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Abstract 

The aims of this research were to study and compare expectations, as well as 

find ways to improve the administrations on early childhood education in the 

community school, namely ‘Ban Klang Wittayanukun’, Muang district, Lamphun 

province. Population and samples in the study were determined into a number of 

322 people in 3 villages – Klang, Khee Lek, and Paya Phab villages - by using Krejcie 

and Morgan table. The instrument was a rating-scale questionnaire with a value of 

reliability co-efficient at 0.79. Statistics in data analysis were percentage, mean, 

standard deviation, and One-way analysis of variance (ANOVA). The results were 

found that community expectations towards early childhood education in Ban Klang 

Wittayanukun were at high level, both overall and in all aspects. The comparison of 

early childhood education among 3 villages was different without statistically 

significant level at the .05. Recommendations from 3 villages were that (1) the school 

should have recruited more teachers, enough for a number of increasing children; (2) 

the school should have improved the cleanliness of bathrooms; (3) the school 

should have provided appropriately and adequately with modern media for a 

practical use in teaching and learning; and (4) the school should have supported the 

children to learn more outdoors. 

Keywords:  Early Childhood Education, Expectations, Ban Klang Wittayanukun  
                    School, Lamphun Province           
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บทที่ 1 

 

บทน า 

1.1 ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พุทธศักราช 2542 มาตรา 16, 17 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร ส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 66, 67 (5) ได้บัญญัติอ านาจ และหน้าที่ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะให้แก่  ประชาชนในพ้ืนที่ 
ซึ่งรวมถึงการจัดการศึกษาด้วย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งเป็น
กฎหมายแม่บททางการศึกษาก็ได้บัญญัติไว้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาระดับใด
ก็ได้ ตามความพร้อมความเหมาะสม และความต้องการของประชนในท้องถิ่นนั้นๆ ประกอบกับ
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 30 ให้ถ่ายโอนภารกิจให้บริการสาธารณะที่รัฐด าเนินการอยู่ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กระทรวงมหาดไทย, ม.ป.ป., หน้า 2) 

การพัฒนาคุณภาพของมนุษย์มีความจ าเป็น เนื่องจากมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าและส าคัญ
ที่สุดของชาติ โดยเฉพาะการเริ่มต้นของชีวิต คือ ตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ปี การศึกษาปฐมวัยจึงเป็น
พ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล เมื่อเด็กได้รับการปูพ้ืนฐานที่ถูกต้องตั้งแต่ระยะ
ปฐมวัย มีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้ครบทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา รวมทั้งมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแต่วัยเยาว์ ย่อมส่งผลให้เด็กเติบโต เป็นคนที่ มี
คุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป (ประกาย ถิ่นจันทร์, 2547, หน้า 22 ) 

การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาก่อนภาคบังคับที่มีความส าคัญ อย่างยิ่ง ในอันที่จะ
ช่วยส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับวัยและ
พัฒนาการ ทั้งนี้เนื่องจากเด็กปฐมวัย ซึ่งหมายถึงเด็กที่มีอายระหว่าง 0 - 6 ขวบนั้น เป็นวัยที่มีการพัฒนา
ของพัฒนาการทุกด้าน เจริญเติบโตในอัตราที่สูงสุด โดยเฉพาะในระบบประสาท และสมองซึ่งเจริญเติบโต
ถึงร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่ เป็นระยะที่เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ เมื่อได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้อง 
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาทั่วไปต่างเชื่อว่า ประสบการณ์ที่เด็กปฐมวัย ได้รับเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการ
พัฒนาการทุกด้านต่อเนื่องไปจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ การวางรากฐานที่ให้กับเด็กปฐมวัยจึงเท่ากับเป็น
การเตรียมและสร้างพลเมืองที่ดีมีคุณภาพให้กับ ประเทศชาตินั่นเอง กล่าวได้ว่าจุดมุ่งหมายของการจัด
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การศึกษาปฐมวัยคือการสร้างเสริมพัฒนาการ ทุกด้านให้เจริญเติบโตถึงขีดสุดของศักยภาพและเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการเรียนรู้ชีวิต โดยคุณสมบัติที่มุ่งสร้างเสริม คือ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม
คุณธรรม จริยธรรม วิถีชีวิตไทย สิ่งแวดล้อม และค่านิยม ความเสมอภาค ดังนั้น การจัดการศึกษาปฐมวัย
จึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะเป็นการวางรากฐานเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ อีกทั้งยังมี ความส าคัญในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการจัดการศึกษาของมนุษย์ 
(กระทรวงมหาดไทย, ม.ป.ป., หน้า 2)  

เทศบาลเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้เข้ามามีบทบาทในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในปัจจุบัน โดยได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2542 
ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ ซึ่งแต่เดิมการจัดการศึกษาปฐมวัยภายในโรงเรียนเทศบาล
และโรงเรียนในเขตต าบลจะอยู่ภายใต้การดูแลของส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อมาในปี
พุทธศักราช 2542 ก็เริ่มมีการโอนย้ายโรงเรียนเทศบาลเมืองเข้ามาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยถือเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารและจัดการสถานศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากร และบริหารทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ 2548,หน้า 37) การโอนย้ายเกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี
พุทธศักราช 2542 – 2545 กลุ่มโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการช่วยเหลือและ
ร่วมมือกันในการพัฒนาการศึกษาในกลุ่ม โรงเรียนพันธมิตรภายใต้ความร่วมมือแบบไตรภาคี ต่อมาการ
โอนย้ายเริ่มมีมากขึ้น ในระหว่างปีพุทธศักราช 2546 จนถึงปัจจุบันได้มีสถาบัน หรือโรงเรียนภายใต้
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และจากการ
โอนย้ายสังกัด และด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้เองส่งผลท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลที่มาจากการด าเนินงานที่ไม่มีแนวทางการจัดการบริหารหลักสูตรที่ชัดเจน 
เหมาะสมกับบริบทและยากต่อการปฏิบัติ (อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 2550, หน้า 326) 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2542  และพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 ได้
กระจายอ านาจการจัดการศึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาปฐมวัย และ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชน การศึกษาปฐมวัย (เตรียมอนุบาล – อนุบาล 2) ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านกลางได้ด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรับโอนมาจากกรมพัฒนาชุมชน เมื่อปี 2542 รับดูแลเด็กเล็กก่อนวัย
เรียน อายุ 2.5 – 4 ปี ในระดับอนุบาล 1 อายุ 4 – 5 ปี และ อนุบาล 2 อายุ 5 – 6 ปี เพ่ือให้มีความ
พร้อมทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม พร้อมที่จะเข้าเรียนต่อในระดับประถมศึกษาตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
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ซึ่งทางคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา โดยผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษารอบสอง (พ.ศ. 2549 – 2553) และ รอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) (ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน)อยู่ในระดับดีมาก แต่ยังมีข้อเสนอแนะจากกรรมการ  

ผู้ประเมินในแต่ละด้าน เพ่ือให้มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาในฐานะครูผู้สอนในระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานโรงเรียน มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลเด็ก และ พัฒนาความพร้อมให้กับเด็กทุก ๆ ด้าน จึงมีความสนใจท าการวิจัยนี้เพราะได้พบ
ข้อเสนอแนะที่กรรมการ  ผู้ประเมินได้กล่าวไว้เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา  

ดังนั้นในฐานะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อโรงเรียนบ้าน
กลางวิทยานุกูล ซึ่งจะน ามาประกอบกับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบ 2 และ รอบ 3 
ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ ซึ่งจะน าไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านกลาง
วิทยานุกูลต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนของโรงเรียน 

บ้านกลางวิทยานุกูล อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังของชุมชนต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้าน

กลางวิทยานุกูล อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน จ าแนกตามหมู่บ้าน  
3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอ

เมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านทฤษฎี/เนื้อหา 
ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนของโรงเรียน

บ้านกลางวิทยานุกูล ทั้งหมด 4 ด้าน คือ1.ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ 2.ด้านอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 3.ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 4.ด้านการมีส่วนร่วม และ
การสนับสนุนจากชุมชน (มาตรฐานการศึกษา พ.ศ 2547) 

ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยประชาชนในต าบลบ้านกลาง จ านวน 12 คือ

หมู่บ้านที่ 1 บ้านพญาผาบ มีจ านวนประชากรทั้งหมดจ านวน 600 คน หมู่บ้านที่ 2 บ้านท่าล้อ ศรีค า 
มีจ านวนประชากรทั้งหมดจ านวน 641 คน หมู่บ้านที่ 3 บ้านขี้เหล็ก มีจ านวนประชากรทั้งหมด
จ านวน 647 คน หมู่บ้านที่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย หนองเป็ด มีจ านวนประชากรทั้งหมดจ านวน 817 คน 
หมู่บ้านที่ 5 บ้านศรีชุม มีจ านวนประชากรทั้งหมดจ านวน 835 คน หมู่บ้านที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง คอกวัว มี
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จ านวนประชากรทั้งหมดจ านวน 1567 คน หมู่บ้านที่ 7 บ้านร่องส้าว มีจ านวนประชากรทั้งหมดจ านวน 
1150 คน หมู่บ้านที่ 8 บ้านแม่ยาก มีจ านวนประชากรทั้งหมดจ านวน 1379 คน หมู่บ้านที่ 9 บ้านกลาง มี
จ านวนประชากรทั้งหมดจ านวน 703 คน หมู่บ้านที่ 10 บ้านประตูโขง มีจ านวนประชากรทั้งหมดจ านวน 
723 คน หมู่บ้านที่ 11 บ้านหอชัย มีจ านวนประชากรทั้งหมดจ านวน 373 คน หมู่บ้านที่ 12 บ้านแจ่ม
พัฒนา มีจ านวนประชากรทั้งหมดจ านวน 431 คน รวมจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้านเป็นจ านวน
ทั้งสิ้น 9,866 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ชุมชน จ านวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านที่ 1 บ้านพญาผาบ หมู่บ้านที่ 2                    
บ้านกลาง และหมู่บ้านที่ 3 บ้านขี้เหล็ก มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 1,950 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 
322 คน  โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางก าหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน แล้วน า
กลุ่มตัวอย่างมาแบ่งเป็นสัดส่วนตามตารางดังต่อไปนี้ 

1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีความคาดหวังของชุมชนต่อการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ซึ่งมีสาระส าคัญคือ  ความคาดหวัง หมายถึง ความต้องการการคาดการณ์ล่วงหน้าในสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งที่น่าจะเป็น หรือเกิดขึ้นตามที่บุคคลปรารถนา ทั้งนี้สิ่งที่บุคคลคาดหวังนั้นอาจไม่ตรงกับสิ่งที่
เกิดขึ้นเสมอไป (วาสนา มีชัย, 2553, หน้า 17) ประกอบกับการวิจัยนี้  ได้ศึกษาวิจัยจึงได้น ามา
ประยุกต์จากแนวคิดดังกล่าวมาใช้ และประมวลเป็นกรอบแนวคิดการท าวิจัย  ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

    ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
แผนภูม ิ 1.1  กรอบแนวคิดการท าวิจัย 

รายชื่อ หมู่ ต าบล ประชากร สัดส่วน กลุ่มตัวอย่าง 
1) หมู่บ้านพญาผาบ 
2) หมู่บ้านขี้เหล็ก 
3) หมู่บ้านบ้านกลาง 
 

1 
3 
9 
 

บ้านกลาง 
บ้านกลาง 
บ้านกลาง 

 

600 
647 
703 

 

30.77 
33.18 
36.05 

 

99 
107 
116 

                               รวม                                  1,950               100 322 

หมู่บ้านในชุมชนบ้านกลาง 
1) หมู่บ้านพญาผาบ 
2) หมู่บ้านขี้เหล็ก 
3) หมู่บ้านบ้านกลาง 
 
 

การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้าน
กลางวิทยานุกูล แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 

1. ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ 
2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย 
3. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
4. ด้านการมีส่วนร่วม  และการสนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง 
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1.5 ค าถามหลักของงานวิจัย 
1. ความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของชุมชนโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ.เมือง

ล าพูน  จ.ล าพูน จ าแนกตามหมู่บ้านจ านวน 3 หมู่บ้านในต าบลบ้านกลาง แตกต่างกันหรือไม่ 
 
1.6 สมมติฐานในการวิจัย 

ความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของชุมชนโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ.เมือง
ล าพูน จ.ล าพูน จ าแนกตามกลุ่มประชากรตัวอย่างในชุมชน 3 หมู่บ้าน แตกต่างกัน 

1.7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบข้อมูลของความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อการจัด
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

2. ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลการเปรียบเทียบความคาดหวังของชุมชนที่มี
ต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน จ าแนก
ตามระดับการศึกษาของนักเรียนในความปกครอง เพ่ือจะได้วางแผนบริหารการจัดการศึกษาตรงกับ
ความคาดหวังของชุมชนได้อย่างถูกต้อง 

3. ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบปัญหาและข้อเสนอแนะความคาดหวังของชุมชนที่มี
ต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน  

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัยไปพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยให้
เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 

 
1.8 นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

การจัดการศึกษาปฐมวัย หมายถึง การจัดการศึกษาให้แก่เด็กท่ีมีอายุ 3 - 6 ปี และเป็นการด าเนิน 
กิจการของโรงเรียนในด้านบุคลากรและบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย  งานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน ซึ่ง
ผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียนร่วมกันด าเนินการเพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม มีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดการที่เป็นระบบให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 4 
ด้านได้แก ่
1. ด้านบุคลากรและบริหารจัดการ  หมายถึง  การด าเนินงานของผู้บริหาร คณะครู  
บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะ การพัฒนาความรู้ความสามารถ การนิเทศ
ติดตามการด าเนินงาน และการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ได้แก่ ห้องเรียน อาคารเรียน อาคาร 
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ประกอบ ห้องสมุด ห้องน้ าท่ีค านึงถึงความสะอาด ร่มรื่น มั่นคงแข็งแรง มีระบบป้องกันเพลิง 
ไหม ้มีครูเวร ยามดูแลความปลอดภัยและให้ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ 
3. ด้านงานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร  หมายถึง การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ 
วางแผนด าเนินงานตามแผน และการก ากับติดตามประเมินผลในด้านหลักสูตร งานการสอน  
งานสื่อสาร การเรียนการสอน งานนิเทศการสอน งานวัดผลประเมินผล  และงานปรับปรุง 
และพัฒนาการสอน 
4. ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน หมายถึง การทีชุ่มชนเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการจัดกิจรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในงานต่าง ๆ ได้แก่ 
การให้บริการชุมชนการรับความช่วยเหลือจากชุมชน การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
และหน่วยงานอ่ืน ๆ  

ความคาดหวังของชุมชน หมายถึง ความต้องการหรือความรู้สึกของชุมชนที่คาดการณ์ล่วงหน้าว่า 
ควรจะมี ควรจะเป็น หรือ ควรจะเกิดในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 
1.ด้านบุคลากรและบริหารจัดการ 2.ด้านงานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร  
3.ด้านอาคาร สถานที่ และบริเวณ 4.ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน 

ชุมชน หมายถึง ผู้ปกครองของนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าพูน จ านวนทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่บ้านพญาผาบ หมู่บ้านขี้เหล็ก หมู่บ้านบ้านกลาง 

โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับ 
ประถมศึกษาปีที่ 6 อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 



 
 

   บทที ่2 
 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล  
ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 2.1  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความคาดหวัง 
  ความหมายของความคาดหวัง 
  ลักษณะของความคาดหวัง 
  ความคาดหวังของชุมชนต่อการจัดการศึกษา 
 2.2  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2550 
 2.3  บริบทของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 
  ประวัติโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 
   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษารอบสอง 
  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษารอบสาม 
  การจัดการศึกษาปฐมวัย 
  การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 
  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  การควบคุมคุณภาพการศึกษา 
 2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  งานวิจัยในประเทศ 
  งานวิจัยต่างประเทศ 
 
 
 
 



8 
 
 

2.1 แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง  
 2.1.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับข้องกับความคาดหวัง 

 การทํางานหรือการบริหารองค์กรต่างๆสิ่งสําคัญในการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเพ่ือให้
ดําเนินไปบนพ้ืนฐานที่ยึดคนเป็นหลัก (People Centered Base) คือการศึกษาที่เกี่ยวกับสภาพ
ธรรมชาติแห่งพฤติกรรม (Nature of Human Behavior) เพ่ือค้นหาวิธีที่สามารถนํามาใช้กระตุ้นจูง
ใจ (Motivation) การสร้างผู้นํา (Leadership) และโน้มน้าวจิตใจคนที่ปฏิบัติงานให้มีพฤติกรรม
เกื้อกูล การดําเนินงานขององค์กรเพ่ือให้สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายที่ต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพประหยัดและอย่างมีประสิทธิผลที่สุด ทฤษฎีความคาดหวังเป็นทฤษฎีแรงจูงใจในการ
ทํางานที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย (สงวน สุทธิเลิศอรุณ, 2543, หน้า 319 - 324) 
 1. ทฤษฎีการจูงใจด้วยความคาดหวังของวรูม (Vroom’s VIE Expectancy Theory of Motivation) 
Vroom (อ้างถึงใน จํานง บุญชู, 2531, หน้า 268 – 272 ) ได้กําหนดวิธีการจูงใจมนุษย์ให้พึงพอใจใน
งานและตั้งใจให้มีประสิทธิภาพโดยกําหนดเป็นสูตรว่า M = V x I x E หรือวิธีการจูงใจ = ผลคูณของ
คุณค่าของผลงานที่ทํากับเครื่องมือและความคาดหวัง (V =Valence, I = Instrumentality,          
E = Expectancy) วิธีการจูงใจของวรูมได้กําหนดตัวแปรไว้ 3 ตัวแปรคือ 
  1) คุณค่าของผลงานที่ทํา (Valence) หมายถึงผลลัพธ์หรือผลตอบแทนหรือ
ความก้าวหน้าหรือรางวัลที่จะได้รับจากการทํางานหรือปฏิบัติงานนั้นๆว่ามีคุณค่าจากติดลบหรือไม่
ชอบไปหา12จุดโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลและเพ่ิมเป็นบวกเพราะเป็นรางวัลที่ชอบเช่นพนักงาน
การเงินพนักงานทวงหนี้หรือพนักงานฝุายผลิตที่เสี่ยงภัยคุณค่าของผลงานอาจเสี่ยงภัยเช่นเงินขาดทวง
หนี้แล้วมีภัยถึงตัวคุณค่าจึงอาจติดลบได้ (ไม่ชอบ) ในรายพนักงานที่ทํางานธุรการชีวิตไม่ต้องเสี่ยงภัยมี
ความสําคัญมากคุณค่าของผลงานจึงมีค่าเป็นโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลหรือใกล้โรงเรียนบ้านกลาง
วิทยานุกูลส่วนพนักงานระดับผู้บริหารเงินเดือนหรือค่าจ้างสูงและอาจได้รับโบนัสสูงด้วยเพราะทํางาน
ที่สําคัญมากจึงได้รับผลตอบแทนที่สูงด้วย(ชอบ)            
      
        ไม่ชอบ            เป็นกลาง              ชอบ 
 
 
 

   -1   0   +1 
 

           แผนภูมิ 2.1  คุณค่าของผลงานที่ทํา 
         ที่มา (ไชยนิรันตร์สุนันต๊ะ, 2545, หน้า 9) 
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 จากแผนภูมิ 2 ค่าของผลงานที่ทํา (V) มีค่าระหว่าง –1 ถึง +1 เช่นพนักงานบางคนทํางานดี
ค่า V อาจจะได้ 0.6 หรือ 0.7 หรือ 0.8 

