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คือโรงเรียนอนุบาลควรพัฒนาสภาพหองเรียนใหถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัย ตามเกณฑมาตรฐาน
ของสาธารณสุข
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Abstract
The objectives of this study were to study the performance of kindergarten

establishment in the area of Ban Khor sub-district administrative organization (SAO),
satisfaction on the afore-mentioned performance, and problems including
suggestions. The populations consisted of four administrators who were politically
elected, six administrators who were permanent officials, 26 Ban Khor SAO members,
six kindergarten’s board members, 12 child-care teachers/staff, and 22 parents,
totally equal to 76 respondents in the study.  The instrument was a five-rating scale
questionnaire with an assessment applied by CIPP model based on the concept of
Daniel L. Stufflebeam. The statistical treatment was analyzed by frequency,
percentage, mean, and standard deviation. The findings were indicated that the
afore-mentioned six groups of population viewed the performance of kindergarten
establishment under Ban Khor SAO in overall high level. When considered in each
category, the average values were ranked from the most to the least accordingly:
Context, Project Outcome, Input, and Management Process. The six groups of
respondents were highly satisfied due to the opportunity provided to parents and
communities to jointly express their opinions on the kindergarten establishment.
The suggestions revealed that the kindergarten would likely improve the sanitation of
its classroom and safety in relevance to Public Health Standards.
Keywords: Performance, Kindergarten Establishment, Ban Khor Sub-District
Administrative Organization
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บทที่ 1

บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ปจจุบันการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับเด็กทุกคนเพราะเปนการเตรียม
ความพรอมใหกับเด็กท้ังทางดานรางกาย ดานอารมณ-จิตใจ ดานสังคม และทางดานสติปญญากอนท่ี
เด็กจะเขาสูวัยเรียน ท้ังนี้เนื่องจากเด็กเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคายิ่งซึ่งจะตองสืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมและความเปนมนุษยชาติเปนพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ อนาคตของชาติข้ึนอยูกับ
คุณภาพของเด็ก การพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพนั้นวิธีหนึ่งก็คือการใหการศึกษา การจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยนี้เปนการจัดการศึกษาเบื้องตนท่ีพอแมผูปกครองกับหนวยงานของรัฐและเอกชนจะตอง
ดําเนินการจัดใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กเพราะเด็กในวัยนี้สามารถเรียนรูสิ่งตางๆ จาก
สภาพแวดลอมไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นประสบการณท่ีเด็กไดรับจึงมีอิทธิพลและเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญ
ตอการสงเสริมพัฒนาการและความพรอมในทุกๆ ดาน

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจึงไมใชการจัดการศึกษาภาคบังคับ โดยการจัดการศึกษาภาค
บังคับเปนการจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ีหนึ่งเปนตนไป การจัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัยเปนชวงวัยท่ีมีความสําคัญท่ีสุด  โดยนักการศึกษาและนักจิตวิทยามีความคิดเห็นท่ีสอดคลอง
กันวาเด็กวัยแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ เปนวัยท่ีสําคัญตอการวางรากฐานบุคลิกภาพและการพัฒนาสมอง
และการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาและเตรียมความพรอมของเด็กใหเติบโต
เปนมนุษยท่ีสมบูรณ ซึ่งทางสถานศึกษาจะตองมีหนาท่ีสนองภารกิจนี้พรอมท้ังปลูกฝงคุณธรรมและ
จริยธรรมควบคูกันไป ดังนั้นการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจะประสบผลสําเร็จหรือไมนั้นยอมข้ึนอยู
กับกระบวนการจัดการ และการดําเนินการของโรงเรียนท่ีนําหลักสูตรไปปฏิบัติการจัดการศึกษาใน
ระดับนี้จะไมมุงเนนในเรื่องเนื้อหาสาระทางวิชาการแตจะเนนดานการเตรียมความพรอมของเด็ก
เพ่ือท่ีจะรับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนตอไปและในดานการดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับนี้
ก็ตองมีองคประกอบหลายตัวเขามาชวยเพ่ือท่ีจะใหเด็กไดเกิดการเรียนรูไดดีข้ึน อยางเชน ดานการจัด
สภาพแวดลอมของโรงเรียนตั้งแตท่ีตั้งลักษณะอาคารสถานท่ีบริเวณรวมท้ังบรรยากาศ การอยูรวมกัน
ของนักเรียนและครูในชั้นเรียนจะเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งท่ีทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
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การศึกษาในระดับนี้นับวันจะมีความสําคัญท้ังตอเด็กและครอบครัวมากข้ึนเปนลําดับ
โดยเฉพาะในสภาวะท่ีประเทศกําลังมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกดาน ซึ่งสงผลกระทบตอวิถี
ชีวิตของคนในสังคมมากยิ่งข้ึน การอบรมเลี้ยงดูกลอมเกลาเด็กโดยครอบครัวไมอาจกระทําไดดัง
สมัยกอนและกอใหเกิดปญหาในหลายดานตามมา ขณะเดียวกันความจําเปนในการเตรียมประชาชน
เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศเปนสิ่งท่ีตองเรงดําเนินการและจําเปนตองเตรียมการตั้งแตปฐมวัย
เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเหลานั้นไดมีโอกาสเติบโตเปนผูใหญท่ีมีศักยภาพเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศตอไป และหนึ่งในหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในปจจุบันก็คือ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

จากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 สงผลใหมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(9) และมาตรา 17(6) ไดกําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยา  องคการ
บริหารสวนตําบล และองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดานการจัดการศึกษา และมาตรา 30(2) ไดกําหนด
ขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะของรัฐและขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง ตามอํานาจหนาท่ี โดยใหเปนไปตามความพรอมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง ซึ่งตองพิจารณาจากรายได และบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้น จํานวนประชากร คาใชจายในการดําเนินงาน ตลอดจนคุณภาพในการใหบริการท่ีประชาชนจะ
ไดรับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัด
การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม  และความตองการภายใน
ทองถ่ิน และในมาตรา 42 ใหกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และมีหนาท่ีในการประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหสามารถ  จัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษา รวมท้ังการเสนอแนะ การ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

สําหรับ นโยบายดานการศึกษาของ พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีคนปจจุบัน
แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ วันศุกรท่ี 12 กันยายน 2557 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู โดยใหความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพ่ือสรางคุณภาพ
ของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมี
ความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพการเรียนรู โดยเนนการเรียนรู
เพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนท่ี ลดความเหลื่อมลา และพัฒนากําลังคนใหเปนท่ีตองการเหมาะสมกับพ้ืนท่ี
ท้ังในดานการเกษตรอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ  และใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
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องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนท่ัวไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และ
รวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษาเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามศักยภาพและความพรอม โดยใหสถานศึกษา
สามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวข้ึน  พัฒนาคนทุกชวงวัยโดย
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหสามารถมีความรูและทักษะใหมท่ีสามารถประกอบอาชีพได
หลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับ
ภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนท้ังในดาน
ความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหาการรับฟงความเห็นผูอ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเก่ียวของท้ังในและนอกโรงเรียน  และพัฒนา
ระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรง
ตามวิชาท่ีสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียนการสอนเพ่ือเปน
เครื่องมือชวยครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะทอนประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ

องคการบริหารสวนตําบลบานขอ ตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ในฐานะ
เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ท่ีไดดําเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามภารกิจ อํานาจหนาท่ีพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 67 (5) สงเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือใหบริการดานการศึกษาแกประชาชนในพ้ืนท่ีจํานวน 13
หมูบาน ซึ่งไดรับการถายโอนภารกิจดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จากกรมพัฒนาชุมชน จํานวน 4 ศูนย
กรมศาสนา จํานวน 1 ศูนย รวม 5 ศูนย และดําเนินการรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ังหมด ภายใตชื่อ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานขอ ตามประกาศ ณ 13 มีนาคม 2551 ท้ังนี้เพ่ือให
เด็กไดรับการเตรียมความพรอมอยางถูกตองและไดรับการสงเสริมพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ไดมี
การเปดสอนในระดับปฐมวัย โดยรับเด็กนักเรียนตั้งแตอายุ 2- 5 ป เปนชวงวัยท่ีเนนการจัดการศึกษา
แบบเตรียมความพรอม เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย ท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจสังคม และ
สติปญญา และใหเด็กอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตามหลักสูตรปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ
และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

องคการบริหารสวนตําบลบานขอ มีสวนสําคัญในการติดตามภารกิจการพัฒนาศูนยเด็กให
เกิดประสิทธิภาพ  โดยศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานขอ ไดผานการประเมิน
มาตรฐานการดําเนินงานศูนยเด็กเล็กคุณภาพจากกรมอนามัย ท้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็กดีเดน และยอด
เยี่ยมในระดับอําเภออยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  และในป 2557 ไดผานการประเมินศูนยเด็กเล็ก
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คุณภาพ ยอดเยี่ยมระดับจังหวัด  ท่ีผานมาหลังนักเรียนจบการศึกษาจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลบานขอ  ผูปกครองจะนําเด็กเขาศึกษาตอโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 ในระดับชั้นอนุบาล  ซึ่งเปนโรงเรียนขนาดเล็กและอยูในเขต
พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานขอ หรือไปศึกษาตอโรงเรียนอนุบาลท่ีมีชื่อเสียงในตัวเมืองจังหวัด
ลําปาง  ทําใหเด็กนักเรียนตองนั่งรถตูรับสงในการเดินทางไปโดยใชเวลาในการเดินทางจากตําบลบาน
ขอไปในตัวเมืองลําปาง ประมาณ 45 กิโลเมตร ทําใหเด็กนักเรียนวัยเล็กๆ มีความเหนื่อยลาจากการ
เดินทาง  ไมมีความสุขกับการเรียนตามธรรมชาติของเด็กปฐมวัย  และมีคาใชจายเพ่ิมมากข้ึน
ประกอบกับเด็กนักเรียนท่ีจะจบการศึกษาจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานขอ
ประจําปการศึกษา 2557 มีจํานวน 71 คน  เปนจํานวนนักเรียนคอนขางสูง   จึงเปนเหตุผลให
ผูปกครองสวนใหญ มีความตองการใหองคการบริหารสวนตําบลบานขอ จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลบานขอข้ึนมา เพ่ือสงเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียนในพ้ืนท่ีตอเนื่อง
ในระดับโรงเรียนอนุบาลถือไดวาเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะการศึกษาระดับอนุบาล หรือระดับกอน
ประถมศึกษา มีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาเด็กและการท่ีผูปกครองจะเลือกโรงเรียนอนุบาล
ใหกับลูกหลานควรเปนสิ่งท่ีจะตองคํานึงถึงมากท่ีสุด ซึ่งถือไดวาเปนการวางรากฐานในการพัฒนาเด็ก
ใหเปนไปตามแนวทางท่ีพึงประสงคของชีวิตและเปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคตตอไป เนื่องจาก
การเจริญเติบโตของเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึง 6 ป เปนระยะท่ีสําคัญท่ีสุดของการพัฒนาการ ท้ังดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา และบุคลิกภาพ โดยเปนชวงท่ีเด็กจะมีพัฒนาการอยาง
รวดเร็วในทุกๆดาน

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบานขอ มีอํานาจหนาท่ีประการหนึ่งในการสงเสริมการจัด
การศึกษาในระดับปฐมวัย ไดเล็งเห็นถึงปญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาการศึกษาปฐมวัย จึง
มีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือใหเด็กปฐมวัย สามารถพัฒนาตนเองอยางสมดุลในทุก
ดาน โดยเฉพาะการปลูกฝงใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมสามารถอยูรวมในสังคม ไดอยางมี
ความสุข จึงม ีการเตรียมความพรอมในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล ระดับ 1- 2 ใหเด็กนักเรียนท่ีจะจบ
การศึกษาจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานขอ  ไดรับการตอยอดในการสงเสริม
พัฒนาการอยางตอเนื่อง และเปนสถานศึกษาอีกทางเลือกหนึ่งในการรับบริการทางการศึกษาตอในระดับ
อนุบาล ท้ังนี้ยังชวยใหผูปกครองประหยัดคาใชจายไมตองสงบุตรหลานเขาไปศึกษาตอโรงเรียน
อนุบาลในตัวเมือง  นอกจากนี้ยังเปนการสรางความปลอดภัยและความสะดวกสบายมากกวาการ
เดินทางไปเรียนโรงเรียนท่ีหางไกลชุมชน สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลบานขอ  ไดดําเนินการเตรียมความพรอมในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล  ดังตอไปนี้
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1. การประชุมปรึกษาหารือรวมกันกับผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล
ระหวาง คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานขอ ตัวแทนพระสงฆ ตัวแทนชุมชน และตัวแทน
จากสภาองคการบริหารสวนตําบลบานขอ

2. การประชุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานขอ
3. การประชุมประชาคมผูปกครองจํานวน 120 คน พรอมเก็บแบบสอบถามความตองการ

ของผูปกครองในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานขอเม่ือวันท่ี 9
กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 ไดรับแบบสอบถามคืนกลับมา จํานวน 88 ชุด  โดยผลการตอบแบบสอบถาม
มีผูปกครองจํานวน 62 คน  มีความตองการใหเปดโรงเรียนอนุบาล  คิดเปนรอยละ 70.45 และมี
ผูปกครองจํานวน 26 คน ไมตองการใหเปดโรงเรียนอนุบาล คิดเปนรอยละ 29.54

4. รวบรวมขอมูลเพ่ือขอความเห็นชอบการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลจากสภาองคการบริหาร
สวนตําบลบานขอ  และไดใหความเห็นชอบในการประชุมสมัยสามัญ (สมัยท่ี 1) ครั้งท่ี 1/ 2558
เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2558

5. ดําเนินการประกาศจัดตั้งโรงเรียนอนบุาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอ ตามประกาศ
ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2558
6. เปดทําการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 จํานวน 1 หอง มีจํานวนนักเรียน 22 คน มีครูผูสอน
จํานวน 2 คน

จากขอมูลดังกลาว ทําใหผูวิจัยในฐานะนักวิชาการศึกษา รับผิดชอบงานดานการศึกษา
ปฐมวัย ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเปนประชาชนในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
บานขอ  มีความสนใจในการวิจัยความพรอมในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการบริหารสวน
ตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง  จึงคาดหวังไววาผลท่ีไดรับจากการศึกษาในครั้งนี้จะ
ชวยใหองคการบริหารสวนตําบลบานขอมีความพรอมในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล  ซึ่งจะสงผลดี
โดยตรงตอคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย  และเพ่ือประโยชนใหองคการบริหารสวนตําบลบานขอ
ไดนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือใหเปนโรงเรียนอนุบาลตนแบบตอไป

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.2.1 เพ่ือศึกษาผลการดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล องคการบริหารสวนตําบล

บานขอ
1.2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอผลการดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลองคการ

บริหารสวนตําบลบานขอ
1.2.3 เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลบานขอ
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1.3 คําถามการวิจัย
1.3.1 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในความพรอมในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลบานขอ มีอะไรบาง
1.3.2 ความคิดเห็นของบุคลากรตอความพรอมในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเปนอยางไร

เม่ือจําแนกตามสภาพสวนบุคคลดานเพศ ตําแหนง

1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตเนื้อหา
ในการศึกษาครั้งนี้มุงศึกษา ผลการดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการบริหาร

สวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ใชรูปแบบการประเมิน CIPP Model
ของสตัฟเฟลบีมในดานตอไปนี้

1. Context Evaluation ปจจัยดานบริบทมีความจําเปนตอผลการดําเนินงานการจัดตั้ง
โรงเรียนอนุบาลขององคการบริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

2. Input Evaluation ดานปจจัยนําเขา มีความเหมาะสม หรือความเพียงพอตอผลการ
ดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัด
ลําปาง

3. Process Evaluation การประเมินประสิทธิภาพดานกระบวนการบริการจัดการของผล
การดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัด
ลําปาง

4. Product Evaluation ประเมินดานผลลัพธมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานการจัดตั้ง
โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

1.4.2 ขอบเขตดานระยะเวลา
ผูศึกษาใชระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนกันยายน 2558 ถึง เดือนตุลาคม

2558
1.4.3 ขอบเขตดานพื้นท่ี

สถานท่ีศึกษา คือ  องคการบริหารบริหารสวนตําบลบานขอ  ตําบลบานขอ
อําเภอเมืองปาน  จังหวัดลําปาง

1.4.4 ขอบเขตประชากร
ประชากรท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย คณะผูบริหาร(ท่ีมาจากการเลือกตั้ง) จํานวน

4 คน  ผูบริหาร(ขาราชการประจํา) จํานวน 6 คน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบานขอ
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จํานวน 26 คน คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 6 คน ครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก จํานวน
12 คน  ผูปกครองนักเรียน 22 คน  รวมท้ังสิ้น 76 คน

1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษา ไดนําระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยวาดวยการจัดตั้ง รวม

หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( 2550 : 31-35) และตามทฤษฎี CIPP Model ของสตัฟเฟลบีมใน
การเตรียมความพรอมการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการบริหารสวนตําบลบานขอ และประมวล
เปนกรอบแนวคิดการทําวิจัย ดังแผนภาพตอไปนี้

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม
ขอมูลสวนบุคคล ความคิดเห็นตอผลการดําเนินงาน

การจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล 4 ดาน  คือ
-ผูบริหาร(ท่ีมาจากการเลือกตั้ง) 1. ผลการดําเนินงานดานบริบท
-ผูบริหาร(ขาราชการประจํา) 2. ผลการดําเนินงานดานปจจัย
-สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบานขอ 3. ผลการดําเนินงานดานบริหารจัดการ
-คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4. ผลการดําเนินงานดานผลลัพธ
-ครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก
-ผูปกครองนักเรียน

ภาพ 1.1 กรอบแนวคิดการทําวิจัย

1.6 นิยามศัพทเฉพาะ
โรงเรียนอนุบาล หมายถึง สถานท่ีจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล 1-2 สังกัดองคการ

บริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
ผูบริหาร(ท่ีมาจากการเลือกตั้ง) หมายถึง ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนบุคคลท่ี

ทําหนาท่ีเปนฝายบริหารในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีนายกองคการบริหารสวนตําบลเปน
ผูบริหารสูงสุดขององคการบริหารสวนตําบลบานขอ  บริหารงานภายใตการตรวจสอบและถวงดุลโดย
สภาองคการบริหารสวนตําบลบานขอ ผูบริหารจะทําหนาท่ีบริหารงานภายในขอบเขตตามท่ีกฎหมาย
กําหนด และรับผิดชอบตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบานขอและประชาชนในเขตขององคการ
บริหารสวนตําบลบานขอ
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สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบานขอ  หมายถึง บุคคลท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งของตําบลบานขอ ทําหนาท่ีเปนฝายนิติบัญญัติ ใหความ
เห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานขอ และควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลบานขอใหเปนไปตามกฎหมาย

ผูบริหาร(ขาราชการประจํา) หมายถึง ขาราชการสวนทองถ่ินท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งให
ปฏิบัติราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานขอ  โดยมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลและ
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนหัวหนางาน  การบริหารงานแบงออกเปนหนวยงานตางๆ ตาม
ภาระหนาท่ี  มีหัวหนาแตละสวนรับผิดชอบงานเพ่ือสนองความตองการในพ้ืนท่ี ไดแก  ผูอํานวยการ
กองชาง ผูอํานวยการกองคลัง ผูอํานวยการกองสาธารณสุข หัวหนาสํานักปลัด และหัวหนาสวน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง ผูท่ีไดรับการแตงตั้งจากนายกองคการบริหารสวนตําบล
บานขอ  โดยมีหนาท่ีใหความเห็น ขอเสนอแนะพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา และใหคําแนะนําการ
บริหารงานโรงเรียน 4 ดาน   ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ ดานบุคลากรและดานบริหารงานท่ัวไป

ผูปกครองนักเรียน หมายถึง  ผูปกครองท่ีสงบุตรหลานเขารับการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 1
ชองโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก  หมายถึง ครูท่ีมีหนาท่ีสงเสริมพัฒนาการใหกับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานขอและโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอ
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

ผลการดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล  หมายถึง การบริหารจัดการใหมีการเรียนการ
สอนระดับอนุบาลขององคการบริหารสวนตําบลบานขอ โดยใช CIPP Model ประเมินผลการ
ดําเนินงาน ดานบริบท ดานปจจัย ดานการบริหารจัดการ และดานผลลัพธ

ผลการดําเนินงานดานบริบท หมายถึง การดําเนินงานเตรียม และจัดสภาพแวดลอมท่ีมี
ความจําเปนตอการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการบริหารสวนตําบลบานขอ  อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง

ผลการดําเนินงานดานปจจัย  หมายถึง การดําเนินการจัดปจจัยท่ีเก่ียวกับ บริเวณอาคาร
สภาพหองเรียน หองน้ํา โรงอาหาร  เครื่องมือ สื่อ อุปกรณ ครู นักเรียนและดานงบประมาณ มีความ
เหมาะสมหรือความเพียงพอในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

ผลการดําเนินการดานการบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการโดย
คณะกรรมการสถานศึกษา การบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินงานดานผลลัพธ หมายถึง ความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของในผลการ
ดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลบานขอ  อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
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ผูมีสวนไดเสีย หมายถึง  ประชากร 6 กลุม  ประกอบดวย  ผูบริหาร(ท่ีมาจากการเลือกตัง้)
ผูบริหาร(ขาราชการประจํา) สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบานขอ คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูปกครองนักเรียน และครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก

1.7 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา
1.7.1 ทําใหทราบความกาวหนาของผลการดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการ

บริหารสวนตําบลบานขอ
1.7.2 ไดทราบปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาโรงเรียนอนุบาล

ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบานขอ สามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานได



บทที่ 2

การทบทวนวรรณกรรม

การวิจัยเรื่อง ผลการดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการบริหารสวนตําบล
บานขอ  อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง มีเอกสารท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย ทฤษฎี แนวคิด และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

2.1 แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีการศึกษาปฐมวัย
2.1.2 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของประเทศไทย

2.2 นโยบายในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
2.2.1 นโยบายรัฐบาล
2.2.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
2.2.3 นโยบายกระทรวงมหาดไทย

2.3 เกณฑมาตรฐานการจัดตั้งสถานศึกษาระดับปฐมวัย
2.3.1 เกณฑมาตรฐานการจัดตั้งสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ
2.3.2 หลักเกณฑการกําหนดจํานวนตําแหนงพนักงานครใูนสถานศึกษาของ

กระทรวงมหาดไทย
2.4 แนวคิดในการประเมินสถานศึกษา

2.4.1 การประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
2.4.2 การประเมินผลตามตัวแบบ CIPP Model ของ แดเนียล แอล

สตัฟเฟลบีม (Daneil L.Stufflebeam)
2.5 การจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลบานขอ

2.5.1 สภาพท่ัวไป
2.5.2 โครงสรางการบริหารสถานศึกษาและบทบาทหนาท่ี
2.5.3 ปจจัยรองรับการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอ
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2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
2.6.1 งานวิจัยในประเทศ
2.6.2 งานวิจัยตางประเทศ

2.1 แนวคิดและทฤษฎี ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีการศึกษาปฐมวัย
แนวคิดของนักปรัชญาและนักการศึกษาท่ีเปนพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาปฐมวัยเริ่มมาตั้งแต

สมัยกรีกและโรมัน การจัดการศึกษาในสมัยนั้น จะสะทอนใหเห็นสภาพทางการเมืองและสภาพทาง
สังคมในยคุนั้น เชน กรีกจะมีการจัดการศึกษาท่ีเนนเรื่องการเตรียมบุคคลและพัฒนาคนเพ่ือเปนทหาร
ฝกวินัยดานความกลาหาญ ความรักชาติ ความแข็งแรง การมีไหวพริบ ความอดทนและความสําคัญ
ของอิสรภาพ สวนทางโรมันจะมีแนวการจัดการศึกษาเพ่ือประโยชนในการดํารงชีวิต แนวคิดของนัก
ปรัชญาและนักการศึกษาท่ีสําคัญในอดีตยังคงมีอิทธิพลตอแนวคิดในการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ปจจุบัน การศึกษาแนวคิดของนักปรัชญาและนักการศึกษาเหลานั้นจะชวยใหนักการศึกษาปฐมวัยใน
ปจจุบันเขาใจและไดแนวทางในการจัดประสบการณท่ีเหมาะสมสอดคลองกับความตองการตาม
สภาพการณ แนวคิดท่ีสําคัญของนักปรัชญาและนักการศึกษาท่ีชี้ใหเห็นความสําคัญของเด็กปฐมวัยไว
ดังนี้

พลาโต (Plato 428 – 345 B.C) และอริสโตเติล (Aristotle 384 – 322 B.C) ไดเล็งเห็น
ความสําคัญของเด็กในชวงอายุ 6 ป แรกของชีวิต พลาโต (Plato) เชื่อวารัฐควรเตรียมเด็กตั้งแต
ทารกเพ่ือใหพรอมท่ีจะสนองความตองการของประเทศ สวนอริสโตเติล (Aristotle) เชื่อวาบานและ
โรงเรียนควรมีสวนในการเลี้ยงดูบุตร เขาเชื่อวาเด็กอายุกอน 7 ป ควรไดรับการดูแลท่ีบานโดยแมและ
พยาบาล จากแนวความคิดของนักปรัชญาตาง ๆ จึงเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญตอการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
สมัยตอมา

หลังจากยุคกรีกและโรมันเสื่อมลง การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนตกอยูภายใตการ
ดําเนินการของโบสถ เด็ก ๆ ถูกมองวาเปนผูใหญขนาดเล็ก ดังจะเห็นไดในยุคลาอาณานิคมของ
อเมริกา เด็ก ๆ จะเปนเครื่องมือทางเศรษฐกิจ ปลูกผักและทํางานในโรงงาน เด็กอยูในครอบครัว
ขนาดใหญจะตองถูกเขมงวดในเรื่องระเบียบวินัย การเชื่อฟงคําสั่งอยางเขมงวดและไมมีสิทธิ์แสดง
ความคิดเห็น การลงโทษเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะทําใหเด็กอยูในระเบียบวินัย โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการ
ลงโทษท่ีรุนแรงและทําใหเด็กไดรับความอับอาย

มารติน ลูเธอร (Martin Luther 1483 – 1546) เชื่อวาสถาบันครอบครัวเปนสถาบัน
มูลฐานท่ีสําคัญในการใหการศึกษาแกบุตรโดยการใหการศึกษาแกพอแม ศูนยแมและเด็กบานรับ
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แนวคิดและทฤษฎีของจอหน อาโมส คอมมิวนิอุส (Johann Amos Comennius) จอหน อาโมส
คอมมิวนิอุส มีชีวิตอยูในชวงระยะเวลาระหวางป ค.ศ.1592 – ค.ศ.1670 คอมมิวนิอุสเห็นพองกับ
ความคิดของลูเธอรวา เด็กทุกคนควรมีสิทธิไดรับการศึกษาในโรงเรียนดวยเหตุผลท่ีวาเด็กทุกคนมี
ความเปนมนุษยเทาเทียมกัน ดังนั้น เด็กทุกคนจึงควรไดรับการศึกษาเหมือน ๆ กัน เขาเสนอแนวคิด
ทางการศึกษาวา การศึกษาควรเริ่มตนท่ีบานเพราะแมเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในชวง 6 ป
แรก และในชวงอายุ 6 – 12 ป จึงเริ่มเขาโรงเรียน นอกจากนี้เขายังเชื่อวา “การเลน” เปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาสุขภาพ อารมณ และเปนหนทางในการสรางความเปนจริงใหแกชีวิตของเด็ก ครูท่ีมี
ความสามารถจะทําใหเด็กอยากเรียนโดยไมมีการบังคับใน ดานเนื้อหาการศึกษาควรเปนไปตามลําดับ
ข้ัน ของธรรมชาติ ครูจําเปนตองสังเกตลําดับข้ัน ตอนตามธรรมชาติดังกลาวและจัดการเรียนรู
สําหรับเด็ก เด็กควรไดลงมือปฏิบัติจริง การศึกษาจึงเปนกระบวนการท่ีเริ่มตั้ง แตแรกเกิดและดําเนิน
ตอไปจนตลอดชีวิต แนวความคิดของจอหน อาโมสคอมมิวนิอุส กลายเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของ
แนวความคิดทางการศึกษาของจอหน ดิวอ้ี

ฌอง จาค รุสโซ มีชีวิตอยูในชวงระยะเวลาระหวางป ค.ศ.1712 – ค.ศ.1778 รุสโซไดให
ความสําคัญกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กในชวงวัยแรกของชีวิต โดยชี้ใหเห็นถึงวิธีการเลี้ยงดูเด็กให
ใกลชิดกับธรรมชาติ เขามีความคิดวาหนาท่ีท่ียิ่งใหญของการศึกษาคือการคนใหพบธรรมชาติของ
มนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งธรรมชาติท่ีปรากฏอยูในตัวเด็กและมีการประคับประคองใหมีการดําเนินไป
อยางถูกวิธี รุสโซเนนความสําคัญของเด็กในแงของความเปนมนุษย เขามีความเขาใจในตัวเด็ก มอง
เด็กวามีการเจริญเติบโตอยางเปนข้ันตอนแตละข้ันตอนของพัฒนาการจะมีการเรียงลําดับตอเนื่องกัน
อาจเรียกไดวารุสโซเปนตนกําเนิดของจิตวิทยาเด็ก เขาชี้ใหเห็นวาพัฒนาการของเด็กมี 4 ข้ันตอน
ใน 2 ข้ันตอนแรกจะกลาวถึงการศึกษาในเด็กเล็ก (early childhood education) ในข้ันแรกของ
พัฒนาการจะเปนชวง 5 ป แรกของชีวิต รุสโซมีความคิดเดียวกับเพียเจตและนักการศึกษาสมัยนั้น
ซึ่งตางก็ตระหนักถึงความสําคัญของพัฒนาการทางดานรางกาย ในข้ันท่ีสองของพัฒนาการเริ่มจาก
อายุ 5 – 12 ป เด็กในวัยนี้จะเรียนรูทุกสิ่งทุกอยางจากประสบการณโดยตรงของเขาเองและจากการ
สํารวจจากสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวเขา ซึ่งความคิดนี้ไดเคยมีผูกลาวไวกอนแลวคือคอมมิวนิอุส และยัง
ถูกนํามากลาวซ้ํา โดยเปสตารอสซีและโฟรเบล การศึกษาของรุสโซนั้น จะเริ่มศึกษาจากธรรมชาติของ
เด็ก โดยกลาวเนนวา เด็กไมใชสวนยอของผูใหญ (เด็กไมใชผูใหญตัวเล็ก ๆ) ธรรมชาติใหเด็กเปนเด็ก
กอนท่ีเขาจะเปนผูใหญเด็กควรเติบโตไปตามธรรมชาติ รุสโซแยกรูปแบบและเนื้อหาของการสอนเด็ก
เล็กจากวิธีการท่ีใชกับเด็กโตและผูใหญ อีกท้ัง ยังตระหนักถึงความแตกตางระหวางบุคคลของเด็ก
การจัดการศึกษาจะตองเจริญงอกงามจากความสนใจตามธรรมชาติและความอยากรูอยากเห็นเด็ก
ควรจะเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม จากธรรมชาติ กิจกรรมตาง ๆ จะชวยสนับสนุน
ความสามารถในการใชเหตุผล วิธีการของรุสโซ นี้ไดชื่อวาธรรมชาตินิยม รุสโซเชื่อวาการศึกษาโดย
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ธรรมชาติจะเกิดข้ึน จากสามแหลงดวยกันคือธรรมชาติ ผูคนและสิ่งของ รุสโซ ตระหนักถึงคุณคาของ
การเลนความแตกตางกันของความสนใจและคุณคาในการเลนระหวางเด็กกับผูใหญ การเรียนรูของ
เด็กจะเกิดข้ึน จากประสบการณเทานั้น เด็กจะตองไมไดรับคําสั่ง ท่ีเปนคําพูดทุกชนิด เด็กตองไมได
รับการลงโทษและตองไมถูกขอรองใหกลาวคําขอโทษ เขามีความรูสึกวาการปราบปราม ความทรมาน
และการบีบบังคับเปนการทําลายธรรมชาติของเด็ก ในความคิดของรุสโซ เขามีความเชื่อวา หัวใจของ
การศึกษาคือชีวิตในครอบครัว พอและแมมีบทบาทสําคัญในการเลี้ยงดูและดูแลบุตรของตน รุสโซ
เสนอแนะวาการศึกษาควรสะทอนความดีงามตามธรรมชาติของเด็กและบรรยากาศการเรียนการสอน
ควรยืดหยุนได โดยคํานึงถึงความตองการและความสนใจของเด็กเปนหลัก นอกจากนั้น วัสดุอุปกรณท่ี
ใชในการเรียนการสอนเด็กเล็กควรเปนรูปธรรม (นภเนตร ธรรมบวร, 2551, หนา 7) แนวความคิด
ของรุสโซเปนพ้ืนฐานแนวคิดทางการศึกษาของเปสตาลอสซี่ โฟรเบล มอนเตสซอรีและดิวอ้ี
ซึ่งทําการศึกษาเก่ียวกับเด็กปฐมวัยในระยะตอมา

โจฮัน ไฮนริค เปสตาลอสซี่ มีชีวิตอยูในชวงระยะเวลาระหวางป ค.ศ.1746 – ค.ศ.1827
ไดรับพ้ืนฐานทางความคิดจากรุสโซมาใชในการจัดการศึกษา เขาไดนําเอาความคิดใหม ๆ จากทฤษฎี
ทางการศึกษามาปรับปรุงใชในหองเรียน เปสตารอสซี ศึกษาถึงความไมเทาเทียมกันของเด็กท่ีมีฐานะ
ยากจน เด็กท่ีมีพ้ืนฐานวัฒนธรรมตาง ๆ กันและพยายามหาแนวทางในการชวยเหลือเด็กเหลานั้น
งานของเปสตารอสซี แสดงใหเห็นถึงจุดเริ่มตนของรูปแบบความคิดใหม ๆ เก่ียวกับการจัดโรงเรียน
สาหรับเด็กเล็ก เขาเชื่อวา เด็กแตละคนมีความสามารถ และมีความแตกตางระหวางบุคคลในเรื่อง
ความสนใจ ความตองการ และความสามารถในการเรียนรู เปสตารอสซี่ เปนผูริเริ่มในเรื่องของความ
พรอม นั่นคือไมควรบังคับเด็กให เรียนโดยการทองจํา เด็กจะเกิดการเรียนรูดวยตนเองตาม
ความสามารถแตจะตองใหเวลา และประสบการณตาง ๆ เปสตาลอสซี่มุงเนนความคิดของการจัด
หลักสูตรแบบบูรณาการ ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาเด็กอยางเปนองครวม ซึ่งเปนแนวคิดตางจาก
รุสโซตรงท่ีมุงเนนการสอนเด็กเปนกลุมมากกวาการสอนเด็กเปนรายบุคคล (นภเนตร ธรรมบวร,
2551, หนา 8 – 9)

เฟรดเดอริค วิลเฮลม ออกัส โฟรเบล มีชีวิตอยูในชวงระยะเวลาระหวางป ค.ศ.1782 –
ค.ศ.1852 โฟรเบลเปนนักการศึกษาชาวเยอรมัน ไดศึกษางานของเปสตาลอสซี และวางแนวการจัด
การศึกษาปฐมวัยโดยอาศัยพ้ืนฐานทางความคิดของเปสตาลอสซี โฟรเบล ไดรับการยกยองวาเปน
”บิดาแหงการศึกษาปฐมวัย” เพราะจัดตั้ง โรงเรียนอนุบาลแหงแรกในป ค.ศ.1842 เขาเรียกโรงเรียน
อนุบาลท่ีตั้งข้ึน วา “Kindergarten” ซึ่งแปลวา “สวนเด็ก” โฟรเบลเชื่อวาเด็กทุกคนมีความสามารถ
อยูภายในและจะแสดงออกถาไดรับการสนับสนุน ครูควรจะสงเสริมพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็ก
ใหเจริญข้ึน ดวยการกระตุนใหเกิดความคิดอยางเสรี โดยใชการเลนและกิจกรรมเปนเครื่องมือ การจัด
สภาพแวดลอมในโรงเรียนพยายามจัดใหเปนธรรมชาติมากท่ีสุด ใหเหมือนกับเด็กเลนอยูในสวนไมได
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เปนการมาโรงเรียน เขาจะเนนเรื่องกิจกรรมของเด็ก โฟรเบลพบวาเด็กจะสามารถเรียนไดดีในสังคมท่ี
เขามีความสุขนอกหองเรียน โรงเรียนอนุบาลท่ีดีจึงควรจะมีจุดมุงหมายเฉพาะเพ่ือพัฒนาเด็ก โดย
อาศัยวิธีการในการใหเด็กไดเคลื่อนไหวและแสดงออกจากการเขาสังคมกับเด็กอ่ืน ๆ เปนแนวทางจาก
แนวคิดดังกลาว โฟรเบลตอบสนองความตองการของเด็กโดยคิดเครื่องมือใหเด็กเลนหลายชุด และ
เรียกเครื่องมือนี้วา ชุดของขวัญ (Gifts) และชุดอาชีพ (Occupations) ซึ่ง ออกแบบมาสําหรับ
พัฒนาการเรียนรูโดยการสัมผัส ชุดของขวัญประกอบดวยไหมพรม ไมบล็อก วัสดุจากธรรมชาติ
รูปทรงเรขาคณิต สวนชุดอาชีพจะประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ อันไดแก การปน การตัด การพับ
การรอยลูกปด การเย็บปก กิจกรรมเหลานี้ ไดแสดงใหเห็นความเชื่อของโฟรเบลท่ีวาการศึกษาจะ
เริ่มตนท่ีรูปธรรมและพัฒนาไปสูนามธรรม โฟรเบลกําหนดวาเด็ก ๆ ทุกคนจะตองมีของเลนชุด
เดียวกันกอน ครูแนะนําใหเด็กเลนโดย ทดลองทําพรอม ๆ กัน เม่ือเด็กเขาใจและทําไดบางแลวจึงให
โอกาสเด็กแตละคนคิด ทดลองทําดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง การเลนเครื่องเลนดังกลาว โฟรเบลจะเนน
ระเบียบการเตรียมตัวและ ข้ันตอนในการปฏิบัติ ตลอดจนการเก็บของเลนแตละอยางอยางถูกวิธี
พรอมท้ังกําหนดเวลาของกิจกรรมตาง ๆ ประจําวันไวอยางแนนอน กิจกรรมอ่ืนท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่ง
คือ นิทาน โฟรเบล ไดแตงนิทานสําหรับเด็กเปนเรื่องของสัตวเลี้ยงมีชีวิตและความเปนอยูเหมือนคน
ขณะเดียวกันก็ให เด็ก ๆ รูจักรักธรรมชาติของสัตว โดยการรองเพลงและทาทาเลียนแบบ ซึ่งเด็ก ๆ
ชอบมากและมีความเพลิดเพลินตลอดเวลาท่ีมาอยูในโรงเรียน

