
ระดับ อันดับ
SD
3.95 0.23
มาก
4 4.59
4.16 0.23
มาก
1 4.58
4.07 0.21
มาก
2 4.69

0.04
0.09

0.04
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด

3

2
4

25,000 บาทขึ้นไป
(n = 13)
ระดับ อันดับ
SD
0.20 มากที่สุด
5
0.07 มากที่สุด
6
0.00 มากที่สุด
1
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จากตารางที่ 23 พบว่า ผูป้ กครองที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 5,000 บาท มีความพึงพอใจ
ต่อการดาเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อแล้วเรี ยงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก
ได้แก่ ด้านอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสู ตร
และด้านส่ งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ผูป้ กครองที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท มีความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงาน
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อแล้วเรี ยงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านบุคลากร
ด้านอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย และด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสู ตร
และด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ผูป้ กครองที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท มีความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงาน
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อแล้วเรี ยงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่
สิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และด้านบุคลากร
ผูป้ กครองที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท มีความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงาน
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อแล้วเรี ยงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านบุคลากร และด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสู ตร
ผูป้ กครองที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาทมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อแล้วเรี ยงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านอาคาร
สถานที่ส่ิ งแวดล้อม และความปลอดภัย และด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสู ตร
ผูป้ กครองที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,000 บาทขึ้นไปมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อแล้วเรี ยงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสู ตร และด้านส่ งเสริ ม
เครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
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ตารางที่ ่ 24 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ตารางที
องบ้อาาเภอเมื
นสวนอองชลบุ
าเภอเมืรี อจังชลบุ
รี จังหวั
ชลบุรี จาแนกตามรายได้
เล็กเทศบาลเมืเทศบาลเมื
องบ้านสวน
งหวัดชลบุ
รี จดาแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดืเฉลี
อน่ยต่อเดือน
การดาเนินงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
1. ด้านการบริ หารจัดการ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2. ด้านบุคลากร

3. ด้านอาคาร สถานที่
สิ่ งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย
4. ด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร
5. ด้านการมีส่วนร่ วม
และการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน
6. ด้านส่งเสริ มเครื อข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย

รวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

SS

MS

F

p

5
169
174
5
169
174
5
169
174
5
169
174
5
169
174
5
169
174
5
169
174

3.54
49.48
53.01
1.54
47.50
49.03
3.30
49.74
53.04
4.93
51.09
56.02
13.26
83.74
97.00
6.03
61.73
67.76
3.56
42.97
46.53

0.71
0.29

2.42*

0.04

0.31
0.28

1.10

0.36

0.66
0.29

2.24*

0.05

0.99
0.30

3.26*

0.01

2.65
0.50

5.35*

0.00

1.21
0.37

3.30*

0.01

0.71
0.25

2.80*

0.02

จากตารางที่ 24 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนิ นงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จาแนกตามรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านบุคลากร ที่
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ

ด้านบุคลากร

การดาเนินงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ด้านการบริ หารจัดการศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก

รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/
พนักงานของรัฐ
-

𝑋̅
4.51
4.36
4.15
4.65
4.00
4.23
4.38
4.42
4.20
4.72
4.31
4.26

อาชีพ

รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/
พนักงานของรัฐ
ธุรกิจส่ วนตัว/ ค้าขาย
พนักงานบริ ษทั เอกชน
รับจ้าง
เกษตรกร
อื่น ๆ
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/
พนักงานของรัฐ
ธุรกิจส่ วนตัว/ ค้าขาย
พนักงานบริ ษทั เอกชน
รับจ้าง
เกษตรกร
อื่น ๆ
-

-0.04

ธุรกิจส่ วนตัว/
ค้าขาย
0.15
-0.29*
-0.50*
-.34*
-.30*
-.52*
-

.22*
-

-0.14

รับจ้าง

0.21
0.18

พนักงาน
บริ ษทั เอกชน
.36*

0.11
-0.11
0.41
-

0.36
0.15
0.65*
0.07

0.51

เกษตรกร

0.16
-0.06
0.46*
0.05
-

0.13
-0.08
0.42*
-0.23
0.12

0.28

อื่น ๆ

ตารางที
ตารางที่ ่ 25
25 เปรี
เปรียยบเที
บเทียยบรายคู
บรายคู่ข่ของความพึ
องความพึงงพอใจของผู
พอใจของผูป้ ป้ กครองต่
กครองต่ออการด
การดาเนิ
าเนินนงานของศู
งานของศูนนย์ย์พพฒั ฒั นาเด็
นาเด็กกเล็เล็กกเทศบาลเมื
เทศบาลเมือองบ้
งบ้าานสวน
นสวนออาเภอเมื
าเภอเมือองชลบุ
งชลบุรรี จัี จังงหวั
หวัดดชลบุรี
รายด้าน จาแนกตามอาชี
ชลบุรี รายด้พาน จาแนกตามอาชีพ
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ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสู ตร

การดาเนินงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ด้านอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย

ตาราง ที่ 25 (ต่อ)
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/
พนักงานของรัฐ
-

𝑋̅
4.26
4.46
4.40
4.71
4.08
4.38
4.36
4.14
4.19
4.66
4.36
4.29

อาชีพ

รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/
พนักงานของรัฐ
ธุรกิจส่ วนตัว/ ค้าขาย
พนักงานบริ ษทั เอกชน
รับจ้าง
เกษตรกร
อื่น ๆ
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/
พนักงานของรัฐ
ธุรกิจส่ วนตัว/ ค้าขาย
พนักงานบริ ษทั เอกชน
รับจ้าง
เกษตรกร
อื่น ๆ
-

0.22

ธุรกิจส่ วนตัว/
ค้าขาย
-0.20

-0.05
-

0.06
0.17

-0.14

พนักงานบริ ษทั เอกชน

-.52*
-.47*
-

-0.25*
-0.31*
-0.30

-0.45*

รับจ้าง

-0.22
-0.17
0.30
-

0.38
0.32
0.63*
0.00

0.18

เกษตรกร

-0.15
-0.10
.37*
0.07
-

0.08
0.02
0.33*
-0.30
0.07

-0.12

อื่น ๆ
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การดาเนินงานของ
อาชีพ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ด้านส่ งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนา รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/
เด็กปฐมวัย
พนักงานของรัฐ
ธุรกิจส่ วนตัว/ ค้าขาย
พนักงานบริ ษทั เอกชน
รับจ้าง
เกษตรกร
อื่น ๆ

ตาราง ที่ 25 (ต่อ)
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/
พนักงานของรัฐ
-

4.17
4.27
4.14
4.58
4.00
4.23

𝑋̅

-

ธุรกิจส่ วนตัว/
ค้าขาย
-0.10
0.13
-

0.03

พนักงานบริ ษทั เอกชน

-.31*
-.44*
-

-.41*

รับจ้าง

0.27
0.14
0.58
-

0.17

เกษตรกร

0.04
-0.09
.35*
-0.23
-

-0.06

อื่น ๆ
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73
จากตารางที่ 25 เปรี ยบเทียบรายคู่ของความพึงพอใจผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จาแนกตามอาชีพ
ด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก พบว่า รายคู่รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ พนักงานของรัฐ
และพนักงานบริ ษทั เอกชน รายคู่ธุรกิจส่ วนตัว/ ค้าขาย พนักงานบริ ษทั เอกชนและรับจ้าง รายคู่
รับจ้าง เกษตรกร และอื่น ๆ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ด้านบุคลากร พบว่า รายคู่รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ พนักงานของรัฐ ธุ รกิจส่ วนตัว/ ค้าขาย
พนักงานบริ ษทั เอกชน และรับจ้าง รายคูธ่ ุ รกิจส่ วนตัว/ ค้าขายและพนักงานบริ ษทั เอกชน รายคู่
รับจ้างและอื่น ๆ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ด้านอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย พบว่า รายคู่รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/
พนักงานของรัฐ ธุ รกิจส่ วนตัว/ ค้าขาย พนักงานบริ ษทั เอกชน และรับจ้าง และเกษตรกร อื่น ๆ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสู ตร พบว่า รายคู่รับธุ รกิจส่ วนตัว/ ค้าขาย พนักงาน
บริ ษทั เอกชน และรับจ้าง รายคู่รับจ้างและอื่น ๆ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ด้านส่ งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยรายคู่รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ พนักงานของรัฐ
ธุ รกิจส่ วนตัว/ ค้าขาย พนักงานบริ ษทั เอกชน และรับจ้าง รายคู่รับจ้างและอื่น ๆ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ

ด้านอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย

การดาเนินงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก

ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001 - 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,000 บาทขึ้นไป
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001 - 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,000 บาทขึ้นไป