2) ความคาดหวัง (Expectancy) หมายถึงการที่มนุษย์จะกําหนดความเป็นไปได้ใน 
การที่จะได้รับผลตอบแทนหรือรางวัลหรือความก้าวหน้าโดยใช้ความรู้ความสามารถทักษะความพยายาม
ความขยันอดทนความมีเสน่ห์และการใช้อิทธิพลอ่ืนๆใส่เข้าไปในกระบวนการทํางานเพ่ือให้ความคาดหวัง
เป็นผลสําเร็จมนุษย์ที่มีความคาดหวังสูงจะใช้ความพยายามมากกว่า 0 อาจจะเป็น+1 เช่นพนักงานที่
ขยันจะทํางานเกินกว่ามาตรฐานของงานปกติโดยคาดหวังว่าถ้าลําบากในวันนี้โอกาสข้างหน้าหรืออนาคต
จะได้สบายได้เลื่อนเงินเดือนหรือเลื่อนตําแหน่งในทางตรงข้ามถ้ามนุษย์มีความคาดหวังต่ําจะใช้ความ
พยายามในการขยันหรือสู้งานที่ระดับ 0 หรือใกล้โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล (0) เช่นพนักงานที่ทํางาน
แบบเช้าชามเย็นชามหรือพนักงานที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนาขององค์การเข้าลักษณะที่เรียกว่า “เฉื่อยชา” 
หรือ “Dead Wood)  ดังแผนภูมิที ่3 
 
 
ความคาดหวังโอกาสความเป็นไปได้ต่ํา                             ความคาดหวังโอกาสความเป็นไปได้สูง 
 
 
 
 (ใช้ความพยายาม)     0          +1 

 

แผนภูมิที่ 2.2 การใช้ความพยายามต่อความคาดหวัง 

ที่มา (สงวนสุทธิเลิศอรุณ, 2543, หน้า 45) 
 

 จากแผนภูมิที่ 2.2 ค่าของความคาดหวัง (E) มีค่าระหว่าง 0 ถึง +1 เช่นพนักงานที่ขยันอาจ
คาดหวังว่าควรจะได้ 2 ขั้นคาดหวัง 7/10 หรือ 70% หรือ 0.7 เป็นต้น 
  3) เครื่องมือ (Instrumentality) หมายถึงระเบียบกฎเกณฑ์กติกาที่ใช้ถือปฏิบัติใน
องค์การซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับระดับของความคาดหวังและผลของการจูงใจเช่นมนุษย์ที่เป็นพนักงาน
ในองค์การมีความคาดหวังว่าอยากเป็นหัวหน้าฝุายหรือผู้จัดการฝุายแต่จะต้องผ่านกระบวนการ
คัดเลือกถ้าพนักงานมีความเชื่อว่าการคัดเลือกใช้ระบบคุณธรรมถือว่าเครื่องมือนี้เที่ยงตรงเชื่อถือได้ทํา
ให้เขามีโอกาสสูงที่อาจจะได้มีการคัดเลือกมีค่า +1 ในทางตรงข้ามถ้าพนักงานมีความเชื่อว่าการ
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คัดเลือกใช้ระบบอุปถัมภ์ถือว่าเครื่องมือนี้อาจไม่ยุติธรรมดังนั้นเขาจะมีโอกาสน้อยมีค่าใกล้ โรงเรียน
บ้านกลางวิทยานุกูล (0) ที่อาจจะได้รับคัดเลือกดังแผนภูมิที ่2.3 

  เครื่องมือโอกาสความเป็นไปได้ต่ํา              เครื่องมือโอกาสความเป็นไปได้สูง 
 
 
(ความเชื่อในกฎเกณฑ์)         0                                            +1 
 

แผนภูมิที่ 2.3 ความเชื่อในเครื่องมือกับโอกาสความเป็นไปได้ 
 

 จากแผนภูมิที่ 2.3 ค่าของเครื่องมือ (I) มีค่าระหว่าง 0 ถึง +1 เช่นพนักงานที่มีความเชื่อใน
กฎเกณฑ์ขององค์การว่าถ้าทําดีย่อมได้ดีคิดว่าเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบยุติธรรมเขาคิดว่า
ควรจะได้ 2 ขั้นความคาดหวัง 7/10 หรือ 70% หรือ 0.7 เป็นต้น 
 จากสูตรวิธีการจูงใจของวรูมถ้าความคาดหวังของพนักงานมีค่า V = 0.7 , E = 0.7 และ I = 
0.7M = V x I x Eแทนค่าวิธีการจูงใจ = 0.7 x 0.7 x 0.7= 0.34 M = V x I x E แทนค่าวิธีการจูงใจ 
= 0.7 x 0.7 x 0.7 = 0.34 
 ดังนั้นค่าการจูงใจเท่ากับ 0.34 แสดงว่าพนักงานมีความคาดหวัง 34% และตั้งใจทํางานให้แก่
องค์การเพียง 34% ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานได้ 
 ตัวอย่าง 
 พนักงานทํางานบัญชีคาดหวังว่าจะได้เงินเดือนสูงเขามีความคาดหวังว่าจะมีความก้าวหน้าใน
ตําแหน่งนี้เต็ม 100% ค่า E = +1 และความหวังว่าบริษัทนี้ใช้ระบบบริหารงานแบบคุณธรรมเต็ม 
100%        
  ค่า I = +1 
  สูตร M = V x I x E 
  M = 1 , I = 1 , E = 1 , M = ? 
  แทนค่า M = 1 x 1 x 
  วิธีการจูงใจได้เต็ม 100% = 1 
 ฉะนั้นองค์การ (บริษัท) จะได้พนักงานที่ตั้งใจทํางานเต็ม 100% อันจะส่งผลดีต่อ
ประสิทธิภาพของงานจากทฤษฎีความคาดหวังของวรูมอาจเขียนได้ดังนี้ 
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        เครื่องมือ 

   (I) 
 

ความคาดหวัง 
       (E) 
 
 

ผลที่ปรากฏ            ผลที่ปรากฏ 
 

 
                                                   คุณค่าของผลงานที่ทํา 

                                     (v) 
 
 

แผนภูมิที่ 2.4 ตัวแปร 3 ตัวแปรตามทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom 
ที่มา (ไชยนิรันตร์  สุนันต๊ะ, 2545, หน้า 11) 

 
 2. ทฤษฎีความคาดหวังของวูร์ม (Vroom”s Expectancy Theory) ได้ทํานายว่าบุคคลจะ
ร่วมกิจกรรมที่เขาคาดหวังว่าจะได้รับสิ่งต่างๆตามที่ปรารถนา เขาได้ชี้ให้เห็นว่าการจูงใจขึ้นอยู่กับการ
คาดหวังขอบุคคลต่อผลที่จะเกิดขึ้น (พะยอม วงศ์สารศรี , 2542 หน้า217) วูร์มได้ให้ความสําคัญต่อ
ความคาดหวังโดยใช้ป๎จจัยหลัก คือความคาดหวัง ความพอใจ ผลลัพธ์สื่อกลางโดยการแบ่ง
รายละเอียด ดังนี้ (วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2535,  หน้า 67 - 69)  
 1)  ความคาดหวัง คือ ความเชื่อเกี่ยวกับความน่าจะเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดจะ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะความมากน้อยของความเชื่อจะอยู่ในช่วง 0-1 ถ้า 0 คือ
ไม่เชื่อเลยว่าจีสิ่งที่คาดหวังเกิดขึ้น ถ้า 1 คือมีความแน่ใจว่าจะมีผลที่คาดหวังเกิดขึ้นแน่ 
 2)  ความพอใจ คือ ผลที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับความต้องการของบุคคล ถ้าผลนั้นตรงกับความ
ต้องการของบุคคล ความพอใจนั้นจะเป็นบวก แต่ถ้าผลไม่ตรงความต้องการของเขาความพอใจนั้นจะเป็นลบ 
 3)  ผลลัพธ์ คือ ผลที่เกขึ้นจากพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีผลลัพธ์ระดับที่หนึ่ง ซึ่งเกิด
จากการใช้ความหมายหรือพฤติกรรมโดยตรง และผลลัพธ์ระดับที่สองซึ่งเป็นผลที่เกิดต่อเนื่องจาก
พฤติกรรมนั้น 
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 4)  สื่อกลาง หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ระดับหนึ่งกับผลลัพธ์ระดับที่สองซึ่ง
กําหนดไว้ในช่วง +1.0 กับ -1.0 โดยถ้าผลลการปฏิบัติงานดีในผลลัพธ์ระดับที่หนึ่งและนําไปสู่การ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

 ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) 
 2.1.2 ความหมายของความคาดหวัง 

 ความคาดหวังเป็นการคาดการณ์ถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้น จากเหตุการณ์หรือการกระทําของ
ตนเองในลักษณะที่ว่าใครทําอย่างไรก็ควรได้รับผลอย่างนั้น ซึ่งบทบาทที่คาดหวังนี้จะออกมาในรูป
ของการกระทําที่บุคคลควรทําตามสิทธิหรือหน้าที่ในตําแหน่งนั้นๆที่ตนครอบครองอยู่ในชีวิตจริง สิ่งที่
หวังไว้จะเป็นสิ่งเร้าที่ทําให้คนเราตื่นตัวได้ ดังความหมายของการคาดหวังได้มีผู้ให้ความหมายไว้
มากมาย ผู้วิจัยได้รวบรวมและสรุปเฉพาะประเด็นที่เก่ียวกับงานวิจัย ดังนี้ 
 วิศิษฎ์ วิเศษเธียรกุล (2547, หน้า 8) ให้ความหมายของความคาดหวังว่า เป็นสภาวะจิตที่
เป็นความรู้สึกนึกคิด หรือเป็นความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณของบุคคลที่คะเนหรือคาดการณ์
ล่วงหน้าต่อบางสิ่งบางอย่าง ว่าควรจะมี ควรจะเป็น หรือควรจะเกิดข้ึน 
 สมยศ  นาวีการ (2547, หน้า 56) กล่าวว่าความคาดหวังคือความน่าจะเป็นที่ถูกรับรู้ของการ
ตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะของบุคคลที่อยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ใน
อดีตอกจากนี้ความคาดหวังยังมีผลกระทบต่อความต้องการของมนุษย์ 
 จันทรา จันทร์สุขสวัสดิ์  (2547, หน้า 11)  ให้ความหมายของความคาดหวังว่าเป็นสิ่งที่
บุคคลมุ่งหวัง หรือคาดคะเนการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้บรรลุเปูาหมายที่ปรารถนาให้เป็นไป 
 นงค์นุช พันธ์นิกุล (2547, หน้า 6) กล่าวว่า ความคาดหวังคือ ความต้องการที่บุคคลมุ่งหวังไว้  
 สุพัตรา  จุณณพปิยะ (2547, หน้า 12) ได้กล่าวถึงป๎จจัยที่น่าจะกําหนด ความคาดหวังมี 3 ประการ 
คือ 
  1) ขึ้นอยู่กับลักษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อม 
  2) ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ผ่านมาและผลตอบแทนหรือความพึงพอใจที่จะได้หรือ โอกาสที่
จะได้รับผลตอบแทนนั้น 
  3) ขึ้นอยู่กับการประเมินความเป็นไปได้ เพราะความคาดหวังเป็นความรู้สึกนึกคิดและการ
คาดการณ์ของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยสิ่งนั้นๆ อาจเป็นรูปธรรม หรือนามธรรมก็ได้ จะเป็นการ
ประเมินค่า โดยมีมาตรฐานของตนเองเป็นเครื่องวัดของแต่ละบุคคล ซึ่งการประเมินค่า ของแต่ละคน
ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งชนิดเดียวกันก็อาจจะแตกต่างกันได้ โดยขึ้นอยู่กับภูมิหลัง ประสบการณ์เดิม ความ
สนใจ การให้คุณค่าแก่สิ่งนั้นๆ ของแต่ละบุคคล 
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 สมหมาย ปราบสุธา (2548, หน้า 20) ได้กล่าวว่าความคาดหวังเป็นความคิดเห็นที่บุคคล 
มุ่งหวัง หรือคาดคะเนต่อตนเองหรือบุคคลอ่ืนให้กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ถึงเปูาหมายที่ ตนปรารถนา
หรือต้องการให้เป็นไปหรือคาดคะเนไว้ต่อบุคคลอ่ืนให้กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนเองต้องการ ซึ่งเกิดจาก 
การตัดสินใจทางเลือกนั้นๆ แล้ว 
 ฟิน Fin, (1987, หน้า 26) อ้างถึงใน บุญเพ็ญ พรเทพเกษมสันต์ (2547, หน้า 42) กล่าวว่า  
ความคาดหวัง หมายถึง การประเมินค่าบุคคลหรือตนเองด้วยจิตรู้สํานึกและจิตใต้สํานึกความคาดหวัง
จึงเป็นแนวทางกําหนดพฤติกรรมที่จะมีต่อบุคคลที่ตนคาดหวัง หรือต่อตนเองในลักษณะที่คนคิดว่า
ถูกต้อง  
 ศุภรัตน์  ธชณรงค์ (2550,  หน้า 16) กล่าวว่า ความคาดหวัง หมายถึง  ความมุ่งหวังที่ต้องการให้
เกิดขึ้น หรือการได้รับผลที่ปรารถนาไว้ของแต่ละบุคคล ที่มีความคาดหมายและมีความเชื่อมั่นต่อระดับ
ของผลงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บุคคลกําหนดต่างกัน  ตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ในการทํางานแต่ละครั้ง  
 อุไรลักษณ์  ไชยนุวัติ (2551,  หน้า 3) ชุมชนพ่อแม่จึงคาดหวังต่อโรงเรียนที่ต้องการให้ทาง
โรงเรียนได้มีการอบรมสั่งสอนบุตรหลานให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งทั้งวิชาการทักษะชีวิตมีคุณธรรม
จริยธรรมหรือให้เป็นคนดีนั่นเองการที่ชุมชนจะตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนใดนั้นย่อม
คาดหวังให้บุตรหลานได้รับการศึกษาท่ีดีที่สุด  
 ธนารักษ ์ ท้วมม ี(2551, หน้า 1) พ่อแม่จึงจาเป็นต้องหาโรงเรียนที่มีคุณภาพในการอบรมเลี้ยงดู
บุตรหลายของตนเองเพ่ือให้เหมาะสมกับวัยและฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
 วาสนา มีชัย (2553, หน้า 17) กล่าวว่า ความคาดหวัง หมายถึง ความต้องการการคาดการณ์
ล่วงหน้าในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็น หรือเกิดขึ้นตามท่ีบุคคลปรารถนา ทั้งนี้สิ่งที่บุคคลคาดหวังนั้นอาจ
ไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอไป 
 อาจสรุปได้ว่า ความคาดหวัง ความต้องการของความรู้สึก การคิดการคาดคะเนหรือการ
คาดการณ์ล่วงหน้าในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การคิดในสิ่งที่เป็นไปได้ถึงระดับผลงานที่บุคคลกําหนดหรือ
คาดหมายว่าจะทําได้ เป็นผลมาจากประสบการณ์เดิมของบุคคลที่มีความต้องการบางอย่างจากบาง
คน และความต้องการให้บางคนกระทําบางอย่างให้ตน และ สิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจไม่ตรงกัน
เสมอไป  
 2.1.3 ลักษณะของความคาดหวัง 
 สุบิน (Subin, 1987, อ้างถึงใน นิภา นันทประยูร, 2550, หน้า 15) ให้ทัศนะเกี่ยวกับความ
คาดหวังไว้ว่า ลักษณะของความคาดหวังนั้น เปรียบเหมือนกับการเล่นละครบนเวทีบนเวที คือจะต้อง
มีผู้แสดง ผู้ชม และมีบทบาทสําหรับผู้แสดง ดังนี้ 
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 ความคาดหวังจากผู้ร่วมแสดงคนอ่ืนๆ หมายถึงการที่สังคมมีบรรทัดฐานซึ่งเปรียบเทียบ
กับสคริปละครที่กําหนดบทบาทของบุคคลในความสัมพันธ์ทางสังคม บุคคลในสังคมจึงต้องมีการสวม
บทบาทซึ่งกันและกัน เพ่ือที่บุคคลจะได้คาดหวังพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนในสังคมที่แสดงออก 
 ความคาดหวังจากผู้ชม หมายถึง เป็นความคาดหวังของบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์ต่างๆกันซึ่ง
จะต้องคาดหวังและสวมบทบาทของบุคคลอ่ืนที่เป็นเครื่องนําทางไปสู่การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่าง
ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีเป็นการคาดหวังร่วมกัน 
 ความคาดหวังจากบทบาท หมายถึง ภาวะความเป็นจริงต่างๆทางสังคมสามารถเปรียบเทียบ
ได้เช่นเดียวกับละคร ซึ่งประกอบด้วยตําแหน่งต่างๆทางสังคมมากมายโดยมีบรรทัดฐานเป็นตัวกําหนด
ว่าบุคคลควรมีพฤติกรรมเช่นใดในสังคม 
 นอกจากนี้ บรูม Broom, (1978) อ้างถึงใน นิภา นันทประยูร, 2550 (หน้า 15) ได้เสนอแนะ
ข้อพิจารณาในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับความคาดหวังไว้ 2 ประการ ดังนี้ 
 1)  พิจารณาว่าเปูาหมายที่จะนําไปสู่นั้น จะมีคุณค่ามากน้อยเพียงไร (Valur) 
 2)  พิจารณาว่าสิ่งที่กระทํานั้น คาดหวังให้ถึงจุดหมายได้เพียงใด (Expectency) 
ความสัมพันธ์ทั้ง 2 ประการ ดังกล่าวนี้ จะเป็นองค์ประกอบหรือตัวชี้วัดแห่งความสําเร็จซึ่งจะช่วยใน
การตัดสินใจของแต่ละคนในการเลือกกระทําหรือไม่กระทําในสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ในการกระทําต่างๆ 
บุคคลจะมีการตั้งจุดมุ่งหมายหรือคาดหวัง เพ่ือจะให้ไปสู่ความสําเร็จตามที่บุคคลคาดหวังเอาไว้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับลักษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อมเป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญ
ไม่น้อยที่จะทําให้ความคาดหวังนั้นเป็นจริงขึ้นมา ดังที่ กีเซล (Getzels, 1983 อ้างถึงในจันทรา จันทร์
สุขสวัสดิ์, (2546, หน้า 12)  ได้กล่าวไว้ว่า ความคาดหวังของบุคลย่อมแตกต่างกันไป เพราะคนเรา
ต่างก็มีความคิดและความต้องการแตกต่างกัน เมื่อคนเราต่างมีความคิดแตกต่างกัน พฤติกรรมทาง
สังคมจึงแตกต่างกันด้วย และบุคคลได้รับอิทธิพลจากความหวังคนในองค์กรหรือจากจุดประสงค์ของ
องค์กร ซึ่งเรียกว่า เป็นฝุายสถาบันมิติความต้องการส่วนตัวของตัวเอง ซึ่งเรียกว่าฝุายบุคคลมิติ ทั้ง
สองประการนี้จะเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมทางสังคมด้วย 
 2.1.4 ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา 