มาเรีย มอนเตสซอรี่ มีชีวิตอยูในชวงระยะเวลาระหวางป ค.ศ.1870 – ค.ศ.1952
มาเรียมอนเตสซอรี่เปนแพทยและนักจิตวิทยาชาวอิตาลี เปนอีกผูหนึ่งท่ีวางแนวความคิดในการจัด
การศึกษาใหแกเด็กอนุบาลและเปนท่ียอมรับกันจนถึงปจจุบันเชนเดียวกับโฟรเบล แนวความคิดของ
มอนเตสซอรี่สวนใหญจะเห็นดวยกับหลักการของโฟรเบล แตมีความขัดแยงกันเปนบางเรื่องมอนเตส
ซอรี่ไดคิดหาวิธีการสอนแบบเอกัตบุคคล (Individualized Instruction) โดยใหเสรีภาพแกเด็กในการ
แสวงหาความรู และยังเนนวิธีการจัดสิ่งแวดลอมทางกายภาพและจิตวิทยาท่ีจะชวยในการ
เจริญเติบโตของเด็กจนเด็กสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมได โดยคํานึงถึงพัฒนาการของเด็ก
เปนสําคัญ มุงสงเสริมใหเด็กพัฒนาความสามารถและความสนใจของตนเองอยางเต็มทีปลอยใหเด็กมี
ประสบการณจากสิ่งแวดลอมดวยตนเองและดวยความสมัครใจ โดยยึดหลักความแตกตางระหวาง
บุคคลเปนแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมท่ีเด็กชอบ เพ่ือยั่วยุใหเด็กหาความรูตามความสนใจ โดยครู
เปนผูสังเกตแนะนําชวยเหลือ จัดโปรแกรมการศึกษาใหกับเด็ก แมแตเกาอ้ีของเด็ก มอนเตสซอรี่ก็
ออกแบบใหเล็กเหมาะสมกับความสูงของเด็กและเคลื่อนยายไปมาไดสะดวกตามโอกาสและความ
เหมาะสมของกิจกรรมท่ีเด็กสนใจ นอกจากนี้ เธอยังเชื่อวาความสามารถทางดานสติปญญาของเด็ก
ข้ึนอยูกับการฝกประสาทสัมผัส อุปกรณตาง ๆ ท่ีเธอสรางข้ึนนั้น จึงเปนการฝกประสาทสัมผัสท้ังสิ้น
แนวความคิดของมอนเตสซอรี่ สอดคลองกับแนวความคิดของเพียเจต ซึง่เนนวาการใหเด็กทํากิจกรรม
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เก่ียวกับการเคลื่อนไหวจะเปนพ้ืนฐานเพ่ือวัดผลของพัฒนาการทางสติปญญาหองเรียนของมอนเตส
ซอรี่ ประกอบดวย อุปกรณท่ีเนนใหเด็กพัฒนาประสาทสัมผัสและการเรียนรูมโนทัศน สื่อการสอนจะ
วางไวในท่ีท่ีเด็กจะหยิบมาใชไดอยางระมัดระวัง และใชไดอยางอิสระ สื่อเหลานี้จะถูกแบงตามระดับ
ความสามารถ จากสิ่งท่ีเรียนรูแลวไปยังสิ่งท่ียังไมรูจากรูปธรรมไปหานามธรรม การสอนมโนทัศนก็จะ
แยกเปนอิสระจากกัน เพ่ือปองกันการสับสนเชน เม่ือเรียนเรื่องรูปราง (Shape) สื่อจะตองอยูใน
ลักษณะท่ีเนนใหสนใจเฉพาะรูปรางอยางเดียวโดยจะออกแบบใหเด็กวัดผลและแกไขขอผิดพลาดของ
ตนเองไดหลักการพ้ืนฐานของหองเรียนของมอนเตสซอรี่ คือ เด็กเรียนรูจากประสบการณตรง
เด็กเรียนโดยการสังเกตและปฏิบัติ การฝกประสบการณชีวิต เชน การติดกระดุม รูดซิป การตัด การ
ขัดถู และการทําสวน ชวยใหเด็กรูจักชวยเหลือตัวเอง รูจักการอนุรกัษสิ่งแวดลอม ซึ่งจะมีประโยชนใน
ชีวิตในอนาคต มอนเตสซอรี่ใหความสําคัญกับสื่อการเรียนมาก เพราะเขาเชื่อวาสื่อการเรียนชวยให
เด็กฝกประสาทสัมผัส ฝกการแยกขนาด รูปราง สี พ้ืน ผิว เสียง อุณหภูมิ ตลอดจนการเรียน เขียน
อาน และเลข กิจกรรมจะจัดใหเด็กฝกเปนรายบุคคลมากกวาเปนรายกลุม เด็ก ๆจะไดรับอนุญาตให
เคลื่อนไหวอยางอิสระ และเลือกกิจกรรมของตนเอง ถึงแมวาจะไมมีการเนนเรื่องพัฒนาการทางดาน
สังคมและอารมณ แตครูผูสอนก็มีความเชื่อวาเด็กจะพัฒนาความรูสึกท่ีดี เก่ียวกับตนเอง ในขณะท่ี
เด็กพัฒนาความสามารถในการเรียน การจัดสิ่งแวดลอมโรงเรียนอนุบาลของมอนเตสซอรี่ คํานึงการ
จัดดวยหลักการเดียวกับ โฟรเบล โดยการจัดสิ่งแวดลอมในบริเวณโรงเรียนดวยธรรมชาติ มีสนามให
เด็กไดวิ่งเลน เพ่ือออกกาลังกาย มีเครื่องเลนสนามใหเด็กไดปนปาย หอยโหน ฯลฯ ใหเด็ก ๆ ไดเลือก
เลนตามความพอใจ ฝกฝนใหเด็กทําสวนครัว เลี้ยงสัตว ปลูกดอกไม รดน้ํา ตนไม พรวนดิน ตามความ
พอใจความสนใจและความรัก เนื่องจากมอนเตสซอรี่เปนแพทยจึงเนนถึงสุขภาพอนามัยของเด็กเปน
เรื่องสําคัญ จัดใหมีการตรวจสุขภาพ วัดสวนสูง รอบอก รอบแขน รอบศีรษะ ชั่งน้ําหนักอยางนอย
เดือนละครั้ง เพ่ือศึกษาความเจริญเติบโต นอกจากนั้น ยังสงเสริมใหเด็กมีกิจกรรมอันเปนนิสัยท่ีดีท้ัง
การรับประทาน การขับถาย การพักผอน

จอหน ดิวอ้ี มีชีวิตอยูในชวงระยะเวลาระหวางป ค.ศ.1859 – ค.ศ.1952 ดิวอ้ี เปนนักปฏิรูป
การศึกษาชาวอเมริกันไดปฏิรูปการศึกษาจากระบบเกาหรือการศึกษาแบบดั้งเดิม(Traditional) เปน
ระบบกาวหนาหรือการศึกษาแบบพิพัฒนาการ (Progressivism) การศึกษาแบบดั้งเดิมในทัศนะ
ของดิวอ้ี มีลักษณะเปนการเสนอจากเบื้องบนและเบื้องนอก เปนการศึกษาท่ีพยายามจะแทรกใส
ความรู ความคิดของผูใหญ ตลอดจนวิธีการตาง ๆ เขาไปในตัวเด็กซึ่งกําลังเติบโตข้ึน ทีละนอยไปสู
ระดับวุฒิภาวะ การเรียนรูในความหมายดั้งเดิม หมายถึง การแสวงหาสิ่งท่ีมีอยูแลวในตารา หรือในผูท่ี
มีอาวุโสกวา ยิ่งกวานั้น สิ่งท่ีสอนจะตองถูกตองเสมอไมสามารถเปลี่ยนแปลงได ดิวอ้ี ไมเห็นดวยกับ
บทบาทของนักเรียนท่ีจะตองเปนฝายรับ ตองพ่ึงพาผูใหญใหคอยสอนอยูตลอดเวลา การเรียนรูของ
เด็กเปนแบบทองจํา และอยูภายใตการควบคุมอยางเขมงวดของครู เขาไดสรุปความคิดของเขา
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เก่ียวกับโรงเรียนแบบกาวหนา (Progressive School) ไววา โรงเรียนเปนสถาบันทางสังคมขนาดเล็ก
ซึ่งจะแสดงถึงชีวิตท่ีเหมาะสมและสมบรูณใหกับเด็กเหมือนกับบาน ดังนั้น การศึกษาจึงหมายถึง
กระบวนการของชีวิตท่ีดําเนินตลอดเวลา มิไดหมายถึงการเตรียมการเพ่ืออนาคต โรงเรียนจึงควรทํา
หนาท่ีเหมือนกับสังคมขนาดเล็กท่ีจะชวยฝกพ้ืนฐานประชาธิปไตยในแงการอยูรวมกัน ความรวมมือซึ่ง
กันและกัน ความเปนมนุษย การตัดสินใจ การแกปญหาตาง ๆ รวมกันและการจัดอาชีพท่ีเหมาะสม
โดยเนนความสนใจของเด็กเองเปนสวนใหญ นอกจากนี้ในการเสริมสรางทักษะบางอยาง การสอนให
เด็กมีทักษะในการดํารงชีวิตควรเปนจุดประสงคท่ีสําคัญในหลักสูตร ทักษะเหลานี้ ไดแก การตัดสินใจ
การคิดอยางสรางสรรค การแกปญหา การประเมินผลและการตระหนักในสิ่งตาง ๆ ดิวอ้ี ไดอธิบาย
ความหมายของคําวา ประชาธิปไตยในชั้น เรียนวา ประชาธิปไตยไมไดหมายความวาจะตองมีการ
ปฏิบัติตอทุกคนเหมือนกันหรือใหเสรีภาพอยางไมมีขอบเขต เสรีภาพและโอกาสนั้น ไดมีอยูแลวกับ
บุคคลทุกคน แตจะตองวางรากฐานอยูบนความตองการของบุคคลนั้น ดวย เขาคิดวาประสบการณจะ
เปนตัวปรับความสมดุลระหวางเด็กกับสิ่งแวดลอมและขยายความคิดของเด็กใหกวางออกไปอีกดวย
สิ่งแวดลอมเปนโลกของประสบการณของเด็กท่ีพึงไดรับการเตรียมสภาพแวดลอมใหเด็กสามารถท่ีจะ
เรียนรูหรือมีประสบการณตรงดวยตนเองเปนรากฐานท่ีจะสรางความเขาใจท่ีแทจริงมากกวาท่ีจะให
เด็กเรียนรูจากตํารา ความรูท่ีเกิดข้ึน จากการคนพบนั้น จะเปนความรูท่ีจดจําไดนาน ดิวอ้ีมองครูใน
ฐานะท่ีเปนผูจัดเตรียมประสบการณให เกิดข้ึนกับเด็กโดยการชวยเหลือและสงเสริมวางแนวทางท่ี
เหมาะสมตอเนื่องกันไป

จากปรัชญาการศึกษาของดิวอ้ี จะนํามาสูการเตรียมประสบการณในโรงเรียนอนุบาลหรือ
สถานรับเลี้ยงเด็ก ในแงใหเด็กเรียนรูเรื่องราวและมีประสบการณเก่ียวกับสังคม โดยเนนวาใหเด็ก
กระทําในสิ่งท่ีตนสนใจ เขาเชื่อวาประสบการณเรียนรูท่ีจัดใหกับเด็กมีความตอเนื่องและการเรียนรูจะ
เกิดข้ึน เม่ือเด็กมีสวนรวมในกิจกรรมอยางกระฉับกระเฉง (Actively Involved) และเด็กควรมี
อิสรภาพในการเรียน คําพูดท่ีวา “การเรียนโดยการกระทํา (Learning by Doing)” เปนปรัชญาท่ี
สําคัญของเขา ดิวอ้ีเปนนักการศึกษาท่ีมีวิธีการคิดแบบวิทยาศาสตร คืออาศัยเหตุผลและขอมูลในการ
วิเคราะหสิ่งตาง ๆ และตองมีการตั้ง สมมุติฐานกอนการตัดสินใจ เขาเชื่อวาการพัฒนาทางสติปญญา
ของเด็กจะตองฝกใหเด็กคิดแบบวิทยาศาสตรและคิดอยางมีระบบ (เยาวพา เดชะคุปต,2542, หนา
21 – 22)

ฌอง เพียเจต มีชีวิตอยูในชวงระยะเวลาระหวางป ค.ศ.1896 – ค.ศ.1980 เปนผูสนใจ
ทางดานชีววิทยามาตัง้แตวัยเด็ก การฝกฝนทางดานชีววิทยาของเพียเจต สงผลตอการพัฒนาความคิด
ของเขาเก่ียวกับความรูและพ้ืนฐานทฤษฎีเบื้องตนของการเจริญเติบโตทางสติปญญานอกจากจะสนใจ
วิชาชีววิทยาแลว เพียเจต ยังสนใจวิชาปรัชญาดานญาณวิทยาหรือการศึกษาเก่ียวกับความรู ดังนั้น
คําถามท่ีวาเรารูอยางไร คิดอยางไร จึงเปนสวนสําคัญของงานวิจัยของ เพียเจตในระยะตอมา
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เพียเจต มีความประสงคท่ีจะศึกษาคนควาหลักการทางชีววิทยาและปรัชญาเพ่ือรวมเขาดวยกัน
เขาจึงไดศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการ ทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยด(Freud) เพียเจตเกิดความสงสัยวา
เด็กมีกระบวนการการคิดหาเหตุผลอยางไร เขาจึงเริ่มทําการวิจัยเก่ียวกับความคิดของเด็กอยางเปน
หลักฐาน วิธีการวิจัยของเพียเจตจะใชวิธีการสนทนาโดยอิสระเปนหลัก วิธีการนี้เปนวิธีการท่ีเขาคิด
ข้ึนเองโดยมีความเชื่อวาความคิดท่ีเกิดข้ึน มาเองของเด็กเปนสิ่งท่ีมีคุณคาตอการสันนิษฐานวาเด็กคิด
หรือเขาใจอยางไร เพียเจตใชเทคนิควิธีการแบบคลินิก (Clinical Method) เพ่ือแสดงกระบวนการคิด
ของเด็ก โดยสนทนากับเด็กอายุ 5 ป 6 เดือนในป 1940 เพียเจตทํางานวิจัยดานความเขาใจมโนทัศน
คณิตศาสตรของเด็ก เชน เรื่องระยะทางเวลาและจํานวน เขาปรับปรุงวิธีการวิจัยซึ่งเนนทางดาน
ภาษามาเปนการทํากิจกรรมโดยยึดความจริงท่ีวา เด็กเล็กไมสามารถคิดในสิ่งท่ีเปนนามธรรมและ
บรรยายความคิดเปนคําพูดได เพียเจตใชวิธีผสมผสานเทคนิคสนทนากับการใชของจริงประกอบ เชน
ดอกไม กอนหิน แกวน้ํา  น้ําสมกระดุม เปนตน บุตรสามคนของเพียเจตมีบทบาทสําคัญในการเปน
ตัวอยางการวิจัยของเขาตลอดจนเด็กอ่ืน ๆ นับพันคน

เพียเจต ไดกลาวถึงประเภทของความรูท่ีเด็กสรางข้ึน มีอยู 3 ประเภท สรุปไดคือ
1. ความรูท่ีเกิดจากการปฏิสัมพันธทางสังคม โดยการเรียนรูจากบุคคลตาง ๆ ตัวอยางของ

ความรูประเภทนีคือ ภาษา คานิยม คุณธรรม พฤติกรรมตาง ๆ ท่ีเหมาะสมในวัฒนธรรมของเด็กเอง
2. ความรูทางกายภาพ ความรูชนิดนี้เกิดจากผลของการกระทําตอวัตถุอยูในรูปของการ

คนพบคุณสมบัติของวัตถุจะเปนผูใหขอมูลแกเด็ก ทําใหเด็กเกิดการเรียนรู
3. ความรูทางตรรกศาสตร – คณิตศาสตร เปนความรูท่ีไมสามารถสังเกตไดโดยตรง

แตเกิดข้ึนในจิตใจของเด็กขณะท่ีเด็กคิดเก่ียวกับวัตถุนั้น ๆ พัฒนาการทางความคิดของตรรกศาสตร
และคณิตศาสตร คือความสามารถในการคิดอยางเปนเหตุเปนผล ทําใหเด็กพัฒนาความคิดเก่ียวกับ
ความสัมพันธของวัตถุตาง ๆ ความรูทางตรรกศาสตร – คณิตศาสตรและความรูทางกายภาพจึงมี
ความสัมพันธรวมกันและตองอาศัยซึ่งกันและกัน (นโยบายและแผนการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
(0-5ป) พ.ศ. 2545-2549, 2544 หนา 15) จากแนวความคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีกลาว
มาของนักปรัชญาการศึกษาตาง ๆ พบวามีความคลายคลึงกันในหลายประการ เชน มุงใหเด็กเกิด
อิสรภาพในการเรียนรูและเปนประสบการณตรงท่ีเด็กไดลงมือปฏิบัติ คนควาทดลองดวยตนเอง
ซึ่งแนวความคิดของนักการศึกษาตาง ๆ ไดมีการบูรณาการทฤษฎีท้ังหลายเขาดวยกันและสราง
กิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัย ซึ่งแนวคิดท่ีโรงเรยีนอนุบาลสวนใหญใช มีดังนี้

1. การจัดการศึกษาแบบนีโอฮิวแมนนิส (Neo – Humanist Education) แนวคิดนี้เชื่อวา
สิ่งแวดลอมและการศึกษาในวัยตน ๆ ของชีวิต มีอิทธิพลเปนอยางยิ่งตอความเฉลียวฉลาดคุณธรรม
และความสุขของคนเรา โดยเชื่อวาความเกง ความฉลาด ซึ่งเปนศักยภาพท่ีมีอยูในตัวมนุษย แตมนุษย
ดึงศักยภาพดังกลาวออกมาใชแค 5-10 เปอรเซ็นตเทานั้น  ท้ังๆ ท่ีมนุษยสามารถพัฒนาศักยภาพ
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ตัวเองไดสูงสุดมากกวานี้  และเชื่อวาความเปนคนท่ีสมบูรณนั้นเกิดจากศักยภาพท่ีสําคัญ 4 ดาน คือ
รางกาย จิตใจ  ความมีน้ําใจ วิชาการ ท้ัง 4 ดาน คือ หลักการสูความเปนคนท่ีสมบูรณ การศึกษาท่ีดี
จะตองจัดใหครบท้ังหมดนี้

2. การศึกษาวอลดอรฟ ( Waldorf Education) เปาหมายของการศึกษาวอลดอรฟ คือ
ชวยใหมนุษยบรรลุศักยภาพสูงสุดท่ีตนมีและสามารถกําหนดความมุงหมายและแนวทางแกตนได
อยางมีอิสระตามกําลังความสามารถของตน แตมนุษยจะบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนไมได ถาเขายัง
ไมมีโอกาสไดสัมผัสหรือคนพบสวนตางๆ หลายสวนในตนเอง ดวยเหตุนี้การศึกษาวอลดอรฟ จึงเนน
การศึกษาเรื่องมนุษยและความเชื่อมโยงของมนุษยกับโลกและจักรวาลสอนใหมนุษยรูจักจุดยืนท่ี
สมดุลของตนในโลก  เนนความสําคัญของการสราง สมดุลใน 3 วิถีทางท่ีบุคคลสัมพันธกับโลก คือ
ผานกิจกรรมทางกาย  ผานอารมณความรูสึก  และผานการคิด การศึกษาวอลดอรฟ จึงมุงพัฒนาเด็ก
ใหเปนมนุษยท่ีมีบุคลิกภาพท่ีสมดุลและกลมกลืน และใหเด็กไดใชพลังทุกดาน ไมวาจะเปนดาน
สติปญญา ดานศิลปะ และดานการปฏิบัติอยางพอเหมาะ

3. การจัดการศึกษาแบบมอนเตสซอรี่  สรุปหลักการของการสอนได 5 ประเด็น คือ
ประการแรก เด็กจะตองไดรับการยอมรับนับถือ  เพราะเด็กแตละคนมีลักษณะเฉพาะของเขา การ
จัดการศึกษาใหเด็กควรจะเหมาะกับเด็กแตละคน ประการท่ีสองเด็กท่ีมีจิตใจท่ีซึมซาบได  เด็กคือผูให
การศึกษาแกตนเอง ใชจิตในการแสดงความรู เด็กซึมซาบขอมูลตางๆ เขาไปในจิตของตนเองได
พัฒนาการของจิตท่ีซึมซาบไดมี 2 ระดับ  คือ อายุตั้งแตแรกเกิดถึง 3 ป เปนชวงท่ีจิตซึมซาบ โดยไม
รูสึก อายุ 3-6 ป เปนชวงท่ีจิตซึมซาบโดยรูสึกตัว  โดยเลือกสิ่งท่ีประทับใจจากสิ่งแวดลอม และพัฒนา
ประสาทสัมผัสตางๆ ประการท่ีสาม ชวงเวลาหลักของชีวิต วัย 3-6 ป ชวงเวลานี้เด็กจะรับรูไดไวและ
เรียนรูทักษะเฉพาะอยางไดดี ถึงแมเด็กจะอยูในชวงเวลาหลักเหมือนกัน จังหวะเวลาของเด็กแตละคน
จะแตกตางกัน  หรือผูปกครองจําเปนจะตองหาชวงเวลาของเด็กจัดใหเด็กประสบความสําเร็จสูงสุด
ประการท่ีสี่การตระเตรียมสิ่งแวดลอม  จุดมุงหมายเพียงเพ่ือใหเด็กมีอิสระจากการควบคุมของผูใหญ
เปนสถานท่ีท่ีเด็กจะไดทําสิ่งตางๆ เพ่ือตนเอง หองเรียนในอุดมคติของมอนเตสซอรี่  คือเด็กเปน
ศูนยกลางและมีสวนรวมในการเรียน หองเรียนจะตองเปนท่ีท่ีเด็กสามารถทําสิ่งตางๆ ได เลนอุปกรณ
ท่ีวางไวอยางมีจุดมุงหมายและใหการศึกษาแกตน อิสระเปนลักษณะท่ีสําคัญของการตระเตรียม
สิ่งแวดลอม  เม่ือเด็กมีอิสระภายในสิ่งแวดลอม เลือกทําอุปกรณดวยตนเอง เขาจะซึมซาบสิ่งตางๆ
จากตรงนั้น  ประการท่ีหา  การศึกษาดวยตนเอง เด็กสามารถเรียนรูไดดวยตนเองจากการท่ีเด็กมี
อิสระในสิ่งแวดลอมท่ีจัดเตรียมไวอยางสมบูรณ เด็กมีสิทธิ์ท่ีจะเรียนรูระเบียบวินัยของชีวิต ไดมีโอกาส
แกไขขอบกพรองของตนเอง สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได

4. การจัดการศึกษาดวยหลักสูตรไฮ /สโคป (High/Scope Curriculum) โดยในระยะ
เริ่มตนของการพัฒนาหลักสูตรนี้ใชทฤษฎีพัฒนาการทางดานสติปญญาของเปยเจต(Piaget) เปน



19

พ้ืนฐาน แตตอมามีการผสมผสานทฤษฎีและแนวคิดอ่ืนๆ เชน ทฤษฎีของอีริกสัน (Erikson) ในเรื่อง
การใหโอกาสเด็กเปนผูริเริ่มการเลนหรือกิจกรรมตางๆ อยางอิสระและไวกอตสก้ี (Vygoslky) ในเรื่อง
ปฏิสัมพันธและการใชภาษา หลักสูตรไฮ /สโคป  เนนความสําคัญของการเรียนรูแบบลงมือกระทํา
ผานมุมประสบการณหรือศูนยการเรียนรูท่ีหลากหลายดวยวัสดุอุปกรณและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก ครูใชการสอนกลุมยอยเพ่ือกระตุนพัฒนาการใชคําถาม การสนับสนุนและการ
ขยายการเรียนรูของเด็กๆ ไปพรอมๆ กับการเพ่ิมพูนทักษะการสื่อสาร ผูปกครองมีบทบาทสําคัญมาก
ในการศึกษาแนวนี้ เพราะตองปฏิบัติตอลูกของตนวาเปนผูเรียนรูท่ีสามารถและกระตือรือรน โดยท้ัง
ครูและผูปกครองมีฐานเปนเพ่ือนรวมงานท่ีตองใหเกียรติซึ่งกันและกัน

5. การจัดการศึกษาแบบเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia Approach) วิธีการมองเด็ก เด็ก
ในสายตาของครูท่ีเรกจิโอ คือ ผูท่ีเต็มไปดวยความสมบูรณ แข็งแรงและพลังเด็กทีมีลักษณะเปนตัว
ของตัวเองมีศักยภาพและความสามารถในตนเอง  มีความปรารถนาท่ีจะเติบโตและงอกงาม ความ
อยากรูอยากเห็น  ความสามารถท่ีเปนท่ีนาพิศวง  และความปรารถนาท่ีจะสัมพันธและสื่อสารกับผูอ่ืน
ซึ่งปรากฎข้ึนมาตั้งแตแรกเกิดและเปนองคประกอบท่ีสําคัญ เพ่ือความอยูรอดและความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกับเผาพันธุท่ีตนถือกําเนิดมา ครูจะตองรับรูถึงศักยภาพของเด็กอยางถองแท  เพ่ือสรางงาน
และสิ่งแวดลอมท่ีใหเด็กมีประสบการณท่ีจะสนองตอบตอศักยภาพของเด็กอยางเหมาะสม ครูเรกจิโอ
มองวาโรงเรียนสําหรับเด็กๆ เปนท่ีบูรณาการสิ่งท่ีมีชีวิตท้ังหลาย  เปนสถานท่ีใชชีวิตรวมกันและมี
สัมพันธภาพรวมกันระหวางผูใหญและเด็กท่ีหลากหลายและแตกตาง  ดังนั้น  การดําเนินการจึง
คํานึงถึงองคประกอบท้ัง 3 คือ  เด็ก ครอบครัว และครูการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน  จึงมุงจัด
โรงเรียนท่ีใหความรูสึกอบอุนและเปนมิตรสําหรับทุกคน

6. การสอนแบบโครงการ (The Project Approach) การสอนแบบโครงการ คือการสืบ
คนหาขอมูลอยางลึกตามหัวเรื่องท่ีเด็กสนใจควรแกการเรียนรู  โดยปกติการสืบคนจะทําโดยกลุมเล็กๆ
ท่ีอยูในชั้นเรียน  หรือเด็กท้ังชั้นรวมกัน  หรือบางโอกาสอาจเปนเพียงเด็กคนใดคนหนึ่งเทานั้น จุดเดน
ของโครงการคือ ความพยายามท่ีจะคนหาคําตอบจากคําถามท่ีเก่ียวกับหัวเรื่อง ไมวาคําถามนั้นจะมา
จากเด็ก  จากครูหรือจากเด็กและครูรวมกันก็ตาม จุดประสงคของโครงการคือ การเรียนรูท่ีเก่ียวกับ
หัวเรื่องมากกวาการเสาะแสวงหาคําตอบท่ีถูกตองเพ่ือตอบคําถามท่ีครูเปนผูถาม  ประโยชนของ
การศึกษาแบบโครงการ คือ  ชวยใหเด็กมีโอกาสท่ีจะประยุกตใชทักษะท่ีมีอยู และเพ่ิมความชํานาญ
ในทักษะนั้นยิ่งข้ึน  แสดงใหเห็นถึงความสามารถและความถนัดของเด็ก แสดงใหเห็นแรงจูงใจภายใน
และความสนใจท่ีเกิดจากตัวเด็กในงานและกิจกรรมท่ีทํา สงเสริมใหเด็กรูจักตัดสินใจวาควรทําอะไร
และผูใหญยอมรับในความตองการของเด็ก โดยท่ีเด็กมีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง
มีครูเปนผูใหคําแนะนํา และเด็กเปนผูตัดสินใจลงมือทําดวยตัวเด็กเอง
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7. การสอนภาษาโดยองครวม (Whole Language Approach) เกิดจากความพยายามของ
นักการศึกษาและนักภาษาศาสตร  ซึ่งมองเห็นปญหาการเรียนรูภาษาของเด็ก  ซึ่งเกิดจากการสอนท่ี
ครูมุงเนนสาระทางภาษาเปนหลัก  ทําใหการเรียนการสอนท่ีครูมุงเนนสาระทางภาษาทําใหการเรียน
การสอนไมนาสนใจ  ไมเปนไปตามธรรมชาติ คือ ไมเหมาะกับวัย  พบวาการสอนภาษาแบบเดิม ไม
เนนความสําคัญของประสบการณและภาษาท่ีเด็กใชในชีวิตจริง จึงไมไดใหโอกาสเด็กเรียนรูภาษาและ
ใชภาษาเพ่ือสื่อสารอยางมีความหมายเทาท่ีควร  บรรยากาศการเรียนภาษาในชั้นเรียนมีลักษณะเปน
การรวมมือกันระหวางครูและเด็กๆ ตั้งแตการวางแผน คือ การคิดดวยกันวาจะทําอะไร ทําเม่ือไร ทํา
อยางไร จําเปนตองใชวัสดุอุปกรณอะไร จะหาสิ่งท่ีตองการมาไดอยางไร ใครจะชวยทํางานในสวนใด
การวางแผนจะมีท้ังแผนระยะยาว เพ่ือวางกรอบความคิดกวางๆ และแผนระยะสั้น  ซึ่งเด็กและครูจะ
ใชความคิดพูดคุยปรึกษากันเพ่ือหารายละเอียดและข้ันตอนในการทํากิจกรรม  บทบาทของครูจะเปน
ผูหาวิธีการท่ีจะเชื่อมโยงประสบการณท่ีเด็กมีอยูเดิมใหสัมพันธกับกิจกรรมท่ีจัดข้ึน  ซึ่งอาจเปนการ
เลาเรื่องท่ีเด็กเคยพบเห็น ขณะฟงเรื่องจากหนังสือท่ีครูเลือกมาอานใหฟง ซึ่งครูไมจําเปนตองสอนให
เด็กอานออก การเขียนก็เชนกัน เด็กไมควรถูกบังคับใหเขียนตัวพยัญชนะ คําประโยคตามท่ีครูสั่ง
แตในบรรยากาศการสอนแนวใหมนี้ เด็กจะแสดงความตองการใหครูเห็นวา เขาตองการเขียนสิ่งท่ีมี
ความหมายสิ่งท่ีเขาอยากบอกใหผูอ่ืนเขาใจ  การเขียนในระยะแรกจึงเปนการท่ีเด็กสรางความคิด
ซึ่งเกิดจากประสบการณของเด็กและความตองการสื่อความหมายใหผูอ่ืนทราบ ครูจะคอยๆ สงเสริม
ความคิดความตองการเขียนหนังสือของเด็ก  โดยไมตําหนิใหเด็กแกไขสิ่งท่ีเขียนผิดในทันที  แตจะ
แนะใหเด็กสังเกตจากตัวอยางตางๆ ท่ีเด็กพบเห็นไดบอยๆ การสังเกตจะชวยใหเด็กปรับการเขียนให
ถูกตองได  ครูตองมีบทบาทในการเฝาดูเด็ก (Kid – watcher) เพ่ือประเมินความสามารถและเรียนรู
และจัดประสบการณท่ีเอ้ืออํานวยการพัฒนาภาษาของเด็กดวยตัวครูเองตลอดเวลา

จากแนวคิดการศึกษาท่ีกลาวมาขางตน  ถือเปนแนวทางท่ีโรงเรียนอนุบาลนําไปประยุกตใช
ใหเขากับหลักสูตรของโรงเรียน  โดยสวนใหญแลวมีการผสมผสานแนวคิดท้ังหลาย เขาดวยกัน ไมได
ยึดแนวใดแนวหนึ่ง  ซึ่งแนวความคิดท้ังหมดนี้มีแนวทางเดียวกันคือ  การยึดเด็กเปนศูนยกลางเรียนรู
และใหเด็กเรียนรู  และแสดงออกโดยผานประสบการณ ดวยกิจกรรมการเลนอยางเปนระบบ โดยมี
ครูเปนผูชี้นําแนวทาง กระตุน สงเสริม เสริมสรางพัฒนาการเด็ก ครูจะประเมินผลงานเด็กดวยการ
สังเกต และครูยังมีหนาท่ีประสานความสัมพันธกับผูปกครอง เพ่ือชวยเหลือดานการพัฒนาการของ
เด็กใหเปนไปอยางเหมาะสม นอกจากนั้น แนวคิดท้ังหมดนี้ยังใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมของ
การเรียนรู ท้ังในและนอกหองเรียนท่ีจะตองเปนไปอยางเหมาะสม

ดังนั้น หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยเปนหลักสําคัญในการจัดประสบการณการเรียนรู ซึ่ง
ผูสอนจําเปนตองศึกษาหลักสูตรใหเขาใจ เพราะในการจัดประสบการณใหเด็กอายุ 3 - 5 ป จะตองยึด
หลักการอบรมเลี้ยงดูควบคูกับการใหการศึกษา โดยตองคํานึงถึงความสนใจและความตองการของเด็ก
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ทุ ก ค น ท้ั ง เ ด็ ก ป ก ติ  เ ด็ ก ท่ี มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ พิ เ ศ ษ แ ล ะ เ ด็ ก ท่ี มี ค ว า ม บ ก พ ร อ ง ท า ง
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา รวมท้ังการสื่อสารและการเรียนรูหรือเด็กท่ีมีรางกาย
พิการ หรือ ทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพ่ึงตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาสเพ่ือให
เด็กพัฒนาทุกดานท้ังดานอารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาอยางสมดุล โดยการจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลายบูรณาการผานการเลนและกิจกรรมท่ีเปนประสบการณตรงผานประสาทสัมผัสท้ัง
หา เหมาะสมกับวัย และความแตกตางระหวางบุคคลดวยปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางเด็กกับพอแมเด็กกับผู
เลี้ยงดูหรือบุคลากรท่ีมีความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัย เพ่ือใหเด็กแตละคน
ไดมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับข้ันตอนของพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพและนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข เปนคนดีและคนเกงของสังคมและสอดคลองกับธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมโดย
ความรวมมือจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน

จากการศึกษา สรุปไดวา เด็กในชวงปฐมวัยเปนชวงท่ีสําคัญท่ีสุดของชีวิต ท่ีสถานศึกษา
ครูและผูปกครองตองใหการอบรมเลี้ยงดูอยางถูกตอง เหมาะสม เพ่ือจะทําใหเด็กไดรับการพัฒนาท้ัง
ดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา  พรอมท่ีจะรับรูประสบการณใหม ๆ โดยไมมุงเนน
ทางดานวิชาการ แตจะเปนการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมท้ัง 4 ดาน ดังนั้น สถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาปฐมวัยจําเปนจะตองดําเนินการจัดเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษาและประสบการณ
ใหกับเด็กไดเรียนรูและมีพัฒนาการท่ีสอดคลองและเต็มตามศักยภาพของเด็กละคน เพ่ือจะได
เจริญเติบโตเปนทรัพยากรท่ีมีคุณภาพตอไป

2.1.2 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของประเทศไทย
การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนการจัดการศึกษาท่ีแตกตางหลากหลายไปจากการศึกษาอ่ืน

โดยมีรูปแบบท่ีจัดแตกตางไปตามสภาพความตองการ มีหนวยงานใหความสนใจเขามามีสวนรวม
ดําเนินการและรับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับนี้ โดยมีวัตถุประสงคเดียวกัน คือ เนนพัฒนาเด็ก
ทุกๆดาน (Whole child) ประกอบไปดวยหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนซึ่งหนวยงานท่ีจัดดําเนินงาน
ใหบริการจะมีลักษณะดําเนินงานท่ีมีลักษณะเฉพาะ ดังตอไปนี้