อาชีพ
4.36
4.33
4.51
4.23
3.95
4.59
4.48
4.35
4.62
4.43
4.07
4.69

𝑋̅
-

ต่ากว่า 5,000 บาท

5,001 - 10,000
บาท
0.03
0.13
-

10,001 – 15,000
บาท
-0.15
-0.18
-0.14
-0.27*
-

15,001 – 20,000
บาท
0.13
0.10
0.28*
0.05
-0.08
0.19
-

20,001 – 25,000
บาท
0.41
0.38
0.56*
0.28
0.41
0.28
0.55*
0.36
-

25,000 บาท
ขึ้นไป
-0.23
-0.26
-0.08
-0.36*
-0.64*
-0.21
-0.34*
-0.07
-0.26
-0.62*
-

ตารางที่ ่ 26 เปรี ยบเทียบรายคู่ของความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ตารางที
รี รายด้าน จาแนกตามรายได้
ชลบุรี รายด้านชลบุ
จาแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนเฉลี่ยต่อเดือน
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ด้านส่ งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย

ด้านการมีส่วนร่ วมและ
การสนับสนุนจากทุกภาคส่ วน

การดาเนินงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร

ตารางที่ 26 (ต่อ)

ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001 - 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,000 บาทขึ้นไป
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001 - 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,000 บาทขึ้นไป
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001 - 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,000 บาทขึ้นไป

อาชีพ
4.46
4.13
4.43
4.28
4.00
4.67
4.38
3.72
4.11
3.87
3.86
4.62
4.46
4.23
4.42
4.11
3.86
4.64

𝑋̅
-

ต่ากว่า 5,000 บาท

5,001 - 10,000
บาท
.33*
.66*
0.23
-

10,001 – 15,000
บาท
0.03
-.30*
0.27
-.39*
0.04
-0.19
-

15,001 – 20,000
บาท
0.18
-0.15
0.15
.51*
-0.15
0.24
.35*
0.12
.31*
-

20,001 – 25,000
บาท
0.46
0.13
0.43
0.28
0.52
-0.14
0.25
0.01
.60*
0.37
.56*
0.25
-

25,000 บาท
ขึ้นไป
-0.21
-.54*
-0.24
-.39*
-.67*
-0.24
-.90*
-.51*
-.75*
-.76*
-0.18
-.41*
-0.22
-.53*
-.78*
-

75

56

75

76

จากตารางที่ 26 เปรี ยบเทียบรายคู่ของความพึงพอใจผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จาแนกตามรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก พบว่า 10,001 – 15,000 บาท 15,001 – 20,000
บาท และ 20,001 – 25,000 บาท รายคู่ 15,001 – 20,000 บาท 20,001 – 25,000 บาท และ 25,000
บาทขึ้นไปแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ด้านอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย พบว่า รายคู่ 5,001 - 10,000 บาท
และ 10,001 – 15,000 บาท 25,000 บาทขึ้นไป รายคู่ 10,001 – 15,000 บาท และ 20,001 – 25,000
บาท รายคู่ 20,001 – 25,000 บาท และ 25,000 บาทขึ้นไป แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสู ตร พบว่า ต่ากว่า 5,000 บาท และ 10,001 – 15,000
บาท รายคู่ 5,001 - 10,000 บาท และ 10,001 – 15,000 บาท 25,000 บาทขึ้นไป รายคู่ 15,001 –
20,000 บาท 20,001 – 25,000 บาท และ 25,000 บาทขึ้นไป แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ด้านการมีส่วนร่ วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่ วน พบว่า รายคู่ต่ากว่า 5,000 บาท และ
5,001 - 10,000 บาท 15,001 – 20,000 บาท รายคู่ 5,001 - 10,000 บาท และ 25,000 บาทขึ้นไป รายคู่
10,001 – 15,000 บาท 15,001 – 20,000 บาท 20,001 – 25,000 บาท และ 25,000 บาทขึ้นไป
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ด้านส่ งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบว่า รายคู่ต่ากว่า 5,000 บาท และ 15,001 –
20,000 บาท 20,001 – 25,000 บาท รายคู่ 5,001 - 10,000 บาท และ 25,000 บาทขึ้นไป รายคู่
10,001 – 15,000 บาท และ15,001 – 20,000 บาท 20,001 – 25,000 บาท รายคู่ 15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท และ 25,000 บาทขึ้นไป แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา และเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของ
ผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี โดยจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผูป้ กครองนักเรี ยน ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปี การศึกษา 2563 จานวน 330 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่ มประชากรจาก
ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้ตวั อย่างจานวน 175 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการ
ดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) การทดสอบค่าที (t-Test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทาการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยเทคนิค LSD