 พ่อแม่ชุมชนเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด สายใยความรักความผูกพันระหว่างเด็กกับ
พ่อแม่ เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมั่นคงยาวนาน เป็นพลังยิ่งใหญ่ช่วยผลักดันในการดําเนินชีวิตในด้าน
ต่างๆประสบผลสําเร็จ ด้านการศึกษาก็เช่นกัน ผลการวิจัยครอบครัวในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา พบว่า 
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่ ชุมชน และโรงเรียนนอกจากจะทําให้เด็กประสบผลสําเร็จใน
ด้านวิชาการแล้ว ยังช่วยให้เด็กมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม อันจะช่วยให้
ความก้าวหน้าของชีวิตต่อไปในอนาคตด้วย (จันทร์ทรา สุขสวัสดิ์, 2546, หน้า 13) 
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 ความจําเป็นอย่างยิ่งที่พ่อแม่จะต้องให้ความเอาใจใส่ต่อการเรียนของลูก สร้างโอกาสการ
เรียนรู้แก่ลูกให้เหมาะสมแก่วัยของเขาทุกช่วงวัย พ่อแม่จะต้องช่วยให้เขามีโอกาสได้เห็น ได้ยิน ได้ฟ๎ง 
ได้สัมผัส และทําความเข้าใจเรื่องต่างๆ เสมอ การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา พึงตระหนักไว้เสมอว่า
พ่อแม่นั้นคือครูคนแรกของลูก ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนทั้งการเรียนรู้วิชาการเพ่ือเป็น
รากฐานของการศึกษาขั้นต่อไป กับการเรียนรู้เพ่ือเป็นรากฐานของการดํารงชีวิตให้ปกติสุข การเรียนรู้
เกิดขึ้นได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เด็กจะต้องเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้ไป
พร้อมๆกันพ่อแม่ชุมชน บางคนเข้าใจเมื่อส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนแล้วก็หมดหน้าที่ของตนและยก
ความรับผิดชอบเลี้ยงดูอบรมนิสัยให้โรงเรียนเพียงฝุายเดียว ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องระบบ
โรงเรียนสามารถรับภาระหน้าที่แทนได้เพียงบางส่วนเท่นั้นครูจะดูแลด้านวิชาการได้มากส่วน
พฤติกรรมมารยาทการอยู่ร่วมกันในสังคมอาจช่วยดูได้บ้างแต่ก็ไม่อาจแทนที่บทบาทของบิดา มารดา
ได้อย่างแน่นอนยิ่งโลกป๎จจุบันมีความซับซ้อนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการดํารงชีวิตให้อยู่ได้อย่าง
เข้มแข็งและชาญฉลาดและสามารถเผชิญกับสถานะการณที่ยุ่งยากก็เป็นทักษะอีกอย่างหนึ่งที่แน่นอน
ว่าพ่อแม่ครอบครัวจะมีบทบาทในการเรียนรูสําคัญที่สุด 
 อาจสรุปได้ว่า พ่อแม่ หรือชุมชน และคณะครูที่รับผิดชอบดูแลเด็กทุกคน ต่างมีความคาดหวัง
ให้เด็กของตนได้รับพัฒนาที่สมบูรณ์ครบทั้ง 5 ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ และสังคม มี
คุณธรรม จริยธรรม ในการดํารงชีวิตดังนั้นพ่อแม่ ชุมชนและโรงเรียนจําเป็นต้องร่วมมือกันเพ่ือ
จุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน 
 ความคาดหวังของผู้ปกครองเมื่อส่งลูกเข้าโรงเรียนอนุบาล (Expectations of Parents When 
Enrolling Their Children in Kindergartens) หมายถึง ความปรารถนาหรือการตั้งเปูาหมายของ
ผู้ปกครองว่า เมื่อลูกเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลแล้ว ลูกจะต้องมีคุณสมบัติและความสามารถต่างๆตามที่
ต้องการ เช่น สามารถอ่าน คัด เขียน คํานวณทางคณิตศาสตร์ได้ เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งให้การศึกษาควบคู่กับการให้การอบรมเลี้ยงดูเด็ก ให้มีพัฒนา การแบบ
องค์รวมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติป๎ญญา เป็นไปตามวัยอย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้
การบริหารจัดการด้านหลักสูตร ที่มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของครู 
ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับเด็กในวัยนี้ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยถือเป็น
บุคคลสําคัญที่สุดในการร่วมมือกับครูและโรง เรียน เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะพัฒนาการการเรียนรู้และ
ความคาดหวังของผู้ปกครอง ถือเป็นป๎จจัยสําคัญที่จะทําให้การจัดการเรียนรู้ 
 ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยมีความส าคัญอย่างไร 
 พ่อแม่เป็นผู้ให้การดูแลเบื้องต้นแก่เด็ก สนับสนุนปูองกัน แนะนําเด็กในฐานะผู้ปกครอง และ
พร้อมร่วมมือกับโรง เรียนและครู ในการให้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เป็นไปตามวัย และตาม
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มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงมี ดังนั้น ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในป๎จจุบันจึงมีบทบาทสําคัญต่อการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพในทุกด้านร่วมกับสถานศึกษาไปพร้อมๆ
กัน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที3่) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 (2) กําหนดว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักให้สังคมมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา และมาตรา 9 (6) การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ต้องยึด
หลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน อีกทั้งมาตรา 
13 (1) พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์การสนับสนุนจากภาครัฐ ให้มีความรู้
ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษาแก่ลูก หรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล การมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองกับโรงเรียน เป็นการสร้างคุณค่าการศึกษาให้กับเด็ก และเป็นการสร้างคุณค่าให้
สังคม เพราะหมายถึงการให้ส่วนร่วมของผู้ปกครองที่มีต่อครูและโรงเรียน ในการสร้างสรรค์และ
พัฒนาเด็กให้เจริญเติบโต และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ สิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด คือ พ่อ
แม่ หรือผู้ปกครอง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมลูกให้มีการเจริญเติบโตในด้าน
น้ําหนัก ส่วนสูง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และฟ๎น รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการการเคลื่อนไหว ทั้ง
กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก ให้แข็งแรงถึงเกณฑ์มาตรฐาน โดยถือว่าเป็นหน้าที่สําคัญของพ่อแม่ 
ที่จะแสวงหาป๎จจัยที่จําเป็นในการดํารงชีวิต โดยคํานึงถึงภาวะโภชนาการและการออกกําลังกาย ซึ่ง
จะเก่ียวข้องกับทัศนคติ ตามป๎จจัยพื้นฐานของครอบครัว เช่น การศึกษา รายได้ ความสัมพันธ์ของพ่อ
แม่ พ่อแม่ ผู้ปกครองมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเด็กมาตั้งแต่เริ่มสร้างครอบครัว หากครอบครัวซึ่ง
พ่อแม่มีความรักต่อกันอย่างมั่นคง สามารถปรับตัวกับชีวิตสมรสได้ดี ย่อมมีการต้อง การทายาทของ
ตนไว้ชื่นชม และเฝูาเลี้ยงดูอบรม หล่อหลอมให้ลูกได้เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการครบถ้วนทั้งด้านร่างกาย สติป๎ญญา อารมณ์ สังคม สามารถปรับตัวได้ 
และมีความสุข มีชีวิตที่ประสบความสําเร็จ มีคุณค่าต่อสังคมต่อไป 

บทบาทของพ่อแม่ในครอบครัวไทยถือว่า ทั้งสามีและภรรยาเป็นผู้นําครอบครัว ควรร่วมกัน
ปรึกษาหารือกัน ช่วยกันทํางานบ้าน ฝุายชายเข้ามามีบทบาทในบ้านมากขึ้น บทบาทของพ่อแม่มี
อิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเด็ก ทั้งในป๎จจุบันและอนาคต เด็กจะดีหรือร้าย พ่อแม่มีส่วน
สนับสนุนอยู่มาก มีบางกรณีที่เป็นข้อยกเว้นคือ แม้พ่อแม่จะเป็นแบบฉบับที่ดีแต่ด้วยเหตุผลประกอบ
บางประการที่ทําให้เด็กซึ่งเป็นลูก ไม่รับแบบฉบับที่ดีนั้น ตัวอย่างที่ดีก็จะได้ผลดีเท่าที่ควรจะเป็น 
นอกจากนี้ บางครอบครัวที่พ่อต้องออกไปทํางานนอกบ้าน หรือย้ายถิ่นไปทํางานคนเดียว แม่จะอยู่
เลี้ยงดูลูกตามลําพัง พ่อแม่จํานวนมาก ไม่มีแนวทางส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการทางร่างกาย  จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติป๎ญญา อย่างเหมาะสมตามวัย ครอบครัวในชนบทจํานวนมาก มีการเลี้ยงดูลูก
อย่างไม่เหมาะสม เช่น ให้อาหารที่ไม่เหมาะสมกับเด็กเร็วเกินไป ปล่อยให้เด็กกินอาหารที่ไม่มี
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ประโยชน์ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ไม่สนใจการใช้สื่อ หรือของเล่นที่มีประโยชน์ เพ่ือส่งเสริมทางสติ 
ป๎ญญา จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า พ่อแม่หรือผู้ปกครองมีบทบาททั้งในเรื่องการให้การอบรมเลี้ยงดู 
การเสริมสร้างพัฒนาเด็ก ทั้งทางด้านสติป๎ญญา จิตใจ อารมณ์ ร่างกาย และสังคม ให้เป็นไปตามวัย 
อีกท้ังพ่อแม่ยังเป็นผู้ขัดเกลาทางสังคมให้กับเด็ก จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งอีกด้วย 

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยมีความส าคัญอย่างไร 
องค์ประกอบของการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย(The factor of Child Care) หมายถึง

ป๎จจัยพ้ืนฐานของครอบครัวที่อาจส่งผลทางบวกหรือทางลบต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ได้แก่ 
การศึกษาของพ่อแม่ รายได้ของครอบครัว อาชีพของพ่อแม่ จํานวนลูกในครอบครัว และ
ความสัมพันธ์ของพ่อแม่ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ป๎จจัยพ้ืนฐานของครอบครัวมีอิทธิพลทั้งในทางบวก
และทางลบต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กในด้านต่างๆ ซึ่งป๎จจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ได้แก่ 

1. การศึกษาของพ่อแม่ เด็กปฐมวัยที่พ่อแม่มีวุฒิทางการศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษา จะ
มีบริโภคนิสัยดีกว่า เด็กที่พ่อแม่ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ํากว่า การศึกษาอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อความพร้อมของเด็กอนุบาลพบว่า ฐานะทางเศรษฐกิจเป็นตัวทํานายความพร้อมของ
เด็ก และระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองนั้นคือ ระดับ
การศึกษาของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับความพร้อมของเด็ก ดังนั้นองค์ประกอบของการอบรมเลี้ยง
ดูเด็กปฐมวัย การศึกษาของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน จะมีวิธีการอบรมเลี้ยงดูที่ส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านต่างๆ แตกต่างกันด้วย 

2. รายได้ของครอบครัว เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้สูง มีการอบรมเลี้ยงดูที่ส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านดีกว่ากลุ่มเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย และครอบครัวที่มีรายได้ระดับ
ปานกลาง มีการจัดสภาพการอบรมเลี้ยงดูที่ส่ง เสริมพัฒนาการด้านร่างกายแก่ลูก แตกต่างจาก
ครอบครัวที่มีรายได้ระดับต่ํา และแม่ที่อยู่ในสังคมระดับสูง คือมีรายได้สูงจะให้กําเนิดทารกที่มีสุขภาพ
แข็งแรง และมีน้ําหนักแรกคลอดมากกว่าแม่ท่ีอยู่ในสังคมในระดับต่ํา คือมีรายได้น้อย ดังนั้น เด็กที่มา
จากครอบครัวที่มีรายได้สูง จะได้กําเนิดทารกที่มีสุขภาพแข็งแรง และมีน้ําหนักแรกคลอดสูง มีการ
อบรมเลี้ยงดูที่ส่ง เสริมพัฒนาการทุกด้านดีกว่าครอบครัวที่มีรายได้น้อย 

3. อาชีพของพ่อแม่ มีวิจัยพบว่า เด็กที่แม่ไม่ได้ทํางานนอกบ้าน มีพัฒนาการเร็วกว่าเด็กที่แม่
ทํางานนอกบ้าน และพบ ว่าเด็กที่พ่อแม่มีอาชีพรับราชการและค้าขาย มีพัฒนาการทางภาษาดีกว่า
เด็กที่มีพ่อแม่มีอาชีพอ่ืน แม่ที่ไม่ได้ทํางานนอกบ้านมีเวลาในการดูแลลูกมากกว่าแม่ที่ทํางานประจํา
นอกบ้าน ซึ่งในสังคมป๎จจุบันที่มีภาวะเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้หญิงต้อง
ออกไปทํางานนอกบ้าน เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ทําให้เด็กต้องอยู่ในความดูแลของผู้อ่ืน อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพัฒนาการเด็ก 
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4. จํานวนลูก จํานวนลูกมีผลต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน เช่นเด็กก่อนวัยเรียนที่
มีพ่ีน้องจํานวน 1 – 2 คน จะมีความพร้อมในการอ่านสูงสุดเด็กก่อนวัยเรียนที่มีจํานวนพ่ีน้อง 3 – 4 
คน มีความพร้อมรองลงมาส่วนเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพ่ีน้อง จํานวน 4 คนขึ้นไป จะมีความพร้อมต่ําสุด 
ดังนั้นจํานวนลูกในครอบครัวมีผลต่อการอบรมเลี้ยงดู และส่งผลต่อการพัฒนาของเด็กด้วย โดยที่
ครอบครัวที่มีจํานวนลูกน้อย ลูกจะมีโอกาสได้รับการอบรมเลี้ยงดู และมีพัฒนาการดีกว่าครอบครัวที่มี
จํานวนลูกมาก 

5. ความสัมพันธ์ของพ่อแม่กับเด็ก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูก มีผลกระทบต่อระดับ
พัฒนาการด้านนิสัยส่วนบุคคลและสังคม ป๎จจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็ก ในส่วนของการมี
ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะกับพ่อแม่ เป็นสิ่งสําคัญต่อพัฒนาการของเด็ก หาก
สัมพันธภาพระหว่างแม่และทารกไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้ จะมีผลให้แม่ไม่สนใจทารก ทารกขาด
การกระตุ้นจากแม่ ทําให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้า เป็นเด็กเลี้ยงไม่โต เซื่องซึม ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า 

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างไร 
ในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ ควรเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

กับการศึกษาปฐม วัย การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน และมีชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ไม่ใช่ภาระของผู้ปก ครองหรือครูเพียงฝุายใดฝุายหนึ่งเท่านั้น หากแต่เป็นภาระที่
สําคัญที่ผู้ปกครองและครูจําเป็นต้องรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีเปูาหมายสูงสุดคือเด็ก เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กให้เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์ได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ ปกครอง การ
มีส่วนร่วมของบุคคลในแต่ละฝุาย ในการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ 

ผู้ปกครอง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ไม่
ว่าจะเป็นทางใดก็ตาม ด้วยการสื่อสารสองทาง ที่เปิดโอกาสให้ผู้ปก ครองมีความพร้อมและมีศักยภาพ 
เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียน พร้อมเปิด รับด้วยความจริงใจ และให้เกียรติต่อกัน การมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง ควรเปิดโอกาสให้มีบทบาทและความรับผิดชอบในกระบวนการของกิจกรรมใดๆ
นั้นตลอดจนกระบวนการนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุด จนถึงขั้นตอนประเมินและ
ตรวจสอบ  

ครู การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเป็นความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กในระดับการ
เรียนการสอน  

ผู้บริหาร ถือว่าผู้ปกครองเปรียบเสมือนบุคลากรของโรงเรียน จึงเป็นผู้รับแนวนโยบาย และ
แนวปฏิบัติจากทางโรงเรียน การประสานงานจึงเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับระบบราชการ ส่วน
ภาคเอกชนนั้นจะให้ความหมายต่อการดําเนินการใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง เป็นงานบริหารอย่างหนึ่งที่ เป็นบทบาทและความรับผิดชอบของโรงเรียนโดยตรง 
ผู้ปกครองจึงเป็นผู้รับบริการเช่นเดียวกับเด็ก ดังนั้น ในการดําเนินกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการมี



19 
 
 

ส่วนร่วมของผู้ ปกครอง ทางโรงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบและดําเนินการ การมีส่วนร่วมทางการศึกษา
ของผู้ปกครอง ทําให้ผู้ปกครองสามารถเชื่อมสาน ความเป็นอยู่ การดูแล และการให้ความรู้แก่เด็ก
อย่างต่อเนื่อง จากบ้านสู่โรงเรียนและจากโรงเรียนสู่บ้าน การร่วมมือจากผู้ปกครองอย่างจริงจังเกิดผล
ลัพธ์ทางบวกแก่เด็ก 

ผู้ปกครองมีความต้องการและความคาดหวัง เมื่อส่งลูกเข้าเรียนอนุบาลอย่างไร 
ความต้องการคือ สภาพที่ปรากฏ ระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่ (What is) กับสิ่งที่อยากจะเป็นไป 

(What should be) หมาย ถึงสภาพที่เป็นอยู่ในป๎จจุบันกับสิ่งที่คาดหวังในอนาคต ความต้องการเป็น
ความรู้สึกนึกคิดข้ันพื้นฐานทางด้านจิตใจของมนุษย์ซึ่งมีด้วยกันทุกคน บุคคลจะแสดงพฤติกรรมความ
ต้องการเพ่ือสนองความต้องการของตนเอง ความต้องการเป็นแรง จูงใจอย่างหนึ่งที่ทําให้มนุษย์ถูก
กระตุ้นให้เกิดความปรารถนา ที่จะตอบสนองต่อความต้องการ การเรียนรู้ถึงความต้องการของมนุษย์
เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นความต้องการของผู้ปกครอง 
คือ ความรู้ สึกนึกคิด ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล โดยพยายามหาวิธีการปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดความสําเร็จเมื่อลูกน้อยต้องเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาล พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะมีความต้องการ
และคาดหวังต่อสถานศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งในด้านของคุณภาพด้านการเรียนการสอน คุณภาพครู 
การจัดสภาพแวดล้อม และการให้บริการอ่ืนๆของสถานศึกษา มีผลงานการวิจัยเกี่ยวกับการคาดหวัง
และความต้องการในการเลือกโรงเรียนอนุบาล ซึ่งเป็นความต้องการและความคาดหวังประการแรก 
ก่อนที่ผู้ปกครองจะตัดสินใจส่งลูกหลานเข้าเรียนในสถานศึกษานั้นๆ 

1. มีงานวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กอนุบาล
ของโรงเรียนเอกชน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านการบริการของโรงเรียน
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของเด็ก ผู้ปกครองมีความเห็นว่า โรงเรียนเตรียมความพร้อมแก่เด็กใน
ทุกๆด้าน รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กอ่านออกเขียนได้ และการคิดคํานวณเป็นลักษณะและวิธีดําเนินการ
ของโรงเรียนที่ผู้ปกครองต้องการให้เด็กเข้าเรียนต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้ปกครองต้องการส่ง
ลูกหลานให้เข้าเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน และโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นอนุบาล รวมทั้ง
โรงเรียนที่เก็บค่าเล่าเรียนไม่สูง 