1.กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาท่ีสงเสริมการศึกษาใหกับประชาชนอยางท่ัวถึงและ
เทาเทียม สรางความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา สงเสริมใหหนวยงานตาง ๆ ไดมีสวนรวม
ทางการศึกษา สงเสริมการศึกษาวิชาชีพ ใหเอกชนมีสวนรวมในการศึกษา และมีหนวยงานภายใต
สังกัดท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้

1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) เปนหนวยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงตอการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ัง
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สถานศึกษาของรัฐและของเอกชนท่ัวประเทศ โดยแบงสวนราชการเพ่ือรับผิดชอบดูแลสถานศึกษาใน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปน 2 สวนคือ 1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา รับผิดชอบ
ดูแลการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน
ขยายโอกาส มัธยมศึกษา เปนโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยรวมกับชั้นประถมศึกษา และทําหนาท่ีให
การศึกษาแกเด็กปฐมวัย อายุ3 – 6 ป เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหกับเด็กในการท่ีจะเขาเรียนท่ี
เปนระบบ วิธีจัดการเรียนการสอน หลักสูตรและบุคลากร จึงมุงเนนเพ่ือสงเสริมพัฒนาการและความ
พรอมของเด็กเปนสําคัญ 2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รับผิดชอบดูแลการจัด
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

1.2 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ไดแกโรงเรียนอนุบาล
เอกชนท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือหลักสูตรท่ีไดรับอนุ มัติจาก
กระทรวงศึกษาธิการและจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนในระบบตามมาตรา17 แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 เนื่องจากรัฐไมสามารถจัด
การศึกษาในระดับนี้ไดอยางท่ัวถึง จึงสนับสนุนใหเอกชนดําเนินการโรงเรียนใหมีมาตรฐาน แตมักจะ
เสียคาเลาเรียนสูง เพ่ือชวยแบงเบาภาระผูปกครองในการเลี้ยงดูเด็กและอยูในความดูแลของ
หนวยงานยอยการศึกษาเอกชน การจัดการศึกษากอนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน
จะแบงเปน 2 กลุมดังนี้

1. เตรียมอนุบาลเปนการมุงเนนการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการทุกดาน
รวมท้ังการประสานความรวมมือระหวางครอบครัว ชุมชน และทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาเด็กเม่ือมีอายุครบ 2 ป

2. อนุบาลโดยปกติเปนการศึกษาใหแกเด็กท่ีมีอายุตั้งแตสามปถึงหกปเพ่ือเปน
รากฐานชีวิตและการเตรียมความพรอมเด็กท้ังรางกายและจิตใจ สติปญญา อารมณ บุคลิกภาพและ
การอยูรวมกันในสังคม โดยรับเด็กในชวงอายุ 3-6 ป เขาเรียนในชั้นอนุบาลมีหลักสูตร 3 ป อนุบาล 1
อายุ 3-4 ป อนุบาล 2 อายุ 3-5 ป อนุบาล 3 อายุ 5-6 ป

1.3 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดในรูปแบบระบบโรงเรียน
สาธิตของมหาวิทยาลัยใหแกเด็กอายุ 3-6 ป จํานวน 2 หลักสูตร ไดแกหลักสูตรอนุบาล 2 ป และ
หลักสูตรอนุบาล 3 ป เพ่ือเตรียมความพรอมใหแกเด็กท่ีเขาเรียนในระดับประถมศึกษาตอไป
สงเสริมใหเด็กเจริญเติบโต รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา อีกท้ังเปนสถานศึกษาฝกปฏิบัติการ
สําหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย และเพ่ือใชเปนสถานท่ีสําหรับการศึกษา สังเกต ทดลอง และ
วิจัยในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการศึกษาระดับปฐมวัย สําหรับ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารยผูท่ีเก่ียวของ
และผูท่ีสนใจท่ัวไป
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2.กระทรวงมหาดไทย
-องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 กําหนดใหสิทธิองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสมและความ
ตองการของทองถ่ิน ซึ่งรัฐจะตองกระจายอํานาจใหทองถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถ่ินได
เอง ใหความเปนอิสระแกทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน มี
อิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง มี
อํานาจเปนของตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงอํานาจในการจดัการศึกษา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีรูปแบบการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 2 ดาน ดังนี้

1. ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1.1 บริการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1.2 สงเสริมการพัฒนาเด็กเล็กใหมีการพัฒนาท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม

สติปญญาอยางเหมาะสมตามวัยและเตม็ศักยภาพ
1.3 กํากับคุณภาพการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนไปตามมาตรฐาน
1.4 ดําเนินหรือสงเสริมสนับสนุนบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน

องคกรวิชาชีพและสถาบันอ่ืนทางสังคม ใหมีความรู ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูใหการศึกษาแก
บุตร บุคคลท่ีอยูในความดูแลรบัผิดชอบใหไดรับการพัฒนาทุกดาน

2. ดานการศึกษาในระดับปฐมวัย
2.1 บริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
2.2 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
2.3 สงเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนาท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม

สติปญญา คุณธรรมและจริยธรรมท่ีพึงประสงค อยูรวมกันในสังคมอยางปกติสุขพรอมท่ีจะเขารับ
การศึกษาในระดับข้ันพ้ืนฐาน

2.4 กํากับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยใหเปนไปตามมาตรฐาน
2.5 ดําเนินการหรือสงเสริมสนับสนุนบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน

องคกรวิชาชีพและสถาบันอ่ืนทางสังคม ใหมีความรู ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูใหการศึกษาแก
บุตร บุคคลท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบใหไดรับการพัฒนาทุกดาน

สรุปไดวา หนวยงานท่ีเขามามีสวนรวมดําเนินการและรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับ
การ ศึกษาปฐมวั ย ท้ั งภ าครั ฐ และภาค เอกชน  ซึ่ ง ป ระกอบไปด ว ย  หน วย ง าน ท่ี สั ง กั ด
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กระทรวงศึกษาธิการ เชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะมีวัตถุประสงคเดียวกัน คือ เนนพัฒนาเด็ก
ทุกๆ ดาน  เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับเด็กท้ังทางดานรางกาย ดานอารมณ-จิตใจ ดานสังคม และ
ทางดานสติปญญากอนท่ีเด็กจะเขาสูการเรียนในระดับประถมศึกษาตอไป และสิ่งสําคัญอีกประการ
หนึ่งคือ แตละหนวยงานท่ีดําเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจะตองมีการบูรณาการรวมกันเพ่ือ
เชื่อมโยงในการสงเสริมพัฒนาการเตรียมความพรอมของเด็ก ใหมีความชัดเจนและเปนรูปธรรมใน
การพัฒนาดานเด็กปฐมวัยในอนาคตมากข้ึน เพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

2.2. นโยบายในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
2.2.1 นโยบายรัฐบาล
นโยบายดานการศึกษาของ พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีคนปจจุบัน แถลง

ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ วันศุกรท่ี 12 กันยายน 2557 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู
โดยใหความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพ่ือสรางคุณภาพของคน
ไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรู
และทักษะท่ีเหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพการเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพ่ือสราง
สัมมาชีพในพ้ืนท่ี ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนท่ีตองการเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ท้ังใน
ดานการเกษตรอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ  และใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและ ประชาชนท่ัวไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และรวมใน
การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามศักยภาพและความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถ
เปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวข้ึน  พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหสามารถมีความรูและทักษะใหมท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตาม
แนวโนมการจางงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม
โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนท้ังในดานความรู ทักษะ
การใฝเรียนรู การแกปญหาการรับฟงความเห็นผูอ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมือง
ดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเก่ียวของท้ังในและนอกโรงเรียน และพัฒนาระบบการผลิตและ
พัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียนการสอนเพ่ือเปนเครื่องมือชวยครู
หรือเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน
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รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ

จากการประชุมเม่ือวันศุกรท่ี 1 พฤษภาคม 2558 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(สกศ.) ไดดําเนินการนําเสนอวิสัยทัศนและกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ.
2559 – 2563) ตอท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาหรือซูเปอรบอรดการศึกษา
ท่ีมี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธาน สําหรับประเด็นการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย เปนบทบาทหนาท่ีของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ท่ีเปนฝายเลขานุการของ
คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ขณะนี้นายกรัฐมนตรีได
ดําเนินการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิท้ัง 12 ทานเรียบรอยแลว โดยเรงใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติโดยเร็ว เปาหมายคือ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ จะ
เริ่มทําแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติฉบับใหม คูขนานไปกับการจัดทําพระราชบัญญัติการศึกษา
และแผนการศึกษาแหงชาติฉบับใหม

เนื่องจากเด็กปฐมวัยเปนรากฐานท่ีสําคัญ จะตองบูรณาการไปกับการพัฒนาเด็กใหมี
คุณลักษณะ มีคานิยมท่ีพึงประสงคของคนไทย โดยใหแยกแยะเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ และ
ขับเคลื่อนในเรื่องสมองและการเรียนรู การพัฒนาการตามวัย รวมท้ังทําอยางไรใหเด็กมีความพรอมท่ี
จะเขาศึกษาในชวงชั้นระดับอนุบาลหรือระดับประถมศึกษาปท่ี 1 การพัฒนาเด็กปฐมวัยควรเริ่มตน
ตั้งแตกอนเกิด โดยดูใหครบวงจร โดยคณะกรรมการปฐมวัยแหงชาติเปนกลไกในการขับเคลื่อน
ท้ังหมดนี้เปนแนวทางใหแตละหนวยงานนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ นอกจากนี้จะตองให
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนงานโครงการ และงบประมาณในป
2559 หรือแมแตการปรับแผนการดําเนินงานในชวง 5 เดือนของปงบประมาณ 2558 เพ่ือใหเกิดผล
เปนรูปธรรม สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะตองดําเนินการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การดําเนินงานใหคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (ซูเปอรบอรดการศึกษา)
ทราบเปนระยะ ๆ

2.2.2 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยอยางจริงจัง เม่ือป พ.ศ.

2536 ซึ่งขณะนั้นเรียกตามแผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2535 วาดวยการศึกษาระดับกอน
ประถมศึกษา เพ่ือใหการศึกษาในระดับนี้มีมาตรฐานเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมอบหมายให
กรมวิชาการ จัดทําแนวการจัดประสบการณและพัฒนาเปนหลักสูตรกอนประถมศึกษา พุทธศักราช
2540 และประกาศใหโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนประถมศึกษาท่ัวประเทศใชตั้งแตป
การศึกษา 2541 เปนตนไป  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไดมีการประชุมพิจารณาปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องเพ่ือใหหลักสูตรมีความสมบูรณ ท้ังนี้ดวยความรวมมือจากคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตร
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ระดับกอนประถมศึกษาและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จนไดหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (2554) ในปจจุบันความกาวหนาทางดานงานวิจัยการศึกษาปฐมวัย เทคโนโลยี
สมัยใหม และการเตรียมเด็กไทยเขาสูความเปนประชาคมอาเซียน ในพ.ศ. 2558 รวมท้ังการเตรียม
คุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 ทําใหการศึกษาปฐมวัยตองพัฒนาเด็กใหเจริญเติบโตเปนผูใหญท่ี
ดีของสังคม มีทักษะชีวิตท่ีสงเสริมศักยภาพสูงสุดของเด็ก อันเปนพลังการเรียนรูท่ีจะชวยใหเด็กเปน
คนดี เกงและมีความสุข ภายใตบริบทสังคม วัฒนธรรมไทยท่ีเด็ก อาศัยอยู ดังการปฏิรูปการศึกษา
รอบสอง (พ.ศ. 2552-2561) ท่ีเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ

โดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษารอบสอง ท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย คือ มาตรการหลัก สงเสริมบทบาทครอบครัวและสรางความเขมแข็งของครอบครัวในการ
พัฒนาการเรียนรูของบุตรหลานในทุกประเภทการศึกษา โดยมีมาตรการคือ การพัฒนาและเตรียม
ความพรอมของเด็กปฐมวัยกอนเขาเรียนประถมศึกษา โดยเฉพาะการใหความรูแกพอแม ผูปกครอง
รวมท้ังผูเตรยีมตัวเปนพอแม เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัยอยางมีคุณภาพ และมีความพรอม
ในการศึกษาและเรียนรูในระดับสูงข้ึน ซึ่งในสวนนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางท่ีจะปรับพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.
2551 เพ่ือทําใหระบบการศึกษาทุกระดับเชื่อมโยงกัน และมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทันกับสังคมโลก
โดยมีเปาหมายชัดเจนในการ พัฒนาคน สรางพลเมืองยุคใหม ปลูกฝงใหเปนพลเมืองดี  เคารพกติกา
มีวินัยตอตนเอง เพราะฉะนั้นเม่ือจะสรางคนตามคุณลักษณะนี้จะตองเริ่มสรางแตระดับปฐมวัย

การประชุมของกระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี 31 สิงหาคม 2558 มติเห็นชอบนโยบายลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา พรอมท้ังตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 10 ชุดลงไปในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือรวม
ดําเนินการภายใต 4 กลยุทธ คือ 1) ขยายโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เสมอภาค
และยุติธรรม 2) พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับ ทุกกลุม และทุกประเภท 3) พัฒนาระบบการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา และ 3 มาตรการ คือ
ประกันโอกาส ประกันคุณภาพ และประกันประสิทธิภาพ ภายใตวิสัยทัศน “พลเมืองไทยมีคุณภาพ
ทางการศึกษา มีความรู ความสามารถ มีทักษะและศักยภาพในการพัฒนาประเทศ ตามวิสัยทัศน
ประเทศไทย พ.ศ.2558-2563 ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” โดยมีกลุมเปาหมายตั้งแตระดับปฐมวัย การศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน (เด็กท่ัวไป เด็กดอยโอกาส เด็กท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ
เด็กท่ีมีความพรอมสูง และเด็กเปาหมายพิเศษ) อาชีวศึกษา จนถึงอุดมศึกษา ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้
วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเรียนทุกกลุม ทุกพ้ืนท่ีและทุกระดับการศึกษา เขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใน
รูปแบบท่ีเหมาะสม เพ่ือใหผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพเทาเทียมกัน และเพ่ือใหมีระบบ
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บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการสรางโอกาส คุณภาพ และความเปนธรรมในสังคม
4 กลยุทธ คือ 1) ขยายโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เสมอภาค และยุติธรรม 2)
พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับ ทุกกลุม และทุกประเภท 3) พัฒนาระบบการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 4) พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา 3 มาตรการ คือ

1. ประกันโอกาส
1.1 จัดอาหารเชาใหแกเด็กดอยโอกาสท่ีมีความยากจนมากเปนพิเศษ

(ครอบครัวท่ีมีรายไดไมเกิน 20,000 บาทตอป)
1.2 จัดบริการสาธารณสุข จิตวิทยา การพยาบาลฉุกเฉิน จัดบริการชวยเหลือบําบัด

ฟนฟู และเตรียมความพรอมกอนเขาสูหองเรียน
1.3 จัดตั้งศูนยการเรียนและสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
1.4 จัดเรือนพักนอนสําหรับนักเรียน-เติมเต็มความรูผานสื่อท่ีหลากหลาย จัดสรร

งบประมาณเปนคาใชจายสําหรับปจจัยพ้ืนฐานแกเด็กยากจนในอัตราสวนท่ีสอดคลองกับเสนแบง
ความจน

1.5 จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมพิเศษตามหลักเกณฑการจัดสรรเชนเดียวกับ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห

1.6 จัดตั้งศูนยเยียวยาเด็กท่ีไดรับผลกระทบ
1.7 จัดเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก และบริการท่ีสอดคลองกับความตองการ

จําเปนเฉพาะบุคคล
2. ประกันคุณภาพ

2.1 จัดใหมีครูพ่ีเลี้ยงปฐมวัยประจําชั้นเรียน
2.2 พัฒนาครูท่ีรับผิดชอบสอนระดับปฐมวัยใหมีทักษะและประสบการณในการ

จัดการเรียนรู
2.3 พัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนการสอนโดยวิธีแจกลูกสะกดคําและจัด

กิจกรรมท่ีสอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง
2.4 จัดสรรครูภาษาถ่ินสําหรับเด็กท่ีไมใชภาษาไทยเปนภาษาหลัก พัฒนาครูให

สามารถสอนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ
2.5 จัดทําหลักสูตรอาเซียน -จัดทําหลักสูตรอาชีพใหโรงเรียนเลือกใช -สนับสนุนให

นักเรียนเรียนหลักสูตรทวิศึกษา
2.6 จัดการเรียนการสอนท่ีสนุกสอดคลองกับพฤติกรรมของผูเรียน
2.7 จัดหาและพัฒนาสื่อตามพัฒนาการดานตางๆ -สนับสนุนทุนประกอบอาชีพ

ระหวางเรียน
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3. ประกันประสิทธิภาพ ดวยวิธีการตางๆ คือ
3.1 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร
3.3 จัดใหมีสัญญาณอินเทอรเน็ตอยางท่ัวถึง
3.3 ใชเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกล (DLTV-DLIT)
3.4 กําหนดหลักเกณฑการเลื่อนวิทยฐานะใหสอดคลองกับงานประจํา
3.5 จัดตั้งกลุมโรงเรียนใหเปนหนวยงานทางการศึกษา
3.6 การประเมินศักยภาพและสมรรถนะครูอยางเปนระบบ
3.7 พัฒนาระบบชวยเหลือนักเรียนใหมีการเชื่อมโยงตั้งแตสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ี

การศึกษา จนถึงระดับชาติ
3.8 ใหมีครูแนะแนวท้ังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
3.9 เพ่ิมเงินพิเศษใหครูท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยอันตรายในถ่ินทุรกันดารและ

พ้ืนท่ีสูง
3.10 พัฒนาครูใหตรงตามความตองการของตัวเองและสอดคลองกับภารกิจท่ี

รับผิดชอบโดยยึดพ้ืนท่ี
3.11 พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีภาวะผูนําทางวิชาการ
3.12 จัดใหมีบุคลากรสายสนับสนุนการสอน
3.13 ปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษามีสวนรวม
3.14 จัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงพ้ืนท่ีและขนาดสถานศึกษา
3.15 จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมแกโรงเรียนขนาดเล็ก

2.2.3 นโยบายของกระทรวงมหาดไทย
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545

มาตรา 41 ไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิ์จัดการศึกษา ในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุก
ระดับ ตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ซึ่งเนนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยึดทางสายกลางบนพ้ืนฐานความสมดุลพอดีรูจัก
ประมาณมีเหตุผล มีความรูเทาทันโลก เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตเพ่ือมุงใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน
และความอยูดีมีสุขของคนไทย  โดยยึดคนเปนศูนยกลางในการพัฒนาและสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินได
กําหนดแนวทางนโยบายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนท่ีมีคุณธรรมนําความรู สงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต และสามารถจัดการองคความรูท้ังภูมิปญญาทองถ่ินและองคความรูสมัยใหม
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กระทรวงมหาดไทย (2544) ไดวางนโยบายการจัดการศึกษาในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ระยะ 15 ป (พุทธศักราช 2545-2559) กระทรวงมหาดไทยไดจัดทําข้ึนภายใตกรอบแหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ใชเปนแนวทางในการจัดและพัฒนาการศึกษาทองถ่ินท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ
ตามความพรอมและตรงตามความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ โดยมี
นโยบายดานจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้

1. เปาหมาย
1.1 เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาเตรียมความพรอมกอนเขารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
1.2 บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนในทองถ่ินมีสิทธิ์และมีสวนรวมในการจัดการศึกษาปฐมวัย
2. มาตรฐาน

2.1 จัดการศึกษาปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนหรือศูนยการเรียน
2.2 ดําเนินการและหรือสงเสริม สนับสนุน บุคคล ครอบครัวชุมชน องคกรชุมชน เอกชน

องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนในทองถ่ิน ใหมีความรู
ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูใหการศึกษาแกบุตร บุคคลท่ีอยูในความรับผิดชอบใหไดรับการ
พัฒนาท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา จริยธรรมและสามารถจัดการศึกษา
ปฐมวัยไดตามท่ีตองการและเหมาะสม

3. แนวทางการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความแตกตางกันท้ังในดานความพรอมและ

ศักยภาพ เม่ือพิจารณาแนวทางการดําเนินงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พุทธศักราช 2542
ทองถ่ินสามารถดําเนนิการได 2 ทาง คือ

1. การดําเนินการจัดการศึกษาเอง โดยดําเนินการได 2 กรณี คือ
1.1 ดําเนินการจัดตั้งสถานศึกษาข้ึนเองภายในองคกรปกครองปกครองสวน

ทองถ่ิน
1.2 ดําเนินการรับถายโอนภารกิจการจัดการศึกษาท่ีรัฐจะถายโอนภารกิจการจัด

การศึกษาของรัฐใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูบริหารจัดการศึกษา
สําหรับการดําเนินการท้ัง 2 กรณี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองผานการประเมิน

ความพรอมท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด และกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมผานการประเมิน
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มีหนาท่ีตองดําเนินการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสามารถจัด
การศึกษาไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด

2. การดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวม เปนการดําเนินการโดย
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของรัฐ โดยเขาไปมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ สงเสริม สนับสนุนงบประมาณ วัสดุครุภัณฑ อุปกรณทางการศึกษาทรัพยสินอ่ืน ๆ
รวมท้ังการเสนอแนะและรวมพัฒนาการศึกษา

4. การพิจารณาความพรอมในการจัดการศึกษา
พิจารณาจากลักษณะและการแบงกลุมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดการศึกษาอยูแลว ดําเนินการจัดการศึกษาให

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ียังไมจัดการศึกษา ดําเนินการจัดบริการทางการศึกษาแก

ประชาชนในความรับผิดชอบของทองถ่ินใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามความเหมาะสม  ความพรอมและความตองการของทองถ่ิน ท้ังนี้ภายใตการประเมินความ
พรอมตามเกณฑท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด

5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะจัดการศึกษาพิจารณาจาก
1. ความตองการและขอคิดเห็นของประชาชนในทองถ่ิน
2. ความคิดเห็นของสภาทองถ่ิน
3. ขอมูล ขอเท็จจริง(จํานวนโรงเรียน จํานวนเด็ก  สภาพท่ีตั้งฯลฯ)
4. ขอคิดเห็นบุคลากรในสถานศึกษาท่ีจะโอน
5. ศักยภาพของทองถ่ิน (คน เงิน พัสดุ การจัดการ)

สรุปไดวา จากกรอบนโยบายการศึกษาระดับชาติ การพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความสําคัญและ
จะตองมีการพัฒนาอยางเปนองครวม เนื่องจากเด็กปฐมวัยเปนรากฐานท่ีสําคัญจะตองบูรณาการไป
กับการพัฒนาเด็กใหมีคุณลักษณะ มีคานิยมท่ีพึงประสงคของคนไทย และเพ่ือใหนโยบายดังกลาว
บรรลุตามวัตถุประสงค ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยจะตองบูรณาการรวมกัน
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยไปสูการปฏิบัติ ท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม ซึ่งถือไดวาการ
ลงทุนในชวงวัยนี้ เปนการลงทุนท่ีคุมคาท่ีสุดในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพของมนุษยใหเกิดความอยาง
ยั่งยืน
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2.3 เกณฑมาตรฐานการจัดตั้งสถานศึกษาระดับปฐมวัย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546 ระบุให

กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระดับคุณภาพในการ
ประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 เพ่ือ
ประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีประสงคจะรับโอนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(มาตรา 21 วรรคสอง)

และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและระดับคุณภาพใน
การประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547
โดยใหประเมินขอ 2 ตามบัญชีรายละเอียดท่ี 1 ดังนี้

1. ประสบการณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดหรือมีสวนรวมจัดการศึกษา
2. แผนการเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษา หรือแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความพรอมดานตางๆ ท่ีเหมาะสมกับระดับ ประเภท และรูปแบบการศึกษา
3. วิธีการบริหาร และการจัดการศึกษา
4. การจัดสรรรายไดเพ่ือการศึกษา
5. ระดับและประเภทการศึกษาท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของชุมชน
6. ความเห็นของประชาชนและผูมีสวนเก่ียวของตอความพรอมในการจัดการศึกษาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จากการศึกษาพันธกิจและบทบาทหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเชื่อมโยงสัมพันธ

กับดานการจัดการศึกษาท่ีกําหนดไวในกฎหมายท่ีเก่ียวของดังท่ีกลาวไวขางตน เห็นไดวารัฐไดให
ความสําคัญในการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษาดวยตนเองหรือ
รับถายโอนสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มาอยูในความรับผิดชอบของตนเองในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทุกประเภท

ท้ังนี้ เพ่ือใหการศึกษาโดยรวมของประเทศมีมาตรฐานและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ชาติ จึงใหกระทรวงศึกษาธิการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดผานเกณฑประเมิน
ความพรอม จึงสามารถจัดการศึกษาไดเองหรือรับโอนสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในแตละ
กรณี ตามท่ีกําหนดไวในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ตัวชี้วัด และ
ระดับคุณภาพ ในการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547



32

อางอิงตามหนังสือ  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0893.3/ ว 2874 ลงวันท่ี 22
ตุลาคม 2555 เรื่อง การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการขยายชั้นเรียนใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลาววา เพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
แนวทาง การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ   โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะประสงคจัดตั้ง รวม หรือ
เลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2553 โดยอนุโลม

ท้ังนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรมีสํานัก/กอง/สวนการศึกษา  ท่ีรับผิดชอบการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดโดยตรง โดยใหอํานาจของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปน
อํานาจของสภาทองถ่ิน และอํานาจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนอํานาจของสํานัก/กอง/สวน
การศึกษา

2.3.1 เกณฑมาตรฐานการจัดตั้งสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พ.ศ. 2550 หมวดท่ี 1 การจัดตั้งสถานศึกษา ระบุวา
ขอ 5 ใหคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาจัดตั้งสถานศึกษาใหม แนวปฏิบัติในการ

จัดตั้งสถานศึกษา ใหดําเนินการดังนี้
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําแผนการจัดตั้งสถานศึกษา และนําเสนอคณะกรรมการ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดย
(1) สถานศึกษาท่ีจะจัดตั้งข้ึนในชุมชนใดตองมีจํานวนนักเรียน ดังตอไปนี้

(1.1) ระดับประถมศึกษา ตองมีจํานวนนักเรียนในแตละรายอายุไมนอยกวา
ยี่สิบหาคนมาเขาเรียน ถามีนักเรียนในแตละรายอายุไมถึงยี่สิบหาคน แตมากกวาสิบคน ใหจัดตั้ง
เปนสาขาของสถานศึกษาอ่ืน

(1.2) ระดับมัธยมศึกษา ตองมีจํานวนนักเรียนท่ีจะมาเขาเรียนชั้นละไมนอยกวาแปด
สิบคน ถามีนักเรียนไมถึงชั้นละแปดสิบคน แตมากกวาสี่สิบคน ใหจัดตั้งเปนสาขาของสถานศึกษาอ่ืน

(2) สถานท่ีท่ีจะจัดตั้งสถานศึกษาตองเปนท่ีดินท่ีมีหลักฐานอนุญาตใหใช ตามประเภทของ
ท่ีดินอยางถูกตอง จํานวนไมนอยกวายี่สิบหาไร

(3) สถานศึกษาท่ีจะจัดตั้งข้ึนใหมจะตองอยูหางจากสถานศึกษาประเภทเดียวกัน ท่ีตั้งอยูเดิม
ไมนอยกวาหกกิโลเมตร ตามเสนทางคมนาคม

(4) ใหบุคคล นิติบุคคล องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ยื่นคํารองขอใหจัดตั้งสถานศึกษาตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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(5) ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณากลั่นกรองคํารองตามหลักเกณฑของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และนําเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือในกรณีท่ีทางราชการเห็นวามี
ความจําเปนตองจัดตั้งสถานศึกษาเปนกรณีพิเศษ ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานําเสนอ
คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุญาต

(6) ใหคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาอนุญาตการจัดตั้งสถานศึกษาตามคํารอง
ขอในขอ 5 (4) เม่ือคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาอนุญาตแลวใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประกาศจัดตั้งสถานศึกษา และใหจัดระบบสงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาสามารถพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพ พรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

(7) ในทองท่ีท่ีเปนชุมชนหนาแนน หรือในทองท่ีท่ีมีความจําเปนพิเศษ หากไมสามารถ
ดําเนินการจัดตั้งสถานศึกษาตามเกณฑดังกลาวขางตนได ใหขออนุมัติตอเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงงบประมาณ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของการจัดการศึกษา

(8) การจัดตั้ งสถานศึกษาพิเศษให เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ท่ีสํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด

ท้ังนี้ เพ่ือใหการจัดการศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและมีความคลองตัวใน
ดานการบริหารโรงเรียน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 17(1) และมาตรา 45 แหง
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงวางระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ ระดับกอน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันท่ี 5 เมษายน
พ.ศ. 2549

หมวด 1 ท่ีดิน ระบุวา
ขอ 6 ท่ีดินท่ีใชจัดตั้งโรงเรียนตองมีเนื้อท่ีดินติดตอเปนผืนเดียวกัน และมีจํานวนเนื้อท่ีดิน ใน

ระดับกอนประถมศึกษา มีจํานวนไมนอยกวา 90 ตารางวา
ขอ 7 การขอเพ่ิมเนื้อท่ีดินเพ่ือขยายกิจการโรงเรียน และท่ีดินท่ีเพ่ิมไมติดตอเปนผืนเดียวกัน

กับท่ีดินท่ีใชจัดตั้งโรงเรียน ใหเสนอเหตุผลและความจําเปนและท่ีดินท่ีขอเพ่ิมจะตองมีจํานวนไมนอย
กวา 200 ตารางวา และอยูหางจากท่ีดินท่ีใชจัดตั้งโรงเรียนอยูแลวตามเสนทางคมนาคม ไมเกิน 500
เมตร  จะตองมีรั้วแสดงขอบเขตชัดเจน มีท่ีวางเปนท่ีพักผอนและสนามไมนอยกวาครั้งหนึ่งของ
บริเวณท่ีดินท่ีขอเพ่ิม และผูรับใบอนุญาตจะตองจัดเจาหนาท่ีดูแลและรับผิดชอบ รวมท้ังมาตรการใน
การรักษาความปลอดภัยตลอดเวลาท่ีเปดทําการ

หมวด 2 สถานท่ีและอาคาร ระบุวา
ขอ 8 สถานท่ีและบริเวณท่ีตั้งโรงเรียนตองไมขัดตอสุขลักษณะหรืออนามัยของนักเรียน
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บริเวณโรงเรียนจะตองเหลือท่ีวางเพ่ือใชพักผอนและสนามไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของบริเวณโรงเรียน
ท้ังหมด และมีรั้วแสดงบริเวณโรงเรียนท่ีเปนสัดสวน

ขอ 9 การขอกอสรางอาคารเรียน อาคารประกอบ รวมท้ังการขอใชอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ จะตองไดรบัอนุมัติจากผูอนุญาต

ขอ 10 โรงเรียนตองจัดใหมีหองเรียนและหองประกอบ ดังนี้
- ห อ ง เ รี ยนระดั บก อนประถม ศึกษา  แต ล ะห อ งต อ ง มี พ้ื น ท่ี ไม น อยกว า 3 5

ตารางเมตร และตองเปนหองโลงไมมีเสาหรือสิ่งกีดกวาง ในกรณีท่ีหองเรียนรูปสี่เหลี่ยมความกวาง
ของหองไมนอยกวา 5.00 เมตร และในกรณีท่ีเปนหองเรียนรูปอ่ืน สวนท่ีแคบท่ีสุดของหองไมนอยกวา
4.00 เมตร

- หองประกอบตางๆ ของแตละระดับท่ีเปดสอน โรงเรียนจะตองจัดตามหลักเกณฑท่ี
สํานักงานกําหนด

- หองเรียนมีทางเขาออก 2 ทาง แตละทางตองกวางไมนอยกวา 80 เซนติเมตร ในกรณีทีมี
ทางเขาออกเพียงทางเดียว ตองกวางไมนอยกวา 1.60 เมตร

ขอ 11 การใชอาคารท่ีมีอยูแลวมาดัดแปลงเปนอาคารเรียนจะตองปรับปรุงอาคารเรียนโดย
มีวุฒิวิศวกรรับรองความม่ันคงของอาคาร สําหรับอาคารเรียนชั้นเตรียมอนุบาลและระดับกอน
ประถมศึกษา ใหมีสภาพตามท่ีกําหนดในขอ 10

ขอ 13 การคํานวณความจุสูงสุดของนักเรียนท้ังโรงเรียนใหคํานวณความจุ จํานวนนักเรียน 3
คนตอพ้ืนท่ี 8 ตารางเมตร โดยใหคํานวณความจุหองปฏิบัติการหรือหองประกอบดวยท้ังนี้พ้ืนท่ีท่ีใชใน
การคํานวณความจุของนักเรียนท้ังโรงเรียนใหคํานวณจากพ้ืนท่ีดินของโรงเรียน

ขอ 18 ชั้นเตรียมอนุบาลและระดับกอนประถมศึกษา โรงเรียนจะรับนักเรียนเขาเรียนไดใน
ชั้นเตรียมอนุบาลเม่ือมีอายุครบ 2 ป ชั้นอนุบาลเม่ือมีนักเรียนมีอายุครบ 3 ป สําหรับโรงเรียนท่ีเปด
หลักสูตร 3 ป และเม่ือมีนักเรียนมีอายุครบ 4 ป สําหรับโรงเรียนท่ีเปดหลักสูตร 2 ป นับถึงวันเขา
เรียน และการรับนักเรียนเขาเรียน ใหโรงเรียนสามารถรับไดในทุกภาคเรียน

หมวด 4 การจัดการศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียน
ขอ 19 โรงเรียนตองปฏิบัติตามคําสั่ง กฎ ขอบังคับ ประกาศ และระเบียบท่ีเก่ียวของกับการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนในแตละหลักสูตร โดยตองจัดใหครบถวน และถูกตองตามท่ีกําหนด

และแกไขระเบียบเพ่ิมเติม  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2550
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ขอ 12 การคํานวณความจุของนักเรียนแตละระดับท่ีเปดสอนมีดังนี้
(1) ชั้นเตรียมอนุบาล สัดสวนพ้ืนท่ีหองเรียนตอนักเรียนตองไมนอยกวา 1.5 ตารางเมตร ตอ

นักเรียน 1 คน
(2) ระดับกอนประถมศึกษา สัดสวนพ้ืนท่ีหองเรียนตอนักเรียนตองไมนอยกวา 1 ตารางเมตร

ตอนักเรียน 1 คน ใหคํานึงถึงพ้ืนท่ีตอนักเรียนจํานวนรวมของนักเรียนแตละหองตองไมเกิน 40 คน
หมวด 3 ครูและนักเรียน
ขอ 15 ชั้นเตรียมอนุบาลและระดับกอนประถมศึกษาใหมีครูและพ่ีเลี้ยง ดังนี้
(1) ชั้นเตรียมอนุบาล ถามีเด็กไมเกิน 15 คน ใหมีครู 1 คน พ่ีเลี้ยง 1 คน ถามีเด็กตั้งแต 16

คนข้ึนไป ใหมีพ่ีเลี้ยงเพ่ิม 1 คน ตอเด็ก 10 คน
(2) ระดับกอนประถมศึกษา ใหมีครูหองเรียนละ 1 คน ถานักเรียนเกิน 30 คน ตองมี พ่ีเลี้ยง

1 คน

เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญระดับกอนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา สอดคลองกับแนวปฏิบัติและระเบียบท่ีเก่ียวของ โดยอาศัย
อํานาจตามความในขอ 10 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. 2549 สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จึงกําหนดหลักเกณฑ ตาม
ประกาศสํานักงบริหารงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องหลักเกณฑ หองประกอบ
ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2550 ขอ 3 ระบุวา

หลักเกณฑของหองประกอบ ชั้นเตรียมอนุบาลและระดับกอนประถมศึกษามีหองประกอบ
ดังนี้

3.1 หองผูบริหาร หองธุรการ
3.2 ท่ีรับประทานอาหาร ตองมีพ้ืนท่ีเพียงพอกับจํานวนนักเรียน หรือจะใชหองเรียน

เปนท่ีรับประทานอาหารก็ได
3.3 หองเตรียมอาหาร ตองถูกสุขลักษณะ
3.4 หองพยาบาลหรือมุมพยาบาล
3.5 หองนอนสําหรับนักเรียน ตองจัดใหมีหองนอน หรือจะใชหองเรียนเปนหองนอน

ดวยก็ได
3.6 หองน้ําหรือท่ีอาบน้ํา ตองจัดใหเหมาะสมเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและตอง

รักษาความสะอาดใหถูกสุขลักษณะ
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3.7 หองสวมใหถือเกณฑ ดังนี้
-นักเรียน 1-100 คน มี 1 ท่ี ตอนักเรียน 25 คน
-นักเรียน 101-600 คน มี 1 ท่ี ตอนักเรียน 50 คน
-นักเรียน 601 คนข้ึนไป มี 1 ท่ี ตอนักเรียน 75 คน