สรุปผล
ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สามารถสรุ ปผล ดังนี้
1. ความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
บ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายด้านแล้ว เรี ยงอันดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้อม
และความปลอดภัย ด้านบุคลากร และด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
1.1 ด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยเรี ยงลาดับ
ค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีมาตรฐานการบริ หารจัดการที่ดี
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการจัดสรรงบประมาณในการส่ งเสริ มสนับสนุนให้เด็กได้รับบริ การที่ดี และ
บุคลากรของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีความรู ้ มีประสิ ทธิภาพ พร้อมที่จะปฏิบตั ิงานด้วยความเต็มใจ
1.2 ด้านบุคลากร อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
3 อันดับแรก ได้แก่ หัวหน้าศูนย์มีการบริ หารงานที่มีความรับผิดชอบในการดูแลบุคลากรในศูนย์
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พัฒนาเด็กเล็ก ผูป้ ระกอบอาหารมีการประกอบอาหารให้ถูกสุ ขลักษณะอนามัยตามหลักโภชนาการ
และครู ผดู ้ ูแลเด็ก และผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก มีศกั ยภาพในการอบรมเลี้ยงดูเด็กได้เป็ นอย่างดี
1.3 ด้านอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้อมละความปลอดภัย อยูใ่ นระดับมากที่สุดโดย
เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ อาคาร สถานที่ และสิ่ งแวดล้อมของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีความปลอดภัย สภาพแวดล้อมของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีความเหมาะสม และ
ห้องเรี ยน อุปกรณ์เครื่ องใช้สาหรับเด็กมีความสะอาดเหมาะสม และสภาพแวดล้อมภายในอาคาร
มีแสงสว่างเพียงพอ
1.4 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสู ตร อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยเรี ยงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ เด็กเล็กมีคุณธรรม และจริ ยธรรม สามารถอยูร่ ่ วมกับ
ผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข เด็กเล็กมีพฒั นาการทางด้านร่ างกายที่ดี และศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการสร้าง
เสริ มประสบการณ์การเรี ยนรู ้
1.5 ด้านการมีส่วนร่ วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่ วน อยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผูป้ กครองหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่ วน
มีส่วนร่ วมในการประเมินศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ผูป้ กครองหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่ วนมี
ส่ วนร่ วมในการวางแผนและการจัดการศึกษา และผูป้ กครองหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่ วน
มีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นภายในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
1.6 ด้านส่ งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยเรี ยงลาดับ
ค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีความสามัคคี ร่ วมมือร่ วมใจใน
การปฏิบตั ิงาน ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาและศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการกาหนดภารกิจหน้าที่ที่สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงาน
2. ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองที่มีต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2.1 ผูป้ กครองที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสู ตร
2.2 ผูป้ กครองที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ

79
2.3 ผูป้ กครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
2.4 ผูป้ กครองที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้านอาคาร สถานที่
สิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสู ตร และด้านส่ งเสริ มเครื อข่าย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
2.5 ผูป้ กครองที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ด้านอาคาร สถานที่
สิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสู ตร ด้านการมีส่วนร่ วมและ
การสนับสนุนจากทุกภาคส่ วน และด้านส่ งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สามารถอภิปรายผลประเด็นสาคัญ
ดังนี้
1. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา
รายด้าน โดยเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านอาคาร สถานที่
สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านบุคลากร ด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ด้านวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสู ตร ด้านส่ งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และในระดับมาก ได้แก่
ด้านการมีส่วนร่ วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่ วน ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ตั้งอยูใ่ นพื้นที่การดูแลของเทศบาลเมืองบ้านสวน ส่ งผลให้มีการสนับสนุนงบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคาร สิ่ งปลูกสร้างอื่น ๆ การปรับปรุ งพื้นที่ การปรับปรุ งอาคารเรี ยน ได้รวดเร็ วและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูป้ กครองได้ ครู และบุคลากรมีความรู ้ความสามารถตรงตามลักษณะ
งานที่รับผิดชอบ มีการจัดการเรี ยนการสอนที่เป็ นไปตามหลักสู ตรการศึกษา เด็กนักเรี ยนมีพฒั นาการ
สมวัย ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่ างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เมื่อวิเคราะห์
ข้อมูลเป็ นรายด้าน และรายข้อสรุ ปผลได้ดงั นี้
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1.1 ด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อ
การดาเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบประเด็นศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีมาตรฐานการบริ หารจัดการ
ที่ดีเป็ นอันดับแรก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองบ้านสวนได้มีนโยบาย
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผูป้ กครอง เป็ นที่ยอมรับของชุมชน มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เด็กนักเรี ยนได้รับการบริ การที่ดี การเรี ยนการสอนที่ทนั สมัยและเหมาะสม
กับวัย
1.2 ด้านบุคลากร พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนิ นงานของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี อยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบประเด็นหัวหน้าศูนย์มีการบริ หารงานที่มีความรับผิดชอบในการดูแลบุคลากรใน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเป็ นอันดับแรก หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีความพร้อม ครู และผูด้ ูแลเด็ก
มีความรู ้ ความสามารถ ในการสอนและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ รวมถึง
การคัดสรรผูป้ ระกอบการด้านอาหารที่เข้ามารับผิดชอบดูแลอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรี ยน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ผูบ้ ริ หารให้ความสนใจและเอาใจใส่ ในส่ วนของคุณภาพและถูกหลักอนามัย
สาหรับเด็ก
1.3 ด้านอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย พบว่า ความพึงพอใจของ
ผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี อยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบประเด็นอาคาร สถานที่ และสิ่ งแวดล้อม
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีความปลอดภัยเป็ นอันดับแรก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่าผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคลากรศูนย์พฒั นาเด็กเล็กให้ความสาคัญ ด้านอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย โดย
คานึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็ นสาคัญ ประกอบกับต้องมีแสงสว่างเพียงพอ อากาศมีความ
ปลอดโปร่ ง ทั้งในห้องเรี ยนและพื้นที่โดยรอบอาคาร การรักษาความสะอาดในพื้นที่รับผิดชอบ
1.4 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสู ตร พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อ
การดาเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบประเด็นเด็กเล็กมีคุณธรรม และจริ ยธรรม สามารถอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ขเป็ นอันดับแรก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า งานวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสู ตรถือว่า เป็ นหน้าที่หลักของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ สอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรม ที่จะสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข ส่ งเสริ มการ
สร้างประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้ การใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรี ยนการสอน
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1.5 ด้านส่ งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครอง
ต่อการดาเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
อยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบประเด็นศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีความสามัคคี ร่ วมมือ
ร่ วมใจในการปฏิบตั ิงานเป็ นอันดับแรก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ครู ผูด้ ูแลเด็ก
และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เปิ ดโอกาส
ให้ทุกกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมการพัฒนาเด็กเล็กและจัดให้ศูนย์พฒั นา เด็กเล็กเป็ นแหล่งแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ทางด้านนการพัฒนาเด็กเล็ก มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานพัฒนาเด็กเล็ก
โดยให้ทุกฝ่ าย อาทิ ประชาชน ภาคีเครื อข่าย และชุมชนมีส่วนร่ วมอย่างต่อเนื่ อง
1.6 ด้านการมีส่วนร่ วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่ วน พบว่า ความพึงพอใจของ
ผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรีอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบประเด็นผูป้ กครองหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาค
ส่ วนมีส่วนร่ วมในการประเมินศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเป็ นอันดับแรก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กได้เปิ ดโอกาสให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมการพัฒนา รับรู ้ แก้ไข ปรับปรุ งปั ญหาต่าง ๆ ภายใน
ศูนย์อยูต่ ลอดรวมถึงมีการจัดประชุมชี้แจงปั ญหาและอุปสรรคการดาเนินงานมีการประสานความ
ร่ วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธวัชชัย สี มาพล (2558) ได้ศึกษา
ความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตาบลพนานิคม อาเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง พบว่าด้านส่ งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของวิดารัตน์ เจริ ญรู ป (2558) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อ
การดาเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่า ด้านส่ งเสริ ม
เครื อข่ายการพัฒนา เด็กปฐมวัยโดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผูว้ ิจยั มีประเด็นที่จะนามาอภิปราย ดังนี้
2.1 ความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จาแนกตามเพศ โดยรวมและด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสู ตร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า ผูป้ กครองเพศหญิงใช้
เวลาอยูก่ บั เด็กเล็กมากกว่าเพศชาย อาจทาให้เห็นพัฒนาการของบุตรหลานตลอดช่วงเวลา ต่างจาก
ผูป้ กครองเพศชาย ที่ใช้อาจจะใช้เวลาติดตามพัฒนาการด้านวิชาการของบุตรหลานน้อยกว่า
การดาเนิ นกิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอนที่มีความเหมาะสมกับเด็ก เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และ