2. ส่วนงานวิจัยเรื่อง ป๎จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการส่งลูกหลานเข้าเรียน
ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า ป๎จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองมากที่สุดคือ ป๎จจัยเกี่ยวกับครู ได้แก่ ครูดูแลเอาใจใส่เด็ก และให้การบ้านสม่ําเสมอ ป๎จจัย
เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน ได้แก่ โรงเรียนเน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก
เป็นสําคัญ การส่งเสริมให้เด็กอ่าน เขียน คิดคํานวณได้ ป๎จจัยเกี่ยวกับการบริการอาหาร และสุขภาพ 
ได้แก่ การจัดบริการอาหารเสริมและอาหารกลางวันที่สะอาดถูกหลักอนามัย มีปริมาณเพียงพอต่อ
ความต้องการของเด็ก ป๎จจัยเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนช่วยเหลือ
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ผู้ปกครอง โดยให้แบ่งชําระค่าเทอมได้ในอัตรา ส่วนที่เหมาะสม ป๎จจัยเกี่ยวกับที่ตั้ง ได้แก่ โรงเรียน
ตั้งอยู่ในแหล่งที่มีความสะดวกในการเดินทางรับ-ส่ง และตั้งอยู่ในสภาพ แวดล้อมที่ดี ไม่มีกลิ่น เสียง 
หรือสิ่งที่เป็นอนัตรายอยู่ข้างเคียง 
 3.ส่วนเหตุผลที่ผู้ปกครองเด็กตัดสินใจ ส่งลูกหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองเด็กโดยส่วนรวม และจําแนกตามระดับการศึกษาและอาชีพ 
ส่วนมากตัดสินใจส่งลูกหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน โดยเหตุผลทางวิชาการ บุคลากร และ
อาคารสถานที่ อยู่ในระดับมาก และเหตุผลทางการเงิน กิจการเด็ก และความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นผู้ปกครองที่มีอาชีพค้าขาย ผู้ปกครองอาชีพอ่ืนๆ และ
ผู้ปกครองที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ใช้เหตุผลด้านอาคารสถานที่อยู่ในระดับปานกลาง และ
ผู้ปกครองอาชีพรับราช การใช้เหตุผลด้านการเงินอยู่ในระดับมาก และผู้ปกครองโดยรวม และจําแนก
ตามอาชีพและระดับการศึกษาให้ความสําคัญกับเหตุผลในการส่งลูกหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาล
เอกชนด้านวิชาการเป็นลําดับหนึ่ง รองลงมาคือด้านบุคลากร ด้านกิจ การเด็ก ด้ านอาคารสถานที่ 
ด้านการเงิน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เป็นอันดับสุดท้าย 

4.การวิจัยเรื่องป๎จจัยที่มีผลต่อการจัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งลูกหลานเข้าเรียนโรงเรียน 
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า น้ําหนักการตัดสินใจเกี่ยวกับป๎จจัยต่างๆของผู้ปกครอง
ในการส่งลูกหลานเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ ได้ แก่ ป๎จจัยด้านโรงเรียนที่ดี คือผู้ปกครองคํานึงถึงทําเล
ที่ตั้งโรงเรียน ด้านความสะดวกในการรับ– ส่งเด็ก เป็นอันดับแรก ป๎จจัยด้านบริการ ผู้ปกครอง
คํานึงถึงเรื่องครูหมั่นฝึกฝนให้เด็กมีระเบียบวินัยเป็นอันดับแรก นอกจากนั้นการมีการจัดพยาบาลไว้
บริการตลอดวันทําการ รวมทั้งการจัดรถพยาบาลเพ่ือสํารองไว้บริการยามฉุกเฉิน ก็เป็นป๎จจัยสําคัญที่
ผู้ปกครองตัดสินใจส่งลูกหลานเข้าเรียนด้วย 

5. อีกงานวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาในระดับอนุบาล 
ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองส่ง
ลูกหลานเข้าเรียนในระดับอนุบาลโรงเรียนเอกชน เป็นเพราะโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้บ้าน ไม่ห่างจากแหล่ง
ชุมชน มีการคมนาคมสะดวก โรงเรียนเน้นการอ่านเขียน และมีการประกันอุบัติ เหตุให้เด็ก การเก็บ
ธรรมเนียมมีความเหมาะสม กับคุณภาพของโรงเรียนและครูมีการเอาใจใส่เด็กจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับป๎จจัยในการเลือกโรงเรียนอนุบาลของผู้ปกครอง ทําให้ทราบว่า ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยมีความ
คาดหวังต่อการส่งลูกเข้าเรียนในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

5.1 ความคาดหวังที่มีต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความ 
คาดหวังว่าครูและผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความสามารถ ที่จะจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับลูกหลาน 
ตามที่ผู้ปกครองต้องการ อาทิ การจัดการเรียนการสอนแบบเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการ
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สอนแบบเน้นการอ่าน คัด เขียน และคํานวณ การจัดการเรียนการสอนภาษาต่าง ประเทศ และ
โปรแกรมพิเศษอ่ืนๆ 

5.2 ความคาดหวังในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะ
คาดหวังว่าทางโรงเรียนให้บริการในด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการ รวมทั้งระบบความปลอดภัย
ให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี เช่น การบริการอาหารเสริมและอาหารกลางวัน การบริการด้านการรับ – ส่ง
เด็ก การมีการทําประกันอุบัติเหตุให้กับเด็ก การมีบุคลากรด้านพยาบาลประ จําที่โรงเรียน และอ่ืนๆ 

5.3 ความคาดหวังในเรื่องการเงินและค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับในเรื่องการเงิน
ผู้ปกครองจะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ด้านการเงิน ย่อมขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานด้านการเงินของครอบครัว 
ผู้ปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี มักตัดสินใจส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ
สูง และเป็นโรงเรียนที่เรียกเก็บค่าเล่าเรียนเหมาะสมกับลักษณะการบริการ ส่วนผู้ปกครองที่มีฐานะ
เศรษฐกิจต่ําหรือมีรายได้น้อย จะเลือกตัดสินใจที่จะส่งลูกหลานเข้าเรียนโรงเรียนที่มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาน้อย หรือโรงเรียนอนุญาตให้แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ 

6. ความคาดหวังด้านการบริหารจัดการของโรงเรียน เป็นความคาดหวังในด้านการบริหาร
จัดการระบบต่างๆของตัวผู้บริหาร เช่น การบริหารงานวิชาการ การนําข้อคิดเห็นของผู้ปกครองมา
จัดทําเป็นแผนกลยุทธ์ และแนวการดําเนินงานของโรงเรียน การบริหารวิชาการ การเงินพัสดุ งาน
กิจการเด็ก อาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ของโรงเรียน ตลอดจนการสร้างความ สัมพันธ์กับชุมชน ซึ่ง
กระบวนการบริหารจัดการดังกล่าว จะส่งผลต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กด้วย 

7. ความคาดหวังในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือพัฒนาการของเด็กและการแข่งขัน เพ่ือ
การสอบเข้าเรียนต่อในระดับประถมศึกษา ซึ่งในป๎จจุบันจะเป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้ปกครองมักคาดหวัง
ให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่เน้นด้านวิชาการ การอ่าน คัด เขียน และคํานวณ เพ่ือรองรับการ
ได้รับโอกาสคัดเลือก เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปกครองดังกล่าว 

8. ความคาดหวังด้านการบริการต่างๆของโรงเรียน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ในป๎จจุบันไม่ค่อยมี
เวลาในการจัดการต่างๆเกี่ยวกับตัวเด็ก และเรื่องของการส่งเสริมเด็กในด้านวิชาการ ทําให้ผู้ปกครอง
คาดหวังว่าทางโรงเรียนจะมีระบบการบริการในทุกเรื่อง เช่น การรับ – ส่งเด็ก การบริการอาหารเช้า 
การบริการด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน แบบเรียนต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นการประหยัดทั้งเวลาและการ
เดินทางของผู้ปกครองในการเตรียมการให้กับลูกหลานก่อนการเปิดภาคเรียน 
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9. ความคาดหวังเกี่ยวกับชื่อเสียง และระบบการประกันคุณภาพของโรงเรียน ผู้ปกครอง

ส่วนมากจะมุ่งส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียง มีการสอบแข่งขันกันมาก แต่รับเด็กจํานวนจํากัด อีก

ทั้งโรงเรียนยังมีความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ อาคารสถานที่ โปรแกรมการศึกษา

เฉพาะทางต่างๆ และยิ่งถ้าโรงเรียนใดเก็บค่าธรรมเนียมสูงก็จะเป็นจุดสนใจของผู้ปกครองด้วย ดังนั้น

ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนที่อาจส่งผลกระทบต่อลูก จึงควรนํามาพิจารณาและ

จัดลําดับความสําคัญในการส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลได้เป็นอย่างดี นิติธร ปิลวาสน์ [ออนไลน์].

(เข้าถึงวันที่ 10 กันยายน 2557)  

2.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กําหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและ
การจัดการศึกษา ดังนี้ 
 มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ
จะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพลพลภาพหรือผู้อยู่
ในสภาวะอยากลําบากต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดย
เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของ
ประชาชนการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่
เหมาะสมจากรัฐ 
 มาตรา 80 รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
วัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 
 (1) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนสนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูให้การศึกษาปฐมวัย 
ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชายเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัว
และชุมชนรวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพและ
ผู้อยู่ในสภาวะยากลําบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและพ่ึงพาตนเองได้ 
 (2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติกฎหมายเพ่ือพัฒนา
การศึกษาของชาติจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้า ทันการ
เปลี่ยนแปลง ของสังคมโลก รวมทั้งปลุกฟ๎งให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกของความเป็นคนไทย มีระเบียบวินัย
คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
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 (3) ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอํานาจเพ่ือให้องค์กรปกส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทาง
ศาสนาและเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่า
เทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
 มาตรา 283 เทศบาลย่อมมีอํานาจหน้าที่โดยทั่วไปใน การดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระ ในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การ
บริหารสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และมีอํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัด และประเทศเป็นส่วนรวมด้วยเทศบาลย่อม
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี ความเข้มแข็งในการบริหารงานได้โดยอิสระและตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่น
ให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครบถ้วนตามอํานาจหน้าที่ จัดตั้งหรือร่วมกันจัดตั้งองค์การเพ่ือให้เกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์และให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงให้มีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจ เพ่ือกําหนด การแบ่งอํานาจหน้าที่และจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลาง
และราชการส่วนภูมิภาคกับเทศบาล และระหว่างเทศบาลด้วยกันเอง โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจ
เพ่ิมขึ้นตามระดับความสามารถของเทศบาลแต่ละรูปแบบ รวมทั้งกําหนดระบบตรวจสอบและ
ประเมินผล โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนเทศบาล และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีจํานวนเท่ากันเป็นผู้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายให้มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่น 
เพ่ือกําหนดอํานาจหน้าที่ในการจัดการเก็บภาษีและรายได้อ่ืนของเทศบาล โดยมีหลักเกณฑ์ที่
เหมาะสมตามลักษณะของภาษี แต่ละชนิด การจัดสรรทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายได้ที่เพียงพอกับ
รายจ่ายตามอํานาจหน้าที่ ของเทศบาล ทั้งนี้โดยคํานึงถึงระดับขั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
สถานะทางการคลังของเทศบาล และความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ 
 มาตรา 289 เทศบาลย่อมมีอํานาจหน้าที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นเทศบาลย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพตาม
ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษา
อบรมของรัฐ โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติการจัดการศึกษา
อบรมภายในท้องถิ่นตามวรรคสอง องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นต้องคํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นด้วย (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา, 2550, หน้า 19, 32, 151, 155) 
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2.3 บริบทของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 

ประวัติของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล จัดตั้งขึ้น เนื่องจากนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อปี

พ.ศ.2549 ภายใต้การบริหารงานของ ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
กลางวันที่ 27 มกราคม 2549 คณะกรรมการประเมินความพร้อมซึ้งนําโดย นายชุมพล ป๎นอ่ิน ได้เข้า
ตรวจ การประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกลาง ในการขอจัดการศึกษาตาม
มาตรา 17  คือการจัดการศึกษาภาคบังคับเก้าปี  โดยโรงเรียนจะเปิดสอน 2 ระดับคือ  ระดับปฐมวัย
ที่มีอายุ 3 – 6 ปี เพ่ือเป็นการวางรากฐานชีวิต และ เตรียมความพร้อมของทางร่างกาย และ จิตใจ 
สติป๎ญญา อารมณ์ บุคลิกภาพ และ การอยู่ในสังคม และ จัดการศึกษา  ระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 
1 ชั้น ป.1 - ชั้นป.3 และ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นป.4 – ชั้นป.6 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านกลาง ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนในสังกัด ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล” เริ่ม
เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2549 เมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม พ.ศ. 2549 จนถึงป๎จจุบัน รวม
เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 8 ปีตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2542 และ
พระราชบัญญัติการศึกษา 2542 ได้กระจายอํานาจการจัดการศึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและ
เป็นไปตามความต้องการของประชาชน การศึกษาปฐมวัย (เตรียมอนุบาล – อนุบาล 2 ) เทศบาล
ตําบลบ้านกลางได้ดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลเล็ก โดยรับโอนมาจากกรมพัฒนา
ชุมชน เมื่อปี 2542  รับดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน อายุ 2.5 – 4 ปี ในระดับอนุบาล 1 อายุ 4 – 5 ปี 
และ อนุบาล 2 อายุ 5 – 6 ปี เพ่ือให้มีความพร้อมทางร่างกาย สติป๎ญญา อารมณ์ สังคม พร้อมที่จะ
เข้าเรียนต่อในระดับประถมศึกษา การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เทศบาลตําบลบ้านกลางได้ดําเนินการ
ขอรับการประเมินความพร้อม จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลําพูน เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอจัดตั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา ( ป .1 – 6 ) ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาประเมินความพร้อมให้จัดตั้งโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 
และจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2549 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 เริ่มก่อตั้ง
มีจํานวนนักเรียนในระดับอนุบาล 1 จํานวน 67 คน ระดับอนุบาล 2 จํานวน 36 คน ระดับชั้นศึกษาปี
ที่ 1 จํานวน 43 คน เดิมนั้นโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล เปิดการสอนในระดับอนุบาล 1 – 2 และ
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งเป็นที่ทําการเดิมของเทศบาลบ้านกลาง 
ประกอบด้วย ห้องเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 จํานวน 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องสมุด ห้องดนตรี  ห้องประชุม ห้องพักครู โรงอาหาร สําหรับนักเรียน
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ระดับชั้นอนุบาล 1 และ 2 ได้จัดให้เรียนที่โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลเล็กตําบลบ้านกลาง พร้อมกัน
นี้มีสวัสดิการรับส่งฟรี ชุดนักเรียน เครื่องแต่งกาย หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน อาหารเสริมนม 
อาหารกลางวัน ฟรี เทศบาลบ้านกลางมีสถานที่จัดสร้างโรงเรียนถาวร ภายในบริเวณโรงเรียนบ้าน
กลางวิทยานุกูลการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตําบลบ้านกลาง พ้ืนที่จํานวน 13 ไร่ 3 งาน 99 
ตารางวา ป๎จจุบันมีอาคารเรียนเด็กเล็ก 1 หลัง อาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง โรงอาหาร อาคารปฐม
พยาบาล อาคารเรียน 2 ชั้น และสนามกีฬากลางแจ้ง เป็นต้น 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษารอบสอง (พ.ศ. 2549 – 2553)ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
ข้อเสนอแนะ  