จะตองรักษาใหสะอาดถูกสุขลักษณะ มีบังตาหรือประตูสวม โดยไมมีกลอนประตู หรือกุญแจ
ติดท่ีประตู  และสวมตองอยูไมไกลจากหองเรยีนหรืออยูในหองเรียน

2.3.2 หลักเกณฑการกําหนดจํานวนตําแหนงพนักงานครู ในสถานศึกษาของ
กระทรวงมหาดไทย

ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ การบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทองถ่ิน (กระทรวงมหาดไทย ,2550) ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
หลักเกณฑการกําหนดจํานวนตําแหนงพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลและบุคลากรสนับสนุน
การสอน(พนักงานจางตามภารกิจ) ท่ีสังกัดสถานศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2549
ไดกําหนดหลักเกณฑ ดังนี้

1. สถานศึกษากําหนดใหมีการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือหลายระดับ ดังนี้
-ระดับกอนประถมศึกษา,ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา

2. หองเรียน กําหนดใหมีนักเรียนหองละ 40 คน เศษท่ีเหลือถาเกิน 10 คนข้ึนไป ใหจัดเพ่ิม
1คน (ยกเวน ระดับกอนประถมศึกษา ใหมีนักเรียนหองละ 30 คน)

3. บุคลากรในสถานศึกษา กําหนดใหมีพนักงานครู 2 สายงาน และบุคลากรสนับสนุนการ
สอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ไดแก

3.1 สายงานบริหารการศึกษา ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา และรองผูอํานวยการ
สถานศึกษา

3.2 สายงานการสอน ไดแก ครูผูชวย และครู
3.3 บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ)

-กลุมตําแหนงการเงิน/บัญชี/พัสดุ
-กลุมตําแหนงธุรการ/บันทึกขอมูล
-กลุมตําแหนงโภชนาการ/อนามัยโรงเรียน
-กลุมตําแหนงคอมพิวเตอร/โสตทัศนศึกษา

4. เกณฑการกําหนดจํานวนตําแหนง
4.1 กรณีสถานศึกษาท่ีมีนักเรียน 120 คน ลงมา
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ตารางท่ี 2.1: เกณฑการกําหนดจํานวนตําแหนงของสถานศึกษา (อางใน ระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ การบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ิน : 2550)

ตําแหนง นักเรียน
20

นักเรียน
21-40

นักเรียน
41-60

นักเรียน
61-80

นักเรียน
81-100

นักเรียน
101-120

1 .ส ายงานบริ หาร
สถานศึกษา

1 1 1 1 1 1

2.สายงานการสอน 1 2 3 4 5 6
3.บุคลากรสนับสนุน
การสอน

- - - 1 1 1

โดยใหผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติการสอนไมนอยกวา
สัปดาหละ 5 ชั่วโมง

4.2 กรณีสถานศึกษาท่ีมีนักเรียน 121 คนข้ึนไป
4.2.1 สายงานบริหารสถานศึกษา

-นักเรียน 121 -359 คน ผูบริหาร 1 ตําแหนง
-นักเรียน 360-719 คน มีผูบริหาร 1 ตําแหนง รองผูบริหาร

1 ตําแหนง
-นักเรียน 720-1079 คน มีผูบริหาร 1 ตําแหนง รองผูบริหาร

2 ตําแหนง
-นักเรียน 1,080-1679 คน มีผูบริหาร 1 ตําแหนง รองผูบริหาร

3 ตําแหนง

-นักเรียน 1,680 คนข้ึนไป มีผูบริหาร 1 ตําแหนง รองผูบริหาร
4 ตําแหนง

ใหผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไมนอย
กวาสัปดาหละ 5 ชั่วโมง และใหรองผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติงานดานบริหาร ดังนี้

- สถานศึกษาท่ีมีรองผูอํานวยการสถานศึกษา 1 คน ตองทําหนาท่ีท้ังดาน
วิชาการบริหาร ปกครองและบริการ

- สถานศึกษาท่ีมีรองผูอํานวยการสถานศึกษา 2 คน แบงงานเปน 2 ฝาย คือ
ฝายวิชาการกับฝายบริหาร ปกครองและบริการ



38

- สถานศึกษาท่ีมีรองผูอํานวยการสถานศึกษา 3 คน แบงงานเปน 3 ฝาย คือ
ฝายวิชาการ ฝายบริหาร กับฝายปกครองและบริการ

- สถานศึกษาท่ีมีรองผูอํานวยการสถานศึกษา 4 คน แบงงานเปน 4 ฝาย คือ
ฝายวิชาการ ฝายบริหาร ฝายปกครองและฝายบริการ

4.2.2 สายงานการสอน
จํานวนครูระดับกอนประถมศึกษา

จํานวนหองเรียน X นักเรียน : หอง + นักเรียนท้ังหมด
= นักเรียน : ครู นักเรียน : ครู

2
(อัตราสวน นักเรียน : ครู = 25 : 1 นักเรียน : หอง = 30 : 1)

4.3 บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ)
4.3.1 บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ใหมีจํานวน

รอยละ 10 ของจํานวนพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล สายงานการสอนท้ังในระดับกอน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา  ดังนี้

ตารางท่ี 2.2 เกณฑการกําหนดจํานวนบุคลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานจางตามภารกิจ)
(อางในระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ การบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทองถิ่น : 2550)

จํานวนนักเรียน จํานวนพนักงานครู
สายงานการสอน

บุคลากร
สนับสนุนการสอน

ความรูความสามารถ

101-200
201-400
401-600
601-800
801-1,000
1,201-1,200
1,201-1,400

6
12
20
28
36
44
52

1
1
2
3
4
4
5

พิจารณาตามความ
จําเปน ดังนี้
1.การเงิน/บัญชี/พัสดุ
2.ธุรการ/บันทึกขอมูล
3.โภชนาการ/อนามัย
โรงเรียน
4.คอมพิวเตอร/โสต
ทัศนศึกษา
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ตารางท่ี 2.2 เกณฑการกําหนดจํานวนบุคลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานจางตามภารกิจ)
(อางในระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ การบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทองถิ่น : 2550) (ตอ)

จํานวนนักเรียน จํานวนพนักงานครู
สายงานการสอน

บุคลากร
สนับสนุนการสอน

ความรูความสามารถ

1,401-1,600
1,601-1,800
1,801-2,000
2,001-2,200
2,201-2,400
2,401-2,600
2,601-2,800
2,801-3,000
3,001-4,000

60
68
76
84
92
100
108
116
140

6
7
8
8
9
10
11
12
14

หมายเหตุ การกําหนด
ตํ า แ ห น ง บุ ค ล า ก ร
สนั บสนุ นการสอน
(พนั ก ง านจ า งตาม
ภารกิจใหเปนไปตาม
ความจําเปน)

4.3.2 สําหรับสถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลังพนักงานครู สายงานการสอนเกินเกณฑ
ท่ีกําหนดจะมีบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ไดจํานวนเทาใด ใหเสนอ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล พิจารณาเปนกรณีๆ ไป

สรุป ในการจัดตั้งสถานศึกษา หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน และหนวยงานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จะตองจัดตั้งสถานศึกษาดานปฐมวัยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีการ
กําหนดเกณฑมาตรฐาน ในการจัดตั้งสถานศึกษา ปฐมวัย  ประกอบไปดวย ดานท่ีดิน  สถานท่ี อาคาร
ครู นักเรียน  การจัดการศึกษา การวัดและประเมินผล  เพ่ือใหการดําเนินการจัดการศึกษาดาน
ปฐมวัย มีประสิทธิภาพ คลองตัวในการบริหารสถานศึกษา  ไดมาตรฐานและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ

2.4 แนวคิดในการประเมินสถานศึกษา
2.4.1 การประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (คูมือดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ : 2558)

ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนควบคูไปกับการพัฒนา
ดานการศึกษาสําหรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระดับประถมศึกษา  ดังนี้



40

ดานการประเมินสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในโรงเรียน มีดังนี้
1. สนามและบริเวณ   รายละเอียดมาตรฐาน

1. บริเวณโดยรอบโรงเรียนสะอาดและปลอดภัย
2. มีขอบเขตบริเวณรอบโรงเรียน เชน รั้ว แนวตนไม ฯลฯ โดยรั้วและประตูมีความม่ันคง

ปลอดภัย
3. มีการจัดระเบียบทางจราจรทางเขา –ออกจุด จอดรถ เปนสัดเปนสวน ปลอดภัย
4. สนามกีฬา สนามเด็กเลน เครื่องเลนในสนามจัดเปนสัดสวน ม่ันคงและปลอดภัย
5. มีบริเวณสําหรับพักผอนหยอนใจ เปนระเบียบ สวยงาม และไมอยูในจุดท่ีลับตา

2. อาคารเรียน รายละเอียดมาตรฐาน
1. อาคารเรียน พ้ืน ผนัง เพดาน และบันได สะอาด แข็งแรงและมีความปลอดภัย
2. จัดวางสิ่งของเปนระเบียบ เหมาะสมปลอดภัย และสวยงาม

3. หองเรียน/หองสมุด  รายละเอียดมาตรฐาน
1. สภาพหองเรียนสะอาด เปนระเบียบ
2. ระบายอากาศดี แสงสวางเพียงพอ
3. ขนาดของวัสดุ อุปกรณ เชน โตะ เกาอ้ีมีขนาดเหมาะสมกับนักเรียน เพียงพอ และ

สภาพดี
4. หองพยาบาล  รายละเอียดมาตรฐาน

1. หองพยาบาลอยูชั้นลางในอาคาร จัดเปนสัดสวน ไมอยูท่ีลับตา สะอาด สภาพดี
2. มียาเวชภัณฑ แสะวัสดุอุปกรณท่ีจําเปน จัดเก็บเปนระเบียบ มีปายบอกชื่อยาชัดเจน ยา

ไมหมดอายุ
3. ในหองหรือบริเวณใกลเคียงมีท่ีลางมือ และทําความสะอาดเครื่องมือ/อุปกรณ
4. โรงเรียนสหศึกษา มีเตียงพักแยก สําหรับชาย-หญิงและท่ีก้ันชัดเจน

5. น้ําดื่ม/น้ําใช  รายละเอียดมาตรฐาน
1. มีน้ําดื่ม/น้ําใชมีคุณภาพและเพียงพอ
2. ท่ีเก็บน้ําดื่ม สะอาด มีฝาปด มีกอกสําหรับเปด หากเปนตูกดน้ําเย็นตองมีการตอสายดิน

เพ่ือปองกันไฟฟาดูด
3. มีภาชนะดื่มน้ําประจําตัว ไมใชรวมกันหรือเปนน้ําดื่มแบบน้ําพุ

6. หองสวม รายละเอียดมาตรฐาน
1. พ้ืน ผนัง เพดาน โถสวม ท่ีกดโดสวม โถปสสาวะ ท่ีกดโดปสสาวะ สะอาด ไมมีคราบ

สกปรก อยูในสภาพดี ใชงานได
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2. น้ําใชสะอาด เพียงพอ และไมมีลูกน้ํายุง ในภาชนะเก็บกักน้ํา ขันตักน้ําสะอาด อยูใน
สภาพดี ใชงานได

3. อางลางมือ กอกน้ํา กระจก สะอาด ไมมีคราบสกปรก อยูในสภาพดี ใชงานได
4. สบูลางมือพรอมใหใชตลอดเวลาท่ีเปดใหบริการ
5. ถังรองรับขยะมูลฝอย สะอาด มีฝาปด อยูในสภาพดี ตั้งอยูในบริเวณอางลางมือหรือ

ใกลเคียง
6. มีการระบายอากาศดี และไมมีกลิ่นเหม็น
7. สภาพทอระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไมรั่ว แตก หรือชํารุด
8. จัดใหมีการทําความสะอาด และระบบการควบคุม ตรวจตราเปนประจํา
9. แยกเปนหองสวมสําหรับชาย-หญิง มีปายหรือสัญลักษณท่ีชัดเจน
10. ประตูจับเปด-ปด และท่ีล็อกดานในสะอาดอยูในสภาพดี ใชงานได

7. ท่ีแปรงฟน รายละเอียดมาตรฐาน
1. จัดใหมีท่ีแปรงฟน กอกน้ํา และกระจกสะอาด เพียงพอ เหมาะกับกับวัยและอยูใน

สภาพใชงานไดดี
8. การกําจัดขยะ/น้ําเสีย รายละเอียดมาตรฐาน

1. ภาชนะรองรับขยะท่ีสะอาด สภาพดี มีฝาปด ไมรั่วซึม ไมแตกราว มีจํานวนเพียงพอตอ
การรองรับขยะ มีการทําความสะอาดและจัดเก็บออกจากอาคารทุกวัน ไมมีขยะเกลื่อนกลาดใน
บริเวณโรงเรียน

2. มีการคัดแยกขยะแตละประเภท พรอมสัญลักษณ
3. มีท่ีพักรวมขยะท่ีมิดชิด ปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค มีการนําไปกําจัดอยางถูกวิธี

มีการดูแลใหสะอาดอยูเสมอ
4. มีทอ/รางระบายน้ําสภาพดี ไมอุดตัน ไมมีน้ําทวมขังเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลง

พาหะนําโรค
5. มีการควบคุมกําจัดแมลง สัตวพาหะนําโรค ไดแก หนู แมลงวัน แมลงสาบ เปนตน
6. มีการตรวจสอบแหลงเพาะพันธุยุงลาย โดยภาชนะขังน้ําในโรงเรียนตองไมมียุงลาย และ

กําจัดแหลงเพาะพันธุยุง
9. การปองกันและรักษาความปลอดภัย รายละเอียดมาตรฐาน

1. มีการติดตั้งอุปกรณไฟฟาอยางปลอดภัย และตรวจสอบใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
2. มีระบบปองกัน/อุปกรณชวยในการดับไฟใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
3. มีการใหความรูเรื่องการดับเพลิงเบื้องตน และฝกซอมหนีไฟ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. มีการจัดการแหลงน้ําท่ีมีความเสี่ยง/จุดเสี่ยง เชน ลอมรั้ว ติดปายเตือน ฯลฯ
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10. กิจกรรมการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ รายละเอียดมาตรฐาน
1. มีการจัดกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในโรงเรียน ไดแก การลด

ปริมาณและใชประโยชนจากขยะ การปองกันอุบัติเหตุ พฤติกรรมอนามัย  เปนตน
ดานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ดังนี้
1. สถานท่ีรับประทานอาหาร และบริเวณท่ัวไป  รายละเอียดมาตรฐาน

1. สะอาด เปนระเบียบ
2. โตะ เกาอ้ี สะอาดแข็งแรง จัดเปนระเบียบ
3. มีการระบายอากาศท่ีดี

2. บริเวณท่ีเตรียม ปรุงอาหาร
1. สะอาด เปนระเบียบ พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร แข็ง เรียบ สภาพดี
2. มีการระบายอากาศรวมท้ังกลิ่น และควันจากการทําอาหารไดดี
3. ไมเตรียมและปรุงอาหารกับพ้ืน
4. โตะเตรียม-ปรุงอาหารและผนังบริเวณเตาไฟ ตองทําดวยวัสดุท่ีทําความสะอาดงาย

มีสภาพดี และพ้ืนโตะตองสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 เซนติเมตร
3. อาหาร น้ํา น้ําแข็ง น้ําดื่ม  รายละเอียดมาตรฐาน

1. อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ตองมีเลขระบบอาหาร
2. อาหารสด มีคุณภาพดี แยกเปนเปนสัดเปนสวน  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย 60

เซนติเมตร
3. อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท มีคุณภาพดี เก็บเปนระเบียบ วางสูงจาก

พ้ืนอยางนอย 30 เซนติเมตร
4. อาหารปรุงเสร็จแลว เก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีการปกปด วางสูงจากพ้ืนอยางนอย 60

เซนติเมตร
5. มีตูสําหรับปกปดอาหารท่ีปรุงสําเร็จแลว และดานหนาของตู ตองเปนกระจก
6. น้ําดื่ม เครื่องดื่ม น้ําผลไมตองสะอาด ใสภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปด มีกอกหรืออางเทริน

หรือน้ําหรืออุปกรณท่ีมีดาม และวางสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 เซนติเมตร
7. น้ําแข็งท่ีใชบริโภคตองสะอาด ใสในภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปด มีอุปกรณท่ีมีดามสําหรับ

ตัก โดยเฉพาะวางสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 เซนติเมตร และตองไมมีของอ่ืนแชรวมไว
4. ภาชนะอุปกรณ  รายละเอียดมาตรฐาน

1. ภาชนะเชน จาน ชาม ชอน สอม ฯลฯ ตองทําดวยวัสดุท่ีไมเปนอันตราย เชน
สแตนเลส กระเบื้องเคลือบขาวแกว อลมิูเนียม เมลามีนสีขาวหรือสีออน ตะเกียบตองเปนไม ไม
ตกแตงสีหรือพลาสติกสีขาว
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2. ใชอางลางภาชนะอุปกรณดวยอุปกรณท่ีมีทอระบายน้ําท่ีใชการไดดีอยางนอย 2 อาง
อุปกรณลางสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 เซนติเมตร

3. จาน ชาม ถวย แกวน้ํา ถาดหลุม ฯลฯ เก็บคว่ําในภาชนะโปรง สะอาดหรือตะแกรง
วางสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 เซนติเมตร

4. เขียงตองมีสภาพดีไมแตกราวหรือเปนรอง แยกเขียงอาหารดิบและอาหารสุก มีฝาชี
ครอบ

5. ผูปรุง ผูเสิรฟ  รายละเอียดมาตรฐาน
1. แตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน
2. ผูกผากันเปอนสีขาว หรือมีเครื่องแบบ ตองสวมหมวกหรือเนท็คลุมผมดวย
3. ตองมีสุขภาพดี ไมเปนโรคติดตอ ไมโรคผิวหนัง ตองมีหลักฐานการตรวจสุขภาพใน

ปนั้นใหตรวจสอบได
4. มีสุขนิสัยท่ีดี เชน ตัดเล็บสั้น ไมสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน ไมใชมือหยิบจับอาหารท่ี

ปรุงเสร็จแลว โดยตรง
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกโรงเรียนจะตองผานเกณฑมาตรฐานสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอมในโรงเรียน โดยทุกโรงเรียนจะตองมีการจัดการควบคุมปองกันการแพรกระจายของ
โรคติดตอ จัดสภาพแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ และจัดอาคารสถานท่ีใหมีความม่ันคงแข็งแรงเพ่ือให
เด็กมีความปลอดภัย

2.4.2 การประเมินผลตามตัวแบบ CIPP Model ของ แดเนียล แอล สตัฟเฟลบีม
(Daneil L.Stufflebeam)

เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี (2542) การประเมินผลเปนสิ่งจําเปนตอกิจกรรม โครงการ หรือ
งานใด ๆ โดยพิจารณาความสําคัญของการประเมินผลไดจากหลากหลายประเด็น เชน กระบวนการ
อยางมีระบบและตอเนื่องท่ีจะวัดความสําเร็จหรือลมเหลวของงาน โดยนําผลท่ีจะประเมินไดมา
ปรับปรุงวิธีดําเนินงาน เพ่ือใหแผนงานหรือโครงการบรรลุวัตถุประสงค และเปนการพิจารณาคุณคา
ของผลงานท่ีไดรับ ดวยการเปรียบเทียบผลงานท่ีเกิดข้ึนกับความตองการท่ีกําหนดไว นอกจากนั้นแลว
ยังเปนการตรวจสอบวางานท่ีทําไดผลดีหรือไมเพียงไร ท้ังนี้อาจจะเปนการประเมินผลระหวางการ
ดําเนินงาน เพ่ือนําผลไปพิจารณาปรับปรุงแผนงานหรือกระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน หรืออาจจะเปนการประเมินผลสรุปรวมตลอดโครงการวาตั้งแตทํามาจนสิ้นสุดโครงการนั้นไดผลดี
หรือไมเพียงไร และเปนกระบวนการเชิงระบบท่ีมีความสัมพันธเก่ียวของใกลชิดกับการตัดสินใจท้ังใน
ระดับผูปฏิบัติงาน ผูบริหารโครงการ และผูกําหนดนโยบาย

การประเมินผลจําเปนท่ีจะตองอาศัยเกณฑบางประการในการศึกษา ซึ่งไดรับการพัฒนาข้ึน
ตามจุดมุงหมายของการใช ไดแก ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความพอเพียง ความเสมอภาค
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ความเปนธรรม ซึ่งเกณฑประสิทธิผล คือเปรียบเทียบผลลัพธและผลกระทบของนโยบาย แผนงาน
โครงการ กับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว สําหรับเกณฑประสิทธิภาพนั้น คือการเปรียบเทียบปจจัยนําเขา
กับผลลัพธและผลกระทบของนโยบาย แผนงาน โครงการ สวนเกณฑความพอเพียง คือเปรียบเทียบ
ผลลัพธและผลกระทบของนโยบาย แผนงาน โครงการ กับความตองการท้ังหมดของสังคมหรือ
ขอบเขตท้ังหมดของปญหา นอกจากนั้นแลวยังมีเกณฑความ เสมอภาค คือเปรียบเทียบโอกาสท่ีจะ
ไดรับบริการสาธารณะตามนโยบาย แผนงาน โครงการ มีความเทาเทียมกัน สําหรับประชานทุกกลุม
ทุกพวกหรือไม และเกณฑความเปนธรรม คือเปรียบเทียบวาประชาชนผูเสียเปรียบในสังคมไดรับ
ผลลัพธและผลกระทบของนโยบาย แผนงาน โครงการ ในสัดสวนเชนใดเม่ือพิจารณารวมกับ
ประชาชนผูไดเปรียบในสังคม การประเมินผลตามตัวแบบ CIPP Model เปนการประเมินท่ี
ครอบคลุมองคประกอบของระบบท้ังหมด ผูประเมินจะตองกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินท่ี
ครอบคลุมท้ัง 4 ดาน กําหนดประเด็นของตัวแปรหรือตัวชี้วัด กําหนดแหลงขอมูลผูใหขอมูล กําหนด
เครื่องมือการประเมิน วิธีการท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล กําหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูล และ
เกณฑการประเมินท่ีชัดเจน แดเนียล แอล สตัฟเฟลบีม (Daneil L. Stufflebeam) ไดใหความหมาย
ของการประเมิน ไววาเปนกระบวนการของการบรรยาย การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลขาวสาร
เพ่ือนําขอมูลไปใชประโยชนในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม การประเมินโดยรูปแบบ CIPP
Model คาวา CIPP ยอมาจากคาวา Context (บริบทหรือสภาวะแวดลอม) Input (ปจจัยเบื้องตน)
Process (กระบวนการ) และ Product (ผลผลิต) กําหนดใหมีการประเมินท้ังระบบ ใน 4 ดาน
(ธเนศ ขําเกิด, 2552)

1. การประเมินดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C) เปนการประเมิน
ใหไดขอมูลสําคัญ เพ่ือชวยในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ความเปนไปไดของโครงการ
เปนการตรวจสอบวาโครงการท่ีจะทําสนองปญหาหรือความตองการจําเปนท่ีแทจริงหรือไม
วัตถุประสงคของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคลองกับนโยบายขององคการ หรือ นโยบายหนวย
เหนือหรือไม เปนโครงการท่ีมีความเปนไปไดในแงของโอกาสท่ีจะไดรับการสนับสนุนจากองคกรตาง
ๆ หรือไม การประเมินสภาวะแวดลอมจะชวยในการตัดสินเก่ียวกับเรื่องโครงการควรจะทําใน
สภาพแวดลอมใด ตองการจะบรรลุเปาหมายอะไร หรือตองการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะอะไร เปน
ตน

2. การประเมินปจจัยเบื้องตนหรือปจจัยปอน (Input Evaluation : I ) เปนการประเมินเพ่ือ
พิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรท่ีจะใชใน
การดําเนินโครงการ เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ เวลา รวมท้ังเทคโนโลยีและแผนการ
ดําเนินงาน การประเมินผลแบบนี้จะทําโดยใชเอกสารหรืองานวิจัยท่ีมีผูทําไวแลวหรือใชวิธีการวิจัย
นํารองเชิงทดลอง (Pilot Experimental Project) ตลอดจนอาจใหผูเชี่ยวชาญมาทํางานให อยางไรก็
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ตามการประเมินผลนี้จะตองสํารวจสิ่งท่ีมีอยูเดิมกอนวามีอะไรบาง และตัดสินใจวาจะใชวิธีการใด
ใชแผนการดําเนินงานแบบไหนและตองใชทรัพยากรจากภายนอกหรือไม

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P ) เปนการประเมินระหวางการ
ดําเนินงานโครงการ เพ่ือหาขอบกพรองของการดําเนินโครงการท่ีจะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไข
ปรับปรุง ใหการดําเนินการชวงตอไปมีประสิทธิภาพมากข้ึนและเปนการตรวจสอบกิจกรรม เวลา
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ ภาวะผูนํา การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการ โดยมีการบันทึกไวเปน
หลักฐานทุกข้ันตอน การประเมินกระบวนการนี้จะเปนประโยชนอยางมากตอการคนหาจุดเดน หรือ
จุดแข็ง (Strengths) และจุดดอย (Weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ มักจะไมสามารถ
ศึกษาไดภายหลังจากสิ้นสุดโครงการแลว การประเมินกระบวนการจะมีบทบาทสําคัญในเรื่องการให
ขอมูลยอนกลับเปนระยะ ๆ เพ่ือการตรวจสอบการดําเนินของโครงการ โดยท่ัวไปการประเมิน
กระบวนการมีจุดมุงหมายเพ่ือหาขอบกพรองของโครงการในระหวางท่ีมีการปฏิบัติการ หรือการ
ดําเนินงานตามแผน เพ่ือหาขอมูลตาง ๆ ท่ีจะนํามาใชในการตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงานของ
โครงการและเพ่ือการเก็บขอมูลตาง ๆ ท่ีไดจากการดําเนินงานของโครงการ

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P ) เปนการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือความตองการ/ เปาหมายท่ีกําหนดไว รวมท้ังการ
พิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการและการประเมินผล เรื่อง
ผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ( Outcomes ) ของนโยบาย / แผนงาน / โครงการ โดยอาศัย
ขอมูลจากการประเมินสภาวะแวดลอม ปจจัยเบื้องตนและกระบวนการรวมดวย

เม่ือพิจารณาถึงชวงเวลาของการประเมินผลโครงการเพ่ือจําแนกประเภทของการประเมินผล
โครงการโดยละเอียดแลว เราสามารถจําแนกไดวาการประเมินผลโครงการมี 4 ระยะดังตอไปนี้ 1)
การประเมินผลโครงการกอนการดําเนินงาน (Pre-evaluation) เปนการประเมินวามีความจําเปนและ
ความเปนไปไดในการกําหนดใหมีโครงการหรือแผนงานนั้น ๆ หรือไม บางครั้ง เรียกการประเมินผล
ประเภทนี้วา การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) หรือการประเมิน ความตองการท่ีจําเปน
(Need Assessment) 2) การประเมินผลโครงการขณะดําเนินงาน (On-going Evaluation) เปนการ
ประเมินผลโครงการเพ่ือติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน (Monitoring) และการใชทรัพยากร
ตาง ๆ 3) การประเมินผลโครงการเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงาน (Post Evaluation) เปนการประเมินวา
ผลของการดําเนินงานนั้น เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการท่ีวางไวหรือไม และ 4) การ
ประเมินผลกระทบจากการดําเนินโครงการ (Impact Evaluation) เปนการประเมินผลโครงการ
ภายหลังจากการสิ้นสุดการดาเนินโครงการหรือแผนงาน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน ซึ่งอาจจะไดรับอิทธิพลจากการมีโครงการหรือปจจัยอ่ืน ๆ (ธเนศ ขําเกิด, 2552)
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ประเภทของการตัดสินใจท่ีสอดคลองกับประเด็นท่ีประเมินผล 4 ประเภทคือ 1)การตัดสินใจ
เพ่ือการวางแผน (Planning Decisions) เปนการตัดสินใจท่ีใชขอมูลจากการประเมินสภาพแวดลอมท่ี
ไดนาไปใชในการกําหนดจุดประสงคของโครงการ ใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงาน 2) การ
ตัดสินใจเพ่ือกําหนดโครงสรางของโครงการ (Structuring Decisions) เปนการตัดสินใจท่ีใชขอมูล
จากปจจัยนําเขาท่ีนําไปใชในการกําหนดโครงสรางของแผนงาน และข้ันตอนของการดําเนินการของ
โครงการ 3) การตัดสินใจเพ่ือนําโครงการไปปฏิบัติ (Implementation Decisions) เปนการตัดสินใจ
ท่ีใชขอมูลจากการประเมินกระบวนการ เพ่ือพิจารณาควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตามแผน และ
ปรับปรุงแกไขการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และ 4) การตัดสินใจเพ่ือทบทวนโครงการ
(Recycling Decisions) เชน การตัดสินใจเพ่ือใชขอมูลจากการประเมินผลผลิต (Output) ท่ีเกิดข้ึน
เพ่ือพิจารณาการยุติ / ลมเลิก หรือขยายโครงการท่ีจะนําไปใชในโอกาสตอไป (ธเนศ ขําเกิด, 2552)

ประเด็นเก่ียวกับการประเมินแบบ CIPP Model ท้ัง 4 ประการ และประเภทของการ
ตัดสินใจดังกลาวขางตน พอจะสรุป ความสัมพันธระหวางประเภทของการประเมินกับการตัดสินใจ
สรุปไดตามตารางดังนี้
ตารางท่ี 2.3: ความสัมพันธการตัดสินใจ และประเภทการประเมินแบบ CIPP Model Daneil L.
Stufflebeam (อางใน ธเนศ ขําเกิด : 2552)

ประเภทการประเมิน ประเภทการตัดสินใจ

การประเมินสภาวะแวดลอม
(Context Evaluation)

การตัดสินใจเพ่ือการวางแผน
(Planning Decisions)

การประเมินปจจัยเบื้องตน
(Input Evaluation)

การตัดสินใจเพ่ือกําหนดโครงสราง
(Structuring Decisions)

การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)

การตัดสินใจเพ่ือนําโครงการไปปฏิบัติ
(Implementating Decisions)

การประเมินผลผลิต
(Product Evaluation)

การตัดสินใจเพ่ือทบทวนโครงการ
(Pecycling Decisions)

หลักการสรางตัวชี้วัดท่ีดีท่ีใชในการประเมินผลตามแบบ CIPP Model การประเมินผลเปน
การเปรียบเทียบระหวางผลการปฏิบัติงานจริง (Actual results) กับผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Expected
results) โดยชี้ใหเห็นวาปฏิบัติงานจริงเกิดข้ึนตรงกับเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม โดยท่ัวไปตัวชี้วัด
จะตองมีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ 1) ตัวชี้วัดอาจจะมีท้ังตัวชี้วัดเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
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แตอยางไรก็ตามจะตองสามารถใหคาหรือบงบอกลักษณะท่ีชัดเจนของสิ่งท่ีจะทําการวัดวามีปริมาณ
หรือคุณลักษณะอยางไร 2) การกําหนดเกณฑมาตรฐานในการประเมินเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
เคลื่อนไหวในตัวชี้วัดนั้นๆ ถึงแมตัวชี้วัดจะมีความชัดเจนในการกําหนดคาแตยังไมสามารถนําไป
วิเคราะหหาขอสรุปในการประเมินได จนกวาจะไดมีการเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานหรือ
เปาหมายการดําเนินงานท่ีกําหนดไว และ 3) เงื่อนไขดานเวลาและสถานท่ีในการประเมินคาของ
ตัวชี้วัด นอกจากข้ึนอยูกับเกณฑมาตรฐานเพ่ือการเปรียบเทียบแลว ยังข้ึนอยูกับเงื่อนไขท้ังในดาน
เวลาและสถานท่ี กลาวคือ ตัวชี้วัดจะบงบอกสถานภาพของสิ่งท่ีจะวัดเฉพาะในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
หรือในขอบเขต บริเวณสถานท่ีหรือพ้ืนท่ี ท่ีไดระบุไวในการประเมินหรือตรวจสอบเทานั้น
(สมพิศ สุขแสน, 2545)

การสรางตัวชี้วัดท่ีดี จําเปนจะตองมีหลักการ ท่ีใชเปนเปาหมายในการดําเนินการดังนี้
1) เลือกใช หรือ สรางตัวชี้วัดท่ีเปนตัวแทนท่ีสําคัญเทานั้น 2) คําอธิบาย หรือการกําหนดตัวชี้วัดควร
เปนวลีท่ีมีความชัดเจน 3) ตัวชี้วัดอาจจะกําหนดไดท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพก็ได 4) ควรนํา
จุดประสงคของโครงการ หรือประเด็นการประเมินมากําหนดตัวชี้วัด และ 5) การเก็บรวบรวมขอมูล
เก่ียวกับตัวชี้วัดควรรวบรวมขอมูล ท้ังจากแหลงปฐมภูมิและทุติยภูมิ (สมพิศ สุขแสน, 2545) ประเภท
ของตัวชี้วัดตามลักษณะของสิ่งท่ีไดรับการประเมินตามแบบจาลองการประเมินผลตาม CIPP Model
คือ ตัวชี้วัดดานบริบท ( Context ) สามารถพิจารณาไดจากสิ่งตาง ๆ เชน สภาวะแวดลอมของ กอน
มีโครงการ (ปญหาวิกฤต) ความจําเปน หรือความตองการขณะนั้น และอนาคต และความเขาใจ
รวมกันของทุกฝายท่ีเก่ียวของกับโครงการ

ตัวชี้วัดดานปจจัยนําเขา( Input ) ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาไดจากสิ่งตาง ๆ เชน ความชัดเจน
ของวัตถุประสงคของโครงการ ความพรอมของทรัพยากร เชน งบประมาณ คน วัสดุอุปกรณ เวลา
และ กฎระเบียบ ความเหมาะสมของข้ันตอนระหวางปญหา สาเหตุของปญหา และกิจกรรม

ตัวชี้วัดดานกระบวนการ ( Process ) ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาไดจากสิ่งตาง ๆ เชน การ
ตรวจสอบกิจกรรม เวลา และทรัพยากรของโครงการ ความยอมรับของประชาชนและหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับโครงการในพ้ืนท่ี การมีสวนรวมของประชาชน และหนวยงานทีเก่ียวของกับโครงการ
และภาวะผูนําในโครงการ

ตัวชี้วัดดานผลผลิต ( Product ) ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาไดจากสิ่งตาง ๆ เชน อัตราการมี
งานทําของประชาชนท่ียากจน รายไดของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ และความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีเขารวมโครงการ

ตัวชี้วัดดานผลลัพธ (Outcome) ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาไดจากสิ่งตางๆ เชน คุณภาพชีวิต
ของตนเอง และครอบครัวตามเกณฑมาตรฐาน การไมอพยพยายถ่ิน การมีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชน
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ตัวชี้วัดดานผลกระทบ(Impact ) ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาไดจากสิ่งตาง ๆ เชน ผลกระทบ
ทางบวก / เปนผลท่ีคาดหวังจากการมีโครงการ ผลกระทบทางลบ / เปนผลท่ีไมคาดหวังจากโครงการ

เกณฑ และตัวชี้วัดดังกลาวนี้ สามารถใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลโครงการไดดี ซึ่งจะ
ครอบคลุม มิติดานเศรษฐกิจ สังคม ดานบริหารจัดการ ดานทรัพยากร และดานสิ่งแวดลอม เปนตน
นอกจากนั้นยังสามารถวัดถึงความสําเร็จ และความลมเหลวของโครงการพัฒนาตางๆ ของรัฐได ซึ่ง
ในทางปฏิบัตินักประเมินผล จะตองนําเกณฑ และตัวชี้วัดดังกลาวมาปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะ
และบริบทของโครงการดวย (ธเนศ ขาเกิด : 2552) หลักการสรางตัวชี้วัดท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ
ตองบงชี้ไดถึงตัวชี้วัดผลงาน หมายถึง วัตถุ สิ่งของ คุณลักษณะท่ีสามารถสังเกตเห็น วัดไดในเชิง
ปริมาณ และผลงานหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการนําเอาทรัพยากร (Input) มาใชในการดําเนินกิจกรรม
(Process) KPI (Key Performance Indicator) หรือ OVI (Objectively Verifiable Indicator)
หมายถึง สิ่งท่ีแสดงภาพใหเขาใจถึงความสําเร็จซึ่งสามารถตรวจสอบได สังเกตไดหรือสอบวัดได
ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยอาจเปนลักษณะเฉพาะ หรือภาพรวมก็ไดในเชิงปริมาณ และ/หรือ
คุณภาพท่ีจะสามารถอธิบายถึงความสําเร็จไดครบถวนบริบูรณ หรือ อยางนอยจะตองอธิบายไดไม
นอยกวารอยละ 70 ในรูปของขอความ อัตราสวน สัดสวน รอยละ หรือความสัมพันธระหวางขอมูลใน
ลักษณะตาง ๆ นอกจากนี้ยังจะตองมีลักษณะเปนหลักฐานท่ีมีรองรอยแสดงวามีการดําเนินงานจริง
และมิใช ความคิดเห็น หรือคําบอกกลาว และตัวชี้วัดทางสังคม (Social Indicators) หมายถึง สิ่งท่ี
แสดงออกเปนตัวเลขท่ีใชวัดแงมุม ตาง ๆ ท่ี เก่ียวของกับแนวคิดทางสังคม ซึ่งเปนเชิงนามธรรมใหเปน
ตัวแปรเชิงรูปธรรมท่ีสามารถจัดไดภายใตระบบสารสนเทศ อันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจของผูบริหาร (สมพิศ สุขแสน. 2545)