เด็กเล็กมีพฒั นาการทางด้านร่ างกายและสติปัญญาที่ดี จึงส่ งผลให้ผปู ้ กครองเพศชายมีความพึงพอใจ
ด้านวิชาการและกิจกรรม ตามหลักสู ตรมากกว่าเพศหญิง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรรณา เพ็งศรี
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(2556) ได้ศึกษาระดับความความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบ้านต๋ อมตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จาแนก
ตามเพศ โดยภาพรวมมีระดับความความพึงพอใจแตกต่างกัน
2.2 ความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จาแนกตามอายุ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ทั้งนี้ เนื่ องจากผูป้ กครองส่ วนใหญ่ถึงแจะมีอายุที่ต่างกัน แต่ตอ้ งการให้
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวนมีการบริ หารจัดการที่เหมาะสม โดยสามารถอบรมเลี้ยงดู
บุตรหลานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ดวงรัตน์ เรื องอุไร (2555)
ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครอง ผูน้ าชุมชนและบุคลากรต่อการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กของเทศบาลตาบลเกล็ดแก้ว อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี จาแนกตามอายุ โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และงานวิจยั ของ จันทิมา ประกอบเกื้อ (2560) ได้ศึกษา
ความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการบริ หารงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านเนิ นสาราญ สังกัด
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแกลง จังหวัดระยอง จาแนกตามอายุ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
2.3 ความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เทศบาล
เมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จาแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูป้ กครองนักเรี ยนของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านสวน มีระดับการศึกษา ความรู ้ วุฒิภาวะความเข้าใจในการบริ หารงานของศูนย์
และผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครอง ชุ มชน และหน่วยงานต่าง ๆ ร่ วมมือกันในการจัดหาสิ่ งอานวยความสะดวก
ความปลอดภัย งบประมาณในการสนับสนุน เข้ามาช่วยในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้ง
ปัจจุบนั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กได้เล็งเห็นถึง ความสาคัญของการให้ผปู ้ กครองเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
จัดการศึกษา ทาให้ผปู ้ กครองเข้าใจถึงปั ญหา และร่ วมกันพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น ผูป้ กครองมีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของประภาพร เรื องรักษา (2560) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองที่มีต่อการจัด
การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว จังหวัด
จันทบุรี จาแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และ
งานวิจยั ของ วิดารัตน์ เจริ ญรู ป (2558) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรี ยนต่อการ
ดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีโดยจาแนกตามวุฒิการศึกษา
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิต
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2.4 ความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เทศบาล
เมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จาแนกตามอาชีพ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าผูป้ กครองที่มีอาชีพต่างกันก็คาดหวังให้บุตรหลาน
ของตน มีพฒั นาการทางการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย รวมถึงมีพฒั นาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านร่ างกาย ด้านอารมณ์ - จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา และการจัด สื่ อการเรี ยนการสอน
ที่ทนั สมัยและเหมาะสมกับวัย การได้รับการดูแลจากศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ในระดับที่ผปู ้ กครอง
ต้องการหรื อในระดับที่พึงพอใจ ยกเว้นด้านการมีส่วนร่ วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่ วน
ที่ความพึงพอใจของผูป้ กครอง แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า
ผูป้ กครองในทุกอาชีพได้เข้ามีส่วนร่ วมในกิจกรรมหรื อโครงการต่าง ๆ ที่ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการ
ดาเนินการ เพราะการจัดกิจกรรมของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน จะดาเนิ นกิจกรรม
ในหยุดราชการ เพื่ออานวยความสะดวกและจัดช่วงเวลาที่ผปู ้ กครองสามารถมาเข้าร่ วมกิจกรรมได้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สายสุ นีย ์ เล่าเปี่ ยม (2556) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองเด็กเล็ก
ต่อการบริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลคลองใหญ่ จังหวัดจันทบุรี โดยจาแนกตามอาชีพ
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จันทิมา ประกอบเกื้อ
(2560) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการบริ หารงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านเนิน
สาราญ สังกัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลแกลง จังหวัดระยอง จาแนกตามอาชีพ โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
2.5 ความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เทศบาล
เมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่าผูป้ กครองที่มีรายได้เฉลี่ยนต่อเดือนที่
ต่างกันย่อมมีแรงสนับสนุนที่ต่างกัน การเข้ามามีส่วนร่ วมกบัศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ทั้งในด้านการ
บริ หารงาน การดาเนิ นงาน และสนับสนุนงานในด้านต่าง ๆ ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กย่อมต่างกันด้วย
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธวัชชัย สี มาพล (2558) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อ
การดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตาบลพนานิคม อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จาแนกตาม
รายได้ โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และงานวิจยั ของสุ รียว์ ลั ย์
ธาดาวรวิทย์ (2555) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางพระ อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจาแนกตามระดับ
รายได้ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
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ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาความพึงพอใจองผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้สามารถสรุ ปเป็ นข้อเสนอแนะ
โดยแยกเป็ นรายด้าน ดังต่อไปนี้
1. ด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวนควรพัฒนาศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กในด้านต่าง ๆ ที่ตอ้ งการมาตรฐานในระดับที่สูงขึ้น การจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น และ
การให้บุคลากรศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
2. ด้านบุคลากร ในการจัดสรรบุคลากรปฏิบตั ิงาน ควรให้ตรงตามตาแหน่ง และ
คุณลักษณะของงาน เพื่อประสิ ทธิภาพในการทางาน และประโยชน์สูงสุ ด
3. ด้านอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัย ควรจัดพื้นที่สนามเด็กเล่น และ
พื้นที่เอนกประสงค์กลางแจ้งให้เป็ นสัดส่ วน เพื่อความปลอดภัย
4. ด้านวิชาการ และกิ จกรรมตามหลักสู ตร ควรจัดกิ จกรรมที่ หลากหลายเพื่อส่ งเสริ ม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ให้เด็กได้ลงมือปฏิบตั ิ คิด ทดลอง โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
5. ด้า นการมี ส่ วนร่ วม และการสนับ สนุ นจากทุ ก ภาคส่ วน ควรเปิ ดโอกาสให้ ชุ ม ชน
ผูป้ กครอง มีส่วนร่ วมในการจัดทาหลักสู ตร และมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการดาเนิ นงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
6. ด้านส่ งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือ ในการ
พัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กให้มีศกั ยภาพในการพัฒนาเด็กและกาหนดภารกิจหน้าที่ ให้สอดคล้องกับ
การปฏิบตั ิงาน