 ด้านผู้เรียน ( ระดับการศึกษาปฐมวัย)  
 ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริม และ พัฒนาทักษะการปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับขั้นตอน การ
แสดงความเป็นผู้นํา ผู้ตามที่ดี เช่นให้ผู้เรียนมีการวางแผนร่วมกันในกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามกลุ่ม
ประสบการณ์ โดยให้ผู้เรียนได้เสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น ต่อผลงานของตนเองและของเพ่ือน 
กิจกรรมการเป็นผู้นําในการแสดงท่ากายบริหาร การทํางานศิลปะร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นต้น 
 ด้านครู ( ระดับการศึกษาปฐมวัย)  
 ครูควรประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลครบทุกด้าน สอดคล้องกับสภาพจริงของ
ผู้เรียนและนําผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนมาวางแผนร่วมกับชุมชน เพ่ือที่จะพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพและสถานศึกษาควรปรับคาบการสอนของครูให้ตรงกับเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 ด้านผู้บริหาร 
 สถานศึกษาควรจัดโครงการในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรโดยจัดให้มีการประเมินผลการใช้
หลักสูตร ลาการประเมินความสําเร็จของโครงการอ่ืน ๆ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุมชน ชุมชน ควรมีการสํารวจความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน ชุมชน เพื่อนําข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบท และความต้องการของชุมชน 
 สถานศึกษาควรจัดทําโครงการในการพัฒนาผู้บริหารโดยตรง โดยแยกจากโครงการพัฒนา
บุคลากรครูและควรให้มีเปูาหมายสอดคล้องครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ตามมาตราฐานขั้นพ้ืนฐาน เช่น ควร
จัดทําโครงการพัฒนาผู้บริหารการบริการจัดการองค์กร หรือ โครงการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณของผู้บริหาร 
 สถานศึกษาควรจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบและกลไกในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา เช่น โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ชุมชน มีการวัดและประเมินผลความสําเร็จของโครงการจัดทําเครื่องมือการประเมินให้ชัดเจน
ตลอดจนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ยึดหลักของการกระจายอํานาจ เน้นการมี
ส่วนร่วมของครู ผู้เรียน ชุมชน ชุมชน มีการระดมและขอสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร เพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาการดําเนินงานของสถานศึกษาตรงกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อนักรเรียน ชุมชน ท้องถิ่นที่ส่งผลให้ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประจําปี 2552 จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 สถานศึกษาดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเน้นการพัฒนาการของ
ผู้เรียนทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติป๎ญญา สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ องค์กรส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนทั้ งงบประมาณ และสื่อ
วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลที่ดี สืบค้นข้อมูลข่าวสารได้ถูกต้อง 
รวดเร็ว ชุมชนมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นในการบริหารสถานศึกษา ควรมีการรักษาระดับของการ
พัฒนาดังกล่าว ให้มีการคงไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษารอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558)ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
ข้อเสนอแนะ  
 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 เด็กควรได้รับการพัฒนาด้านทักษะคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ และการแก้ป๎ญหาที่
เหมาะสมกับวัย โดยใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการความสามารถในการคิดการแก้ป๎ญหาด้ วยตนเอง
ของผู้เรียน เช่น การพัฒนากระบวนการคิดโดยใช้เกมการศึกษา ไม้หนีบอัศจรรย์สานฝ๎น BBL การ
พัฒนาทักษะการพูดโดยใช้งานสร้างสรรค์จากนิทาน เรื่องราวเหตุการณ์ และการใช้กิจกรรมการสอน
แบบโครงการส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย เป็นต้น โดยดําเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อ เนื่อง 
และเป็นแนวเดียวกันทุกระดับชั้น 
 สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาที่ดีอยู่แล้ว ดังนั้น ควรกําหนดทิศทางการพัฒนาโดยให้ผู้สนับสนุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้โดดเด่น เป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน
ต่อไปในอนาคต 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดีอยู่แล้ว ดังนั้น ควรให้ความสําคัญต่อการจัดครูให้ดูแลเด็ก
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด เพ่ือให้ครูสามารถดูแลเด็กและส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างทั่วถึง โดย
การประสานงานกับชุมชน องค์กรท้องถิ่น ขอรับการสนับสนุนพ่ีเลี้ยงเด็กที่มีความรู้ความเข้าใจ
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เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือช่วยดูแลเด็กขณะปฎิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ทําให้เด็ก
ได้รับการดูแลและได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ครูควรจัดประสบการณ์และกิจกรรมประจําวันที่พัฒนาศักยภาพทางสติป๎ญญา และการ
ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจ และความต้องการของเด็กเป็นหลัก ควรจัดทําโครงงานอย่างง่ายที่เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย และฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ครอบคลุมทุกชั้นเรียน โดยใช้ประสบการณ์เดิมของเด็ก 
เช่น ภูมิหลัง วัฒนธรรม ประเพณี สอดแทรกเข้ากับแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประจําวันให้
เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจ ตามบริบทางสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหา หน่วยการเรียนในแต่ละ
สาระ โดยพิจารณาศึกษาเอกสารทางวิชาการ ศึกษาดูงานจากสถานศึกษาต้นแบบปฐมวัย หรือจากครู
แกนนํา แล้วนําความรู้ประสบการณ์มาปรับการจัดประสบการณ์ หรือพัฒนาสื่อสําหรับจัด
ประสบการณ์ในแต่ละหน่วยการเรียน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน นําผลประเมินไป
พัฒนาเด็ก บันทึกหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างชัดเจน และมีความต่อเนื่องเป็นป๎จจุบัน 
สามาถนํามาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ 
 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีผลการประกันคุณภาพภายในที่ดีอยู่แล้ว ดังนั้น ควรกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย โดยเฉพาะการนําผลการประเมินตนเองตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน วางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นตามลําดับทุก 
ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง โดยขอความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เช่น การเป็นภาคีเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับ ค้นคิด วิจัย พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ร่วมกัน และควรบูรณาการ เปูาหมายการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง และการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน เช่น การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรให้มีกิจกรรมสําหรับเด็กและผู้เรียนที่
จะเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียนที่เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาต่อไปในอนาคต 
 นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาทีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาดําเนินการโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย 
มุ่งส่งเสริมให้เด็กและผู้เรียนเป็นผู้มีมารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย มีความซื่อสัตย์สุจริต เด็กและ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ผลการดําเนินงานเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างท่ีดีของชุมชน 
 มาตรฐานการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 
 เทศบาลในฐานะหน่วยงานซึ่งมีภารกิจที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาเด็กตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลในรูปแบบใดก็
ตาม ล้วนแต่มีบทบาทที่สําคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับโรงเรียนทั้งสิ้น ป๎จจุบันเทศบาลได้จัดตั้ง และ
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ดําเนินงานโรงเรียน พร้อมทั้งรับถ่ายโอนโรงเรียน ซึ่งเดิมอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆ โดย
เทศบาลมีหน้าที่ในความรับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียน 4 ด้าน เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา
อย่างเมศักยภาพ และได้มาตรฐานซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ม.ป.ป, หน้า 
3-28) 
 มาตรฐานด้านบุคลากรและบริหารจัดการโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 
 บุคลากรที่เก่ียวข้องในกรดําเนินงานของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ประกอบด้วยผู้บริหาร
เทศบาล ได้แก่ นายาฯลฯ และปลัดเทศบาล ตลอดจนบุคลากรซึ่งทําหน้าที่ในโรงเรียนบ้านกลางวิทยา
นุกูล อาทิ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ครูผู้สอนเล็กผู้ประกอบอาหาร และผู้ทําความ
สะอาด เป็นต้น โดยบุคลากรที่เก่ียวข้องจะต้องมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการเพ่ือให้โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล สามารถดําเนินงานให้การศึกษาและพัฒนาการ
สําหรับเด็กได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วย ความเหมาะสม และเป็นไปตามความต้องการของ
ท้องถิ่นดังนี้   
 ด้านคุณสมบัติ 
 1) ผู้บริหารเทศบาล ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายกเทศบาลตําบลบ้านกลาง ปลัดเทศบาล 
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านกลาง รวมถึงผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกอง 
หัวหน้ากองกลางศึกษา ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญดังนี้ 
  1. มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานด้านการให้
การศึกษา และพัฒนาการเด็กเล็ก 
  2. มีนโยบายแผนและงบประมาณเพ่ือดําเนินการชัดเจนในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลเด็กเล็กให้มีคุณภาพ 
 2) บุคลากรซึ่งทําหน้าที่ในโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ได้แก่ หัวหน้าโรงเรียนบ้านกลาง
วิทยานุกูล ครูผู้สอนผู้ประกอบอาหาร และผู้ทําความสะอาด ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้ 
  1. หัวหน้าโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล มีสถานภาพเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ
พนักงานจ้างของเทศบาลตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ
พนักงานจ้างที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 และควรมี
คุณสมบัติดังนี้ 
    2. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไปสาขาวิชาเอกอนุบาล
ศึกษาหรือปฐมวัย หรือปฐมวัย หรือปริญญาทางการศึกษา หรือทางวิชาชีพสาขาอ่ืนๆที่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นรับรอง และมีประสบการณ์ในการทํางานเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กประถมวัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ป ี
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    3. มีคุณสมบัติทั่ วไป และคุณสมบัติ เฉพาะตําแหน่งตามมาตรฐานทั่ว ไปที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนด 
     1.มีความรู้เรื่องโภชนาการ และอาหารเป็นอย่างดี 
     2. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
     3. ไม่มีประวัติการกระทําผิดต่อเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก 

    4. ไม่เป็นผู้ เคยต้องโทษจําคุกโดนคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่
ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท 
     5. แพทย์ให้การรับรองว่ามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต จิตฟ๎่นเฟือง ไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด 
 3. ครูผู้สอนมีวุฒิการศึกษาตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนด โดยมี
สถานภาพเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างที่
ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และควรมีคุณสมบัติดังนี้ 
    1. มีคุณสมบัติทั่ วไป และคุณสมบัติ เฉพาะตําแหน่งตามมาตรฐานทั่ว ไปที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนด 
    2. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
    3. ไม่มีประวัติการกระทําผิดต่อเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก 
   4. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดนคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่ความผิดที่เป็น
ลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท 
    5. แพทย์ให้การรับรองว่ามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่
เป็นผู้วิกลจริต จิตฟ๎่นเฟือง ไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด 
    6. มีระดับวุฒิภาวะ และบุคลิกลักษณะเหมาะสม ทั้งด้านจิตใจอารมณ์สังคม มีความ
ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยน เอ้ืออาทรต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็กเล็กอย่าง
เหมาะสม 
    7. เป็นบุคคลที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุม มีอุปนิสัยเยือกเย็น และมีความขยัน
อดทน 
    8. มีประสบการณ์ในการทํางานเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กประถมวัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ป ี
  9. ผู้ประกอบอาหาร ควรมีคุณสมบัติสําคัญดังนี้ คุณสมบัติเช่นเดียวกับครูผู้สอน
ยกเว้น วุฒิการศึกษาควรจบการศึกษาไม่ต่ํากว่าภาคบังคับ และเป็นผู้มีความรู้เรื่องโภชนาการ อาหาร
เป็นอย่างด ี
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 4. ผู้ทําความสะอาด ควรมีคุณสมบัติสําคัญ  ดังนี้ มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับครูผู้สอนยกเว้นวุฒิ
การศึกษาควรจบการศึกษาไม่ต่ํากว่าภาคบังคับ 
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ด้านบทบาทหน้าที่ 
 1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลาง ควรมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
    1. สํารวจความต้องการของชุมชน ในการจัดตั้ง และดําเนินงานโรงเรียนบ้านกลางวิทยา
นุกูล  
    2. กําหนดโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ตามความพร้อมด้าน
ทรัพยากรบุคคล สถานที่ และฐานะคลังของแต่ละท้องถิ่น 
    3. จัดทําแผนงานโครงการ และงบประมาณในการจัดตั้ง และสนับสนุนการดําเนินงาน
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล รวมทั้งจัดทําญัตติขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
    4. จัดทําประกาศจัดตั้งโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล  
    5. จัดทําระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล  
    6. กําหนดแผนปฏิบัติการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนบ้านกลาง
วิทยานุกูล ทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 
    7. ควบคุม กํากับดูแลการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ให้มีคุณภาพและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 2. รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล  
 ควรมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบดูแลบุคลากรและดําเนินงานภายในโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุ
กูล ให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและด้วยความเรียบร้อย 
เกิดประโยชน์ต่อเด็กมากที่สุด 
 3. ครูผู้สอนควรมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
    1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็กเพ่ือให้เด็กมีความเจริญเติบโตมีพัฒนาการทุก
ด้านตามวัย 
    2.  ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณการเชิงสร้างสรรค์ กล่าวคือ ให้เด็กได้
พัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และจริยธรรมไปพร้อมๆกัน โดยให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากสิ่งของ 
และผู้คนที่อยู่รอบข้าง ซึ่งเด็กจะเรียนรู้จากสัมผัสทั้งห้าการเคลื่อนไหว การเล่นและการลงมือกระทํา 
    3. สังเกตและบันทึกการเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการต่างๆของเด็กเพ่ือจะได้
เห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งปกติและผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งจะนําไปสู่การค้นหาสาเหตุและวิธีแก้ไข
ได้อย่างทันท่วงท ี
    4. สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้าน ใน
ภายในอาคารและภายนอกอาคารให้สะอาดมีวามปลอดภัย 
    5. ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ชุมชนและสมาชิกในครอบครัว  เพ่ือทราบ
ถึงพฤติกรรม พัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง 
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    6. มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการและอาชีพใฝุหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ ดังนี้ 
     1.การพัฒนาความรู้ทางวิชาการ และทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่อง เช่น
การศึกษาหาความรู้ การเข้ารับการอบรมอยู่เสมอ การติดตามความเปลี่ยนแปลง และเทคโนโลยีโดย
อาศัยสื่อที่หลากหลาย การเข้าร่วมเป็นสมาชิกและการจัดตั้งชมรมเครือข่ายสําหรับครูผู้สอนซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่ครูผู้สอน 
     2.การพัฒนาบุคลิกภาพ เช่นการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ 
โดยเน้นการพัฒนาตนเอง การรู้จักตนเอง และผู้อ่ืน การสื่อสาร และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
     3. รู้จักประโยชน์จากแหล่งข้อมูล ความรู้และเครือข่ายการปฏิบัติงานเพ่ือ
สนับสนุนในด้านต่างๆ จากหน่วยงานรัฐและเอกชน และแหล่งข้อมูลต่างๆในชุมชน ดังนี้ 
    1. หน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงมหาดไทย(กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ) กระทรวงศึกษาธิการ(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นพ้ืนฐาน สํานักงาน
บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมศึกษาเอกชน สํานั ก
คณะกรรมการการศึกษา อุดมศึกษาสถาบันแห่ งชาติ เ พ่ือการ พัฒนาเด็กและครอบครั ว 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏ) กระทรวงสาธารณสุข(กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต) 
กระทรวงวัฒนธรรม (กรมศาสนา) กระทรวงกะลาโหม(กองทัพเรือ)ฯลฯ 
    2. องค์กรเอกชน สมาคม และมูลนิธิต่างๆ เช่น สมาคม วาย ดับเบิล
ยูซี เอมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์พระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟูากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์  มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก มูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจน ซี ซี เอฟในประเทศไทย มูลนิธิดวง
ประทีป เป็นต้น แหล่งข้อมูลความรู้ในชุมชน เช่น สถานีอนามัย โรงพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็กในนิคม
ต่างๆ องค์กรบริหารส่วนตําบล(อบต.) โรงเรียนประถมศึกษาในชุมชน โรงเรียน หรือข้าราชการครู หรือ
ข้าราชการอ่ืนๆผู้ทรงความรู้ หรือที่เกษียณอายุแล้ว เป็นต้น 
 4. ผู้ประกอบอาหาร 
 ควรมีบทบาทหน้าที่ในการประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะถูกอนามัยและโภชนาการสําหรับ
เด็กปฐมวัย สถานที่และสุขภัณฑ์เครื่องครัวสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีการจัดขยะถูก
สุขลักษณะ 
 5. ผู้ท าความสะอาด 

 ควรมีบทบาทหน้าที่ในการทําความสะอาด ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งภายใน 
และภายนอกอาคารโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล  
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ด้านรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ของเทศบาล 

 (1) โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล เทศบาลตําบลบ้านกลางประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ซึ่งได้แก่ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนและเทศบาลเป็นผู้แต่งตั้ง 
โดยจํากัดจํานวนตามความเหมาะสม 
 (2)  โรง เรียนบ้านกลางวิทยานุกูล  บริหารจัดการโดยคณะ กรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการชมรมชุมชน คณะกรรมการนักเรียน 
 (3) การบริหารงบประมาณและบริหารงานบุคคลเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2542 และมาตรฐานด้านบุคลากรและการบริหารจัดการโรงเรียน
บ้านกลางวิทยานุกูล ของเทศบาลกําหนด 
 (4)  ให้คณะกรรมการโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ของเทศบาล ทําหน้าที่ประเมินครูผู้สอน
ผู้ประกอบอาหาร และผู้ทําความสะอาดในด้านความรู้ ความสามารถให้เป็นไปตามมาตรฐานด้าน
บุคลากรและการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ตามกําหนด และเสนอผลการประเมินให้
เทศบาลประกอบการพิจารณาคัดเลือกต่อไป 
 ด้านการบริหารจัดการ 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่เทศบาล พุทธศักราช 2542 
ซึ่งออกตามความรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2540 ได้บัญญัติอํานาจและหน้าที่ให้
เทศบาลทุกประเภทรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ได้กําหนดให้
การศึกษาปฐมวัย หรือก่อนประถมศึกษา เป็นหน้าที่ซึ่งเทศบาลต้องจัดทํา โดยให้เทศบาลบริหาร
จัดการโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสแก่ประชาชนชุมชนได้รับบริการเพ่ือ
เตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพจงควรกําหนดแนวทางบริหาร
จัดการโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์   ดังต่อไปนี้ 
 1. นโยบาย 
 จัดตั้งโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล (อายุ3-5ปี) ด้วยความร่วมมือของชุมชนเพ่ือกระจาย
โอกาสเตรียมความพร้อม และพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและสติป๎ญญาอย่างเหมาะสมตามวัย 
และเต็มศักยภาพเป็นพื้นฐานของการศึกษาระดับสูงต่อไป 
 2. เป้าหมาย 

 เทศบาลรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ให้มีคุณภาพตามหลักวิชาการ 
ระเบียบที่เก่ียวข้องและด้วยความร่วมมือของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นนั้น  
 3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รับการดูแลที่ถูกสุขลักษณะและได้รับการ
ฝึกฝนพัฒนาการตามวัย 
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  2. เพ่ือพัฒนาความพร้อมของเด็กในทุกๆด้านแบบองค์รวม ตามหลักจิตวิทยา
พัฒนาการและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  3. เพ่ือกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดพัฒนาความพร้อมของเด็กก่อนเข้าเรียน
ระดับประถมศึกษา 
  4. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับชุมชน ให้สามารถร่วมกัน
วางแผนและดําเนินงานให้บรรลุเปูาหมายได ้
  5. เพ่ือแบ่งเบาภาระการอบรมเลี้ยงดูเด็กของชุมชนที่มีรายได้น้อยให้สามารถไป
ประกอบอาชีพที่สะดวกและเป็นการกระจายความพร้อมของเด็ก 
  6. เพ่ือให้การบริหารจัดการโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล เป็นไปอย่างเหมาะสมและ
มีคุณภาพ 
 4. การจัดตั้งโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล  
 กรณีเทศบาลประสงค์จะจัดตั้งโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ควรมีสถานที่ อาคารและ
ดําเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
 1. สํารวจความต้องการของชุมชนเทศบาลดําเนินการสํารวจความต้องการของชุมชนใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
  1. ความต้องการให้จัดตั้งโรงเรียน 
  2. ความต้องการในการส่งเด็กเข้าเรียน ควรมีเด็กที่รับบริการอายุ 3-5 ปีไม่น้อยกว่า 60 
คนข้ึนไป 
  3. ความต้องการให้โรงเรียนจัดบริการ ฯลฯ 
 2. รูปแบบการจัดตั้งโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล เทศบาลพิจารณามอบหมายให้ผู้ดํา รง
ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติแต่งตั้งเป็นผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการโรงเรียน
บ้านกลาง รับผิดชอบการดําเนินงานภายในโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล  
 3. จัดทําแผนดําเนินงานโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล และญัตติขอความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่นให้เทศบาลจัดทําแผนดําเนินงานโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล เพ่ือนําไปสู่แผนพัฒนาของ
เทศบาล และจัดทําญัตติเพ่ือขอรับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นต่อไป 
 4.  จัดทําโครงการจัดตั้งโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล เทศบาลจัดทําโครงการจัดตั้งโรงเรียน
บ้านกลางวิทยานุกูล เพ่ือขอเสนองบประมาณในการดําเนินการจากผู้มีอํานาจอนุมัติ 
 5. จัดทําระเบียบ/ข้อบังคับของเทศบาลว่าด้วยโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล เทศบาลจดทํา
ระเบียบ หรือข้อบังคับของเทศบาลว่าด้วยโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องถือ
ปฎิบัติในการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล  
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 6. จัดทําประกาศจัดตั้งโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล เทศบาลจัดทําประกาศจัดตังโรงเรียน
บ้านกลางวิทยานุกูล ประกาศให้สาธารณะชนทราบ 
 7. แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล การบริหารจัดการโรงเรียนบ้าน
กลางวิทยานุกูล จะต้องคํานึงขอบข่ายของงานสายการบัญชาและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่กําหนดให้สถานศึกษาต้องบริหารจัดการให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยจะต้องจัดให้มีการประเมินตนองทุกปี  เพ่ือให้โรงเรียนบ้านกลาง
วิทยานุกูล สามารถให้การดูแล และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ควรพิจารณา
จัดแบ่งงานที่จะต้องปฏิบัติในการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ให้ครอบคลุมลักษณะ
งานดังต่อไปนี้ 
 1. งานบุคลากรและการบริหารจัดการ 
 2. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 3. งานวิชาการและกิจกรรมตมหลักสูตร 
 4. งานการมีส่วนร่วมและกาสนับสนุนจากชุมชน 
 ทั้งนี้ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ควรจัดให้มีผู้ที่มีความรับผิดชอบงานดังกล่าว
โดยแบ่งและมอบหมายงานตามความถนัด ความสามารถ และลักษณะของที่ต้องดําเนินการทั้ง 4 งาน
อย่างไรก็ตาม ในการจัดแบ่งดังกล่าวควรคํานึงถึงความพร้อม และศักยภาพของแต่ละโรงเรียนฯลฯ 
การบริหารงานทั้ง 4 งานนี้ให้มีคุณภาพมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
 งานบุคลากรและบริหารจัดการ 
 มีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. สรรหา หรือจัดจ้างบุคากรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล มี
จํานวนความจําเป็นและสอดคล้องกับศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น เช่นหัวหน้า โรงเรียนบ้าน
กลางวิทยานุกูล ครูผู้สอนผู้ประกอบอาหาร ผู้ทําความสะอาดโดยใช้หลเกณฑ์มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนด 
  2. กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากร และเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทนในโรงเรียน
บ้านกลางวิทยานุกูล ดังนี้ 
   1. ครูผู้สอนจํานวนกําหนดเป็นสัดส่วนต่อเด็กเล็ก 1;25 หากมีเศษตั้งแต่ 10
คนข้ึนไปให้เพิ่มครูผู้สอนอีก 1 คนและเพ่ิมจํานวนห้องเรียนอีก 1 ห้อง 
   2. ผู้ประกอบอาหารกําหนดจํานวนได้ตามความจําเป็น เหมาะสมตามฐานะ การคลัง
ของเทศบาล 
   3. ผู้ทําความสะอาดกําหนดจํานวนได้ตามขนาดของโรงเรียนบ้านกลาง
วิทยานุกูล คือ โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลฯขนาดกลาง (จํานวนเด็กไม่เกิน 600 คน) มีอัตราไม่เกิน 
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3 คนโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลฯขนาดใหญ ่(จํานวนเด็กตั้งแต่ 600 คนขึ้นไป) มีอัตราไม่เกิน 4 คน 
ตามฐานะการคลังของเทศบาล 
   4. กําหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิหรือสวัสดิการอ่ืนที่พึง
ได้รับตามกฎหมายบัญญัติไว้ ดังนี้ 
    1. ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาภาคบังคับกําหนดอัตราเดือนละไม่น้อยกว่า
4,640  บาท 
    2. ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือผู้ที่มีวุฒิ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กําหนดอัตราเดือนละไม่น้อยกว่า 5,260 บาท 
    3. ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไป
สาขาวิชาเอกอนุบาลหรือเอกปฐมวัย หรือปริญญาทางการศึกษาอ่ืน หรือทางวิชาชีพอ่ืนๆที่
คณะกรรมการกลางพนักงานท้องถิ่นรับรอง 
    4. ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตามที่กล่าวมาต้องมีประสบการณ์ในการ
ทํางานเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี กําหนดอัตราเดือนละไม่น้อยกว่า 7,260 
บาท 
   5. ให้สํานัก/กองกลางศึกษาของเทศบาลเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล  ของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย 
ระเบียบ และมาตรฐานที่กําหนด สําหรับการจัดเก็บค่าใช้จ่ายจากชุมชนให้ใช้ระเบียกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินบํารุงการศึกษาของหน่วยงานสังกัดและระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง 
 อาจสรุปได้ว่า  มาตรฐานด้านบุคลากรและการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเทศบาล ครูครูผู้สอน
และการจัดการโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล  
 มาตรฐานด้านอาคารสถานที ่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 
 ด้านอาคารสถานที่      
 1. ที่อาคารสถานที่ต้องไม่อยู่ในพ้ืนที่ ซึ่งอาจเสี่ยงอันตราย หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงพ้ืนที่
ดังกล่าวได้ต้องมีมาตรการปูองกันภาวะอุบัติภัยต่างๆตามมาตรฐานความจําเป็น และเหมาะสม 
 2. จํานวนชั้นของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ควรมีไม่เกิน 2 ชั้นนับจากพ้ืนหาก สูงเกินกว่า
2 ชั้นต้องมีมาตรฐานปูองกันความปลอดภัยตามความเหมาะสม และความสูงของตัวห้องไม่ควรย้อย
กว่า 2.40 เมตรนับจากพ้ืนถึงเพดาน 
 3. ทางเข้า-ออก และประตูทางเข้า-ออกจากตัวอาคารต้องมีความเหมาะสม สามารถ
เคลื่อนย้ายเด็กอกจากอาคารได้สะดวก หากเกิดอุบัติภัยหรือเหตุร้ายแรงใดๆขึ้นทางเข้าออกแต่ละทาง
ควรมีความกว้างประมาณ 80 เซนติเมตร 
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 4. ประต-ูหน้าต่าง ต้องมีความแข็งแรงอยู่มนสภาพใช้งานได้ดีมาก มีขนาดจํานนเหมาะสมกับ
ขนาดพ้ืนที่ของห้องความสูงของหน้าต่างควรสูงประมาณ 80.00เซนติเมตรนับจากพ้ืนให้เด็กมองเห็น
สิ่งแวดล้อมได้กว้างและชัดเจน 
 5. พ้ืนที่ใช้สอย ต้องจัดให้มีบริเวณพ้ืนที่ในอาคารที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอเหมาะสม
กับการปฏิบัติกิจกรรมของเด็ก เช่น การเล่น การเรียนรู้ การรับประทานอาหาร และการนอน  ห้อง
ส้วม และท่ีพักของเด็กปุวย โดยเฉลี่ย 2.00 ตารางเมตรต่อเด็ก 1 คน และข้อจํากัดพ้ืนที่ มีดังนี ้
  1. บริเวณพ้ืนที่สําหรับการนอน ต้องคํานึงถึงความสะอาดเป็นหลักอากาศถ่ายเทได้
สะดวก และอุปกรณ์เครื่องใช้เหมาะสมกับจํานวนเด็กโดยเฉลี่ย 2.00 ตารางเมตรต่อเด็ก 1 คน โดยมี
แนวทางการจัดดําเนินการ ดังนี้ 
   1. จัดให้มีการระบานอากาศที่ดี ปลอดโปร่ง ไม่มีเสียงรบกวน และแสง
สว่างไม่จ้าเกินไป                     
   2. อุปกรณ์เครื่องนอนต่างๆมีความสะอาด โดยนําไปป๎ดฝุุนตากแดดอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
   3. จัดแยกเครื่องนอน หมอน ผ้าห่ม สําหรับเด็กแต่ละคน โดยเขียนป๎กชื่อไว้
ไม่ให้ใช้ร่วมกัน เพ่ือปูองกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
   4.หมั่นตรวจตราดูแลไม่ให้สัตว์ หรือแมลงต่างๆมามารบกวนในบริเวณพ้ืนที่
สําหรับการนอน 
  2. บริเวณพ้ืนที่สําหรับการเล่นและพัฒนาเด็ก ควรออกแบบให้มีพ้ืนที่สําหรับการ
เรียนรู้รวมกลุ่มหรือกลุ่มย่อยในกิจกรรมการเรียนรู้อิสระ การเล่นสร้างสรรค์หรือการอ่านหนังสือ โดย
มีวัสดุอุปกรณ์ที่ปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ และมีอุปกรณ์ หรือเครื่องเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการ และการ
เรียนรู้ของเด็ก 
  3. บริเวณพ้ืนที่รับประทานอาหาร ต้องคํานึงถึงความสะอาดเป็นหลักมีอากาศถ่ายเท
สะดวก มีแสงสว่างเหมาะสม บริเวณอาหาร โต๊ะ เก้าอ้ี ที่ใช้สําหรับทานอาหารต้องทําความสะอาด
อย่างสม่ําเสมอ 
  4. บริเวณที่พักเด็กปุวย ต้องแยกเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลตู้ยาเครื่อง
เวชภัณฑ์ที่จําเป็น และเด็กต้องอยู่ในสายตาตลอดเวลา 
  5. บริเวณสถานที่ประกอบอาหารหรือห้องครัว ต้องแยกห่างจากบริเวณพ้ืนที่สําหรับ
เด็กพอสมควร มีเครื่องใช้ที่จําเป็น รวมทั้งที่ล้าง เก็บภาชนะเครื่องใช้ที่ถูกสุขลักษณะโดยเน้นเรื่อง
สะอาดและความปลอดภัยเป็นสําคัญ 
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  6. บริเวณพ้ืนที่สําหรับใช้ทําความสะอาดตัวเด็ก ต้องจดบริเวณและมีอุปกรณ์ที่
จําเป็นตามสมควรอย่างน้อยต้องมีที่ล้างมือ แปรงฟ๎นในขนาดความสูงที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ใน
กรณีท่ีมีที่อาบน้ํา จะต้องมีแสงสว่างเพียงพอ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
  7. ห้องส้วมสําหรับเด็ก ต้องจัดให้มีห้องส้วมสําหรับเด็ก โดยเฉลี่ย 1 แห่งต่อเด็ก 10-
12 คน โถส้วมมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็กมีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวกและพ้ืนไม่ลื่น 
หากมีประตูจะต้องไม่ใส่กลอนหรือกุญแจ หากห้องส้วมอยู่ภายนอกอาคาร จะต้องไม่ตั้งอยู่ในที่ลับตา
คน กรณีที่ไม่สามารถทําห้องส้วมสําหรับเด็กเป็นกรณีเฉพาะได้  อาจดัดแปลงห้องส้วมที่มีอยู่แล้วให้
เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับเด็ก 
  8. ห้องอเนกประสงค์ สําหรับใช้กิจกรมสําหรับเด็กการรับประทานอาหารหรือการ
นอน คํานึงถึงความสะอาด และการจัดพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมหากเป็นอาคารชั้น
เดียวต้องมีฝูาใต้อาคาร 
  9. บริเวณพ้ืนที่เก็บสิ่งปฏิกูล จะต้องมีพ้ืนที่เก็บสิ่งปฏิกูลทั้งภายในและภายนอกตัว
อาคาร โดยมีจํานวนและขนาดเพียงพอถูกสุขลักษณะ และมีการกําจัดสิ่งปฏิกูลทุกวันส่วนบันไดควรมี
ความกว้างแต่ละช่วงไม่น้อยกว่า 20.00 เซนติเมตร บันไดทุกขั้นมีราวและลูกกรงไม่น้อย 90.00 
เซนติเมตร มีราวเตี้ยเหมาะสําหรับเด็กได้เกาะขึ้นบันไดโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นสําคัญ 
 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 1. ภายในอาคาร 
  1. แสงสว่าง ควรเป็นแสงสว่างจากธรรมชาติ สม่ําเสมอทั่วทั้งห้องเอ้ืออํานวยต่อการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็ก เช่น มีแสงสว่างเพียงพอ ในการอ่านหนังสือ ไม่ควรให้เด็กอยู่ในห้องที่ใช้
แสงสว่างไฟฟูาต่อเนื่องนานกว่า  2-3 ชั่วโมงเพราะจะทําให้เกิดภาวะเครียดและมีผลฮอร์โมนในการ
เติบโตของเด็ก 
  2. เสียง ต้องอยู่ในระดับที่ไม่ดังเกินไป (ระหว่าง60-80 เดซิเบล)อาคารจะตั้งอยู่ใน
บริเวณท่ีมีเสียงระดับที่เหมาะสม 
  3. การถ่ายเทอากาศ ควรมีการถ่ายเทได้สะดวก โดยมีพ้ืนที่หน้าต่าง ประตู และช่อง
ลมรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ห้อง กรณีที่เป็นห้องกระจกต้องติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ
อย่างเหมาะสมสําหรับบริเวณท่ีมีเด็กอยู่ต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ 
  4. สภาพพ้ืนที่ภายในอาคาร ต้องไม่ลื่น และไม่ชื้นแฉะ ควรเป็นพ้ืนไม้หรือปูด้วยวัสดุ
ที่มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 
 (2)  ภายนอกอาคาร 
  1. รั้ว ควรมีกั้นบริเวณให้เป็นสัดส่วนเพ่ือความปลอดภัยของเด็กและควรมี
ทางเข้าออกไม่น้อยกว่า2ทาง กรณีมีทางเดียวต้องมีทางกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร 
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  2. สภาวะแวดล้อมและมลภาวะ ควรมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ และ
ควรตั้งอยู่ห่างจากแหล่งอบายมุข ฝุุนละออง กลิ่น หรือเสียงที่รบกวน มีการจัดระบบสุขาภิบาล การ
ระบายน้ํา การระบายอากาศ  
  3. พ้ืนที่เล่นกลางแจ้ง ต้องมีเครื่องเล่นกลางแจ้งที่ปลอดภัยและมีพอสมควรกับเด็ก 
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีท่ีเล่นกลางแจ้งโดยเฉพาะ ควรจัดให้ใช้ในบริเวณท่ีร่มแทน หรือพ้ืนที่อ่ืนๆที่
เหมาะสม เช่น ในบริเวณวัด หรือในสวนสาธารณะฯลฯ 
  4. ระเบียง ต้องมีความกว้างของระเบียงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ขอบของระเบียง
ต้องสูงกว่าที่นั่ง 70.00 เมตร นอกจากนี้ควรตรวจสอบสภาพความคงทน แข็งแรง และสภาพการใช้
งานที่ปลอดภัยแก่เด็กด้วย 
 ด้านความปลอดภัย 
 1. มาตรการปูองกันความปลอดภัย 
  1. ติดตั้งระบบอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย หรือเครื่องตัดไฟภายในบริเวณ
อาคาร 
  2. ติดตั้งเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย 1 เครื่อง ในแต่ละชั้นของอาคาร 
  3. ติดตั้งปลั๊กไฟให้สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.50  เมตรจะต้องมีฝาปิดครอบ เพ่ือ
ปูองกันไม่ให้เด็กเล่นได้ 
  4. หลีกเลี่ยงเครื่องใช้ไฟฟูา และอุปกรณ์ต่างๆซึ่งทําด้วยที่แตกหักง่ายหรือแหลมคม 
หากเป็นไม้ ต้องไม่มีเสี้ยนไม้ หรือเหลี่ยมคม 
  5. จัดให้มีตู้เก็บยา และเครื่องเวชภัณฑ์สําหรับปฐมพยาบาล วางไว้อยู่ในที่สูงสะดวก
ต่อการหยิบใช้และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ให้พ้นมือเด็ก 
  6. ใช้วัสดุกันลื่น ในบริเวณห้องน้ํา – ห้องส้วม และเก็บสารจะพวกเคมีหรือน้ํายาทํา
ความสะอาดไว้ในที่ปลอดภัย ให้พ้นมือเด็ก 
  7. ไม่มีบ่อหลุม หรือบ่อน้ํา ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กในบริเวณรอบตัวอาคาร 
รวมทั้งไม่ควรปลูกต้นไม้ที่มีแหลมคม 
  8. มีระบบล๊อคประตูในการเข้า-ออกนอกบริเวณอาคารสําหรับเจ้าหน้าที่เปิด-ปิดได้ 
ควรมีกริ่งสัญญาณไว้ที่หน้าประตู 
  9. ติดตั้ งอุปกรณ์เพ่ือปูองกันพาพาหนะนําโรค และมีมาตรการปูองกันด้าน
สุขอนามัย 
  10. มีตู้ หรือชั้นเก็บวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ที่แข็งแรง ควรจัดแยกให้พ้นมือ
เด็ก 
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  11. เครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ ควรมีระบบความสูงและขนาดที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
ให้เด็กสามารถใช้งานได้สม่ําเสมอด้วยตนเอ 
 2. มาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
  1. มีการฝึกซ้อมสําหรับการปูองกันอุบัติภัยสม่ําเสมอไม่น้อยกว่าปีละ1 ครั้ง 
  2.  มีการฝึกอบรมบุคลากร ในเนื้อหาด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการปูองกัน
อุบัติภัย และการเจ็บปุวยฉุกเฉินของเด็ก 
  3. มีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของส่วนราชการต่างๆ เช่น สถานีตํารวจ หน่วย
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล ไว้ติดต่อได้อย่างทันท่วงที 
  4. มีสมุดบันทึกข้อมูลสุขภาพ และพัฒนาการของเด็กไว้กรณีอาจต้องพาเด็กไปพบ
แพทย ์
 อาจสรุปได้ว่า  มาตรฐานด้านนอกอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของ
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล เกี่ยวข้องกับ 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับ
พ้ืนที่ของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ที่ตั้ง จํานวนชั้นของอาคาร ทางเข้า -ออกประตูหน้าต่าง 
ตลอดจนพื้นที่ใช้สอยอ่ืนๆด้านซึ่งแวดล้อม เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก
ตัวอาคาร  เช่น แสงสว่าง เสียง การถ่ายเทอากาศ รั้ว ด้านความปลอดภัยเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย เช่น การกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น การกําหนดมาตรฐานการปูองกัน
ความปลอดภัย และมาตรฐานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 มาตรฐานด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตรของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล  
 การศึกษาในโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของกสรอบรม
เลี้ยงดูและการให้การศึกษาไปพร้อมๆกัน เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติป๎ญญา ตามวัย และความสามารถแต่ละบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐาน ดังนี้ 
 1. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 
  2. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน
สัมพันธ์กัน 
  3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
  4. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตใจที่ดีงาม 
  5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวต่างๆ 
  6. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
  7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
  8. อยู่ร่วมกบผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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  9. ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
  10. มีความสามารถในการคิด แก้ป๎ญหาได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
  11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
  12. มีเจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
 2) คุณลักษณะตามวัย เป็นความสามารถตามวัยหรือพัฒนาการตามธรรมชาติเมื่อเด็กมีอายุ
ตามวัยนั้นๆ ซึ่งคุณลักษณะตามวัยที่สําคัญของเด็ก 
  1. พัฒนาการด้านร่างกาย 
   1. อายุ 3 ปี ได้แก่ กระโดดขึ้นลงอยู่กับที่ได้ รับลูกบอลด้วยมือและลําตัวได้
เดินขึ้นลงบันไดสลับเท้าได้ ใช้กรรไกรมือเดียวได้  เป็นต้น 
   2. อายุ 4 ปี ได้แก่ กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้ รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสอง 
ตัดกระดาษเป็นเส้นตรงได้ เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้ ไม่ชอบอยู่เฉย 
   3. อายุ 5 ปี ได้แก่ กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องได้ รับลูกบอล
ที่กระดอนลงพ้ืนได้ได้ด้วยมือสองข้าง ตัดกระดาษแนวเส้นโค้งที่กําหนด ใช้กล้ามเนื้อเล็กได้ดี เช่น ติด
กระดูก ผูกเชือกรองเท้า ฯลฯ 
  2. พัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 
   1. อายุ 3 ปี ได้แก่ แสดงอารมณ์ความรู้สึก ชอบที่จะทําให้ผู้ใหญ่พอใจและ
ได้รับคําชม กลัวการพลัดพรากจากผู้เลี้ยง เป็นต้น 
   2. อายุ 4 ปี ได้แก่ แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์
เริ่มรู้จักชื่นชมความสามรถและผงงานตนเองและผู้อื่น ชอบท้าทายผู้ใหญ่ ต้องการให้มีคนฟ๎ง คนสนใจ
เป็นต้น 
   3. อายุ  5 ปี ได้แก่ แสดงอารมณ์ไดสอดคล้องกับสถานการณ์อย่าง
เหมาะสมชื่นชมความสามรถตนเอง และผู้อื่น ยึดตนเองเป็นโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลกลางน้อยลง 
เป็นต้น 
  3. พัฒนาการด้านสังคม 
   1. อายุ 3 ปี ได้แก่การรับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง ชอบเล่นแบบ
คู่ขนาน(เล่นของชนิดเดียวกัน แต่ต่างคนต่างเล่น) เล่นสมมติได้ รู้จักรอคอย เป็นต้น 
   2.  อายุ 4 ปี แต่งตัวได้ด้วยตนเอง ไปห้องส้วมได้เอง เล่นรวมกับคนอ่ืนได้ 
รอคอยตามลําดับก่อนหลัง แบ่งของให้คนอ่ืน เก็บของเล่นเข้าที่ได้เอง เป็นต้น 
   3.  อายุ 5 ปี ได้แก่ ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้ด้วยตัวเอง เล่นหรือทํางาน 
โดยมีจุดมุง่หมายร่วมกับผู้อ่ืนได้ รู้จักไหว้ทําความเคารพ และขอบคุณ เป็นต้น 
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  4. พัฒนาการด้านสติปัญญา 
   1. อายุ 3 ปี ได้แก่สํารวจสิ่งต่างๆ ที่เหมือนกันและแตกต่างกันได้ บอกชื่อ
ของตนเอง ขอความช่วยเหลือเมื่อมีป๎ญหา สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้นๆได้ สนใจนิทาน
เรื่องราวต่างๆร้องเพลง ท่องคําแบบง่ายๆแสดงท่าทางล้อเลียน  
   2. อายุ 4 ปี ได้แก่จําแนกสิ่งต่างๆด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้บอกชื่อ -
นามสกุลของตนองได้ สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องเป็นประโยคต่อเนื่อง สร้างผลงานตามความคิด โดยมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้นรู้จักใช้คําถาม “ ทําไม” เป็นต้น 
   3. อายุ 5 ปี ได้แก่ บอกความแตกต่างของกลิ่น สี เสียง รูปร่าง จัด
หมวดหมู่สิ่งของได้ บอกชื่อ-สกุลได้ อายุตนเองได้ พยายามหาวิธีแก้ป๎ญหาด้วยตนเอง สนทนา โต้ตอบ
เล่าเรื่องได้ เริ่มเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม นับปากเปล่าได้ถึง 20 เป็นต้น 
 3. การจัดประสบการณ์ ส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี (ไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จัดอยู่ในรูป
ของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น) เพ่ือให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดทักษะความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ สังคมและ สติป๎ญญา โดยมี
หลักการ และแนวทางจัดประสบการณ์ ดังนี้ 
 หลักการจัดประสบการณ์ 
  1. จัดประสบการณ์เล่น และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมและอย่างต่อเนื่อง 
  2. เน้นเด็กเป็นสําคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
และบริบทของสังคมเด็กอาศัยอยู่ 
  3. จัดเด็กให้ไดร้ับการพัฒนาโดยให้ความสําคัญท้ังกระบวนการและผลผลิต 
  4. จัดการประเมินพัฒนาให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดประสบการณ์ 
  5. ให้ชุมชนและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
 แนวทางการจัดประสบการณ์ 
  1. จัดประสบการณ์สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือ เหมาะสมกับวุฒิภาวะ 
และระดับพัฒนาการ เพ่ือให้เด็กทุกคนได้พัฒนาตามศักยภาพ 
  2. จัดประสบการณ์สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้ คือ เด็กได้ลงมือ
กระทํา เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ทั้งห้า ได้แก่ เคลื่อนไหว สํารวจ สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิด
แก้ป๎ญหาได้ด้วยตนเอง 
  3. จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการทั้งทักษะและสาระการ
เรียนรู้ 
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  4. จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระทํา  และนําเสนอ
ความคิดโดยผู้สอนเป็นผู้สนับสนุน  อํานวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 
  5. จัดแระสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืนกับผู้ใหญ่ภายใต้ สภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ บรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การทํากิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะ
ต่างๆ 
  6. จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและอยู่
ในวิถีชีวิตของเด็ก 
  7. จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และทักษะการใช้ชีวิตประจําวัน 
  8. จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่วางแผนไว้ล่วงหน้า และแผนที่จะเกิดขึ้นในสภาพ
จริง โดยไม่ได้คาดการไว้ 
  9. ชุมชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ ทั้งการวางแผน สนับสนุน สื่อ
การสอน การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 
  10. จัดทําสารนิทัศน์ ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล นํามาไตร่ตรอง และใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็ก และวิจัยในชั้นเรียน 
 การจัดกิจกรรมประจ าวัน กิจกรมสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี สามารถนํามาจัดเป็นกิจกรรมได้
หลากหลายรูปแบบซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้สอนและเด็กทราบว่าแต่ละวันจะต้องทํากิจกรรมอะไร เมื่อใด
และอย่างไร และจัดกิจกรรมประจําวันมีหลักการจัดและขอบข่ายของกิจกรรมประจําวัน ดังนี้ 
 หลักการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
  1. กําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กใน
แต่ละวัน 
  2. กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด ทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่อง
นานเกินกว่า 20 นาที  
  3. กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกการเล่นเสรี เช่น การเล่น ตามมุม การเล่นกลางแจ้ง 
ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ 40 - 60 นาท ี
  4. กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้องกิจกรรมที่ใช้
กล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่กิจกรรมท่ีเด็กเป็นผู้ริเริ่มและผู้สอนเป็น
ผู้ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช้กําลังและไม่ใช้กําลังจัดให้ครบทุกประเภท ทั้งนี้ กิจกรรมที่ต้องออกกําลังกาย
ควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกกําลังกายมากนัก เพ่ือที่เด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป 
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 ขอบข่ายของกิจกรมประจ าวัน 
การเลือกกิจกรรมที่จะนํามาจัดในแต่ละวัน มีความครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
  1. การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่ 
การเคลื่อนไหว และคล่องคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ จึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นอิสระ
กลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี 
  2. การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก  เพ่ือให้เด็กพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก การ
ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา จึงควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกมส์ ต่อภาพ 
ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย เป็นต้น 
  3. การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝ๎งคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เด็กมีความรู้สึก
ที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความเชื่อม่ัน กล้าแสดงออก มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ ซื่อสัตย์และประหยัด 
จึงควรจัดกิจกรรมต่างๆผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือกได้รับการตอบสนองตามความ
ต้องการ  
  4. การพัฒนาสังคมนิสัย เพ่ือให้เด็กมีลักษณะที่ดี แสดงออกอย่างเหมาะสม และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  จึงควรจัดให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันอย่างสม่ํา เสมอ เช่น 
รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ทําความสะอาดร่างกาย เก็บข้าวของที่เมื่อเล่นหรือ
ทํางานเสร็จ ฯลฯ 
  5. การพัฒนาการคิด เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต จําแก 
เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ เรียงลําดับ แก้ป๎ญหา จึงควรจัดให้เด็กได้สนทนา หรือจัดให้เด็กไดเล่นเกมส์
การศึกษาที่เหมาะสมกับวัยอย่างหลากหลายฝึกการแก้ป๎ญหาในชีวิตและในการทํากิจกรรมทั้งที่เป็น
กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่ หรือรายบุคคล 
  6.  การพัฒนาภาษา เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆที่เด็กมี
ประสบการณ์จึงควรจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายทางภาษาในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
มุ่งปลูกฝ๎งให้เด็กรักการอ่าน ทั้งนี้ต้องคํานึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเป็น
สําคัญ 
  7. การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้เด็กพัฒนาความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ใช้การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ให้ประดิษฐ์สิ่งต่างๆอย่างมีอิสระตาม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก เล่นน้ํา เล่นทราย เล่นก่อสร้างสิ่งต่างๆ เช่น แท่งไม้ รูปทรงต่างๆ 
ฯลฯ 
 4. โภชนาการส าหรับเด็ก   เพ่ือให้เด็กได้รับอาหารที่มีประโยชน์ ต่อร่างกาย ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของเด็กตามพัฒนาการ ควรส่งเสริมให้เด็กได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ได้แก่  
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  หมู่ที่ 1  เนื้อสัตว์ ต่างๆ เช่น หมู วัว เป็ดไก่ กุ้ง ปลา เครื่องใน เช่น ตับ ปอด หัวใจ 
ไข่ต่างๆ ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ เช่นถั่งเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง เครื่องในช่วยในการบํารุงโลหิต นมช่วยใน
การสร้างกระดูกและฟ๎น เนื้อสัตว์ประเภทอาหารทะเลช่วยปูองกันโรคคอพอก เด็กอยู่ในวัย
เจริญเติบโตต้องการอาหารหมู่นี้มาก 
  หมู่ที่ 2  ข้าว แปูง ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว แปูงต่างๆ เช่นแปูงข้าวเจ้า แปูงมัน
สําปะหลังและอาหารที่ทําจากแปูง เช่นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ ขนมจีน ขนมป๎ง หัวเผือกมันต่างๆ ให้กําลัง
งานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย ทําให้มีแรงเคลื่อนไหว ทํางานได้ 
  หมู่ที่ 3 ผักใบเขียว เหลือง ได้แก่ ผักใบเขียวเหลืองประเภทหัวต่างๆเช่น ผักบุ้ง 
คะน้า ตําลึง ฟ๎กทอง กะหล่ําปลี มะเขือต่างๆ บํารุงสุขภาพทั่วไปให้แข็งแรง บํารุงนัยน์ตา เหงือกและ
ฟ๎น สร้างและบํารุงโลหิต ช่วยให้ร่างกายใช้ประโยชน์จากอาหารอ่ืนได้เต็มที่และมีเส้นใยเป็นกาก ช่วย
ในการขับถ่ายสะดวก 
  หมู่ที่ 4  ผลไม้ต่างๆ ได้แก่ผลไม้สดต่างๆเช่น มะละกอ กล้วย ส้ม มะม่วง ฝรั่ง 
สัปปะรด ช่วยบํารุงสุขภาพ และปูองกันโรคต่างๆช่วยให้ร่างกายสดชื่น บํารุงผิวหนัง  เหงือกและฟ๎น 
หมู่ที่ 5 ไขมันจากสัตว์ และพืช ได้แก่ไขมันจากสัตว์ เช่นมันหมู มันไก่ ไขมันจากพืช เช่น น้ํามันถั่ว 
น้ํามันงา กะทิ อาหารหมู่นี้ให้พลังงานสูงให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายทําให้มีกําลังเคลื่อนไหวร่างกาย 
เป็นตัวช่วยละลายวิตามินหลายชนิดเพื่อการดูดซึมและนําไปใช้ประโยชน์ 
  อาจสรุปได้ว่า มาตรฐานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะของเด็กที่พึงประสงค์ 12 ประการ คุณลักษณะประกอบด้วย (ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-
จิตใจ ด้านสังคม สติป๎ญญา) การจัดประสบการณ์ ตลอดจนการจัดกิจกกรมประจําวันสําหรับเด็ก 
 มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากชุมชน 
 แนวทางการดําเนินงานด้านมาตรฐานการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากชุมชนของโรงเรียน
บ้านกลางวิทยานุกูล ควรดําเนินการตามแนวทางต่างๆดังนี้ 
  1. จัดให้มีการประชุมชี้แจงให้ชุมชนทราบ ชี้นําให้เห็นประโยชน์และความจําเป็น
ของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเตรียมพร้อมของเด็ก และชักชวนให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมบริหารและช่วยเหลือในระหว่างดําเนินการ 
  2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียน
บ้านกลางวิทยานุกูล เป็นระยะๆเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลกับ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่นศิลปะพ้ืนบ้าน 
ซึ่งจะนําไปสู่ความเข้าใจและความผูกพันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลฯ และชุมชน 
  3. มีการประสานงานและประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุ
กูล ให้ประชาชน และหน่วยงานต่างๆรับทราบเพื่อที่จะมีผู้เข้ามาขอช่วยเหลือด้านต่างๆได้ 
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  4. มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น การให้ข้อมูลข่าวสารด้านการมี
ส่วนร่วมของชุมชน สาบันต่างๆของชุมชน เช่นสถาบันทางศาสนา สถาบันครอบครัวฯลฯ 
  5.จัดให้มีกองทุนส่งเสริมการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล เพ่ือเป็น
การระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน เพ่ือมาสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 
ซึ่งอาจขอรับการอุดหนุนจากงบประมาณต่างๆของหน่วยงาน ดังนี้ 
   1.การสมทบหรือการอุดหนุนงบประมาณกองทุนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   2.การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐบาล 
   3. การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือองคก์รภาค         
รัฐอ่ืน 
   4. การสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรภาคเอกชน องค์กรการกุศล มูลนิธิ
หรือมีผู้อุทิศให ้
   5. จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานทิศทาง และแนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ซึ่งจะก่อให้เกิดความ
ร่วมมือและการสนับสนุนจากชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนเด็กเล็กที่จะเข้ามามีบทบาทและมีส่วน
ร่วมสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 
   6. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านกลาง
วิทยานุกูล ต้นแบบในลักษณะไตรภาคี 3 ฝุายจากภาคส่วนต่างๆ คือ ภาคประชาชน หรือผู้แทน
ท้องถิ่นหน่วยงานผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรปกครองส่วน
ทองถิ่นซึ่งกํากับดูแลการบริหารงานเชิงนโยบายของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลฯลฯ 
  อาจสรุปได้ว่า มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชนของโรงเรียน
บ้านกลางวิทยานุกูล เกี่ยวข้องกับการประชุมชุมชน การประชุมชมรมชุมชน  และ การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือชี้แจงให้ทุกคนภายในชุมชนทราบถึงประโยชน์ และความจําเป็นของ
การดําเนินงาน การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลากหลายทาง เช่น ประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ต 
แผ่นพับ เสียงตามสายในชุมชน และเฟสบุ๊ค การจัดให้มีกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตลอดจนการติดตามและประเมินผล รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น 
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กเล็กตั้งแต่ 3 – 5 ปี บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการแรกของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ 
ภายใต้บริบทสังคม-วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน
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เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่มนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2547, หน้า 1-5) 
 วิสัยทัศน์การศึกษาปฐมวัย 