ดังนั้น ผูศึกษาจึงไดเลือกใช CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam)ในการติดตาม
ความกาวหนาของผลการดําเนินงานในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการบริหารสวนตําบล
บานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง โดยแบงออกเปน 4 สวน  ดังนี้

1.Context Evaluation : C เปนการประเมินดานบริบท เก่ียวกับความจําเปนตอผลการ
ดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการบริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัด
ลําปาง

2. Input Evaluation : I เปนการประเมินดานปจจัยนําเขา เก่ียวกับปจจัยการบริหาร
จัดการวามีความเหมาะสมหรือความเพียงพอตอผลการดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลบานขออยางไร  เพ่ือพิจารณาความเปนไปไดของโครงการ
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3. Process Evaluation : P เปนการประเมินประสิทธิภาพดานกระบวนการบริการจัดการ
ของผลการดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง
4. Product Evaluation : P เปนการประเมินดานผลลัพธท่ีมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานการ
จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

การประเมินผลตามตัวแบบ CIPP Model ของ แดเนียล แอล สตัฟเฟลบีม
(Daneil L.Stufflebeam) ประกอบไปดวย 4 ดาน คือ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดาน
กระบวนการบริหารจัดการ และดานผลลัพธโครงการ เปนรูปแบบการประเมินท่ีเนนการ
ตัดสินใจ (Decision makeing) ซึ่งเปนการประเมินในระหวางการดําเนินงานจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล
เพ่ือติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบล
บานขอ วามีความจําเปน มีความเหมาะสมหรือเพียงพอ มีประสิทธิภาพเพียงใด และมีความพึงพอใจ
หรือไม ในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล ทําใหผูบริหารและผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาของ
องคการบริหารสวนตําบลบานขอ ตัดสินใจเลือกท่ีจะดําเนินการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลตอไปหรือ
ยกเลิกสถานศึกษาในระดับอนุบาล

2.5 การจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลบานขอ

2.5.1 สภาพท่ัวไป
องคการบริหารสวนตําบลบานขอ เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งอยูในเขตตําบลบานขอ

อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จํานวน 220 ตารางกิโลเมตร มีจํานวน 13หมูบาน
2,405 ครัวเรือน มีระยะทางหางจากตัวอําเภอเมืองปานมาทางทิศใต 20 กิโลเมตร หางจากอําเภอ
เมืองลําปาง 45 กิโลเมตร ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒ
ธรรม รับผิดชอบงานการสงเสริมการศึกษาดานปฐมวัย มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนย  ไดรับอนุญาต
ใหใชท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี ลป. 853

การจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอ  เกิดจากการมีนโยบายของคณะ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานขอ  ในการสนับสนุนสงเสริมการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพ่ือเปนสถานศึกษาอีกหนึ่งทางเลือกท่ีชวยลดภาระคาใชจายของผูปกครอง ในการสง
บุตรหลานเดินทางไปเรียนในตัวอําเภอและในเมืองจังหวัดลําปาง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกระจาย
โอกาสทางการศึกษาและการบริการสาธารณะใหแกเด็กปฐมวัยในพ้ืนท่ีตําบลบานขอ อยางท่ัวถึงและ
มีคุณภาพ และเปนทางเลือกใหกับเด็กและผูปกครองในพ้ืนท่ีในการตัดสินใจศึกษาในระดับปฐมวัย
พ้ืนท่ีของตําบลบานขอมีจํานวน 13 หมูบาน โดยมีท่ีตั้งของโรงเรียนอนุบาลอยูท่ีบานทุงแลง หมูท่ี 10
ตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
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2.5.2 โครงสรางการบริหารสถานศึกษาและบทบาทหนาท่ี
การดําเนินงานของโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอ อยูภายใตสังกัดสวน

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานขอ โดยแบงออกเปน 4 ฝาย
ไดแก  ฝายวิชาการ ฝายงานบุคลากร ฝายงบประมาณ และฝายบริหารงานท่ัวไป ซึ่งโรงเรียนอนุบาล
ไดนํามากําหนดกรอบการบริหารสถานศึกษา ดังภาพ 2.1

าพ

2.1 โครงสรางโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอ

ในการบริหารงานสถานศึกษา 4 ดาน ของโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบล
บานขอ  ยึดหลักธรรมาภิบาลเปนแนวทางในการบริหารจัดการ โดยคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ภายใตกฎ  ระเบียบ และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

นางปุนรดา วรรณารักษ
นักวิชาการศึกษา

นางสุนารี ยาวิชัย
ฝายวิชาการ

นางสุนารี ยาวิชัย
ฝายงบประมาณ

นางสมฤทัย
มโหฬาร

ฝายบุคลากร

นางสมฤทัย มโหฬาร
ฝายบริหารงานท่ัวไป

นายอธิวัฒน  กฤษวัฒนานนท
หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องคการบริหารสวนตําบลบานขอ
คณะกรรมการ
สถานศกึษา

นายธีรพัฒน ราญรอน
ผูชวยนักวิชาการศึกษา
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2.5.3 ปจจัยรองรับการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอ
1. ดานอาคารสถานท่ี

1.1. มีท่ีดินท่ีใชจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล เปนท่ีดินผืนเดียว พ้ืนท่ี 1 ไร 1 งาน 15
ตารางวา

1.2 มีอาคารเรียน 1 หลัง ประกอบดวย

1.2.1 หองเรียน จํานวน 4 หอง แตละหองเรียนมีพ้ืนท่ีจํานวน 48 ตาราง
เมตร มีสัดสวนพ้ืนท่ีหองเรียน 2 ตารางเมตร ตอนักเรียน 1 คน และมีประตูเขาออก 2 ทาง แตละ
ทางกวาง 80 เซนติเมตร

1.2.2 บริเวณโรงเรียนมีลานกีฬาและสวนสาธารณะเปนท่ีพักผอน พ้ืนท่ี 50
ตารางเมตร

1.2.3มีรั้วแสดงบริเวณโรงเรียนท่ีเปนสัดสวน มีทางเขาออก 2 ทาง
แตละทางออก มีขนาดประตูกวาง จํานวน 4 เมตร

1.3 หองประกอบตางๆ มีดังนี้
1.3.1 อาคารสํานักงาน จํานวน 1 หลัง 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม 30 ตาราง

เมตร  แบงเปนหองผูบริหาร จํานวน 1 หอง  หองธุรการ จํานวน 1 หอง และหองพยาบาล จํานวน 1
หอง

1.3.2 โรงอาหาร 1 หลัง ประกอบไปดวย  หองเตรียมอาหารและท่ี
รับประทานอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ พ้ืนท่ีจํานวน 160 ตารางเมตร

1.3.3 ห องนอนสํ าหรั บนั ก เ รี ยน  ใช พ้ื น ท่ีห อ ง เ รี ยน  จํ านวน 48
ตารางเมตร

1.3.4 หองน้ํา มีจํานวน 4 หอง แบงเปนหองน้ําชาย จํานวน 2 หอง และ
หองน้ําหญิง 2 หอง

2. ดานบุคลากร

ประกอบดวย ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1 คน (บรรจุเปนขาราชการ) ผูดูแลเด็ก จํานวน 1คน
(พนักงานจางตามภารกิจ) และนักการภารโรงจํานวน 1 คน

3.ดานจํานวนนักเรียน

ปการศึกษา 2558 มีจํานวนนักเรียนท่ีเขาศึกษาตอในระดับอนุบาล 1 ของโรงเรียนอนุบาล
องคการบริหารสวนตําบลบานขอ  จํานวน 22 คน
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3. ดานงบประมาณ

ตั้งงบประมาณไวในขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป 2559 ประมาณการไว
238,500 บาท

4. ดานการบริหารจัดการ

4.1 มีการจัดการเรียนการสอน ระดับอนุบาล 1 มีบริการรถรับ – สง เด็กท่ีอยูหางไกลและ
เปนเด็กดอยโอกาส จัดการเรียนการสอน เด็ก 25 คน ตอ ครู 1 คน สงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 คือ
ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา โดยเนนการเรียนการสอนใหเด็กมีความสุขในการเรียน
และแบงชวงชั้นเรียนเปน 2 ระดับตามชวงอายุ คือ

- ชั้นอนุบาล 1 ชวงอายุ 4-5 ป
- ชั้นอนุบาล 2 ชวงอายุ 5-6 ป

4.2 มีคณะกรรมการสถานศึกษา
4.3 มีคณะกรรมการดําเนินการจัดทําหลักสูตรอนุบาล
4.4 มีคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการศึกษาปฐมวัย
4.5 มีการใช PDCA ในการควบคุมการบริหารสถานศึกษา
ในการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกลมโรงเรียน

เทศบาลและเมืองพัทยา  ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ซึ่งมีหนาท่ีในการสงเสริม
สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงใหจังหวัด
แจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีประสงคจะดําเนินการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พ.ศ. 2550 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.
2553 โดยอนุโลม ท้ังนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีสํานัก/กอง/สวนการศึกษาท่ีรับผิดชอบการ
บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดโดยตรง  โดยอํานาจของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเปนอํานาจของสภาทองถ่ิน และอํานาจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนอํานาจของ
สํานัก/กอง/สวนการศึกษา และใหปฏิบัติเพ่ิมเติมดังนี้

1. หลังจากท่ีสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความเห็นชอบการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาแลว ใหจัดทําประกาศองคการบริหาร
สวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล เรื่องการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
แลวแตกรณี
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2. เม่ือไดดําเนินการตามขอ 1 แลว ใหรายงานกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินภายใน 30
วัน นับแตวันท่ีประกาศจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือการขยายชั้นเรียนใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พรอมรายละเอียดดังนี้

2.1 หลักการและเหตุผลในการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือการขยาย
ชั้นเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และรายละเอียดประกอบอ่ืนๆ เชน ความตองการและแหลงท่ีตั้ง
ชุมชน จํานวนเด็กท่ีคาดวาจะเขาโรงเรียน  จํานวนชั้นเรียน งบประมาณท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดสรรใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทรัพยสินและบุคลากรในกรณีการจัดตั้งสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การ
ดําเนินการเก่ียวกับนักเรียน ทรัพยสิน บุคลากร และเอกสารสําคัญของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในกรณี
การรวมหรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามแบบรายงานการดําเนินการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

2.2 ผังบริเวณสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
2.3 การไดมาของท่ีดีท่ีจัดตั้งโรงเรียน เชน การไดมาจากการใหหรือการซื้อ การไดรับอนุญาต

ใหใชท่ีดิน ภาระตดิพันตาง ๆ (ถามี) หรือการใชประโยชนของท่ีดินในกรณีเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
2.4 สําเนารายงานการประชุมสภาทองถ่ินท่ีเห็นชอบในการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน หรือการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
2.5 สําเนาประกาศองคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล

ในการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. สําหรับกรณีการจัดการศึกษาประเภทอ่ืน ๆ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองผานการ

ประเมินความพรอมเพ่ือจัดการศึกษาตอหนวยงานท่ีเก่ียวของตามท่ีกฎหมายกําหนด เชน การจัดการ
ศึกษาประเภทอาชีวศึกษาจะตองผานการประเมินตามท่ีคณะกรรมการอาชีวศึกษาแหงขาติกําหนด
หรือการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนตน

ปจจุบัน องคการบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานขอ ไดดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล
ในปการศึกษา 2558 ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน ในระดับชั้นอนุบาล 1 มีนักเรียนเขาศึกษาตอ
จํานวน 22 คน มีครูผูสอน จํานวน 2 คน  และอยูภายใตการดําเนินงานของสวนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบานขอ
สําหรับกรอบอัตรากําลังบุคลากรครูและงบประมาณคาใชจายวัสดุการศึกษารายหัว คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารเสริมนม  อยูในระหวางรอกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินพิจารณาเลขรหัส
โรงเรียน เพ่ือรับการจัดสรรงบประมาณตอไป
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2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

2.5.1 งานวิจัยในประเทศ
ตอศักดิ์  เฟองปญญา (2548) การจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน อําเภอเมือง

จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาปรากฏวา 1.การจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน  อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมและรายดานอยูระดับมากทุกดาน  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ดังนี้  ดานการบริหารวิชาการ ดานบริหารงานบุคคล ดานบริหารงานท่ัวไป และการบริหาร
งบประมาณตามลําดับ 2.แนวทางการจัดการโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ในดานงบประมาณรัฐบาลควรจะพิจารณาความเทาเทียมกันทางดานการบริหารจัดการงบประมาณ
หรือการสนับสนุนสื่อการเรียนการศึกษา และสื่อการสอนเพ่ิมเติมใหกับโรงเรียนท่ีไมไดรับการอุดหนุน
จากรัฐบาล นอกจากนั้นภาครัฐควรจัดใหมีการอบรม ดูงานวิชาการสถานศึกษา ไมคิดคาใชจายหรือ
เสียคาใชจายในราคาถูก และผูบริหารควรมีการจัดใหมีเอกสารประชาสัมพันธการดําเนินงานและ
กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน และมีการเปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะ

พัชรี ชุมสวัสดิ์ (2550) ไดวิจัยเรื่อง ความพรอมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน ผลวิจัยพบวา  ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเห็นวา องคการบริหารสวนตําบลหวยยาบมีความพรอมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ใน
ประเด็นตอไปนี้ เห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สิ่งเสริมใหบุคลากรท่ีจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยเขารับการอบรมและสัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเอง ใหความสําคัญกับการจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดการศึกษา สรางแผนงานการงบอุดหนุนของรัฐ ดานวัสดุอุปกรณ และอาคารสถานท่ี จัด
โครงสรางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย วางแผนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และเปดโอกาสให
ชุมชนมีสวนรวมจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

บัลลังก จันทบูรณ (2550) ไดวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขตพ้ืนท่ีอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัย พบวา สภาพ
ของการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาของหนวยงานรัฐ ดานเปาหมายสวนใหญไมมีปญหา
ดานหลักการจัดการศึกษา รูปแบบ จุดมุงหมาย แนวการจัดประสบการณ และการประเมินผล พบ
ปญหาเก่ียวกับการจัดหองเรียน คือ ไมจัดหองเรียนแยกจากหองอ่ืนๆอยางเปนสัดสวน รวมท้ังปญหา
ในดานการไมจัดชั้นเรียนตามกลุมอายุ และสถานท่ีสําหรับการบริการสุขภาพท่ีไมเปนสัดสวน จานวน
โตะและเกาอ้ีตลอดจนวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนไมเพียงพอ ดานการประเมินผล ครูผูสอน
หรือผูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขาดความรูเก่ียวกับการสรางเครื่องมือ และความเขาใจอยาง
แทจริงเก่ียวกับการวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก ดานบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร สวนใหญขาด
การนิเทศ การใหคําแนะนําจากเจาหนาท่ีหนวยงานตนสังกัด
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กฤษณา  ถาคํา (2551) ไดวิจัยเรื่อง ความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  ผลการวิจัย พบวา ความพรอมในการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ัง 4 ดาน พบวา ดานกระบวนการและดานผลลัพธอยูในระดับพรอม
มากท่ีสุด สวนดานปจจัยและดานผลผลิตอยูในระดับพรอมมาก และผูปกครองเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาดานผลลัพธ อยูในระดับมาก แนวทางเสริมสรางความพรอมใน
การจัดการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานปจจัยผูบริหารควรมีการกําหนดวิสัยทัศน มีความรู
ความสามารถา และควรเพ่ิมศักยภาพใหกับบุคลากรทางการศึกษาใหมากข้ึน จัดใหมีการการศึกษา มี
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับตําแหนงและเพียงพอ จัดสรรงบประมาณ อาคาร
สถานท่ีวัสดุ ครุภัณฑใหเพียงพอและท่ัวถึง มีแผนการใชจายงบประมาณท่ีถูกตองและตรวจสอบได มี
การวางแผนปรับปรุงอาคารสถานท่ีอยางตอเนื่องจัดแหลงเรียนรูใหมีความหลากหลายท้ังท่ีเปนภูมิ
ปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรูท่ีจัดหาเพ่ิมเติม ดานกระบวนการ ควรใหความสําคัญและมีการ
ดําเนินการจัดการศึกษาทุกระบบนําหลักสูตรการศึกษามาใชใหเปนมาตรฐานเดียวกัน มีการจัด
โครงสรางการบริหารจัดการศึกษารวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาใหเปนระบบงายตอการ
บริหารจัดการ มีระบบการบริหารจัดการหรือมีแผนดําเนินการดานงบประมาณท่ีโปรงใส ประชาชน
สามารถตรวจสอบได จัดระบบการบริหารและการจัดการวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง อยาง
เปนระบบ มีการดูแลอยางตอเนื่อง จัดระบบการบริหารและการจัดการแหลงเรียนรู ใชทรัพยากร
แหลงเรียนรูอยางคุมคาพัฒนาแหลงเรียนรูในทองถ่ินใหมีความหลากหลาย  ดานผลผลิต ควรจัด
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน ใหผูใชบริการไดรับความสะดวก และใชขอมูลสารสนเทศไดอยาง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดผลตอการปฏิบัติงาน มีการดําเนินการตามแผนหรือโครงสรางท่ีตั้งไว
โดยใชทรัพยากรอยางคุมคาพรอมท้ังมีการรายงานผลเม่ือดําเนินการแลวเสร็จ สงเสริมใหผูเรียนเขา
รวมกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหมีพัฒนาการทุกดานท่ีดีอยางเต็มศักยภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ ดานผลลัพธ ควรมีการสํารวจความพึงพอใจและความตองการของชุมชนในดานการจัด
การศึกษา จัดใหมีคณะกรรมการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจัดทํามาตรฐานหรือตัวชี้วัดภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดานการจัดการศึกษา
เพ่ือใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ

ธนพล  ดอกชวนชม (2552) ไดวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลกองแขก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
ภาพรวมของปญหาการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลกองแขก อําเภอแม
แจม จังหวัดเชียงใหมพบวา มีปญหาอยูในระดับนอยและเม่ือพิจารณารายดานพบวา ปญหาการ
พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคาเฉลี่ยสูงสุดและถือวามีปญหาอยูใน
ระดับนอย รองลงมาคือปญหาดานการจัดประสบการณของบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในระดับ
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นอย และปญหาดานการบริหารบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในระดับนอย สวนปญหาดานการ
พัฒนาผูเรียนพบวามีปญหาอยูในระดับนอยสวนความตองการในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กพบวา
ดานการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตองการใหบุคลากรทุกฝายใหความสําคัญในการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย ดานการบริหารบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตองการใหมีการจัดฝกอบรมบุคลากร
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและพัฒนาอยางตอเนื่องมากท่ีสุด ดานการจัดประสบการณพบวาตองการใหมี
การอบรมการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และดานการพัฒนาผูเรียนพบวาตองการรับเด็กเขาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอายุต่ํากวา 3 ปเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมากท่ีสุดแนวทางการพัฒนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ดานการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีแนวทางการพัฒนาคือในชวงท่ีมีการจัดทํางบประมาณ
คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล ผูดูแลเด็ก ควรมีการจัดทําโครงการเสนอของบประมาณในชวงท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลกองแขกมีการจัดทําแผนพัฒนาสามป หรือจัดทําขอบัญญัติงบประมาณประจําป การ
ดําเนินกิจกรรมหรือการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลกองแขกควรมีการแจงให
ฝายตางๆ รวมถึงประชาชนทราบเก่ียวกับการดําเนินงานหรือกิจกรรมนั้นๆ เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวม
ในกิจกรรมนั้น ดานการบริหารบุคลากร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีแนวทางการพัฒนาจัดใหมีการสํารวจ
ความตองการของบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพ่ือนําความตองการมากําหนดในการวางแผน กําหนดปริมาณงานใหเหมาะสมกับอัตรากําลังท่ีมีอยู
ดานการจัดประสบการณของบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ ใหคณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยผานกระบวนการ
ตางๆ เชน การฝกอบรมเพ่ือสรางความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดใหบุคลากร
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขารับอบรมการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพ่ือใหมีความรูความสามารถ
เรื่องการใชหลักสูตร ดานการพัฒนาผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ จัดใหมีการ
ประชุมทุกครั้ง เพ่ือวางแผนการรับนักเรียนเขาเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยมีการสวนรวมการ
วางแผนของบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนและสงเสริม การรับเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 3 ป
เนื่องจากแตละศูนย มีจํานวนเด็กอายุระหวาง 3 -5 ป มีจํานวนลดลง แตเด็กท่ีต่ํากวา 3 ป มีจํานวน
มากข้ึน และเพ่ือเปนการแบงเบาภาระของผูปกครอง

จรรยา ชินสี (2552) ไดวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาสรุปผลการศึกษาพบวา การ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในปจจุบันยังพบปญหาบุคลากรขาดประสบการณ
ระดับการศึกษาคอนขางต่ํา งบประมาณไมเพียงพอการเบิกจายงบประมาณไมคลองตัว อาคารสถานท่ี
ไมไดมาตรฐาน สภาพแวดลอมภายนอกยังไมมีความรมรื่นท่ีจะตอบสนองตอการเรียนรูของเด็ก
สภาพแวดลอมภายในการจัดมุมประสบการณไมครอบคลุมกิจกรรมของเด็กตามเกณฑมาตรฐานท่ี
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กําหนด อุปกรณและสื่อการเรียนไมเพียงพอไมมีการกําหนดนโยบายและแผนท่ีจะพัฒนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กอยางชัดเจน ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนนอย ครูผูดูแลเด็กขาดความรูความ
เขาใจในการจัดประสบการณ และการประเมินพัฒนาการ บุคลากรไดรับการพัฒนาโดยการใหทุน
ศึกษาตอแตยังไมครบทุกคนไมมีบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเขาไปนิเทศการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และเด็กเล็กมีสุขภาพฟนผุสําหรับแนวทางพัฒนาพบวา ควรสรางแรงจูงใจและจัด
สวัสดิการแกบุคลากรใหมากข้ึน ประสานงานรวมกันระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการจัดจางบุคลากร
ในตําแหนงนักการเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีหมุนเวียนในแตละศูนย กําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณใน
สวนท่ีเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาใหเปนแนวเดียวกัน
ปรับปรุงอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอมใหมีมาตรฐานดานความปลอดภัย ควรใหความรูเรื่องการผลิต
สื่อ การจัดประสบการณ และการประเมินพัฒนาการแกครูผูดูแลเด็ก พัฒนาบุคลากรใหท่ัวถึงและ
หลากหลายรูปแบบ ใหความรูเรื่องการนิเทศแกบุคลากรท่ีรับผิดชอบ และขอความรวมมือเจาหนาท่ี
ดานสาธารณสุขมาใหความรูแกผูท่ีเก่ียวของในเรื่องการดูแลและปองกันสภาพฟนผุ

นริสานันท เดชสุระ ( 2552) วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ” มีวัตถุประสงคเพ่ือ ( 1) ทราบองคประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎผลการวิจัย พบวา

1. องคประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบดวย 9
องคประกอบ คือ (1) ดานการงจัดการเรียนรูและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย (2) ดานโครงสราง
การบริหารและการบริการจัดการ ( 3) ดานการพัฒนาครูปฐมวัยมืออาชีพ (4) ผูบริหารมืออาชีพ (5)
ดานการประสานความรวมมือกับผูปกครอง และชุมชน ( 6) ดานการเปนหนวยผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ( 7) ดานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย ( 8) ดานการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนา
ทองถ่ิน และ (9) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมธรรมทองถ่ิน

2. รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎ เปนรูปแบบท่ี
ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 9 องคประกอบท่ีมีความถูกตองเหมาะสมและเปนไปได และ
สามารถนา ไปใชประโยชนได ซึ่งสอดคลองกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย

บัณฑิต ประกอบการ (2552) ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง  ผลการศึกษาวิจัยพบวา รอยละ 95 ของ
ผูปกครองมีความพึงพอใจดานพัฒนาการของเด็ก 2) รอยละ 92.5 ของผูปกครองมีความพึงพอใจดาน
สถานท่ีตั้งของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3) รอยละ 80 ของผูปกครองมีความพึงพอใจตอบุคลากรของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 4) รอยละ 65 ของผูปกครองมีความพึงพอใจดานการสงเสริมสนับสนุนและการบริหาร
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ปจจัยท่ีจะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
เขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ภายหลังการถายโอนภารกิจไดแก
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การมีนโยบายท่ีชัดเจนและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล การมีระบบการ
บริหารจัดการท่ีดีของคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การมีงบประมาณท่ีเพียงพอ การมีความ
พรอมดานอาคารสถานท่ีของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีสื่อการเรียนการสอนท่ีดี มีความพรอมดานอุปกรณ
มีครูหรือพ่ีเลี้ยงเด็กท่ีมีความรูความสามารถ และการมีสวนรวมของผูปกครองในชุมชน ตลอดจน
หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ

ณัฐธยาน สนินัด (2553) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการปจจัยท่ีเอ้ือตอการบริหาร
จัดการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม
พบวา สภาพการปฏิบัติในดานผูบริหาร มีการจัดกิจกรรมสงเสริมขวัญและกําลังใจแกครูในการนํา
หลักสูตรไปใช สวนปญหาท่ีพบคือ ขาดการเปนผูนําในการบริหารหลักสูตรอยางเปนระบบ ดาน
ครูผูสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรม ปญหาคือ ขาดการใชความรู
ความสามารถของตนตามวุฒิและประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานงบประมาณ ไดรับ
เงินสนุนจากหนวยงานภาครัฐอ่ืนในการพัฒนาหลักสูตร ปญหาคือ การไดรับเงินสนับสนุนจาก
หนวยงานภาคเอกชนในการพัฒนาหลักสูตร ดานอาคารสถานท่ีมีการดูแลรักษาอาคารเรียนและ
สถานท่ีใหเอ้ือตอการใชประโยชน ปญหาคือ ขาดการดูแลรักษาอาคารเรียนและสถานท่ีใหอยูในสภาพ
ดี และดานชุมชนมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของสถานศึกษา ปญหา คือ ขาดการมีสวน
รวมของชุมชนในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สวนแนวทางในการ
จัดการปจจัยท่ีเอ้ือตอการบริหารหลักสูตรโดยใชกระบวนการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิงในแตละดานมี
ดังนี้ ประเด็น ปจจัยดานผูบริหาร สวนท่ีสําคัญในการบริหารคือ ตองมีการวางแผนงานท่ีเปนระบบ
และกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน มีการประสานงานเครือขายความรวมมือใหการจัดการศึกษาเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันและเหมาะสมกับสภาพของทองถ่ิน มีการตรวจสอบ นิเทศการใชหลักสูตรและนิเทศ
การสอนและจัดใหมีนิเทศและติดตามผลอยางเปนระบบ ในรูปแบบเครือขายความรวมมือ และตอง
นําผลการตรวจสอบมาเปนพ้ืนฐานในการวางแผนในการแกไขปญหา ปจจัยดานครูผูสอน ควรมีการ
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสัมพันธกับปจจัยดานงบประมาณ  สวนปจจัยดาน
งบประมาณ ควรมีระบบกาบริหารงบประมาณ แผนงาน โครงการในชวงระยะเวลา 1 ปการศึกษา
อยางชัดเจน มีการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีเปดโอกาสใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
กําหนดทิศทางในการบริหารจัดการงบประมาณ ปจจัยดานอาคารสถานท่ี ตองวางแผนการจัดภูมิ
ทัศนและอุปกรณสนามใหมีความพรอมในการใช มีการตรวจสอบอยางเปนระบบและตอเนื่องเนน
ความปลอดภัยเหมาะสมสําหรับเด็ก และปจจัยดานชุมชน ตองมีการวางแผน ความรวมมือระหวาง
บุคคลในชุมชนกับโรงเรียนในการสงเสริมงานวิชาการ จัดทําโครงสรางการบริหารหลักสูตรในลักษณะ
ท่ีคลายกับคณะกรรมการสถานศึกษาโดยชุมชนทุกฝายเขามามีสวนรวม จัดประชุมสรุปผลการ
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ดําเนินงานเก่ียวกับความรวมมือระหวางบุคคลในชุมชนกับโรงเรียน และกําหนดบทบาท หนาท่ี
เก่ียวกับความรวมมือในการจัดกิจกรรมสงเสริมการศึกษา ความรวมมือในการบริหารหลักสูตร

โชคดี สกุลกวีพร(2554) ความพรอมในการจัดการศึกษาปฐมวัยของเทศบาลตําบลปางิ้ว
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงรายผลการศึกษา ความพรอมในการจัดการศึกษาปฐมวัยของเทศบาล
ตําบลปางิ้ว ในดานบุคลากร เทศบาลตําบลปางิ้ว มีความพรอมในการจัดการศึกษาปฐมวัย เนื่องจาก
บุคลากรทุกคนกําลังศึกษา และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาปฐมวัยโดยตรง เปนผูมีทักษะ
ความรูความสามารถ และมีประสบการณในการดําเนินงานดานการดูแลเด็กปฐมวัย สวนในดาน
งบประมาณ เทศบาลตําบลปางิ้ว ไดจัดสรรงบประมาณในดานของการศึกษาปฐมวัยยังไมเหมาะสม
เนื่องจากนโยบายของผูบริหาร และความเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปางิ้ว ยังใหความสําคัญ
กับดานของโครงสรางพ้ืนฐาน และดานอ่ืนๆมากกวา ทําใหการจัดสรรงบประมาณท่ีสนับสนุนกิจกรรม
ตางๆของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีจํานวนไมเพียงพอกับการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
เทศบาลตําบลปางิ้วไมมีหลักเกณฑมาตรฐานท่ีแนนอน ในการกําหนดงบประมาณในการดําเนินงาน
ดานการศึกษาปฐมวัยท่ีชัดเจนและในดานวัสดุอุปกรณ เทศบาลตําบลปางิ้ว ขาดอาคารเรียน ท่ีมีความ
พรอม อาคารชํารุดทรุดโทรม ภูมิทัศนตางๆ ไมไดรับการปรับแตง และปรับปรุงใหเหมาะสมกับการจัด
กระบวนการเรียนรูสําหรับเด็ก และขาดครุภัณฑวัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอนท่ีจําเปนตอการ
จัดการเรียนรู ตลอดจนดานการบริหารจัดการ เทศบาลตําบลปางิ้วไมมีนโยบายดานการศึกษาปฐมวัย
ท่ีชัดเจน มีเพียงโครงสรางขององคกรท่ีระบุผูรับผิดชอบงานตางๆ การประสานงานสวนใหญเกิดจาก
บุคลากรภายในกองการศึกษา และคณะครูผูดูแลเด็ก ในการท่ีจะประสานการดําเนินงานกับภาคสวน
ตางๆ ในสวนของคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดดําเนินการอยางมีสวนรวมมาโดยตลอดสําหรับ
แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของเทศบาลตําบลปางิ้ว ในดานบุคลากร เทศบาลตําบล
ปางิ้ว ควรพัฒนาความรู ทักษะ ของครูผูดูแลเด็กอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการ
จัดกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการสรางแรงจูงใจ ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานใหแกครู และควร
เพ่ิมจํานวนบุคลากรท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการทํางานในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สวนแนวทางในการพัฒนาดานงบประมาณนั้น เทศบาลตําบลปางิ้ว ควรจัดสรรงบประมาณ ให
มากกวาเดิม และควรใหผูมีสวนไดเสียในชุมชน ไดเขารวมเสนอความคิดเห็นดวย และแนวทางในการ
พัฒนาดานวัสดุอุปกรณ เทศบาลตําบลปางิ้ว ควรพัฒนาอาคารสถานท่ี หองเรียน หองน้ํา การ
ปรับปรุงภูมิทัศนตางๆภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือใหมีสถานท่ี ท่ีพรอมใหการจัดบรรยากาศในการ
เรียนการสอน ดานของสื่อการเรียนการสอน ควรจัดหาสื่อการเรียนรูตางๆ อยางหลากหลาย มีจํานวน
เพียงพอ และควรประสานงาน ระดมทรัพยากรจากหลายๆภาคสวน ในการรวมกันพัฒนา ตลอดจน
การพัฒนาในดานการบริหารจัดการ ผูบริหารของเทศบาลตําบลปางิ้ว ควรกําหนดนโยบายดาน
การศึกษาปฐมวัยอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม ควรเริ่มดําเนินการพัฒนาความพรอมดานบุคลากร
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ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณตางๆ อยางเรงดวน โดยอาจจัดทําเปนแผนกาดําเนินงานอยางเปน
รูปธรรม มีกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน เพ่ือจะไดเห็นผลการดําเนินงานอยางมีข้ันตอน เพราะเม่ือ
พัฒนาได ศูนยพัฒนาเด็กเล็กก็จะมีความพรอมในการจัดการศึกษาปฐมวัย

เรขา ศรีวิชัย (2554) รูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยท่ีมี
ประสิทธิผล ในจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้

1.รูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยท่ีมีประสิทธิผล ประกอบดวย
ปจจัยนา เขาท่ีมีองคประกอบยอย คือ สภาพแวดลอมของสถานศึกษา การตอบสนองความตองการ
ของชุมชนและแหลงเรียนรูในชุมชน นโยบายของรัฐบาล นโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษา
ผูเรียน ผูบริหารและครู จรรยาบรรณวิชาชีพ ของ ครู จรรยาบรรณวิชาชีพ ของ ผูบริหาร และ
งบประมาณ สําหรับปจจัยดานกระบวนการนั้น ประกอบดวย การบริหารจัดการหลักสูตร การเรียน
การสอน และการวัดและประเมินผลดานผลผลิต คือ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียน

2.จากการประเมินรูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยท่ีมีประสิทธิผล
ในจังหวัดนนทบุรี พบวา รูปแบบนี้มีประโยชน มีความสอดคลองและความเปนไปได สวนความ
เหมาะสม จําเปนตองพัฒนาจากขนาดของสถานศึกษา รวมท้ังสถานศึกษาจะตองแสดงความเปน
เอกลักษณและอัตลักษณในการบริหารจัดการใหชัดเจนดวย

เสาวภา  ศรีสวาง (2555) การประเมินผลโครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณภาพของ
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครในเขตตลิ่งชัน ผลการศึกษาสรุปไดวา

1. การประเมินดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิตอยูในระดับดี
มาก

2. คุณลักษณะสวนบุคคลดานเพศ อายุ ตําแหนง วุฒิการศึกษา รายไดตอเดือน และ
ประสบการณการทํางานท่ีแตกตางกันสงผลใหความคิดเห็นตอการประเมินดานบริบท ดานปจจัยนําเข
ดานกระบวนการ ดนผลผลิตไมแตกตางกัน

3. แตละโรงเรียนในเขตตลิ่งชัน มีความคิดเห็นดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดาน
กระบวนการและดานผลผลิต  ไมแตกตางกัน

อภิรดี นุมมีศรี (2556) ไดวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค  ผลการวิจัย พบวา (1) ปญหา อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ ในการศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค (1) ดานปจจัยพ้ืนฐาน งบประมาณท่ีมาสนับสนุนดานการศึกษามี
ไมเพียงพอ ควรจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการสาหรับกิจกรรมตางๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ
เชน กิจกรรมทัศนศึกษา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ปรับปรุงและพัฒนาอาคารเรียนหองเรียน ปรับปรุง
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สถานท่ี และภูมิทัศนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหสวยงาม และสวนใหญบุคลากรยังขาดทักษะ ความรู
ความสามารถทางดานการบริหารและการจัดการศึกษา (2) ดานกระบวนการ ครูผูดูแลเด็กยังขาด
ความรูความเขาใจถึงวิธีการประเมินพัฒนาการท่ีถูกตอง และไมใหความสําคัญในการประเมิน
พัฒนาการของเด็ก ควรจัดใหมีการอบรมใหความรูในการประเมินพัฒนาการเด็กท่ีถูกตอง และเพ่ือให
เห็นความสําคัญของการประเมินพัฒนาการของเด็ก (3) ดานผลผลิต ผูปกครองยังไมยอมรับและพึง
พอใจในการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรสรางความพึงพอใจใหกับผูปกครองมีการ
ยอมรับมากข้ึน (2) ความคิดเห็นของบุคลากรตอแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายละเอียดในแตละดาน พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นตอแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค อยูในระดับปานกลาง
ทุกดาน (3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค โดยจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล ไดแก เพศอายุ อาชีพ และการศึกษา พบวา ตัวแปรท่ีทาใหความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอ
แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัด
นครสวรรคไมแตกตางกัน คือเพศ อายุ และอาชีพ และมีปจจัยสวนบุคคลดานการศึกษาแตกตางกัน
จึงยอมรับสมมติฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

สุชาดา สุวัช (2556) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพผลการจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม ผลการศึกษาสรุปไดวา

1. ดานบริบทประกอบดวย  โครงสรางหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและครูผูสอน เห็นวา มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.97 ผูปกครองเห็น
วามีความเหมาะสมในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.34 สวนโครงสรางและจุดุมุงหมายของหลักสูตรมีความ
ชัดเจน มุงใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญาท่ีเหมาะสมกับวัย