ข้ อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรี ยนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัยที่มีประสิ ทธิภาพ
2. ควรศึกษาความต้องการ และความคาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อการดาเนิ นงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
3. ควรศึกษาปั ญหาและแนวทางแก้ไขการดาเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ตามความ
คิดเห็นของครู ผูด้ ูแลเด็กและบุคลากรของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
เรื่ อง ความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
.....................................................
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการดาเนินงาน
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในการศึกษาตาม
หลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
2. ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็ นความลับ นาเสนอแต่ในภาพรวมเท่านั้น โดยไม่มีการระบุ
ข้อมูลที่ทาให้สามารถระบุถึงตัวตนของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ได้ และข้อมูลจะเก็บไว้เป็ นระยะเวลา
หนึ่งปี หลังจากนั้นข้อมูลแบบสอบถามทั้งหมดจะถูกลบทิ้งใน E-Mail หลังจากการเผยแพร่
ผลการวิจยั เสร็ จสมบูรณ์
3. กรุ ณาตอบแบบสอบถามทุกข้อ ตามความเป็ นจริ งเพื่อความถูกต้องของผลการศึกษา
4. แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของของผูป้ กครองต่อการดาเนินงาน
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเงืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
5. ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม

ชลลดา ศิริวรรณ
นิสิตปริ ญญาโทหลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับข้อมูลส่ วนตัวของท่านมากที่สุด
1. เพศ
 ชาย
 เพศทางเลือก

 หญิง

2. อายุ
 18 - 20 ปี
 31- 40 ปี
 50 ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
 ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
 ปวส./อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
 สู งกว่าปริ ญญาตรี

 21 - 30 ปี
 41 - 50 ปี

 ม.6 / ปวช. หรื อเทียบเท่า
 ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า

4. อาชีพ
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ พนักงานของรัฐ
 พนักงานบริ ษทั เอกชน
 เกษตรกร
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 ต่ ากว่า 5,000 บาท
 10,001 – 15,000 บาท
 20,001 – 25,000 บาท

 ธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
 รับจ้าง
 อื่น ๆ

 5,001 - 10,000 บาท
 15,001 – 20,000 บาท
 25,000 บาทขึ้นไป
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผูป้ กครองที่มีต่อการดาเนินงานของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน
คาชี้แจง โปรดอ่านข้อความแต่ละข้ออย่างละเอียด แล้วกรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับ
ความพึงพอใจของท่านมากที่สุด