 เด็กปฐมวัยในท้องถิ่นทุกคน ได้รับพัฒนาเต็มศักยภาพ มีความพร้อมด้านร่างกายด้านอารมณ์
และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติป๎ญญา เรียนรู้อย่างมีความสุข  เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
 ภารกิจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  1.จัดกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
  2.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน และการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
 เป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย 

  1.เด็กทุกคนมีความพร้อม กล้าแสดงออกและพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัย 
  2.เด็กทุกคนมีนิสัยใฝุรู้  ใฝุเรียน รักการอ่านและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
  3.เด็กทุกคนมีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี 
  4.เด็กทุกคนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ประหยัด และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
  5.เด็กทุกคนมีทักษะกระบวนการคิด การแก้ป๎ญหา และช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
  6.เด็ กทุกคนได้ รั บการปลูกฝ๎ ง ให้มี จิ ตสํ านึ ก ให้มี จิ ตสํ านึ ก ในการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  7.เด็กทุกคนมีมารยาทและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย 
  8.เด็กทุกคนมีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการศึกษาในชีวิตประจําวัน 
 หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้ เลี้ยงดูหรือบุคลากรที่มีความรึ
ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและการให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง
ตามลําดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ  โดยกําหนดหลักการ   ดังนี้ 
  1.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท 
  2.ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ 
  3.พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 
  4.จัดประสบการณ์เรียนรู้ให้สามารถดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างมีคุณภาพ 
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  5.ประสานความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชนและโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
ปฐมวัย    
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาปฐมวัยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
พัฒนาขึ้นมาโดยอาศัยแนวคิดต่อไปนี้ 
 แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก พัฒนาการของมนุษย์ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัว
มนุษย์เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิต ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติป๎ญญา และลักษณะนิสัยจะมี
ความสัมพันธ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นลําดับขั้นตอนไปพร้อมกันทุกด้าน เด็กแต่ละคนจะ
เจริญเติบโตและมีลักษณะการพัฒนาการแตกต่างกันไปตามวัย ซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในแต่ละวัยเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ขวบพัฒนาการแต่ละด้านมีทฤษฎีเฉพาะอธิบายไว้และ
สามารถนํามาใช้ใน การพัฒนาเด็ก เช่น ทฤษฎีพัฒนาการทางร่างกายที่อธิบายการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็ก ว่ามีลักษณะต่อเนื่องตามลําดับขั้น เด็กจะพัฒนาไปถึงขั้นใดจะต้องเกิดวุฒิภาวะ
ของความสามารถขั้นนั้นก่อน เช่น ทฤษฎีพัฒนาการทางสติป๎ญญา อธิบายว่า เด็กเกิดมาพร้อมวุฒิ
ภาวะซึ่งพัฒนาขึ้นตามอายุ ประสบการณ์ ค่านิยมทางสังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นต้น 
 ดังนั้น แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาเด็ก จึงเป็นเสมือนแนวทางให้ผู้สอน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ
เด็ก สามารถอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัยและ ความแตกต่างของแต่ละบุคคล
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กพัฒนาจนบรรลุตามเปูาหมายที่ต้องการได้ ชัดเจนขึ้น 
 แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ การเรียนรู้ของมนุษย์มีผลสืบเนื่องมาจากประสบการณ์ที่ได้รับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นจากกระบวนการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล และสิ่ งแวดล้อม
รอบตัว ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นพ้ืนฐานของพัฒนาการในระดับที่สูงขึ้น 
และเด็กมีการเรียนรู้ตามธรรมชาติตั้งแต่เกิด ก่อนเข้าสถานศึกษา การจัดทําหลักสูตรจึงยึดแนวคิดที่
จะให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยตัวเองในสภาพแวดล้อม ที่เป็นอิสระเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยมี
ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างท่ีดีมีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน 
 แนวคิดเกี่ยวกับการเล่นของเล่น การเล่นถือเป็นกิจกรรมที่สําคัญในชีวิตของเด็กทุกคน เด็ก
จะรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้สังเกตมีโอกาสทดลองสร้างสรรค์ แก้ป๎ญหาและค้นพบด้วยตนเองซึ่ง
มีอิทธิพล และมีผลต่อการเจริญเติบโตช่วยพัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติป๎ญญา จากการ
เล่นเด็กมีโอกาสเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย ได้ใช้ประสาทสัมผัสและ การรับรู้ ผ่อนคลาย
อารมณ์ และแสดงออกถึงตนเอง เรียนรู้ความรู้สึกของผู้ อ่ื น การเล่นจึงเป็นทางที่เด็กจะสร้าง
ประสบการณ์ เรียนรู้สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ความเป็นอยู่ของผู้อ่ืน สร้างความสัมพันธ์อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน กับ
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ธรรมชาติรอบตัว ดังนั้น หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจึงถือ การเล่น อย่างมีจุดมุ่งหมาย เป็นหัวใจสําคัญ
ของการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 
 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่ เด็กอาศัยอยู่หรือ
แวดล้อมตัวเด็ก ทําให้เด็กแต่ละคนแตกต่างกันไป หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยถือว่าผู้สอนจําเป็นต้อง
เข้าใจและยอมรับว่าวัฒนธรรมและสังคมท่ีแวดล้อมตัวเด็กมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ 
และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ผู้สอนควรต้องเรียนรู้บริบท ทางสังคมและวัฒนธรรมของเด็กที่ตน
รับผิดชอบ เพื่อช่วยให้เด็กได้พัฒนา เกิดการเรียนรู้ และอยู่ในกลุ่มคนที่มาจากพ้ืนฐานเหมือนหรือต่าง
จากตนได้อย่างราบรื่น มีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, หน้า 1 - 4) หลักการ เป็นหลักสําคัญ
ในการจัดจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งผู้สอนจําเป็นต้องศึกษาหลักการของหลักสูตรให้เข้าใจ เพราะ
ในการจัดประสบการณ์ให้เด็กอายุ 3 - 4 ปี จะต้องยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูควบคู่กับการให้การศึกษา 
โดยต้องคํานึงถึงความสนใจและ ความต้องการของเด็กทุกคนทั้งเด็กปกติ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
และเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติป๎ญญา รวมทั้งการสื่อสารและการ
เรียนรู้ หรือเด็กที่มีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล 
หรือด้อยโอกาส เพ่ือให้เด็กพัฒนาทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติป๎ญญาอย่าง
สมดุล โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย บูรณาการผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ตรงผ่าน
ประสาทสัมผัสทั้งห้า เหมาะสมกับวัย และความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก
กับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา 
เด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กแต่ละคนได้มีโอกาสได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับขั้นของพัฒนาการสูงสุด
ตามศักยภาพและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข เป็นคนดีและคนเก่งของสังคมและ
สอดคล้องกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม โดยความร่วมมือจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
เอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน 
 หลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 1.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่คลอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท 
  2.ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ โดยคํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรม 
  3.พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสม 
  4.จัดประสบกรเรียนรู้ให้สามารถดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างมีคุณภาพและมี
ความสุข 
  5.ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาใน 
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 การพัฒนาเด็กหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่ งให้ เด็กมี พัฒนาการที่ เหมาะสมกับวัย 
ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติป๎ญญา 
เมื่อเด็กจบการศึกษาระดับปฐมวัย เด็กจะบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กําหนดไว้ใน
จุดหมาย 12 ข้อ และในแต่ละช่วงอายุผู้สอนต้องคํานึงถึงคุณลักษณะตามวัย ของเด็กด้วย มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 จะครอบคลุมพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติป๎ญญา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 8 - 9) ดังนี้ 
  1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 