2. ดานปจจัยเบื้องตน ประกอบดวย บริเวณอาคารสถานท่ี สภาพหองเรียน เครื่องมือ สื่อ
วัสดุอุปกรณ และความพรอมของครูประจําชั้น ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน เห็นวามี
ความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.97 ผูปกครองเห็นวา มีความเหมาะสมในระดับมาก
มีคาเฉลี่ย 4.45 ครูมีความพรอมและมีปจจัยท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย

3. ดานกระบวนการ  ประกอบดวย การจัดกิจกรรมประจําวัน ดวยกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
วิธีการวัดผลและประเมินผลพัฒนาการ และการนิเทศ ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน
เห็นวา มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.98 ผูปกครองเห็นวามีความเหมาะสมใน
ระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.52 โดยมีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และมีการประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ตามสภาพความเปนจริง
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4. ดานผลผลิต ประกอบดวย คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามวัย ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูผูสอน เห็นวา มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 5.00 ผูปกครองเห็นวามี
ความเหมาะสมในระดับระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.46 โดยสถานศึกษามุงจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามวัย ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม
และสติปญญาสอดคลองกับวัย

5. ดานปญหาอัตราจํานวนครูผูสอนตอจํานวนนักเรียนไมเหมาะสม เนื่องจากจํานวนนักเรียน
ตอหองเรียนมีมากเกินเกณฑ ในสวนขอเสนอแนะ มีความเห็นวา ตองรับครูผูชวยประจําอยูทุก
หองเรียน เพ่ือดูแลเด็กไดท่ัวถึงและปลอดภัย

ราตรี อิงม่ัน (2556) ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร  พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียนพันธะวัฒนาท้ัง ๔ ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวา
ผูปกครองท่ีมีความคิดเห็น ตอการจัดการจัดการเรียนการสอนในระดับมากทุกขอ เรียงจากมากไปหา
นอยไดดังนี้ การจัดการเรียนการสอน การบริการนักเรียน การใหขาวสารขอมูลอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอม ตามลําดับ ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความพึงพอใจ ของผูปกครองท่ีมีตอการ
จัดการศึกษา จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 ขอเสนอแนะ แนวทางใน การ จัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
พันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร สรุปได ดังนี้

1. ดานการจัดการเรียนการสอน ครูควรมีมาตรการในการปองกันอุบัติเหตุในการจัดการ
เรียนการสอน มีการใชสื่อการสอนท่ีหลากหลายและ ครูควรจัดกิจกรรมท่ีมุงสงเสริมความคิดริเริ่ม
สรางสรรคใหนักเรียนกลาแสดงออก

2. ดานการจัดการเรียนการสอน ครูควรมีมาตรการในการปองกันอุบัติเหตุในการจัดการ
เรียนการสอน มีการใชสื่อการสอนท่ีหลากหลายและ ครูควรจัดกิจกรรมท่ีมุงสงเสริมความคิดริเริ่ม
สรางสรรคใหนักเรียนกลาแสดงออก

3. ดานการจัดบริการนักเรียน หองสุขาควรมีความสะอาดถูกหลักสุขอนามัย โรงอาหาร และ
ภาชนะควรสะอาดถูกหลักอนามัย มีการจัดบริการรถรับ-สง ใหมีความปลอดภัย

4. ดานการใหขาวสารขอมูล โรงเรียน ควรจัดการประชุมผูปกครองเพ่ือเผยแพรขาวสาร
ขอมูลของโรงเรียน ควรจัด การแสดงผลงานของนักเรียนใหกับผูปกครองไดรับทราบ และควรเปด
โอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการทากิจกรรมของโรงเรียน เชน กีฬาสี เปนตน

5. ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม ควรมีทีนั่งพักสาหรับผูมาติดตอกับทางโรงเรียน
เพียงพอ ดูแลรักษาความสะอาดหองนาและ ควรมีการจัดพ้ืนท่ีการเรียนการสอนหองเรียน
หองปฏิบัติการ เหมาะสมกับการเรียนแตละวิชา
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2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ
การเซีย ( Garcia) (1986,June) ไดวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นการจัดหลักสูตรสาหรับเด็ก

อนุบาลเปอรโตริกัน ผลการ วิจัยครั้งนี้ไดขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน คือ ๑ ) ดานหลักสูตร ควรสอน
ใหเด็กทราบถึง วัฒนธรรม ภูมิใจในความเปนพลเมืองของประเทศตนและควรจัดใหเด็กมีกิจกรรมและ
ประสบการณ ๒) ดานการเรียนการสอน ครูควรเปนผูแนะนาวิธีปฏิบัติในการเรียนรู และควรมี
อุปกรณการสอนท่ี เหมาะสมกับความเขาใจของเด็ก ครูควรเปนผูมีวุฒิทางการสอนอนุบาลโดยเฉพาะ
3 ดาน ความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียนควรมีความสัมพันธใกลชิด

อัมมารี่ (Albury1975), (อางถึงใน, รื่นจิตต ตรีนุรักษ, “การบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน
เพ่ือมุงสู ความเปนเลิศในจังหวัดนครปฐม,2545,49) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาเกณฑสําหรับกอตั้ง
โรงเรียนอนุบาลประจําตําบล โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาประวัติการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล โดยเก็บ
ขอมูลจากผูบริหาร โรงเรียนพบวา เกณฑการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลตองพิจารณาถึงสถานการณ
งบประมาณ การสรรหา ครู โครงสรางหลักสูตร การผลิตวัสดุอุปกรณ การรองรับวิทยาฐานะจํานวน
นักเรียน ตาราเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมิน การปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงและ
ความตองการทางชุมชน

ครอนดาชล (Quandahl)ไดวิจัยเรื่อง การปฏิบัติการสอนของครูอนุบาลท่ีมีผลตอ
ความสําเร็จของนักเรียน วัตถุประสงคในการวิจัยคือ เพ่ือศึกษาความแตกตางของการปฏิบัติการสอน
ของครูอนุบาลท่ีมีผลตอความสําเร็จของนักเรียน กลุมตัวอยางคือ ครูอนุบาลจํานวน 9 คน ซึ่งสอนใน
โรงเรียนท่ีสอนแบบเต็มวันและแบบครึ่งวัน จํานวน 4 โรงเรียนท่ีตั้งอยูในเขตเมือง และเด็กอนุบาล
จานวน 208 คน โดยสังเกตการณสอนและลักษณะของครูในหองเรียนผลการวิจัยพบวา การจัดการ
ศึกษาในแตละโรงเรียนมีความแตกตางกัน และพบวาความสําเร็จในดานวิชาการในระดับอนุบาลไมได
มีความจําเปนตอการนําไปสูความสําเร็จในการศึกษาในระดับตอไป ลักษณะของครูมีผลตอ
ความสําเร็จเด็กอนุบาลและความสําเร็จของโรงเรียน การไมเอาใจใสในการปฏิบัติการสอนจะขัดขวาง
ตอความสําเร็จของนักเรียน

เลียง ( Liang) (อางถึงใน, ศรีนวล อภิวาสกุล, “ความคาดหวังของผูปกครองตอการจัด
การศึกษาปฐมวัย ในเขตเทศบาลบางมวง จังหวัดนนทบุรี”,41) ไดศึกษาการรับรูและความพอใจของ
ผูปกครองเก่ียวกับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอนุบาล : กรณีศึกษาผูปกครองเด็กอนุบาลไตหวัน
ในโรงเรียนอนุบาล พบวา การศึกษาของผูปกครอง รายไดของครอบครัว มีอิทธิพลตอการรับรู
เก่ียวกับคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับอนุบาลของผูปกครอง ผูปกครองท่ีมีการศึกษาแตกตางกันมี
ความพอใจในคุณภาพการจัด การศึกษาระดับอนุบาลแตกตางกัน การรับรูคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับอนุบาลของผูปกครอง และความพอใจในคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอนุบาลของผูปกครอง
เปนความสัมพันธในเชิงบวก และพบวาสิ่งอานวยความสะดวกและพ้ืนท่ีวาง สถานท่ีตั้งหลักสูตร
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ปรัชญาการศึกษา คุณสมบัติของ ครูและคาใชจายเปนสิ่งสําคัญท่ีผูปกครองใชในการเลือกโรงเรียน
อนุบาล

Highett (1989) ไดศึกษาเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนและพบวา องคประกอบท่ีสงผล
ตอความสําเร็จของโรงเรียนในทัศนะของผูปกครอง ผูบริหารโรงเรียน และศึกษาธิการจังหวัดนั้น
ประกอบดวย ปจจัยหลักสองประการ คือ ปจจัยภายในโรงเรียนและปจจัยภายนอกโรงเรียนไดแก (1)
ผูบริหารโรงเรียน ( 2) ความรวมมือรวมใจของบุคลากรในโรงเรียน ( 3) การจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ( 4) การบริหารจัดการเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกและงบประมาณ (5)
การเนนท่ีเปาหมายของโรงเรียน (6) การสนับสนุนของผูปกครอง และ ( 7) การใหความสําคัญกับ
โปรแกรมทางวิชาการ

Sergiovanni (1991) ไดกลาวถึงผลวิเคราะหลักษณะโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลหรือโรงเรียนท่ี
ประสบผลสําเร็จ ( Successful School) ของ Duttweiler ซึ่งไดมาจากการศึกษางานวิจัยของ
นักวิชาการหลายคน แลวพบวา โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลหรือโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จนั้นจะมี
ลักษณะดังนี้

1. เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง
2. มีแผนงานทางวิชาการท่ีดี
3. จัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน
4. มีบรรยากาศโรงเรียนในทางบวก
5. สงเสริมความมีปฏิสัมพันธตอกันแบบเปนกลุม
6. มีการพัฒนาบุคลากรอยางกวางขวาง
7. ใชภาวะผูนํา แบบมีสวนรวม
8. สงเสริมการแกปญหาอยางสรางสรรค
9. ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดศึกษาขอมูลและเลือกใชขอคําถามในการจัดทําแบบสอบถามจาก

รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ตามแนวคิดของ แดเนียล แอล สตัฟเฟลบีม (Daniel L.
Stufflebeam) ประกอบดวยการประเมิน 4 ดาน ไดแก

1. การประเมินดานบริบทมีความจําเปนตอผลการดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล
องคการบริหารสวนตําบลบานขอ

2. การประเมินดานปจจัยนําเขา มีความเหมาะสมหรือเพียงพอตอผลการดําเนินงานการ
จัดตั้งโรงเรยีนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอ
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3. การประเมินประสิทธิภาพดานกระบวนการบริการจัดการของผลการดําเนินงานการจัดตั้ง
โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอ

4. ประเมินดานผลลัพธมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล
องคการบริหารสวนตําบลบานขอ



บทที่ 3

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยเรื่อง ผลการดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการบริหารสวนตําบล
บานขอ  อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปางผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้

3.1 การกําหนดประชากร
3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

3.2.1 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
3.2.1 การหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.4 การวิเคราะหขอมูล

3.1 การกําหนดประชากร
ผูวิจัยไดศึกษาผลการดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการบริการบริหารสวน

ตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง เปนกรณีศึกษาซึ่งมีผูเก่ียวของในการดําเนินการท้ังหมด
6 กลุม คือ ผูบริหาร(ท่ีมาจากการเลือกตั้ง) ผูบริหาร(ขาราชการประจํา) สมาชิกองคการบริหารสวน
บานขอ  คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน และ ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก  ผูวิจัยจึงไดใช
ประชากรในการศึกษาวิจัยตามจํานวนดังตารางนี้

ตารางท่ี 3.1 กลุมประชากรท่ีใชในการวิจัยผลการดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการ
บริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

กลุมประชากร จํานวนประชากร
(คน)

จํานวนท่ีเก็บขอมูล
(คน)

หมายเหตุ

คณะผูบริหาร
(ท่ีมาจากการเลือกตั้ง)

4 4

ผูบริหาร(ขาราชการ
ประจํา)

6 6
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ตารางท่ี 3.1 (ตอ)

กลุมประชากร จํานวนประชากร
(คน)

จํานวนท่ีเก็บขอมูล
(คน)

หมายเหตุ

สมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบลบานขอ

26 26

คณะกรรมการสถานศึกษา 9 6 อีก 3 คนเก็บขอมูลใน
สถานภาพเปนสมาชิก
องคการบริหารสวน
ตําบลบานขอ 1 คน
และ เปนครูผูดูแลเด็ก
2 คน

ผูปกครองนักเรียน 22 22

ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก 12 12

รวม 79 76

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

3.2.1 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  โดยดําเนินการดังตอไปนี้
ผูวิจัยไดศึกษาศึกษาขอมูล จากวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับ หลักการ แนวคิดการศึกษาปฐมวัย

กิจกรรมการเรียนรูการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ศึกษานโยบายการศึกษาระดับ
ปฐมวัย นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายกระทรวงมหาดไทย ศึกษาเกณฑ
มาตรฐานการจัดตั้งสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย  ศึกษาแนวคิดการ
ประเมินสถานศึกษาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข ศึกษาทฤษฎี
CIPP Model ของ แดเนียล  สตัฟเฟลบีม (Danel L. Stufflebeam) ศึกษาการจัดการศึกษาของ
องคการบริหารสวนตําบลบานขอ ในดานสภาพท่ัวไป โครงสรางการบริหารสถานศึกษาและบทบาท
หนาท่ี และศึกษาปจจัยรองรับการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการบริหารสวนตําบลบานขอ
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ผูวิจัยนําขอมูลท่ีเก่ียวของมาสรางแบบสอบถาม ซึ่งมีเนื้อหาและรูปแบบดังนี้
ตอนท่ี 1 เปนขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เพศ ตําแหนง ของผูตอบ

แบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบเลือกตอบ (Checklist)
ตอนท่ี 2 เปนขอคําถามความคิดเห็นท่ีมีตอผลการดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง โดยใชประเด็นคําถาม
ตามรูปแบบ CIPP  Model ของ สตัฟเฟลบีม ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

1.Context Evaluation : C เปนขอคําถามดานบริบท ใหแสดงความคิดเห็นตอความจําเปน
ในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการบริหารสวนตําบลบานขอ  อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
จํานวน 4 ขอ

2.Input Evaluation: I เปนขอคําถามดานปจจัย ใหแสดงความคิดเห็นวาปจจัย มีความ
เหมาะสมหรือความเพียงพอในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล จํานวน 5 ดาน คือ ดานบริเวณอาคาร
สถานท่ีมี 9 ขอ  ดานสภาพหองเรียน หองน้ํา โรงอาหารมี 19 ขอ ดานเครื่องมือ สื่อ อุปกรณ มี 5 ขอ
ดานครูและนักเรียนมี 8 ขอ และดานงบประมาณ มี 2 ขอ รวม 43 ขอ มีความเหมาะสมหรือ
เพียงพอในระดับใด

3.Process Evaluation : P เปนขอคําถามดานบริหารจัดการ ใหแสดงความคิดเห็นวา
การดําเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพในระดับใด จํานวน 25 ขอ

4.Product Evaluation : P เปนขอคําถามดานผลลัพธ ใหแสดงระดับความพึงพอใจในผล
การดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนฯ จํานวน 14 ขอ

ขอคําถามใชรูปแบบมาตราสวนประมาณคา(numerial Rating scale) 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง  ความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด
4 หมายถึง  ความคิดเห็นอยูในระดับมาก
3 หมายถึง  ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง  ความคิดเห็นอยูในระดับนอย
1 หมายถึง  ความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด

ตอนท่ี 3 เปนขอคําถามปลายเปด เพ่ือสอบถามความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตอผลการ
ดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการบริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง

3.2.2 การหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
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ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนสงอาจารย ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบข้ันตนและนํา
แบบสอบถามท่ีผานการพิจารณาจากอาจารยท่ีปรึกษา จัดสงใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือหาคาสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของการวิจัยโดยดําเนินการ ดังนี้

1. จัดสงหนังสือจากมหาวิทยาลัยเนชั่นใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ประกอบดวย
1.นางสาวปณิดา สุวรรณาภา ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลโชติวิทย 2.นายสมโภช  จําปาทิพย
ผู อํ านวยการโรงเรียนบานหนองนาว 3.นางเพ็ญศรี   สมราง รองผู อํ านวยการโรงเรียน
อนุบาลแจหม

2. นําแบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 คน ไปจัดทําตาราง เพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลอง
ของขอคําถามท้ัง 86 ขอ พบวาทุกขอคําถามมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1

3.3 การรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้

3.3.1 จัดสงหนังสือจากมหาวิทยาลัยเนชั่น ถึง นายกองคการบริหารสวนตําบลบาน
ขอ เพ่ือขออนุญาตใหองคการบริหารสวนตําบลบานขอเปนสถานีวิจัยและขอความรวมมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล

3.3.2 จัดสงแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปยังประชากร 6 กลุม คือ  ผูบริหาร(ท่ีมา
จากการเลือกตั้ง) ผูบริหาร(ขาราชการประจํา) สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบานขอ
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครองนักเรียน และครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก

3.3.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยตนเอง
3.3.4 นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณทุกฉบับ
3.3.5 จําแนกแบบสอบถามโดยการคัดแยกฉบับตามสถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถามแลว นําคะแนนท่ีไดจัดพิมพลงเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือเตรียมการวิเคราะหขอมูล

3.4 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการประมวลผลดังนี้
3.4.1 วิเคราะหสภาพท่ัวไปของประชากรจําแนกตามสถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถามโดยใช ความถ่ีและคารอยละ เสนอในรูปแบบตาราง
3.4.2 วิเคราะหแบบสอบถามผลการดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลองคการ

บริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง โดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเปนรายดานและโดยรวม แลวนําผลการวิเคราะหทางสถิติมาแปลผล



บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

จากการวิจัยเรื่อง ผลการดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการบริหารสวนตําบล
บานขอ จังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเพ่ือศึกษาผลการดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล
องคการบริหารสวนตําบลบานขอ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอผลการดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียน
อนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอ และเพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินงานการ
จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการบริหารสวนตําบลบานขอ สามารถนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ตามลําดับดังนี้



ขอมูลท่ัวไป
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพของประชากรผูตอบแบบสอบถาม

การวิจัยในครั้งนี้มีประชากร  รวมท้ังสิ้น 76 คน ดังแสดงไวในตาราง 4.1
ตารางท่ี 4.1 จํานวนและรอยละ ขอมูลสถานภาพของประชากรผูตอบแบบสอบถาม

ขอมูลท่ัวไป จํานวน(n=76) รอยละ
1. เพศ

ชาย
หญิง

45
31

59.20
40.80

รวม 76 100.00
2.ตําแหนง

ผูบริหาร(ท่ีมาจากการเลือกตั้ง)
ผูบริหาร(ขาราชการประจํา)
คณะกรรมการสถานศึกษา
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล

บานขอ
ผูปกครองนักเรียน
ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก

4
6
6
26

22
12

5.30
7.90
7.90
34.20

28.90
15.80

รวม 76 100.00

จากตารางท่ี 4.1 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนท้ังหมด 76 คน จําแนกตามเพศชาย
จํานวน 45 คนคิดเปนรอยละ 59.20 เพศหญิงมีจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 40.80 จําแนกตาม
ตําแหนงผูบริหาร(ท่ีมาจากการเลือกตั้ง) จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 5.30 ผูบริหาร(ขาราชการ
ประจํา) จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 7.90 คณะกรรมการสถานศึกษาจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ
7.90 สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบานขอ จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 34.20 ผูปกครอง
นักเรียน จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 28.90 และครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก จํานวน 12 คน คิดเปน
รอยละ 15.80 ตามลําดบั
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนท่ี 2 การศึกษาความคิดเห็นท่ีมีตอผลการดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

เปนผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอ 4 ดาน  คือ ดาน บริบท
ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการบริหารจัดการ และดานผลลัพธโครงการ แสดงไวในตาราง 4.2 , 4.3 , 4.4 , 4.5 และ 4.6

ตารางท่ี 4.2 การแสดงความคิดเห็นของผูบริหาร(ท่ีมาจากการเลือกตั้ง) ผูบริหาร(ขาราชการประจํา) คณะกรรมการสถานศึกษา สมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบลบานขอ ผูปกครองนักเรียนและครูผูดูแลเด็ก ท่ีมีตอผลการดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอ  อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง

ผลการดําเนินงานการจัดตั้ง
โรงเรียนอนุบาล

ผูบริหาร
(เลือกตั้ง)

ผูบริหาร
(ประจํา)

กรรมการ
สถานศึกษา

ส.อบต. ผูปกครอง ครู รวม

µ  µ  µ  µ  µ  µ  µ 
1.ดานบริบท 4.88 0.25 4.54 0.53 4.38 0.93 4.51 0.68 4.58 0.47 4.46 0.45 4.53 0.58
2.ดานปจจัยนําเขา 4.22 0.30 3.71 0.68 3.97 0.88 3.91 0.75 4.08 0.59 4.40 0.69 4.04 0.69
3.ดานกระบวนการบริหารจัดการ 4.48 0.19 3.74 0.75 3.95 0.89 3.90 0.73 3.88 0.97 3.70 0.96 3.89 0.83
4.ดานผลลัพธโครงการ 4.28 0.37 3.86 0.40 4.10 0.72 3.99 0.55 4.12 0.41 4.13 0.34 4.06 0.48

รวม 4.47 0.25 3.96 0.53 4.10 0.83 4.08 0.59 4.17 0.54 4.17 0.49 4.13 0.55
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จากตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นท่ีมีตอผลการดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง  พบวาผูมีสวนไดเสียท้ัง 6 กลุม มีความคิดเห็นวาผลการดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.13) เม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวา ดานบริบท มีผลการดําเนินงานอยูในระดับมากท่ีสุด ( µ = 4.53) ดานอ่ืนๆ มีผลการดําเนินงานในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้
ดานผลลัพธโครงการ ( µ = 4.06) ดานปจจัยการนําเขา ( µ = 4.04) ดานกระบวนการบริหารจัดการ ( µ = 3.89)

เม่ือพิจารณาเปนรายกลุมพบวาทุกกลุมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้ กลุมผูบริหาร(เลือกตั้ง) ( µ = 4.47) ครูและผูปกครอง
(µ = 4..17) คณะกรรมการสถานศึกษา (µ = 4..10) ส.อบต.( µ = 4.08) และผูบริหาร(ประจํา) (µ = 3.96)
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ตารางท่ี 4.3 การแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอผลการดําเนินงานดานบริบทในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการบริหารสวนตําบลบานขอ
อําเภอเมืองปาน จงัหวัดลําปาง

ดานบริบท
ผูบริหาร
(เลือกตั้ง)

ผูบริหาร
(ประจํา)

กรรมการ
สถานศึกษา

ส.อบต. ผูปกครอง ครู รวม

µ  µ  µ  µ  µ  µ  µ 
1.โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอ ถือ
เปนสถานศึกษาอีกหนึ่งทางเลือกของผูปกครอง เพ่ือ
ประหยัดคาใชจายในการสงบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และในตัวเมืองจังหวัด
ลําปาง

4.75 .50 4.67 .52 4.50 .84 4.65 .69 4.64 .49 4.33 .49 4.59 .59

2.สถานศึกษาสามารถตอยอดในการสงเสริมพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลบานขอ ไปสูโรงเรียนอนุบาลไดอยางตอเนื่อง

4.75 .500 4.33 .52 4.17 1.17 4.31 .88 4.50 .51 4.58 .52 4.42 .72

3.สถานศึกษาสามารถตอบสนองความตองการโรงเรียนท่ี
อยูใกลบานของผูปกครอง ชุมชนและทองถ่ิน

5.00 .000 4.50 .84 4.33 1.03 4.42 .76 4.45 .74 4.17 .72 4.42 .75
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ตาราง 4.3 (ตอ)

ดานบริบท
ผูบริหาร
(เลือกตั้ง)

ผูบริหาร
(ประจํา)

กรรมการ
สถานศึกษา

ส.อบต. ผูปกครอง ครู รวม

µ  µ  µ  µ  µ  µ  µ 
4.สถานศึกษาจัดบริการรถรับสงนักเรียนทุกวัน ตามจุด
ตางๆ  โดยไมมีคาใชจาย  เพ่ือความปลอดภัยและ
ประหยัดคาใชจายของผูปกครองในระหวางการเดินทาง
มาโรงเรียนและกลับบาน

5.00 .000 4.67 .52 4.50 .84 4.65 .69 4.73 .55 4.75 .45 4.70 .59

รวม 4.88 0.25 4.54 0.53 4.38 0.93 4.51 0.68 4.58 0.47 4.46 0.45 4.53 0.58

จากตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห พบวาผูมีสวนไดเสียท้ัง 6 กลุม มีความเห็นวาการดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบาน
ขอ มีความจําเปน โดยรวม อยูในระดับ มากท่ีสุด (µ =4.53) เม่ือพิจารณาเปนรายกลุมพบวา กลุมท่ีมีความคิดเห็นอยูในระดับ มากท่ีสุด 4 กลุม
เรียงตามลําดับดังนี้ กลุมผูบริหาร(ท่ีมาจากการเลือกตั้ง) ( µ = 4.88 ) ผูปกครอง ( µ = 4.58) ผูบริหาร(ประจํา) ( µ = 4.54) ส.อบต ( µ = 4.51) กลุมท่ีมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมากมี 2 กลุม คือ ครู.( µ = 4..46) คณะกรรมการสถานศึกษา ( µ = 4..38)



76

ตารางท่ี 4.4 การแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอผลการดําเนินงานดานปจจัยนําเขาในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอ
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

ดานปจจัยนําเขา
ผูบริหาร
(เลือกตั้ง)

ผูบริหาร
(ประจํา)

กรรมการ
สถานศึกษา

ส.อบต. ผูปกครอง ครู รวม

µ  µ  µ  µ  µ  µ  µ 
1.ดานบริเวณ อาคาร สถานท่ี 4.53 0.36 4.24 0.39 4.19 1.07 4.08 0.73 4.11 0.44 4.27 0.48 4.16 0.61
2.ดานสภาพหองเรียน หองนํ้า โรงอาหาร 4.30 0.54 3.71 0.38 4.06 0.71 3.93 0.58 4.13 0.46 4.14 0.32 4.03 0.51
3.ดานเครื่องมือ สื่อ อุปกรณ 4.10 0.12 3.83 0.48 4.10 0.79 4.02 0.69 4.27 0.51 4.10 0.59 4.10 0.60
4.ดานครู และผูเรียน 4.09 0.24 3.73 0.46 4.02 0.64 3.98 0.52 3.99 0.55 4.10 0.54 3.99 0.52
5. ดานงบประมาณ 4.25 0.96 4.25 0.88 4.33 0.82 4.10 0.94 4.23 0.75 3.67 1.15 4.11 0.91

รวม 4.28 0.37 3.86 0.40 4.10 0.72 3.99 0.55 4.12 0.41 4.13 0.34 4.06 0.48

จากตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะหพบวา ผูมีสวนไดเสียท้ัง 6 กลุม มีความเห็นวาปจจัยนําเขามีความเพียงพอและเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก
(µ = 4.06) เม่ือพิจารณาเปนรายกลุมพบวา ท้ัง 6 กลุมท่ีมีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก   เรียงตามลําดับดังนี้ ผูบริหาร(เลือกตั้ง) (µ = 4.28) ครู (µ = 4.13)
ผูปกครอง (µ = 4.12) คณะกรรมการสถานศึกษา (µ = 4.10) ส.อบต. มาก (µ = 3.99) และผูบริหาร (ประจํา) (µ = 3.86)

เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น  พบวา  ทุกประเด็นมีความเพียงพอและเหมาะสมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้  ดานบริเวณ อาคาร สถานท่ี
(µ = 4.16) ดานงบประมาณ (µ = 4.11) ดานเครื่องมือ สื่อ อุปกรณ (µ = 4.10) ดานสภาพหองเรียน หองน้ํา โรงอาหาร (µ = 4.03) ดานครูและผูเรียน
(µ = 3.99)
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ตารางท่ี 4.5 การแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง

ดานกระบวนการบริหารจัดการ
ผูบริหาร
(เลือกตั้ง)

ผูบริหาร
(ประจํา)

กรรมการ
สถานศึกษา

ส.อบต. ผูปกครอง ครู รวม

µ  µ  µ  µ  µ  µ  µ 
1.สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา 4.50 0.58 4.17 1.17 4.33 0.82 4.27 4.55 4.75 4.43 4.17 1.17 4.33 0.82
2.คณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบนโยบาย
การบริหารจัดการของสถานศึกษา

4.00 0.00 4.17 0.98 4.17 0.98 4.12 0.77 4.41 0.50 4.67 0.49 4.29 0.69

3.คณะกรรมการสถานศึกษากํากับดูแลการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา

4.50 0.58 4.17 0.98 4.17 0.98 4.04 0.87 4.18 0.50 4.08 0.79 4.13 0.75

4.คณะกรรมการสถานศึกษากํากับดูแลงบประมาณ
รายงานประจําป

4.75 0.50 3.67 0.82 4.17 0.98 4.00 0.89 4.14 0.56 4.17 0.83 4.09 0.79

5.สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรระดับปฐมวัยสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมของชุมชน

4.50 0.58 3.50 0.55 3.83 0.75 3.96 0.87 4.23 0.61 4.42 0.51 4.09 0.73

6.สถานศึกษาจัดทําหลักสตูรสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปฐมวัยของ
กระทรวงศึกษาธิการ

4.75 0.50 3.67 0.82 4.00 0.89 4.00 0.85 4.36 0.49 4.50 0.52 4.20 0.73
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ)

ดานกระบวนการบริหารจดัการ
ผูบริหาร
(เลือกตั้ง)

ผูบริหาร
(ประจํา)

กรรมการ
สถานศึกษา

ส.อบต. ผูปกครอง ครู รวม

µ  µ  µ  µ  µ  µ  µ 
7.สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับ
ปฐมวัย ชัดเจน เขาใจงาย สามารถนําไปใชไดจริงกับเด็ก
ปฐมวัย

4.50 0.58 3.67 0.82 4.00 0.89 3.96 0.92 4.27 0.55 4.42 0.67 4.13 0.77

8.โครงสรางหลักสูตรมีเน้ือหาและกิจกรรมสอดคลองกับ
วัยและพัฒนาการของผูเรียน

4.50 0.58 3.50 1.05 4.00 0.89 3.69 1.16 4.36 0.49 4.42 0.51 4.05 0.91

9.หลักสูตรปฐมวัยมีเน้ือหาและกิจกรรมสอดคลองกับ
มาตรฐานและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

4.00 0.00 3.67 1.03 4.17 0.75 3.54 1.10 4.36 0.49 4.33 0.78 3.99 0.90

10.สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรู และใหบริการแก
ผูปกครองและชุมชน

3.75 0.50 3.67 0.52 4.00 0.89 3.88 0.86 4.27 0.63 4.00 0.85 4.00 0.77

11.สถานศึกษานําภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญา
ชาวบานมาถายทอดใหความรูแกนักเรียน

3.50 0.58 3.50 0.55 3.83 0.98 3.88 0.82 3.95 0.84 4.00 0.95 3.87 0.82

12.สถานศึกษาเชิญวิทยากรมาใหความรูดานปฐมวัยแก
ผูปกครอง และชุมชน

3.75 0.50 3.67 1.03 3.67 1.21 3.73 0.87 4.14 0.77 3.67 1.30 3.83 0.94
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ)

ดานกระบวนการบริหารจดัการโครงการ
ผูบริหาร
(เลือกตั้ง)

ผูบริหาร
(ประจํา)

กรรมการ
สถานศึกษา

ส.อบต. ผูปกครอง ครู รวม

µ  µ  µ  µ  µ  µ  µ 
13.ผูบริหารองคกรปฏิบัตหินาท่ีดวยความมุงมั่น ตั้งใจ
และใชความสามารถในการพัฒนาครูและบุคลากร

5.00 0.00 3.83 0.75 4.17 0.98 4.19 0.80 4.14 0.99 4.00 0.95 4.16 0.88

14.หลักสูตรสถานศึกษาเนนการเรียนรูโดยผาน
ประสบการณและการจดักิจกรรมเหมาะสมตามวัยของ
ผูเรยีน

4.50 0.58 3.83 0.75 3.83 0.75 4.00 0.80 3.77 1.07 4.08 1.08 3.95 0.91

15.สถานศึกษามีการประเมินผลหลักสูตร 4.50 0.58 3.50 0.84 3.83 1.17 3.92 0.84 3.86 1.13 3.83 1.11 3.88 0.98
16.สถานศึกษามีเทคโนโลยีทันสมัยและนวัตกรรมการ
เรียนรูท่ีหลากหลายแกผูเรียน

4.25 0.96 3.50 0.84 3.67 1.21 3.77 0.86 3.73 1.20 3.75 1.14 3.75 1.02

17.สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ

4.50 0.58 3.50 0.84 3.83 1.17 4.04 0.77 3.86 1.13 4.00 1.04 3.95 0.95

18.สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดพัฒนา
เต็มศักยภาพ

4.50 0.58 3.33 1.21 4.00 0.89 3.50 1.36 3.91 0.97 4.00 0.85 3.78 1.11

19.สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดคิด
วิเคราะหและลงมือปฏิบัติจริงโดยใชกระบวนการกลุม

4.75 0.50 4.17 0.75 3.83 0.75 4.00 1.02 3.82 0.85 4.00 0.95 3.99 0.90
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ)

ดานกระบวนการบริหารจดัการ
ผูบริหาร
(เลือกตั้ง)

ผูบริหาร
(ประจํา)

กรรมการ
สถานศึกษา

ส.อบต. ผูปกครอง ครู
รวม

µ  µ  µ  µ  µ  µ  µ 
20.สถานศึกษาจัดกระบวนเรียนรูโดยใชแหลงการเรียนรู
ท่ีหลากหลาย

3.75 0.50 3.83 0.75 3.83 0.75 3.85 0.83 3.77 1.07 3.75 1.22 3.80 0.92

21.สถานศึกษาพัฒนาการเรียนรูของผู เรียนโดยใช
กระบวนการวิจัยแกปญหาผูเรียนเปนรายบุคคล

3.75 0.50 3.33 0.82 3.83 0.98 3.65 1.02 3.77 1.11 4.00 1.13 3.74 1.01

22.ครูจัดประสบการณเรียนรูสงเสริมพัฒนาการดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาของผูเรียน

3.75 0.96 4.00 0.63 4.17 0.98 4.23 0.76 4.05 1.09 4.08 1.08 4.11 0.92

23.สถานศึกษามี เกณฑการตัดสินผลการเรียนตา
มาตรฐานของการศึกษาปฐมวัย

4.00 0.00 3.67 1.03 4.00 0.89 3.88 1.03 4.14 0.64 4.33 0.65 4.03 0.83

24.สถานศึกษานําผลการเรียนรูของผูเรียนไปพัฒนาการ
เรียนการสอนของครูและพัฒนาหลักสูตร

4.00 0.00 3.67 0.52 4.00 0.89 3.88 0.91 4.09 0.68 4.08 0.90 3.97 0.78

25.ส ถ า น ศึ ก ษ า จั ด ใ ห มี ก า ร นิ เ ทศ ติ ด ต า ม แ บ บ
กัลยาณมิตร

3.25 0.50 3.67 0.52 4.00 0.89 3.69 0.97 3.86 0.77 4.17 0.83 3.82 0.84

รวม 4.22 0.30 3.71 0.68 3.97 0.88 3.91 0.75 4.08 0.59 4.40 0.69 4.04 0.69
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จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะหพบวาผูมีสวนไดเสียท้ัง 6 กลุม มีความเห็นวากระบวนการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โดยรวมอยูในระดับมาก
(µ=4.04) เม่ือพิจารณาเปนรายกลุมพบวา ทุกกลุมมีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก เรียงตามลําดับดังนี้ ครู (µ = 4.40) ผูบริหาร(เลือกตั้ง) (µ = 4.22)
ผูปกครอง (µ = 4.08) คณะกรรมการสถานศึกษา (µ = 3.97) ส.อบต. (µ = 3.91) และผูบริหารประจํา (µ = 3.71)
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ตารางท่ี 4.6 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานดานผลลัพธในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง

ดานผลลัพธ
ผูบริหาร
(เลือกตั้ง)

ผูบริหาร
(ประจํา)

กรรมการ
สถานศึกษา

ส.อบต. ผูปกครอง ครู รวม

µ  µ  µ  µ  µ  µ  µ 
1.สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชน เขามามี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นจัดตั้งสถานศึกษาและ
การจัดทําหลักสูตรปฐมวัย

5.00 0.00 3.83 0.75 4.00 0.89 4.12 0.77 3.95 1.05 3.75 0.97 4.03 0.89

2.หลักสูตรปฐมวัยมีเ น้ือหาและกิจกรรมเหมาะสม
สามารถยื่นหยุนไดตามโครงสรางของทองถ่ินและชุมชน

4.00 0.00 3.33 1.03 3.67 1.03 3.77 0.95 3.82 1.10 3.83 1.19 3.76 1.00

3.สถานศึกษาจัดกิจกรรมความรูสูชุมชน 4.00 0.00 3.83 0.98 3.83 1.17 4.00 0.80 3.86 1.13 3.92 1.16 3.92 0.96
4.นักเรียนมีผูปกครองหรือพอแม เปนผูดูแลในระหวาง
เขาศึกษาในสถานศึกษา