ข้ อที่

รายการ

1. ด้ านการบริหารจัดการศู นย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
1.1 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของผูป้ กครอง
1.2 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีคุณภาพและมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับได้
1.3 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีมาตรฐานการบริ หารจัดการที่ดี
1.4 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริ มสนับสนุน
ให้เด็กได้รับบริ การที่ดี
1.5 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีสื่อการเรี ยนการสอน อุปกรณ์การเรี ยนที่
สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ของเด็ก
1.6 บุคลากรของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีความรู ้ มีประสิ ทธิภาพ พร้อมที่จะ
ปฏิบตั ิงานด้วยความเต็มใจ
2. ด้ านบุคลากร
2.1 หัวหน้าศูนย์มีการบริ หารงานที่มีความรับผิดชอบในการดูแลบุคลากร
ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2.2 หัวหน้าศูนย์มีการดาเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนที่วางไว้
2.3 ครู ผดู ้ ูแลเด็ก และผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก มีศกั ยภาพในการอบรมเลี้ยงดูเด็กได้
เป็ นอย่างดี
2.4 ครู ผดู ้ ูแลเด็ก และผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก มีการส่งเสริ มพัฒนาการสาหรับ
เด็กได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2.5 ครู ผดู ้ ูแลเด็กและผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก มีการเสริ มสร้างพัฒนาการได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย
2.6 ครู ผดู ้ ูแลเด็ก และผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก มีการเรี ยนการสอน
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และใส่ใจเด็กเป็ นอย่างดี

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)
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ข้ อที่
2.7

รายการ

ผูป้ ระกอบอาหารมีการประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะอนามัยตามหลัก
โภชนาการ
2.8 ธุรการ/ การเงิน มีการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ด้ านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้ อม และความปลอดภัย
3.1 อาคาร สถานที่ และสิ่ งแวดล้อมของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
มีความปลอดภัย
3.2 สภาพแวดล้อมของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีความเหมาะสม
3.3 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีพ้นื ที่สาหรับการเล่นและพัฒนาเด็ก
3.4 ห้องเรี ยนและอุปกรณ์เครื่ องใช้สาหรับเด็กมีความสะอาดเหมาะสม
3.5 สถานที่รับประทานอาหารมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ
3.6 สภาพแวดล้อมภายในอาคารมีแสงสว่างเพียงพอ
4. ด้ านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสู ตร
4.1 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการจัดการเรี ยนการสอนได้เหมาะสมกับเด็ก
4.2 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
4.3 เด็กเล็กมีคุณธรรม และจริ ยธรรม สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี
ความสุข
4.4 เด็กเล็กมีพฒั นาการทางด้านร่ างกายที่ดี
4.5 เด็กเล็กมีพฒั นาการทางสติปัญญาที่ดี
4.6 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการส่งเสริ มการใช้สื่อและนวัตกรรม
ในการจัดการเรี ยนการสอน
4.7 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการสร้างเสริ มประสบการณ์การเรี ยนรู ้
5. ด้ านการมีส่วนร่ วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่ วน
5.1 ผูป้ กครองหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วมในการวางแผน
และการจัดการศึกษา
5.2 ผูป้ กครองหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วม
ในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นภายในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
5.3 ผูป้ กครองหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วม
ในการประเมินศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)
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ข้ อที่

รายการ

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

6. ด้ านมาตรฐานด้ านส่ งเสริมเครื อข่ ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6.1 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีความสามัคคี ร่ วมมือร่ วมใจ
ในการปฏิบตั ิงาน
6.2 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการทางาน
6.3 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
6.4 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการกาหนดภารกิจหน้าที่ที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบตั ิงาน
6.5 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการจัดประชุมชี้แจงการประเมินปั ญหาและ
อุปสรรคในการทางาน
6.6 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง รับรู ้ แก้ไข ปรับปรุ ง
และพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
**ขอขอบคุณทุกท่านในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้**

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)

ประว ัติย่ อของผู ้วิจัย

ประวัติย่อของผู้วจิ ัย
นางสาวชลลดา ศิริวรรณ
25 สิ งหาคม 2524
จังหวัดฉะเชิงเทรา
271/112 หมู่ 4 ตาบลบ้านสวน
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
ตาแหน่ งและประวัติการ นักวิชาการศึกษา
กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี
ทางาน
2546 การศึกษาบัณฑิต (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการศึกษา
2549 บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่ อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