4.25 0.50 4.00 0.63 3.83 0.75 3.85 1.19 4.00 1.07 3.92 1.16 3.93 1.04

5.ผูบริหารองคกรสนับสนุนการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการ
พัฒนาครู การเรียน การสอนและการศึกษาดูงาน

4.75 0.50 3.83 0.98 3.83 1.17 4.08 0.98 3.95 1.00 3.67 1.07 3.97 0.99

6.ผูบริหารองคกรมุงมั่นพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเพ่ือให
เกิดประสิทธิผลอยางสูงสุด

5.00 0.00 3.83 0.75 4.17 0.98 4.08 0.80 4.00 1.20 3.67 1.15 4.03 0.99
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ)

ดานผลลัพธ
ผูบริหาร
(เลือกตั้ง)

ผูบริหาร
(ประจํา)

กรรมการ
สถานศึกษา

ส.อบต. ผูปกครอง ครู รวม

µ  µ  µ  µ  µ  µ  µ 
7.ผูบริหารองคกรมี วิสัยทัศนกวางไกลบริหารงาน
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ

5.00 0.00 3.83 0.75 4.17 0.98 4.00 0.89 3.73 1.24 3.58 1.08 3.91 1.04

8.ผูบริหารองคกรมีความรูความสามารถดานบริหาร
จัดการสถานศึกษา

3.67 0.82 4.00 0.89 3.88 0.77 3.86 0.83 3.75 0.87 3.88 0.80 3.67 0.82

9.สถานศึกษาจัดงบประมาณพัฒนาการบุคลากรอยาง
เพียงพอและเหมาะสม

4.50 0.58 4.00 0.63 4.00 0.89 4.12 0.77 3.59 1.30 3.25 1.29 3.83 1.06

10.สถานศึกษาเปดโอกาสใหชุมชน ผูปกครอง เขามามี
สวนรวมในการจัดประสบการณการเรียนรูแกนักเรียน

4.50 0.58 3.83 0.75 3.83 0.75 4.04 0.72 3.86 0.89 3.75 1.06 3.93 0.82

11.สถานศึกษามีการประชุมช้ีแจงการใชหลักสตูรตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา   ครู ผูปกครองนักเรียนและ
ผูท่ีมีสวนเก่ียวของ

4.75 0.50 3.67 1.03 4.17 0.98 3.81 1.06 4.09 0.92 4.00 1.04 3.99 0.99

12.สถานศึกษาจัดงบประมาณพัฒนาบุคลากรอยาง
เพียงพอและเหมาะสม

4.50 0.58 3.67 1.03 4.00 0.89 3.62 1.20 3.77 0.97 3.42 1.08 3.71 1.06

รวม 4.48 0.19 3.74 0.75 3.95 0.89 3.90 0.73 3.88 0.97 3.70 0.96 3.89 0.83
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ)

ดานผลลัพธ
ผูบริหาร
(เลือกตั้ง)

ผูบริหาร
(ประจํา)

กรรมการ
สถานศึกษา

ส.อบต. ผูปกครอง ครู รวม

µ  µ  µ  µ  µ  µ  µ 
13.ครูผูสอนไดรับการยกยองท้ังในองคกรและภายนอก
องคกร

3.50 0.58 3.67 1.03 3.83 0.98 3.42 1.10 3.82 1.05 3.50 1.09 3.61 1.03

14.ครูรักษาช่ือเสียงและปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพครู 4.50 0.58 3.33 0.82 4.00 0.89 3.85 1.12 4.00 0.87 3.83 0.94 3.89 0.96
รวม 4.48 0.19 3.74 0.75 3.95 0.89 3.90 0.73 3.88 0.97 3.70 0.96 3.89 0.83

จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะหพบวา ผูมีสวนไดเสียท้ัง 6 กลุม มีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวน
ตําบลบานขอ โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 3.89) เม่ือพิจารณาเปนรายกลุม พบวา ท้ัง 6 กลุมผูบริหารมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้
ผูบริหาร(เลือกตั้ง) (µ = 4.48) คณะกรรมการสถานศึกษา (µ = 3.95) ส.อบต. ( µ = 3.90) ผูปกครอง (µ = 3.88) ผูบริหาร(ประจํา) (µ = 3.74) และ
กลุมครู (µ = 3.70)
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะผลการดําเนินงาน
การจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลองคกาบริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
ปรากฏผลดังนี้

ตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะหขอมูล ความคิดเห็น เก่ียวกับปญหาของผลการดําเนินงาน
การจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการบริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการดําเนินโครงการ ความถี่

1. สถานท่ีในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลมีปญหาการใชท่ีดินซึ่งเปนท่ีราชพัสดุ
เนื่องจากการใชท่ีดินตองเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปน
โรงเรียนอนุบาล
2. บุคลากรยังขาดประสบการณในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ
อนุบาล และยังขาดการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
3. โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหลายๆ แหงใน
ตําบล ครูไมอยากใหเปด เพราะกลัวนักเรียนของโรงเรียนสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะลดลง
4. มีปญหาเรื่องการควบคุมโรคท่ีเกิดข้ึนกับเด็กนักเรียนท่ีผานมาบอยครั้ง
5. ควรเพ่ิมครูภาษาอังกฤษใหกับเด็กอนุบาล

f=3

f=5

f=6

f=2
f=2
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ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะหขอมูล ความคิดเห็น ขอเสนอแนะตอผลการดําเนินงานการ
จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการบริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ความถี่

1. งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบานขอ ควรใหการสนับสนุนการ
พัฒนาสถานศึกษาใหเพียงพอมากกวานี้
2. บุคลากรของหนวยงานควรปรับทัศนคติและพฤติกรรมการทํางานในบทบาท
หนาท่ีครู บนพ้ืนฐานของความรักสามัคคีและมีจริยธรรมคุณธรรมท่ีสูง เพราะเปน
แมพิมพตัวอยางท่ีดีใหกับเด็ก
3. ถาโรงเรียนขนาดเล็กของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
รวมกัน ก็จะคลี่คลายปญหาการแยงเด็กนักเรียนแลว โรงเรียนอนุบาลองคการ
บริหารสวนตําบลบานขอ จะเปนอนุบาลตนแบบไดดี
4. ผูบริหารควรใหระบบงานดําเนินไปตามผังโครงสราง อํานาจหนาท่ี ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาและพระราชบัญญัติการจัดตั้งโรงเรียน
5.ควรแกไขการจัดระบบ เกณฑการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลใหสอดคลองกับสภาพ
ปจจุบัน

f=5

f=2

f=4

f=2

f=2
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บทที่ 5

บทสรุป

โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
ประกาศจัดตั้ง ณ วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2558 และดําเนินการจัดการเรียนการสอนเม่ือวันท่ี 16
พฤษภาคม 2558 รวมระยะเวลาจัดการเรียนการสอนถึง เดือน ตุลาคม 2558 รวม 5 เดือน ซึ่งยัง ไม
ครบ 2 ชั้นป สําหรับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล ผูวิจัยไดประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดยใช CIPP Model ของแดนเนียล แอล สตัฟเฟลบีม (Daneil L. Stufflebeam)
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

5.1 สรุปผล
5.1.1 ประชากรท่ี ใช ในการวิจัยครั้ งนี้ มี 6 กลุม จํ านวน 76 คน ประกอบดวย

ประกอบดวย คณะผูบริหาร(ท่ีมาจากการเลือกตั้ง) จํานวน 4 คน  ผูบริหาร(ขาราชการประจํา)
จํานวน 6 คน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบานขอ จํานวน 26 คน คณะกรรมการศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  จํานวน 6 คน ครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก จํานวน 12 คน  ผูปกครองนักเรียน 22 คน เปน
เพศชาย จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 59.20 เปนเพศหญิง 31 คน คิดเปนรอยละ 40.80

5.1.2. ประชากรท้ัง 6 กลุม มีความเห็นวาผลการดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล
องคการบริหารสวนตําบลบานขอ โดยรวม อยูในระดับ มาก (µ = 4.13) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา
ดานบริบท มีความพรอมมากท่ีสุด (µ = 4.53) ดานอ่ืนๆ มีความพรอมอยูในระดับมาก ดังนี้
ดานผลลัพธ (µ = 4.06) ดานปจจัย (µ = 4.04) ดานกระบวนการบริหารจัดการ (µ = 3.89)

เม่ือพิจารณาเปนรายกลุมพบวา  ทุกกลุมมีความเห็นวา การจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลมีผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้  ผูบริหาร(จากการเลือกตั้ง) (µ = 4.47) ผูปกครอง
และครู (µ = 4.17) กรรมการสถานศึกษา (µ = 4.10) ส.อบต. (µ = 4..08) ผูบริหารประจํา
(µ = 3.96)

5.1.3 ในการพิจารณาประเด็นในแตละดาน ปรากฏผลดังนี้
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ดานบริบท  ผู มีสวนไดเสียทุกกลุม มีความเห็นวา เปนความจําเปนอยางยิ่ง ท่ี
สถานศึกษา จัดรถบริการรับสงนักเรียนทุกวันตามจุดตางๆ (µ = 4.70) เม่ือพิจารณารายกลุมพบวา
ผู บ ริ ห าร ( ท่ี มาจากการ เลื อกตั้ ง ) มี คว าม เห็ น  มากกว า ทุ กกลุ ม ( µ = 5 . 00 )
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ดานปจจัยนําเขา  ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม มีความเห็นวา บริเวณและอาคารสถานท่ีมีความ
เพียงพอและเหมาะสม  อยูในระดับมาก (µ = 4.16) เม่ือพิจารณารายกลุมพบวา ผูบริหาร(ท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง) มีความเห็น มากกวาทุกกลุม (µ = 4.53)

ดานปจจัยนําเขา  ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม มีความเห็นวา บริเวณและอาคารสถานท่ีมีความ
เพียงพอและเหมาะสม  อยูในระดับมาก (µ = 4.16) เม่ือพิจารณารายกลุมพบวา ผูบริหาร(ท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง) มีความเห็น มากกวาทุกกลุม (µ = 4.53)

ดานกระบวนการบริหารจัดการ ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม มีความเห็นวา  นโยบายในการบริหาร
จัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก (µ = 4.29) เม่ือพิจารณารายกลุมพบวา
ผูปกครองมีความเห็นมากกวาทุกกลุม (µ = 4.41)

ดานผลลัพธ  ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม มีความพึงพอใจ ท่ีสถานศึกษาเปดโอกาสใหผูปกครอง
ชุมชน เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นจัดตั้งสถานศึกษาและการจัดทําหลักสูตรปฐมวัย อยู
ในระดับมาก (µ = 4.03) เม่ือพิจารณารายกลุมพบวา ผูบริหาร(จากการเลือกตั้ง) มีความเห็น
มากกวาทุกกลุม (µ = 5.00)

5.2 การอภิปรายผล
ในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอ

ในชวงระยะเวลา 5 เดือนท่ีผานมา ผูมีสวนเก่ียวของทุกกลุมเห็นวา ผลการดําเนินงานการจัดตั้ง
โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอ ทุกดานมีผลการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแตละประเด็น สามารถอภิปรายผลไดดังนี้

ดานบริบท ประเด็นท่ีผูมีสวนไดเสีย เห็นวา มีความจําเปนตอผลการดําเนินงานการจัดตั้ง
โรงเรียนอนุบาลอยูในระดับ มากท่ีสุด คือสถานศึกษาจัดบริการรถรับสงนักเรียนทุกวัน ตามจุดตางๆ
โดยไมมีคาใชจาย  เพ่ือความปลอดภัยและประหยัดคาใชจายของผูปกครองในระหวางการเดินทางมา
โรงเรียนและกลับบาน สอดคลองกับ สุชาดา สุวัช (2556) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม พบวา
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน เห็นวา ดานบริบท ประกอบดวย โครงสรางหลักสูตร
จุดมุงหมายหลักสูตร มีความจําเปนและเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด และสอดคลองกับ ราตรี อิงม่ัน
(2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
พันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดานการจัดบริการนักเรียน หองสุขาควรมีความสะอาดถูกหลัก
สุขอนามัย โรงอาหาร และภาชนะควรสะอาดถูกหลักอนามัย มีการจัดบริการรถรับ-สง ใหมีความ
ปลอดภัย
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ดานปจจัยนําเขา  ประเด็นผูมีสวนไดเสีย เห็นวา มีความเหมาะสมและเพียงพอของปจจัย
นําเขาในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล อยูในระดับ มาก คือ  สภาพแวดลอมดานสถานท่ีตั้งของโรงเรียน
อนุบาลไมไดอยูในพ้ืนท่ีซึ่งเสี่ยงอันตรายสําหรับเด็กปฐมวัย ตัวอาคารมีความม่ันคงแข็งแรง ปลอดภัย
อาคารสูงไมเกิน 2 ชั้น ในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมภายนอกของสถานศึกษาอยูหางไกลจากแหลง
อบายมุข โรงเรียนมีมาตรการควบคุมการทําความสะอาดของอุปกรณเครื่องนอนตางๆ ซึ่งมีการทํา
ความสะอาด สัปดาหละ 1 ครั้ง ตามเกณฑมาตรฐานของสาธารณสุข และครูมีวุฒิการศึกษาปฐมวัย
สอดคลองกับ สุชาดา  สุวัช (2556) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม พบวา ดานปจจัยนําเขาหรือ
เบื้องตน  ประกอบดวย บริเวณอาคารสถานท่ี สภาพหองเรียน เครื่องมือ สื่อ วัสดุอุปกรณ และความ
พรอมของครูประจําชั้น  ครูมีความพรอมและปจจัยเอ้ือตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ตามความ
คิดเห็นของผูปกครองวามีความเหมาะสมในระดับมาก และดอกออ  คําบัวสัก (2550) ไดศึกษาวิจัย
เรื่อง ความตองการในการจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอรุโณทัย
จังหวัดลําปาง  พบวา ผูปกครองตองการบุคลากรภายในโรงเรียนท่ีสอนระดับชั้นอนุบาลจบการศึกษา
ดานปฐมวัย  จัดบริเวณโรงเรียนใหรมรื่น สวยงาม สะอาด อาคารสถานท่ีมีความแข็งแรงและ
ปลอดภัย

ดานกระบวนการบริหารจัดการ ประเด็นท่ีผูมีสวนไดเสีย มีความเห็นวากระบวนการบริหาร
จัดการของผลการดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลมีประสิทธิภาพ โดยรวมอยูในระดับมาก คือ
มีนโยบายในการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีดี สอดคลองกับ เสาวภา ศรีสวาง (2555)
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณภาพของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในเขตตลิ่งชัน  พบวา ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และบุคลากร มีความคิดเห็นวา
การดําเนินงานโครงการเรียนฟรี เรียนดี ดานกระบวนการบริหารจัดการ อยูในระดับดีมาก

ดานผลลัพธ ประเด็นท่ีผูมีสวนไดเสีย เห็นวา มีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานการจัดตั้ง
โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอ โดยรวมอยูในระดับมาก คือ สถานศึกษาเปด
โอกาสใหผูปกครอง ชุมชน เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นจัดตั้งสถานศึกษาและการจัดทํา
หลักสูตรปฐมวัย สอดคลอง ณัฐธยาน สนินัด (2553) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการปจจัยท่ี
เอ้ือตอการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในจังหวัดเชียงใหม พบวา แนวทางในการจัดการปจจัยท่ีเอ้ือตอการบริหารหลักสูตรโดยใช
กระบวนการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิงในดานชุมชน  ตองมีการวางแผนความรวมมือระหวางบุคคลใน
ชุมชนกับโรงเรียนในการสงเสริมงานวิชาการ จัดทําโครงสรางบริหารหลักสูตรในลักษณะท่ีคลายกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา โดยชุมชนทุกฝายเขามามีสวนรวม จัดประชุมสรุปผลการดําเนินงาน
เก่ียวกับความรวมมือระหวางบุคคลในชุมชนกับโรงเรียน และกําหนดบทบาท หนาท่ี เก่ียวกับความ
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รวมมือในการจัดกิจกรรมสงเสริมการศึกษา ความรวมมือในการบริหารหลักสูตร สอดคลองกับ
ราตรี อิงม่ัน (2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของโรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดานการใหขาวสารขอมูล โรงเรียน ควรจัดการประชุม
ผูปกครองเพ่ือเผยแพรขาวสาร ขอมูลของโรงเรียน ควรจัดการแสดงผลงานของนักเรียนใหกับ
ผูปกครองไดรับทราบ และควรเปด โอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของโรงเรียนและ
สอดคลองกับ Sergiovanni (1991) ไดกลาวถึงผลวิเคราะหลักษณะโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลหรือ
โรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม

สําหรับประเด็นท่ีมีผลการดําเนินงานบริหารจัดการโรงเรียนต่ํา คือ สถานศึกษาไมมี
เครื่องตรวจจับควัน และเครื่องตรวจวัดระดับเสียง(เสียงอยูในระดับท่ีไมเกิน ระหวาง 60-80 เดซิเบล)
และไมมีเครื่องดับเพลิงพรอมใชงานครบทุกหอง ซึ่งถือไดวามีความจําเปนสําหรับการดูแลความ
ปลอดภัยใหกับเด็กปฐมวัยในดานสุขภาพและการเตรียมความพรอมดานความปลอดภัยอยูเสมอ
ในขณะเดียวกันโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอยังไมมีความพรอมหองผูบริหารและ
หองธุรการ  ซึ่งใชหองรวมกัน ไมเปนสัดสวนท่ีชัดเจน ในดานการชาดแคลนพ่ีเลี้ยงท่ีดูแลเด็กปฐมวัย
ท่ีมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา บุคลากรสายสนับสนุนการสอน
จํานวนรอยละ 10 ของขาราชการครูสายการสอน  ดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและนวัตกรรมการเรียนรู
ท่ีหลากหลายแกผูเรียน อันเนื่องมาจากโรงเรียนเพ่ิงเริ่มจัดตั้ง ยังไมมีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
การศึกษา  อีกท้ังบุคลากรครูยังขาดประสบการณในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยแกปญหาผูเรียนเปนรายบุคคลสําหรับใน
ระดับชั้นอนุบาล เนื่องจากเปนภาระงานใหมท่ีไดรับมอบหมายจากนโยบายของผูบริหารองคกร
และครูผูสอนเคยชินในการสอนระดับกอนปฐมวัยจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
บานขอ และยังขาดงบประมาณในการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรครูใหมีทักษะและประสบการณสอน
อยางเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งทําใหสงผลกระทบตอภาพลักษณของครูผูสอนในการไดรับการยกยอง
ท้ังในและภายนอกองคกรในศักยภาพบทบาทของการเปนครูผูสอนในระดับอนุบาล

ในขณะเดียวกันกลุมผูท่ีมีสวนไดเสีย ไดแสดงความคิดเห็นตอผลการดําเนินการจัดตั้งโรงเรียน
อนุบาลขององคการบริหารสวนตําบลบานขอ ในระดับสูง คือ กลุมผูบริหาร(ท่ีมาจาการเลือกตั้ง)
เนื่องจากการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล เปนนโยบายของผูบริหาร(ท่ีมาจากการเลือกตั้ง) ท่ีตองการขยาย
โอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับบริการทางการศึกษาอีกหนึ่งทางเลือก  แต ไม
สอดคลองกับความคิดเห็นของผูบริหาร(ประจํา) ท่ีมีความคิดเห็นในระดับท่ีต่ํากวา  เนื่องจากการ
ดําเนินการในสวนกระบวนการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล เปนอํานาจหนาท่ีตามโครงสรางการบริหารงาน
โดยตรงของผูบริหาร (ประจํา ) โดยตําแหน ง แตการดํ าเนินการดั งกล าวไม ได เปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
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5.3 ขอเสนอแนะ
5.3.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช เพ่ือใหผูบริหารองคกรและกลุมผูมีสวนไดเสีย

นําไปปรับปรุงในการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลขององคการบริหารสวนตําบลบานขอ ใหมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้

1. สถานศึกษาควรติดตั้งอุปกรณดานการดูแลความปลอดภัยใหกับเด็กปฐมวัย ไดแก
เครื่องตรวจจับควัน และเครื่องตรวจวัดระดับเสียง(เสียงอยูในระดับท่ีไมเกิน ระหวาง 60-80 เดซิเบล)
และเครื่องดับเพลิงพรอมใชงานใหครบทุกหอง ตามเกณฑมาตรฐานของสาธารณสุข

2. สนับสนุนดานงบประมาณ ในดานตางๆ ดังนี้  งบประมาณกอสรางดานอาคาร
สถานท่ี คือ หองผูบริหารและหองธุรการ  ใหเปนสัดสวนท่ีชัดเจน เพ่ิมงบประมาณในการสนับสนุน
ดานบุคลากร พ่ีเลี้ยงท่ีดูแลเด็กปฐมวัยท่ีมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
บุคลากรสายสนับสนุนการสอน  ดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและนวัตกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายแก
เด็กปฐมวัย

3. พัฒนาดานบุคลากรใหมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยการใหครูไดรับการอบรม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเขียนแผนการสอน สําหรับการสอน
ระดับอนุบาล  หรือหาแหลงเรียนรูใหครูไดพัฒนาในวิชาชีพอยางตอเนื่อง เพ่ือใหครูไดมีประสบการณ
ในการสอนระดับอนุบาลใหเกิดทักษะความชํานาญจนครูไดรับการยกยองเปนครมืูออาชีพ

5.3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป
1. การศึกษาวิจัยเพ่ือวัดประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลองคการบริหาร

สวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
2. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกศึกษาตอระดับอนุบาลของผูปกครองในการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
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ภาคผนวก



ภาคผนวก ก

รายนามผูเช่ียวชาญ



รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. นางสาวปณิดา สุวรรณาภา

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลโชติวิทย
สถานท่ีทํางาน โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย

2. นายสมโภช  จําปาทิพย
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองนาว
สถานท่ีทํางาน โรงเรียนบานหนองนาว

3. นางเพ็ญศรี  สมราง
ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแจหม
สถานท่ีทํางาน โรงเรียนอนุบาลแจหม



ภาคผนวก ข

หนังสือขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ
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ภาคผนวก ค

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บแบบสอบถาม
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แบบสอบถาม
การศึกษาคนควาแบบอิสระ

เร่ือง  ความพรอมในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการบริหารสวนตําบลบานขอ
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

คําช้ีแจง

แบบสอบถามฉบับนี้ใชสําหรับสอบถาม ผูบริหาร(ท่ีมาจากการเลือกตั้ง) ผูบริหาร(ขาราชการ
ประจํา) สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบานขอ   คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน  ครู
ผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก  มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความพรอมในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการ
บริหารสวนตําบลบานขอ  อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

ดังนั้นผูศึกษาจึงใครขอความอนุเคราะหจากทานกรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกตอน และ
ทุกขอตามความเปนจริง เพ่ือประโยชนในการนําผลมาปรับปรุงและนํามาเปนแนวทางพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน  ท้ังนี้คําตอบของทานไมมีผลกระทบหรือสรางความเสียหาย
ตอทานแตประการใด

แบบสอบถามนี้ แบงออกเปน 3 ตอน

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนท่ี 2 เปนคําถามแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอความพรอมในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ซึ่งผูวิจัยไดเลือกใช CIPP Model
ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam)ในการติดตามโครงการความพรอมในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้

1.Context Evaluation : C เปนคําถามดานบริบท ใหทานแสดงความคิดเห็นตอความ
จําเปนในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการบริหารสวนตําบลบานขอ
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

2.Input Evaluation : I เปนคําถามการประเมินดานปจจัยนําเขาการบริหารจัดการ ให
ทานแสดงความคิดเห็นวาปจจัยการบริหารจัดการมี ความเหมาะสมหรือความ
เพียงพอในการเตรียมพรอมจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการบริหารสวนตําบล
บานขอ
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3. Process Evaluation : P เปนคําถามการประเมินการบริหารจัดการโครงการ ให
ทานแสดงความคิดเห็นวา การจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการบริหารสวนตําบล
บานขอ   อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง มีประสิทธิภาพในการบริหารงานไดดี
หรือไม

4. Product Evaluation : P เปนคําถามการประเมินผลลัพธ ใหทานแสดงความคิดเห็น
ในดานความพึงพอใจในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการบริหาร สวนตําบล
บานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

โดยมีระดับความคิดเห็น 5 ระดับดังตอไปนี้
ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง  ความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด
ระดับความคิดเห็น 4 หมายถึง  ความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ระดับความคิดเห็น 3 หมายถึง  ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง  ความคิดเห็นอยูในระดับนอย
ระดับความคิดเห็น 1 หมายถึง  ความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามแบบปลายเปดเพ่ือไดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตอความพรอมในการ
จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการบริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง

(นางสาวชัญญา กฤษวัฒนานนท)
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวทิยาลัยเนชั่น ลําปาง
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน  หนาขอความท่ีกําหนดใหตามความเปนจริงและ กรอก

ขอความในชองวางเพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถามใหสมบูรณ

1. เพศ
 ชาย หญิง
2. ตําแหนง
ผูบริหาร(ท่ีมาจากการเลือกตั้ง) ผูบริหาร(ขาราชการประจํา)
คณะกรรมการสถานศึกษา สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบานขอ
ผูปกครองนักเรียน ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก

ตอนท่ี 2 ความพรอมในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการบริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอ
เมืองปาน จังหวัดลําปาง

คําถาม ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอความพรอมในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการ
บริหารสวนตําบลบานขอ  อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
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รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

การประเมินดานบริบท
1. โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบานขอ ถือเปนสถานศึกษาอีกหนึ่ง
ทางเลือกของผูปกครอง เพ่ือประหยัดคาใชจายในการสงบุตรหลานไปเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และในตัวเมืองจังหวัดลําปาง
2. สถานศึกษาสามารถตอยอดในการสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจากศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานขอ ไปสูโรงเรียนอนุบาลไดอยาง
ตอเนื่อง
3. สถานศึกษาสามารถตอบสนองความตองการ โรงเรียนท่ีอยูใกลบานของ
ผูปกครอง ชุมชนและทองถ่ิน
4. สถานศึกษาจัดบริการรถรับสงนักเรียนทุกวัน ตามจุดตางๆ  โดยไมมีคาใชจาย
เพ่ือความปลอดภัยและประหยัดคาใชจายของผูปกครองในระหวางการเดินทางมา
โรงเรียนและกลับบาน
ดานปจจัยนําเขา

บริเวณ อาคาร สถานท่ี
5.ท่ีดินท่ีใชจัดตั้งโรงเรียนมีเนื้อท่ีดินตดิตอเปนผืนเดียวกันมีจํานวนไมนอยกวา 90
ตารางวา
6.สภาพแวดลอมภายนอกของสถานศึกษาหางไกลจากแหลงอบายมุข ในขนาดท่ี
เห็นไดวาจะไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ
7. สถานศึกษาจะตองไมตั้งอยูในพ้ืนท่ีซึ่งเสี่ยงอันตรายไดแก บริเวณขนถายแกส
น้ํามัน สารเคมี หรือสารพิษเปนตน
8. สถานท่ีจัดตั้งโรงเรียนอยูหางจากสถานศึกษาประเภทเดียวกันท่ีตั้งอยูเดิมไมนอย
กวา 6 กิโลเมตรตามเสนทางคมนาคม
9. ตัวอาคารมีความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัย อาคารสูงไมเกิน 2 ชั้น นับจากพ้ืน
หากตัวอาคารสูงเกิน 2 ชั้น ตองมีมาตรการปองกันอัคคีภัยและอุบัติเหตุ และความ
สูงของตัวหองไมควรนอยกวา 2.4 เมตร นับจากพ้ืนถึงเพดาน
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รายการประเมิน
ระดับความคิดเห็น

5 4 3 2 1
10. บริเวณโรงเรียนมีท่ีวางเพ่ือเปนท่ีพักผอนและสนามไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของ
บริเวณโรงเรียนท้ังหมด
11. มีสนามเด็กเลน จัดเครื่องเลนเปดสัดสวน มีความปลอดภัย
12. มีรั้วแสดงอาณาเขตของโรงเรียนท่ีเปนสัดสวน
13. สถานศึกษามีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

สภาพหองเรียน  หองน้ํา  โรงอาหาร
14. หองเรียนมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 35 ตารางเมตร เปนหองโลงไมมีเสาหรือสิ่งกีดขวาง
15. หองเรียนเปนรูปสี่เหลี่ยมมีความกวางของหองไมนอยกวา 5 เมตร ถาหองเรียน
เปนรูปอ่ืนๆ สวนท่ีแคบท่ีสุดของหองไมนอยกวา 4 เมตร
16. หองเรียนมีทางเขาออก 2 ทาง แตละทางตองกวางไมนอยกวา 1.60 เมตร
กรณีหองเรียนมีทางเขาออก ทางเดียว ตองกวางไมนอยกวา 80 เซนติเมตร
17. มีหองสวมอัตราระหวาง นักเรียน 1-100 คน มี 1 ท่ี ตอนักเรียน 25 คน
18. มีสวมท่ีเหมาะสําหรับเด็กปฐมวัย โดยจัดแยก ชาย-หญิง และมีปายสัญลักษณ
ชัดเจน
19. สถานศึกษามีเครื่องตัดไฟอัตโนมัติเพ่ีอปองกันไฟฟาลัดวงจร
20. สถานศึกษามีเครื่องตรวจจับควัน และเครื่องตรวจวัดระดับเสียง (เสียงอยูใน
ระดับท่ีไมเกิน ระหวาง 60 – 80 เดซิเบล)
21. สถานศึกษามีเครื่องดับเพลิงทุกหองเรียนพรอมใชงาน
22. สถานศึกษามีหองผูบริหาร
23. สถานศึกษามีหองธุรการ
24. มีโรงอาหารท่ีรับประทานอาหาร หองเตรียมอาหาร ท่ีถูกสุขลักษณะ โตะ เกาอ้ี
สะอาด แข็งแรง จัดเปนระเบียบมีการระบายอากาศท่ีดี
25. โตะเตรียม-ปรุงอาหารและผนังบริเวณเตาไฟตองทําดวยวัสดุท่ีทําความ
สะอาดงาย มีสภาพดี และพ้ืนโตะตองสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 เซนติเมตร
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รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

26. อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท มีคุณภาพดี เก็บเปนระเบียบวาง
สูงจากพ้ืนอยางนอย 30 เซ็นติเมตร
27. น้ําดื่ม สะอาดใสภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปด มีกอกหรือทางเทรินน้ําหรือมีอุปกรณ
ท่ีมีดามสําหรับตักโดยเฉพาะ
28. มีจํานวนกอกท่ีลางมือ โดยเฉลี่ยอยางนอย 1 จุดตอเด็ก 10 คน
29. อางลางมือ/สถานท่ีลางมือ สะอาด ไมมีคราบสกปรก ไมมีกลิ่นเหม็น สูงจากพ้ืน
ตองสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 เซนติเมตร
30. มีหองนอนหรือใชหองเรียนเปนหองนอน สําหรับนักเรียน  สะอาด อากาศ
ถายเทสะดวก ปลอดโปรง ไมมีเสียงรบกวน และแสงสวางจา  มีพ้ืนท่ีเฉลี่ย 2 ตาราง
เมตรตอเด็ก 1 คน
31. อุปกรณเครื่องนอนตางๆ มีการทําความสะอาด สัปดาหละ 1 ครั้ง
32. แยกชุดเครื่องนอนของเด็กนักเรียนแตละคนเพ่ือปองกันการแพรกระจายโรค

เครื่องมือ  สื่อ  วัสดุอุปกรณ
33. มีคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
34. มีเอกสารเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย ไดแก
แผนการจัดประสบการณ  คูมือการใชสื่อ  และคูมือการวัดและประเมินผล
35. มีสื่อประกอบการจัดประสบการณท่ีเพียงพอตอความตองการของเด็กปฐมวัย
36. มีการจัดเก็บรักษาสื่อประกอบการจัดประสบการณอยางเปนระบบ
37. มีเครื่องมือการประเมินพัฒนาการเด็กท่ีเปนมาตรฐานตามท่ีกระทรวง
ศึกษาธิการกําหนด
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รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น

5 4 3 2 1
ครูและนักเรียน

38. ครูผูสอนมีวุฒิการศึกษาดานปฐมวัย
39. สถานศึกษาบรรจุครูท่ีมีใบประกอบวิชาชีพตาม พ.ร.บ.กําหนด
40. หองเรียนมีครูรับผิดชอบ 1 คน ตอนักเรียน 25 คน
41. หองเรียนมีพ่ีเลี้ยง 1 คน ถานักเรียนเกิน 30 คน
42 พ่ีเลี้ยงมีความรู วุฒิการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
43. บุคลากรในสถานศึกษามีขาราชการครู 2 สายงาน คือสายงานบริหาร
สถานศึกษาและสายงานการสอน
44. สถานศึกษามีบุคลากรสนับสนุนการสอนจํานวน รอยละ 10 ของขาราชการครู
สายงานสอน
45. การรับนักเรียนเขาเรียน โรงเรียนสามารถรับเขาเรียนไดทุกภาคเรียน
งบประมาณ
46. สถานศึกษาไดรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัด
47. สถานศึกษาไดรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล

ดานกระบวนการบริหารจัดการ
48. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา
49. คณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบนโยบาย การบริหารจัดการของ
สถานศึกษา
50. คณะกรรมการสถานศึกษากํากับดูแลการบริหารจัดการของสถานศึกษา
51. คณะกรรมการสถานศึกษากํากับดูแลงบประมาณรายงานประจําป
52. สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรระดับปฐมวัยสอดคลองกับสภาพแวดลอมของชุมชน
53. สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับ
ปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ
54. สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปฐมวัย ชัดเจน เขาใจงาย
สามารถนําไปใชไดจริงกับเด็กปฐมวัย
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66. สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหและลงมือปฏิบัติ
จริงโดยใชกระบวนการกลุม
67. สถานศึกษาจัดกระบวนเรียนรูโดยใชแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย
68. สถานศึกษาพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยแกปญหา
ผูเรียนเปนรายบุคคล
69. ครูจัดประสบการณเรียนรูสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม
และสติปญญาของผูเรียน
70. สถานศึกษามีเกณฑการตัดสินผลการเรียนตามาตรฐานของการศึกษาปฐมวัย
71. สถานศึกษานําผลการเรียนรูของผูเรียนไปพัฒนาการเรียนการสอนของครูและ
พัฒนาหลักสูตร
72. สถานศึกษาจัดใหมีการนิเทศติดตามแบบกัลยาณมิตร
ดานผลลัพธโครงการ
73. สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชน เขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นจัดตั้งสถานศึกษาและการจัดทําหลักสูตรปฐมวัย
74. หลักสูตรปฐมวัยมีเนื้อหาและกิจกรรมเหมาะสม  สามารถยื่นหยุนไดตาม
โครงสรางของทองถ่ินและชุมชน
75. สถานศึกษาจัดกิจกรรมความรูสูชุมชน
76. นักเรียนมีผูปกครองหรือพอแม เปนผูดูแลในระหวางเขาศึกษาในสถานศึกษา
77. ผูบริหารองคกรสนับสนุนการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาครู การเรียน การ
สอนและการศึกษาดูงาน
78. ผูบริหารองคกรมุงม่ันพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลอยาง
สูงสุด
79. ผูบริหารองคกรมีวิสัยทัศนกวางไกลบริหารงานปรับเปลี่ยนตามสถานการณ
80. ผูบริหารองคกรมีความรูความสามารถดานบริหารจัดการสถานศึกษา
81. สถานศึกษาจัดงบประมาณพัฒนาการบุคลากรอยางเพียงพอและเหมาะสม
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82. สถานศึกษาเปดโอกาสใหชุมชน ผูปกครอง เขามามีสวนรวมในการจัด
ประสบการณการเรียนรูแกนักเรียน
83. สถานศึกษามีการประชุมชี้แจงการใชหลักสูตรตอคณะกรรมการสถานศึกษา
ครู ผูปกครองนักเรียนและผูท่ีมีสวนเก่ียวของ
84. สถานศึกษาจัดงบประมาณพัฒนาบุคลากรอยางเพียงพอและเหมาะสม
85. ครูผูสอนไดรับการยกยองท้ังในองคกรและภายนอกองคกร
86. ครูรักษาชื่อเสียงและปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพครู
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามแบบปลายเปดเพื่อไดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตอความพรอมในการ
จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการบริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

1. ทานเห็นวาการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการบริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง มีปญหาในการดําเนินโครงการเรื่องใดบาง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขในการดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการบริหารสวน
ตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
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การวิจัยเรื่อง ผลการดําเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการบริหารสวนตําบลบานขอ
จังหวัดลําปาง

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

Statistics

N

Mean Std. DeviationValid Missing

เพศ 76 134 1.41 .495
ตําแหนง 76 134 4.21 1.330

เพศ

Valid Missing

Totalชาย หญิง Total System

Frequency 45 31 76 134 210
Percent 21.4 14.8 36.2 63.8 100.0
Valid Percent 59.2 40.8 100.0
Cumulative
Percent

59.2 100.0

ตําแหนง

Valid Missing

Total

ผูบริหาร
ท่ีมาจาก

การ
เลือกตั้ง

ผูบริหาร
ขาราชการ

ประจํา
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

สมาชิก
องคการ

บริหารสวน
ตําบลบาน

ขอ
ผูปกครอง
นักเรียน

ครูผูดูแล
เด็ก/

ผูดูแลเด็ก Total System

Frequency 4 6 6 26 22 12 76 134 210
Percent 1.9 2.9 2.9 12.4 10.5 5.7 36.2 63.8 100.0
Valid
Percent

5.3 7.9 7.9 34.2 28.9 15.8 100.0

Cumulative
Percent

5.3 13.2 21.1 55.3 84.2 100.0
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ตอนท่ี 2 การประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอความพรอมในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขององคการบริหาร
สวนตําบลบานขอ   อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

โดยรวมรายดาน

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

95%
Confidence
Interval for

Mean

Minimum Maximum
Lower
Bound

Upper
Bound

sumcontext ผูบริหารท่ีมาจากการ
เลือกตั้ง

4 4.8750 .25000 .12500 4.4772 5.2728 4.50 5.00

ผูบริหารขาราชการ
ประจํา

6 4.5417 .53424 .21810 3.9810 5.1023 3.75 5.00

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.3750 .93207 .38052 3.3969 5.3531 2.75 5.00

สมาชิกองคการบรหิาร
สวนตําบลบานขอ

26 4.5096 .67632 .13264 4.2364 4.7828 2.75 5.00

ผูปกครองนักเรยีน 22 4.5795 .46539 .09922 4.3732 4.7859 3.75 5.00

ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแล
เด็ก

12 4.4583 .45017 .12995 4.1723 4.7444 3.75 5.00

Total 76 4.5329 .57640 .06612 4.4012 4.6646 2.75 5.00

sumprocess ผูบริหารท่ีมาจากการ
เลือกตั้ง

4 4.2200 .30022 .15011 3.7423 4.6977 3.96 4.48

ผูบริหารขาราชการ
ประจํา

6 3.7133 .68372 .27913 2.9958 4.4308 2.92 4.60

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 3.9733 .88133 .35980 3.0484 4.8982 2.92 5.00

สมาชิกองคการบรหิาร
สวนตําบลบานขอ

26 3.9077 .74557 .14622 3.6066 4.2088 2.96 5.00

ผูปกครองนักเรยีน 22 4.0800 .59201 .12622 3.8175 4.3425 2.88 5.00

ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแล
เด็ก

12 4.4033 .68807 .19863 3.9662 4.8405 2.88 5.12

Total 76 4.0421 .69115 .07928 3.8842 4.2000 2.88 5.12
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โดยรวมรายดาน(ตอ)

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

95%
Confidence
Interval for

Mean

Minimum Maximum
Lower
Bound

Upper
Bound

sumresult ผูบริหารท่ีมาจากการ
เลือกตั้ง

4 4.4821 .18785 .09393 4.1832 4.7811 4.29 4.64

ผูบริหารขาราชการ
ประจํา

6 3.7381 .75277 .30732 2.9481 4.5281 2.79 4.79

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 3.9524 .88947 .36312 3.0189 4.8858 2.79 5.00

สมาชิกองคการบรหิาร
สวนตําบลบานขอ

26 3.9011 .73431 .14401 3.6045 4.1977 2.93 5.00

ผูปกครองนักเรยีน 22 3.8799 .96825 .20643 3.4506 4.3092 1.50 5.00

ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแล
เด็ก

12 3.7024 .96451 .27843 3.0896 4.3152 1.50 5.00

Total 76 3.8853 .83496 .09578 3.6945 4.0761 1.50 5.00

summanage
ment

ผูบริหารท่ีมาจากการ
เลือกตั้ง

4 4.2849 .37082 .18541 3.6948 4.8749 3.79 4.58

ผูบริหารขาราชการ
ประจํา

6 3.8643 .40345 .16471 3.4409 4.2877 3.49 4.56

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.0969 .72406 .29560 3.3370 4.8568 3.07 4.95

สมาชิกองคการบรหิาร
สวนตําบลบานขอ

26 3.9884 .55449 .10875 3.7644 4.2123 3.07 4.98

ผูปกครองนักเรยีน 22 4.1205 .41195 .08783 3.9379 4.3032 3.35 4.95

ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแล
เด็ก

12 4.1337 .34238 .09884 3.9162 4.3513 3.56 4.60

Total 76 4.0640 .47757 .05478 3.9548 4.1731 3.07 4.98



129

โดยรวมรายดาน(ตอ)

N Mean

Std.
Deviatio

n
Std.
Error

95%
Confidence
Interval for

Mean

Minimu
m

Maximu
m

Lower
Bound

Upper
Bound

sumR ผูบริหารท่ีมาจากการ
เลือกตั้ง

4 4.4655 .25490 .12745 4.0599 4.8711 4.15 4.68

ผูบริหารขาราชการ
ประจํา

6 3.9644 .52660 .21498 3.4117 4.5170 3.26 4.74

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.0994 .82658 .33745 3.2320 4.9668 2.95 4.99

สมาชิกองคการบรหิาร
สวนตําบลบานขอ

26 4.0767 .58786 .11529 3.8393 4.3141 2.95 4.99

ผูปกครองนักเรยีน 22 4.1650 .53537 .11414 3.9276 4.4023 3.22 4.99

ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก 12 4.1744 .49498 .14289 3.8599 4.4889 3.22 4.88

Total 76 4.1311 .55493 .06365 4.0043 4.2579 2.95 4.99
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ดานบริบท

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Minimum Maximum
Lower
Bound

Upper
Bound

บริบท1 ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.75 .500 .250 3.95 5.55 4 5

ผูบริหารขาราชการ
ประจํา

6 4.67 .516 .211 4.12 5.21 4 5

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.50 .837 .342 3.62 5.38 3 5

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 4.65 .689 .135 4.38 4.93 3 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 4.64 .492 .105 4.42 4.85 4 5

ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแล
เด็ก

12 4.33 .492 .142 4.02 4.65 4 5

Total 76 4.59 .593 .068 4.46 4.73 3 5

บริบท2 ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.75 .500 .250 3.95 5.55 4 5

ผูบริหารขาราชการ
ประจํา

6 4.33 .516 .211 3.79 4.88 4 5

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.17 1.169 .477 2.94 5.39 2 5

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 4.31 .884 .173 3.95 4.66 2 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 4.50 .512 .109 4.27 4.73 4 5

ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแล
เด็ก

12 4.58 .515 .149 4.26 4.91 4 5

Total 76 4.42 .717 .082 4.26 4.58 2 5
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ดานบริบท(ตอ)

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Minimu
m

Maxim
um

Lower
Bound

Upper
Bound

บริบท3 ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 5.00 .000 .000 5.00 5.00 5 5

ผูบริหาร
ขาราชการประจํา

6 4.50 .837 .342 3.62 5.38 3 5

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.33 1.033 .422 3.25 5.42 3 5

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 4.42 .758 .149 4.12 4.73 3 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 4.45 .739 .157 4.13 4.78 3 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 4.17 .718 .207 3.71 4.62 3 5

Total 76 4.42 .753 .086 4.25 4.59 3 5

บริบท4 ผูบริหารท่ีมา
จากการเลือกตั้ง

4 5.00 .000 .000 5.00 5.00 5 5

ผูบริหาร
ขาราชการ(ปจ)

6 4.67 .516 .211 4.12 5.21 4 5

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.50 .837 .342 3.62 5.38 3 5

สมาชิกองคการ
บริหารสวน
ตําบลบานขอ

26 4.65 .689 .135 4.38 4.93 3 5

ผูปกครอง
นักเรียน

22 4.73 .550 .117 4.48 4.97 3 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 4.75 .452 .131 4.46 5.04 4 5

Total 76 4.70 .589 .068 4.56 4.83 3 5
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ดานบริบท(ตอ)

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Minimu
m

Maxim
um

Lower
Bound

Upper
Bound

sumcont
ext

ผูบริหารท่ีมา
จากการเลือกตั้ง

4 4.8750 .25000 .12500 4.4772 5.2728 4.50 5.00

ผูบริหาร
ขาราชการ
ประจํา

6 4.5417 .53424 .21810 3.9810 5.1023 3.75 5.00

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.3750 .93207 .38052 3.3969 5.3531 2.75 5.00

สมาชิกองคการ
บริหารสวน
ตําบลบานขอ

26 4.5096 .67632 .13264 4.2364 4.7828 2.75 5.00

ผูปกครอง
นักเรียน

22 4.5795 .46539 .09922 4.3732 4.7859 3.75 5.00

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 4.4583 .45017 .12995 4.1723 4.7444 3.75 5.00

Total 76 4.5329 .57640 .06612 4.4012 4.6646 2.75 5.00
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ดานบริหารจัดการ

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Minimum Maximum
Lower
Bound

Upper
Bound

sumbuilding ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.5278 .35573 .17786 3.9617 5.0938 4.00 4.78

ผูบริหาร
ขาราชการประจํา

6 4.2407 .39388 .16080 3.8274 4.6541 3.67 4.78

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.1852 1.07420 .43854 3.0579 5.3125 2.11 5.00

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 4.0769 .73419 .14399 3.7804 4.3735 2.11 5.00

ผูปกครอง
นักเรียน

22 4.1111 .43778 .09334 3.9170 4.3052 3.33 5.00

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 4.2685 .48190 .13911 3.9623 4.5747 3.56 5.00

Total 76 4.1623 .61032 .07001 4.0228 4.3017 2.11 5.00

sumroom ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.3026 .53738 .26869 3.4475 5.1577 3.58 4.74

ผูบริหาร
ขาราชการประจํา

6 3.7105 .38208 .15598 3.3096 4.1115 3.32 4.37

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.0614 .70880 .28937 3.3176 4.8052 3.26 4.89

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 3.9332 .57512 .11279 3.7009 4.1655 3.26 4.95

ผูปกครอง
นักเรียน

22 4.1292 .45760 .09756 3.9263 4.3321 3.26 4.89

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 4.1404 .31764 .09170 3.9385 4.3422 3.58 4.63

Total 76 4.0346 .50865 .05835 3.9184 4.1509 3.26 4.95
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ดานบริหารจัดการ(ตอ)

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

95%
Confidence
Interval for

Mean

Minimum Maximum
Lower
Bound

Upper
Bound

sumconvey ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.1000 .11547 .05774 3.9163 4.2837 4.00 4.20

ผูบริหารขาราชการ
ประจํา

6 3.8333 .48028 .19607 3.3293 4.3374 3.20 4.60

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.1000 .78740 .32146 3.2737 4.9263 3.00 5.00

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 4.0154 .68568 .13447 3.7384 4.2923 2.60 5.00

ผูปกครองนักเรยีน 22 4.2727 .51100 .10895 4.0462 4.4993 3.40 5.00

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 4.1000 .58775 .16967 3.7266 4.4734 3.20 5.00

Total 76 4.1000 .59554 .06831 3.9639 4.2361 2.60 5.00

sumTeachers ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.0938 .23662 .11831 3.7172 4.4703 3.75 4.25

ผูบริหารขาราชการ
ประจํา

6 3.7292 .46379 .18934 3.2424 4.2159 3.38 4.63

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.0208 .63942 .26104 3.3498 4.6919 3.38 5.00

สมาชิกอบต. 26 3.9760 .51964 .10191 3.7661 4.1858 3.00 5.00

ผูปกครองนักเรยีน 22 3.9886 .55085 .11744 3.7444 4.2329 2.88 5.00

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 4.1042 .54312 .15679 3.7591 4.4492 3.13 5.00

Total 76 3.9901 .51992 .05964 3.8713 4.1089 2.88 5.00
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ดานบริหารจัดการ(ตอ)

N Mean

Std.
Deviatio

n
Std.
Error

95%
Confidence
Interval for

Mean

Minimum Maximum
Lower
Bound

Upper
Bound

sumbudget ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.2500 .95743 .47871 2.7265 5.7735 3.00 5.00

ผูบริหารขาราชการ
ประจํา

6 4.2500 .88034 .35940 3.3261 5.1739 3.00 5.00

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.3333 .81650 .33333 3.4765 5.1902 3.00 5.00

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 4.0962 .93829 .18401 3.7172 4.4751 2.50 5.00

ผูปกครองนักเรยีน 22 4.2273 .75162 .16025 3.8940 4.5605 3.00 5.00

ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแล
เด็ก

12 3.6667 1.15470 .33333 2.9330 4.4003 2.00 5.00

Total 76 4.1053 .90670 .10401 3.8981 4.3125 2.00 5.00

summanag
ement

ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.2849 .37082 .18541 3.6948 4.8749 3.79 4.58

ผูบริหารขาราชการ
ประจํา

6 3.8643 .40345 .16471 3.4409 4.2877 3.49 4.56

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.0969 .72406 .29560 3.3370 4.8568 3.07 4.95

สมาชิกอบต. 26 3.9884 .55449 .10875 3.7644 4.2123 3.07 4.98

ผูปกครองนักเรยีน 22 4.1205 .41195 .08783 3.9379 4.3032 3.35 4.95

ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแล
เด็ก

12 4.1337 .34238 .09884 3.9162 4.3513 3.56 4.60

Total 76 4.0640 .47757 .05478 3.9548 4.1731 3.07 4.98
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ดานกระบวนการ

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Minimum Maximum
Lower
Bound

Upper
Bound

กระบวนการ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.50 .577 .289 3.58 5.42 4 5

ผูบริหาร
ขาราชการประจํา

6 4.17 1.169 .477 2.94 5.39 2 5

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.33 .816 .333 3.48 5.19 3 5

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 4.27 .874 .171 3.92 4.62 2 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 4.55 .510 .109 4.32 4.77 4 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 4.75 .452 .131 4.46 5.04 4 5

Total 76 4.43 .736 .084 4.27 4.60 2 5

กระบวนการ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.00 .000 .000 4.00 4.00 4 4

ผูบริหาร
ขาราชการประจํา

6 4.17 .983 .401 3.13 5.20 3 5

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.17 .983 .401 3.13 5.20 3 5

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 4.12 .766 .150 3.81 4.42 3 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 4.41 .503 .107 4.19 4.63 4 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 4.67 .492 .142 4.35 4.98 4 5

Total 76 4.29 .689 .079 4.13 4.45 3 5
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กระบวนการ(ตอ)

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Minimum Maximum
Lower
Bound

Upper
Bound

กระบวนการ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.50 .577 .289 3.58 5.42 4 5

ผูบริหาร
ขาราชการประจํา

6 4.17 .983 .401 3.13 5.20 3 5

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.17 .983 .401 3.13 5.20 3 5

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 4.04 .871 .171 3.69 4.39 3 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 4.18 .501 .107 3.96 4.40 3 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 4.08 .793 .229 3.58 4.59 3 5

Total 76 4.13 .754 .087 3.96 4.30 3 5

กระบวนการ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.75 .500 .250 3.95 5.55 4 5

ผูบริหาร
ขาราชการประจํา

6 3.67 .816 .333 2.81 4.52 3 5

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.17 .983 .401 3.13 5.20 3 5

สมาชิกอบต. 26 4.00 .894 .175 3.64 4.36 3 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 4.14 .560 .119 3.89 4.38 3 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 4.17 .835 .241 3.64 4.70 3 5

Total 76 4.09 .786 .090 3.91 4.27 3 5
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กระบวนการ(ตอ)

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Minimum Maximum
Lower
Bound

Upper
Bound

กระบวนการ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.50 .577 .289 3.58 5.42 4 5

ผูบริหาร
ขาราชการประจํา

6 3.50 .548 .224 2.93 4.07 3 4

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 3.83 .753 .307 3.04 4.62 3 5

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 3.96 .871 .171 3.61 4.31 3 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 4.23 .612 .130 3.96 4.50 3 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 4.42 .515 .149 4.09 4.74 4 5

Total 76 4.09 .734 .084 3.92 4.26 3 5

กระบวนการ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.75 .500 .250 3.95 5.55 4 5

ผูบริหาร
ขาราชการประจํา

6 3.67 .816 .333 2.81 4.52 3 5

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.00 .894 .365 3.06 4.94 3 5

สมาชิกอบต. 26 4.00 .849 .166 3.66 4.34 3 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 4.36 .492 .105 4.15 4.58 4 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 4.50 .522 .151 4.17 4.83 4 5

Total 76 4.20 .731 .084 4.03 4.36 3 5
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กระบวนการ(ตอ)

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Minimum Maximum
Lower
Bound

Upper
Bound

กระบวนการ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.50 .577 .289 3.58 5.42 4 5

ผูบริหาร
ขาราชการประจํา

6 3.67 .816 .333 2.81 4.52 3 5

คณกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.00 .894 .365 3.06 4.94 3 5

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 3.96 .916 .180 3.59 4.33 2 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 4.27 .550 .117 4.03 4.52 3 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 4.42 .669 .193 3.99 4.84 3 5

Total 76 4.13 .772 .089 3.96 4.31 2 5

กระบวนการ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.50 .577 .289 3.58 5.42 4 5

ผูบริหาร
ขาราชการประจํา

6 3.50 1.049 .428 2.40 4.60 2 5

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.00 .894 .365 3.06 4.94 3 5

สมาชิกอบต. 26 3.69 1.158 .227 3.22 4.16 2 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 4.36 .492 .105 4.15 4.58 4 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 4.42 .515 .149 4.09 4.74 4 5

Total 76 4.05 .908 .104 3.85 4.26 2 5
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กระบวนการ(ตอ)

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Minimum Maximum
Lower
Bound

Upper
Bound

กระบวนการ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.00 .000 .000 4.00 4.00 4 4

ผูบริหาร
ขาราชการประจํา

6 3.67 1.033 .422 2.58 4.75 2 5

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.17 .753 .307 3.38 4.96 3 5

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 3.54 1.104 .216 3.09 3.98 2 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 4.36 .492 .105 4.15 4.58 4 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 4.33 .778 .225 3.84 4.83 3 5

Total 76 3.99 .902 .103 3.78 4.19 2 5

กระบวนการ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 3.75 .500 .250 2.95 4.55 3 4

ผูบริหาร
ขาราชการประจํา

6 3.67 .516 .211 3.12 4.21 3 4

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.00 .894 .365 3.06 4.94 3 5

สมาชิกอบต. 26 3.88 .864 .169 3.54 4.23 2 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 4.27 .631 .135 3.99 4.55 3 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 4.00 .853 .246 3.46 4.54 3 5

Total 76 4.00 .766 .088 3.82 4.18 2 5
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กระบวนการ(ตอ)

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Minimum Maximum
Lower
Bound

Upper
Bound

กระบวนการ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 3.50 .577 .289 2.58 4.42 3 4

ผูบริหาร
ขาราชการประจํา

6 3.50 .548 .224 2.93 4.07 3 4

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 3.83 .983 .401 2.80 4.87 3 5

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 3.88 .816 .160 3.55 4.21 3 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 3.95 .844 .180 3.58 4.33 2 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 4.00 .953 .275 3.39 4.61 2 5

Total 76 3.87 .822 .094 3.68 4.06 2 5

กระบวนการ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 3.75 .500 .250 2.95 4.55 3 4

ผูบริหาร
ขาราชการประจํา

6 3.67 1.033 .422 2.58 4.75 2 5

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 3.67 1.211 .494 2.40 4.94 2 5

สมาชิกอบต. 26 3.73 .874 .171 3.38 4.08 3 5

ผูปกครองนักเรยีน
ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก
Total

22
12

76

4.14
3.67

3.83

.774
1.303

.944

.165

.376

.108

3.79
2.84

3.61

4.48
4.49

4.04

2
1

1

5
5

5
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กระบวนการ(ตอ)

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Minimum Maximum
Lower
Bound

Upper
Bound

กระบวนการ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 5.00 .000 .000 5.00 5.00 5 5

ผูบริหาร
ขาราชการประจํา

6 3.83 .753 .307 3.04 4.62 3 5

คณกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.17 .983 .401 3.13 5.20 3 5

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 4.19 .801 .157 3.87 4.52 3 5

ผูปกครองนักเรยี 22 4.14 .990 .211 3.70 4.58 2 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 4.00 .953 .275 3.39 4.61 2 5

Total 76 4.16 .880 .101 3.96 4.36 2 5

กระบวนการ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.50 .577 .289 3.58 5.42 4 5

ผูบริหาร
ขาราชการประจํา

6 3.83 .753 .307 3.04 4.62 3 5

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 3.83 .753 .307 3.04 4.62 3 5

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 4.00 .800 .157 3.68 4.32 3 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 3.77 1.066 .227 3.30 4.25 1 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 4.08 1.084 .313 3.39 4.77 1 5

Total 76 3.95 .908 .104 3.74 4.15 1 5
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กระบวนการ(ตอ)

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Minimum Maximum
Lower
Bound

Upper
Bound

กระบวนการ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.50 .577 .289 3.58 5.42 4 5

ผูบริหาร
ขาราชการประจํา

6 3.50 .837 .342 2.62 4.38 2 4

คณะกรรมการ
สถานศึกษา
สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ
ผูปกครองนักเรยีน
ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก
Total

6

26

22
12

76

3.83

3.92

3.86
3.83

3.88

1.169

.845

1.125
1.115

.979

.477

.166

.240

.322

.112

2.61

3.58

3.36
3.13

3.66

5.06

4.26

4.36
4.54

4.11

2

3

1
1

1

5

5

5
5

5

กระบวนการ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.25 .957 .479 2.73 5.77 3 5

ผูบริหาร
ขาราชการประจํา

6 3.50 .837 .342 2.62 4.38 2 4

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 3.67 1.211 .494 2.40 4.94 2 5

สมาชิกอบต. 26 3.77 .863 .169 3.42 4.12 2 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 3.73 1.202 .256 3.19 4.26 1 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 3.75 1.138 .329 3.03 4.47 1 5

Total 76 3.75 1.021 .117 3.52 3.98 1 5
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กระบวนการ(ตอ)

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Minimum Maximum
Lower
Bound

Upper
Bound

กระบวนการ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.50 .577 .289 3.58 5.42 4 5

ผูบริหาร
ขาราชการประจํา

6 3.50 .837 .342 2.62 4.38 2 4

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 3.83 1.169 .477 2.61 5.06 2 5

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 4.04 .774 .152 3.73 4.35 3 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 3.86 1.125 .240 3.36 4.36 1 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 4.00 1.044 .302 3.34 4.66 1 5

Total 76 3.95 .951 .109 3.73 4.16 1 5

กระบวนการ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.50 .577 .289 3.58 5.42 4 5

ผูบริหาร
ขาราชการประจํา

6 3.33 1.211 .494 2.06 4.60 1 4

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.00 .894 .365 3.06 4.94 3 5

สมาชิกอบต. 26 3.50 1.364 .267 2.95 4.05 1 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 3.91 .971 .207 3.48 4.34 2 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 4.00 .853 .246 3.46 4.54 2 5

Total 76 3.78 1.115 .128 3.52 4.03 1 5
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กระบวนการ(ตอ)

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Minimum Maximum
Lower
Bound

Upper
Bound

กระบวนการ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.75 .500 .250 3.95 5.55 4 5

ผูบริหาร
ขาราชการประจํา

6 4.17 .753 .307 3.38 4.96 3 5

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 3.83 .753 .307 3.04 4.62 3 5

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 4.00 1.020 .200 3.59 4.41 1 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 3.82 .853 .182 3.44 4.20 2 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 4.00 .953 .275 3.39 4.61 2 5

Total 76 3.99 .902 .103 3.78 4.19 1 5

กระบวนการ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 3.75 .500 .250 2.95 4.55 3 4

ผูบริหาร
ขาราชการประจํา

6 3.83 .753 .307 3.04 4.62 3 5

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 3.83 .753 .307 3.04 4.62 3 5

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 3.85 .834 .164 3.51 4.18 2 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 3.77 1.066 .227 3.30 4.25 1 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 3.75 1.215 .351 2.98 4.52 1 5

Total 76 3.80 .924 .106 3.59 4.01 1 5
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กระบวนการ(ตอ)

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Minimum Maximum
Lower
Bound

Upper
Bound

กระบวนการ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 3.75 .500 .250 2.95 4.55 3 4

ผูบริหาร
ขาราชการประจํา

6 3.33 .816 .333 2.48 4.19 2 4

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 3.83 .983 .401 2.80 4.87 3 5

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 3.65 1.018 .200 3.24 4.06 2 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 3.77 1.110 .237 3.28 4.26 1 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 4.00 1.128 .326 3.28 4.72 1 5

Total 76 3.74 1.012 .116 3.51 3.97 1 5

กระบวนการ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 3.75 .957 .479 2.23 5.27 3 5

ผูบริหาร
ขาราชการประจํา

6 4.00 .632 .258 3.34 4.66 3 5

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.17 .983 .401 3.13 5.20 3 5

สมาชิกอบต. 26 4.23 .765 .150 3.92 4.54 2 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 4.05 1.090 .232 3.56 4.53 1 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 4.08 1.084 .313 3.39 4.77 1 5

Total 76 4.11 .918 .105 3.90 4.31 1 5
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กระบวนการ(ตอ)

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Minimum Maximum
Lower
Bound

Upper
Bound

กระบวนการ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.00 .000 .000 4.00 4.00 4 4

ผูบริหาร
ขาราชการประจํา

6 3.67 1.033 .422 2.58 4.75 2 5

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.00 .894 .365 3.06 4.94 3 5

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 3.88 1.033 .202 3.47 4.30 2 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 4.14 .640 .136 3.85 4.42 3 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 4.33 .651 .188 3.92 4.75 3 5

Total 76 4.03 .832 .095 3.84 4.22 2 5

กระบวนการ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.00 .000 .000 4.00 4.00 4 4

ผูบริหาร
ขาราชการประจํา

6 3.67 .516 .211 3.12 4.21 3 4

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.00 .894 .365 3.06 4.94 3 5

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 3.88 .909 .178 3.52 4.25 2 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 4.09 .684 .146 3.79 4.39 3 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 4.08 .900 .260 3.51 4.66 3 5

Total 76 3.97 .783 .090 3.79 4.15 2 5
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กระบวนการ(ตอ)

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Minimum Maximum
Lower
Bound

Upper
Bound

กระบวนการ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 3.25 .500 .250 2.45 4.05 3 4

ผูบริหาร
ขาราชการประจํา

6 3.67 .516 .211 3.12 4.21 3 4

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.00 .894 .365 3.06 4.94 3 5

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 3.69 .970 .190 3.30 4.08 1 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 3.86 .774 .165 3.52 4.21 2 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 4.17 .835 .241 3.64 4.70 2 5

Total 76 3.82 .844 .097 3.62 4.01 1 5

sumprocess ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.2200 .30022 .15011 3.7423 4.6977 3.96 4.48

ผูบริหาร
ขาราชการประจํา

6 3.7133 .68372 .27913 2.9958 4.4308 2.92 4.60

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 3.9733 .88133 .35980 3.0484 4.8982 2.92 5.00

สมาชิกอบต. 26 3.9077 .74557 .14622 3.6066 4.2088 2.96 5.00

ผูปกครองนักเรยีน 22 4.0800 .59201 .12622 3.8175 4.3425 2.88 5.00

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 4.4033 .68807 .19863 3.9662 4.8405 2.88 5.12

Total 76 4.0421 .69115 .07928 3.8842 4.2000 2.88 5.12
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ดานผลลัพธ

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Minimum Maximum
Lower
Bound

Upper
Bound

ผลลัพธ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 5.00 .000 .000 5.00 5.00 5 5

ผูบริหารขาราชการ
ประจํา

6 3.83 .753 .307 3.04 4.62 3 5

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.00 .894 .365 3.06 4.94 3 5

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 4.12 .766 .150 3.81 4.42 3 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 3.95 1.046 .223 3.49 4.42 1 5

ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแล
เด็ก

12 3.75 .965 .279 3.14 4.36 1 5

Total 76 4.03 .894 .103 3.82 4.23 1 5

ผลลัพธ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.00 .000 .000 4.00 4.00 4 4

ผูบริหารขาราชการ
ประจํา

6 3.33 1.033 .422 2.25 4.42 2 4

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 3.67 1.033 .422 2.58 4.75 2 5

สมาชิกอบต. 26 3.77 .951 .187 3.39 4.15 2 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 3.82 1.097 .234 3.33 4.30 1 5

ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแล
เด็ก

12 3.83 1.193 .345 3.08 4.59 1 5

Total 76 3.76 1.005 .115 3.53 3.99 1 5
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ดานผลลัพธ(ตอ)

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Minimum Maximum
Lower
Bound

Upper
Bound

ผลลัพธ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.00 .000 .000 4.00 4.00 4 4

ผูบริหารขาราชการ
ประจํา

6 3.83 .983 .401 2.80 4.87 2 5

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 3.83 1.169 .477 2.61 5.06 2 5

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 4.00 .800 .157 3.68 4.32 2 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 3.86 1.125 .240 3.36 4.36 1 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 3.92 1.165 .336 3.18 4.66 1 5

Total 76 3.92 .963 .110 3.70 4.14 1 5

ผลลัพธ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.25 .500 .250 3.45 5.05 4 5

ผูบริหารขาราชการ
ประจํา

6 4.00 .632 .258 3.34 4.66 3 5

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 3.83 .753 .307 3.04 4.62 3 5

สมาชิกอบต. 26 3.85 1.190 .233 3.37 4.33 1 5

ผูปกครองนักเรยีน
ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก
Total

22
12

76

4.00
3.92

3.93

1.069
1.165

1.037

.228

.336

.119

3.53
3.18

3.70

4.47
4.66

4.17

1
1

1

5
5

5
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ดานผลลัพธ(ตอ)

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Minimum Maximum
Lower
Bound

Upper
Bound

ผลลัพธ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.75 .500 .250 3.95 5.55 4 5

ผูบริหารขาราชการ
ประจํา

6 3.83 .983 .401 2.80 4.87 2 5

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 3.83 1.169 .477 2.61 5.06 2 5

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 4.08 .977 .192 3.68 4.47 2 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 3.95 .999 .213 3.51 4.40 2 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 3.67 1.073 .310 2.98 4.35 2 5

Total 76 3.97 .993 .114 3.75 4.20 2 5

ผลลัพธ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 5.00 .000 .000 5.00 5.00 5 5

ผูบริหารขาราชการ
ประจํา

6 3.83 .753 .307 3.04 4.62 3 5

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.17 .983 .401 3.13 5.20 3 5

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 4.08 .796 .156 3.76 4.40 3 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 4.00 1.195 .255 3.47 4.53 1 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 3.67 1.155 .333 2.93 4.40 1 5

Total 76 4.03 .993 .114 3.80 4.25 1 5
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ดานผลลัพธ(ตอ)

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Minimum Maximum
Lower
Bound

Upper
Bound

ผลลัพธ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 5.00 .000 .000 5.00 5.00 5 5

ผูบริหารขาราชการ
ประจํา

6 3.83 .753 .307 3.04 4.62 3 5

คณะกรรมการ
สถานศึกษา
สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ
ผูปกครองนักเรยีน
ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก
Total

6

26

22
12

76

4.17

4.00

3.73
3.58

3.91

.983

.894

1.241
1.084

1.035

.401

.175

.265

.313

.119

3.13

3.64

3.18
2.89

3.67

5.20

4.36

4.28
4.27

4.14

3

2

1
1

1

5

5

5
5

5

ผลลัพธ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.50 .577 .289 3.58 5.42 4 5

ผูบริหารขาราชการ
ประจํา

6 3.67 .816 .333 2.81 4.52 3 5

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.00 .894 .365 3.06 4.94 3 5

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 3.88 .766 .150 3.58 4.19 3 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 3.86 .834 .178 3.49 4.23 2 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 3.75 .866 .250 3.20 4.30 2 5

Total 76 3.88 .799 .092 3.70 4.06 2 5
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ดานผลลัพธ(ตอ)

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Minimum Maximum
Lower
Bound

Upper
Bound

ผลลัพธ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.50 .577 .289 3.58 5.42 4 5

ผูบริหารขาราชการ
ประจํา

6 4.00 .632 .258 3.34 4.66 3 5

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.00 .894 .365 3.06 4.94 3 5

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 4.12 .766 .150 3.81 4.42 2 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 3.59 1.297 .276 3.02 4.17 1 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 3.25 1.288 .372 2.43 4.07 1 5

Total 76 3.83 1.063 .122 3.59 4.07 1 5

ผลลัพธ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.50 .577 .289 3.58 5.42 4 5

ผูบริหารขาราชการ
ประจํา

6 3.83 .753 .307 3.04 4.62 3 5

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 3.83 .753 .307 3.04 4.62 3 5

สมาชิกอบต. 26 4.04 .720 .141 3.75 4.33 3 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 3.86 .889 .190 3.47 4.26 2 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 3.75 1.055 .305 3.08 4.42 2 5

Total 76 3.93 .822 .094 3.75 4.12 2 5
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ดานผลลัพธ(ตอ)

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Minimum Maximum
Lower
Bound

Upper
Bound

ผลลัพธ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.75 .500 .250 3.95 5.55 4 5

ผูบริหารขาราชการ
ประจํา

6 3.67 1.033 .422 2.58 4.75 2 5

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.17 .983 .401 3.13 5.20 3 5

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 3.81 1.059 .208 3.38 4.24 2 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 4.09 .921 .196 3.68 4.50 2 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 4.00 1.044 .302 3.34 4.66 2 5

Total 76 3.99 .986 .113 3.76 4.21 2 5

ผลลัพธ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.50 .577 .289 3.58 5.42 4 5

ผูบริหารขาราชการ
ประจํา

6 3.67 1.033 .422 2.58 4.75 2 5

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.00 .894 .365 3.06 4.94 3 5

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 3.62 1.203 .236 3.13 4.10 1 5

ผูปกครองนักเรยีน
ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก
Total

22
12

76

3.77
3.42

3.71

.973
1.084

1.056

.207

.313

.121

3.34
2.73

3.47

4.20
4.11

3.95

2
2

1

5
5

5
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ดานผลลัพธ(ตอ)

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Minimum Maximum
Lower
Bound

Upper
Bound

ผลลัพธ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 3.50 .577 .289 2.58 4.42 3 4

ผูบริหารขาราชการ
ประจํา

6 3.67 1.033 .422 2.58 4.75 2 5

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 3.83 .983 .401 2.80 4.87 3 5

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 3.42 1.102 .216 2.98 3.87 2 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 3.82 1.053 .224 3.35 4.28 2 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 3.50 1.087 .314 2.81 4.19 2 5

Total 76 3.61 1.034 .119 3.37 3.84 2 5

ผลลัพธ ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.50 .577 .289 3.58 5.42 4 5

ผูบริหารขาราชการ
ประจํา

6 3.33 .816 .333 2.48 4.19 2 4

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

6 4.00 .894 .365 3.06 4.94 3 5

สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ

26 3.85 1.120 .220 3.39 4.30 2 5

ผูปกครองนักเรยีน 22 4.00 .873 .186 3.61 4.39 2 5

ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก

12 3.83 .937 .271 3.24 4.43 2 5

Total 76 3.89 .960 .110 3.68 4.11 2 5
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ดานผลลัพธ(ตอ)

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Minimum Maximum
Lower
Bound

Upper
Bound

sumresult ผูบริหารท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง

4 4.4821 .18785 .09393 4.1832 4.7811 4.29 4.64

ผูบริหารขาราชการ
ประจํา

6 3.7381 .75277 .30732 2.9481 4.5281 2.79 4.79

คณะกรรมการ
สถานศึกษา
สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล
บานขอ
ผูปกครองนักเรยีน
ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก
Total

6

26

22
12

76

3.9524

3.9011

3.8799
3.7024

3.8853

.88947

.73431

.96825

.96451

.83496

.36312

.14401

.20643

.27843

.09578

3.0189

3.6045

3.4506
3.0896

3.6945

4.8858

4.1977

4.3092
4.3152

4.0761

2.79

2.93

1.50
1.50

1.50

5.00

5.00

5.00
5.00

5.00



ประวัติผูศึกษา

ชื่อ – สกุล นางสาวชัญญา  กฤษวัฒนานนท
วัน เดือน ปเกิด 4 พฤศจิกายน 2520
ท่ีอยูปจจุบัน 76 หมู 11 ตําบลบานขอ

อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง 52240

ประวัติการศึกษา
ป 2541 . สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

จากโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ป 2543 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต จากสถาบันราชภัฏเชียงใหม .

ประวัติการทํางาน
ป 2543. .โรงเรียนเชียงใหมบริหารธุรกิจนานาชาติ และ โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป

ตําแหนง อาจารยฝายการตลาด
ป 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยประสานงานจังหวัดเชียงใหม

ตําแหนง  ผูประสานงานวิชาการ
ป 2554 องคการบริหารสวนตําบลบานขลอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา 3
ป 2555-ปจจุบัน เทศบาลตําบลแจหม   อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา 5





ประวัติผูศึกษา

ชื่อ – สกุล นางสาวชัญญา  กฤษวัฒนานนท
วัน เดือน ปเกิด 4 พฤศจิกายน 2520
ท่ีอยูปจจุบัน 76 หมู 11 ตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 52240

ประวัติการศึกษา
ป 2541 . สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

จากโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ป 2543 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต จากสถาบันราชภัฏเชียงใหม .

ประวัติการทํางาน

ป 2543. .โรงเรียนเชียงใหมบริหารธุรกิจนานาชาติ และ โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป
ตําแหนง อาจารยฝายการตลาด

ป 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยประสานงานจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนง  ผูประสานงานวิชาการ

ป 2554 องคการบริหารสวนตําบลบานขลอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา 3

ป 2555-ปจจุบัน เทศบาลตําบลแจหม   อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา 5
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