 2. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน
สัมพันธ์กัน 
 3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดี 
 5.ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวและรักการออกกําลังกาย 
 6.ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
 7.รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
 8.อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 9.ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
 10.มีความสามารถในการคิดและแก้ป๎ญหาได้เหมาะสมกับวัย 
 11.มีจินตนาการในการคิดและความคิดสร้างสรรค์ 
 12.มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 

 คุณลักษณะตามวัยเป็นความสามารถตามวัยหรือพัฒนาการตามธรรมชาติ เมื่อเด็กมีอายุถึง
วัยนั้นๆ พัฒนาการแต่ละวัยอาจจะเกิดข้ึนตามวัยมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดู และประสบการณ์ที่เด็กได้รับ ผู้สอนจําเป็นต้องทําความเข้าใจ
คุณลักษณะตามวัยของเด็กอายุ 3 - 5 ปี เพ่ือนําไปพิจารณาจัดประสบการณ์ให้เด็ก แต่ละวัยได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ขณะเดียวกันจะต้องสังเกตเด็กแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือนํา
ข้อมูลไปช่วยพัฒนาเด็กให้เต็มตามความสามารถและศักยภาพ หรือช่วยเหลือเด็กได้ทันท่วงที ในกรณี
ที่พัฒนาการของเด็กไม่เป็นไปตามวัย ผู้สอนจําเป็นต้องหาจุดบกพร่องและ รีบแก้ไขโดยจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาเด็ก ถ้าเด็กมีพัฒนาการสูงกว่าวัย ผู้สอนควรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเต็ม
ตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 10) 
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 จุดประสงค์และเปูาประสงค์การจัดการศึกษาท้องถิ่นตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 ได้กระจายอํานาจในการปกครอง และการกําหนดการพัฒนามนุษย์ในด้าน
ต่างๆ ดังนั้นจึงได้กําหนดเปูาประสงค์ของการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 
  1. วิสัยทัศน์การจัดการศึกษาท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้มีคุณลักษณะ วิถีชีวิต 
และการจัดการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ 

 2. วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของท้องถิ่นเพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับ การส่งเสริม
พัฒนาการและเตรียมความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติป๎ญญาและลักษณะนิสัยให้
เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เต็มศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และมีความ
พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 

 3. ภารกิจการจัดการศึกษาของท้องถิ่นจัดเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัยตามแนว
ประสบการณ์ระดับก่อนประถมศึกษาเพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติป๎ญญา เต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาระดับขั้น
พ้ืนฐาน (กรมการปกครอง, 2542, หน้า 8 - 9) 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ) เป็นการจัดการศึกษาโดย
ดําเนินการในลักษณะการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติป๎ญญา ตามวัยและความสามารถของเด็กปฐมวัยแต่ละ
บุคคล 
 จุดหมาย 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ) มุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ และจิตใจ ด้านสังคมและด้านสติป๎ญญาที่เหมาะสมกับวัยซึ่งถือเป็นมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ 

 1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัย 
  2. มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
  3. ช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
  4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
  5. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
  6. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และรักการออกกําลังกาย   
  7. ร่างกายแข็งแรงมีการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
  8. สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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 ส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิป๎ญญาท้องถิ่นเพ่ือ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และสอดคล้องวิถีชีวิตในท้องถิ่น สังคมมีความสุขส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เทศบาลตําบลบ้านกลาง โดยมีนักวิชาการศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้านทางการศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัยเสนอการแนะแนว การวัดผลประเมินการศึกษา 
การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่างๆการพัฒนาตําราเรียน การวางแผนการศึกษา ตลอดจน
เสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ สํารวจ เก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติการศึกษา วิเคราะห์ผลงานการดําเนินการทางการศึกษา เพ่ือ
ประกอบการพิจารณากําหนดดังนี้ 

 1. ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 2. มีความสามารถในการคิดและแก้ป๎ญหาได้เหมาะสมกับวัย 
 3. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 4. มีเจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 

 สรุปได้ว่าหลักในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาจะต้องมีการสร้างหลักสูตรที่
เหมาะสมกับพัฒนาเด็กในทุกด้านทั้งทางร่างกายอารมณ์-จิตใจสังคมและสติป๎ญญาจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กให้เด็กได้อยู่ในที่ที่สะอาดปลอดภัยอากาศสดชื่นผ่อนคลายไม่เครียดมี
โอกาสออกกําลังกายและพักผ่อนมีสื่อวัสดุอุปกรณ์มีของเล่นที่หลากหลายจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กโดยครูจะเป็นผู้สนับสนุนและเรียนรู้ร่วมกับเด็กประเมินพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของเด็กครูจะต้องสังเกตและประเมินทั้งการสอนของตนและพัฒนาการการเรียนรู้ของ
เด็กมีความสัมพันธ์กับครอบครัวของเด็กชุมชนจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทําความเข้าใจ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กตามที่มีการกระจายอํานาจสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือความเป็นเอกภาพและเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีทิศทาง
ไปสู่เปูาหมายเดียวกันจึงจําเป็นต้องมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ขึ้น 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548)จากอุดมการณ์และ
หลักการจัดการศึกษาที่ว่าการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนโดยรัฐต้องจัด
ให้มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะที่เป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองของโลกเพ่ือเป็นรากฐานที่พอเพียงสําหรับการใฝุรู้ใฝุเรียนตลอดชีวิตรวมทั้ง
เพ่ือการพัฒนาหน้าที่การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัวและเพ่ือสร้างรากฐาน
ที่แข็งแกร่งสําหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ในอนาคตกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาในวันที่ 15พฤศจิกายน 2548 โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
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 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  ตัวบ่งช้ี 
   1. มีวินัยมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่
ตนนับถือ 

  2. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  3. มีความกตัญํูกตเวที 
  4. มีเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
  5. ประหยัดรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
  6. ภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่าภูมิป๎ญญาไทยนิยมไทยและดํารงไว้ซึ่ง

ความเป็นไทย 
  มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  ตัวบ่งช้ี 
   1. รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
   2. เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางานรักการทํางานสามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 ตัวบ่งช้ี 
   1. มีทักษะในการจัดการและทํางานให้สําเร็จ 
   2. เพียรพยายามขยันอดทนละเอียดรอบคอบในการทํางาน 
   3. ทํางานอย่างมีความสุขพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 

                   4. ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
   5. มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
  มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์มี
วิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 
  ตัวบ่งช้ี 
   1. สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดคิดอย่างเป็นระบบ
และมีการคิดแบบองค์รวม 
   2. สามารถคาดการณ์กําหนดเปูาหมายและแนวทางการตัดสินใจได้ 
   3. ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแก้ไขป๎ญหาอย่างมีสติ 



55 
 
 

   4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการ 
  มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร 
  ตัวบ่งช้ี 
   1. มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
   2. มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
   3.สามารถสื่อความคิดผ่านการพูดเขียนหรือนําเสนอด้วยวิธีต่างๆ 
   4. สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
   5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
  มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ตัวบ่งช้ี 
   1.มีนิสัยรักการอ่านการเขียนและการฟ๎งรู้จักตั้งคําถามเพ่ือหาเหตุผล 
   2. สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัวใช้ห้องสมุดแหล่งความรู้และ
สื่อต่างๆได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
   3. มีวิธีการเรียนรู้ของตนเองเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้สนุกกับการเรียนรู้และ
ชอบมาโรงเรียน 
  มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
  ตัวบ่งช้ี 
   1. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
   2. มีน้ําหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
   3.ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรงโรคภัยอุบัติเหตุและป๎ญหาทางเพศ 
   4. มีความม่ันใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น 
   5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครูและผู้อื่น 
  มาตรฐานที่ 8 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรีและกีฬา 
  ตัวบ่งช้ี 
   1. ชื่นชมร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านศิลปะ 
   2.ชื่นชมร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านดนตรี/นาฏศิลป์ 
   3.ชื่นชมร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ 
 มาตรฐานด้านการมาตรฐานด้านการเรียนการสอนเรียนการสอน 
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 มาตรฐานที่ 9 ครูมีคุณธรรมจริยธรรมมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูพอเพียง 
  ตัวบ่งช้ี 
   1. มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
   2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนชุมชนและชุมชน 
   3. มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
   4. มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆรับฟ๎งความคิดเห็นใจกว้าง
และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
   5. จบการศกึษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
   6. สอนตรงตามวิชาเอก-โทหรือตรงตามความถนัด 
   7.มีจํานวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน) 
  มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  ตัวบ่งช้ี 
   1. มีความรู้ความเข้าใจเปูาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
   2. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   3. มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
   4. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและ
ผู้เรียน 
   5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัด
ให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน 
   6. มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
   7. มีการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและนําผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน 
 มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
  มาตรฐานที่ 11 ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมมีภาวะผู้นําและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งช้ี 
   1. มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
   2. มีความคิดริเริ่มมีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นําทางวิชาการ 
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   3. มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 
  4. มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างระบบการบริหารงานและ
พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร 
  ตัวบ่งช้ี 
   1. มีการจัดองค์กรโครงสร้างและระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูง
และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
   2. มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อการใช้
งาน 
   3. มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
   4.มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   5. ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนา
ผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
  ตัวบ่งช้ี 
   1. มีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
   2. มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม 
   3. มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
   4. มีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
   5. มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 
  มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ 
  ตัวบ่งช้ี 
   1. มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
   2. มีรายวิชากิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 
   3. มีการส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัด
และความสามารถของผู้เรียน 
   4. มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์การ
เรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   5. มีการจัดระบบการบันทึกการรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน 
   6. มีระบบการนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม่ําเสมอ 
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   7. มีการนําแหล่งเรียนรู้และภูมิป๎ญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 
  มาตรฐานที่15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย 
  ตัวบ่งช้ี 
   1. มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็งและทั่วถึง 
   2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
   3. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความ
ถนัดของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
   4. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม 
   5. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์และกีฬา/
นันทนาการ 
   6. มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิป๎ญญา
ไทย 
   7. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
  มาตรฐานที่16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
  ตัวบ่งช้ี 
   1. สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
   2. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
   3. มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
   4. มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องสมุดพ้ืนที่สีเขียวและสิ่งอํานวยความ
สะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
   5. มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ 
  มาตรฐานที่17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิป๎ญญาใน
ท้องถิ่น 
  ตัวบ่งช้ี 
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   1. มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิป๎ญญาใน
ท้องถิ่น 
   2. สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ภูมิป๎ญญาและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดทําหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่18 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้านองค์กรทางศาสนาสถาบัน
ทางวิชาการและองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 
  ตัวบ่งช้ี 
   1. เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน 
   2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 จะเห็นได้ว่ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548) แบ่งเป็น 4 
ด้าน 18 มาตรฐานและมีทั้งหมด 85 ตัวบ่งชี้ซึ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจะต้องมุ่งจัด
การศึกษาให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าวโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการและ
หลักการทฤษฎีที่หลากหลายนํามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้การจัดการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่
มาตรฐานการศึกษาที่ตั้งไว้ในที่สุด 
 การควบคุมคุณภาพการศึกษา 

เป็นการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพประกอบด้วย 
1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการกําหนดมาตรฐานการศึกษา

ระดับชาติเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติและจัดทําข้อมูลพื้นฐานการศึกษาไว้เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป 
 2. การพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานโดยกระทรวงศึกษาธิการเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
จัดทําแผนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานที่กําหนดไว้โดยการ
จัดทําธรรมนูญสถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําปีมีระบบสารสนเทศข้อมูลคุณภาพมีการบริหาร
คุณภาพด้านการพัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนรู้การพัฒนาครูและบุคลากรการแนะแนวการจัดการเรียน
การสอนการวัดผลประเมินผลและด้านทรัพยากรทั้งนี้เน้นระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามแผน
ติดตามกํากับการดําเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 3. แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นระยะ3ปี (พ.ศ. 2549-2551) 

เพ่ือให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาล มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และจุดมุ่งหมายการพัฒนาตามเจตนารมณ์ของท้องถิ่นและแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548-2551 ด้านการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาแห่งชาติ 
พ.ศ.2545-2559 และมาตรฐานการศึกษาของชาติจึง ได้จัดทําแผนการศึกษาท้องถิ่นระยะ 3ปี 
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(พ.ศ.2549-2551) เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาของเทศบาลแต่ละประเภทในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ดังนี้ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,2549, หน้า 12-13) 
 4. วิสัยทัศน์ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
จัดการศึกษาทุกระบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคนในท้องถิ่นให้มีคุณลักษณะที่สามารถ
บูรณาการวิถีชีวิตให้อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และมีความสุขที่ยั่งยืนสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 5. พันธกิจ  เนื่องจากการจัดการศึกษาท้องถิ่น มีขอบเขตและภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับ   การ
จัดการศึกษา การสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ  เพ่ือสร้างการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและสร้างความเข้มแข็งทางสังคมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นในช่วงระยะเวลา 3ปีข้างหน้าต่อไปนี้
จึงได้บูรณาการและกําหนดพันธกิจการดําเนินการ เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาข้างต้นตาม
กลุ่มเปูาหมาย แผนการจัดสรรงบประมาณ และประเภทลักษณะของภารกิจที่ต้องดําเนินการใน
ช่วงเวลาดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจการจัดการศึกษา พ.ศ.2557-2559 องค์การ
บริการส่วนตําบลจะดูแลเรื่องการศึกษาของเด็กนักเรียนในสถานศึกษาแล้ว หน้าที่ของส่วนกลางศึกษา 
เทศบาลตําบลบ้านกลางจะต้องส่งเสริมประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมโดยการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้
แพร่หลาย เทศบาลตําบลบ้านกลางต้องส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยการจัดตั้ง
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลเยาวชน สนามกีฬาหรือลานกีฬา เพ่ือเป็นโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลก
ลางการทํากิจกรรมของเด็กและเยาวชนเพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะและหลีกเลี่ยงยาเสพ
ติด เทศบาลตําบลบ้านกลางต้องประสานการจัดการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญและสายอาชีพส่งเสริมการ
จัดการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชน ส่งเสริมการจัดห้องสมุดที่อ่านหนังสือพิมพ์
หรโืรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลแก่ประชาชน  และนอกจากนี้งานบริหารทั่วไป
ที่เทศบาลตําบลบ้านกลางต้องบริหารงานธุรการการบริหารจัดการบํารุงรักษาอาคารสถานที่ บริหาร
บุคคลและจัดทําทะเบียนประวัติบุคลากรและควบคุมงบประมาณและจัดทําบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
ค่าจ้าง ดําเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงินและจัดทําบัญชีทะเบียนพัสดุศึกษาและออกข้อบัญญัติ 
ระเบียบ ประกาศ  คําสั่ง ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

อาจสรุปได้ว่า  ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นส่าวนหึ่งของเทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ สอดคล้องความเหมาะสมของเด็ก และ 
เยาวชน ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี เทศบาลตําบลบ้านกลาง มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนา
ตําบลในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และทําหน้าที่อ่ืนๆตามที่ราชการมอบหมายและจาการที่
รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ เทศบาล พ.ศ.2542 
ออกมาบังคับใช้ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2542 ส่งผลให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
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รูปแบบมีอํานาจในการจัดการศึกษาได้ทุกระดับ ซึ่งองค์การบริการส่วนตําบลเป็นหน่วยราชการหนึ่งที่
อยู่ในเทศบาล และต้องรับภาระนโยบายและแผนงานและแนวทางปฏิบัติในการัดการศึกษาและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ด้านการศึกษาปฐมวัยเทศบาลตําบลบ้านกลางได้รับถ่ายโอน จึงมีอํานาจ
หน้าที่ในการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการพัฒนาเด็กวัย 3-6 ปี และกํากับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนการศึกษา ทําหน้าที่ควบคุมดูแลและสนับสนุน
การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอุดหนุนกิจกรรมในด้านต่างๆของสถานศึกษา รวมทั้ง
อาหารเสริม(นม) อาหารกลางวันรวมถึงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษาและสร้าง
ความสําพันธ์กับชุมชน ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากการถ่ายโอนการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้กําหนดจึงทําให้ เทศบาลตําบลบ้านกลางต้องรับ
ภาระหน้าที่เพ่ิมข้ึน คือ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ได้รับการถ่ายโอน 
รูปแบบการส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยของเทศบาล 
มี 3 รูปแบบคือ 

รูปแบบที่1 เป็นรูปแบบที่เหมาะกับเทศบาลที่มีความพร้อมมากในการจัดการของศึกษา
ปฐมวัย ทั้งด้านอาคารสถานที่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุและการจัดการโดยโรงเรียนบ้านกลางวิทยา
นุกูลศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัด/อําเภอฯลฯ 

รูปแบบที่ 2 เป็นรูปแบบที่เหมาะกับเทศบาลที่มีความพร้อมระดับปานกลางในการจัดการ
ของศึกษาปฐมวัย เทศบาลรับผิดชอบร่วมกับโรงเรียน จ้างครูพ่ีเลี้ยง วัสดุการศึกษา สื่อต่างๆ นม 
อาหารกลางวันฯลฯ 

รูปแบบที่ 3 เป็นรูปแบบที่เหมาะกับเทศบาลที่มีความพร้อมน้อยช่วยองค์กรอ่ืนได้ไม่มากนัก 
ให้โรงเรียนรับผิดชอบเป็นส่วนใหญ่ เทศบาลรับผดชอบบางส่วน เช่น จ้างครูพ่ีเลี้ยง หรือค่าวัสดุ/
อุปกรณ์ ฯลฯ เพ่ือให้เทศบาลตําบลบ้านกลางสามารถดําเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กําหนดวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาในองค์กรบริการส่วน
ตําบลระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2545-2559 ) รวม7ประการดังนี้ 

 1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สติป๎ญญา ให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 2. เพ่ือให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ครบตามหลักสูตรอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

 3. เพ่ือพัฒนาการดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเทศบาลให้มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ บรรลุเปูาหมาย วัตถุประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐกําหนดและตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
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 4. เพ่ือให้การจัดการศึกษาของท้องถิ่น ดําเนินดําเนินการตามความต้องการและ
คํานึงถึงการมีส่วนร่วม การสนับสนุนของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และประชาชนในท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาทุกระดับตามศักยภาพ
และความสามารถของท้องถิ่น 

 5. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้ฝึกฝนและออกกําลังกาย
เพ่ือพัฒนาให้เป็นคนที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก 
เยาวชนไปในทางที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 6.  เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ขาดโอกาส ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพลภาพ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการประกอบอาชีพ
ให้มีงานทําไม่เป็นภาระของสังคม 

 7. เพ่ือบํารุงศาสนา รักษาศิลปะวัฒนวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่นมีความภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

อาจสรุปได้ว่า โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลบ้านกลาง 
ควรดําเนินการจัดการศึกษาตามศักยภาพและความพร้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนให้เกิดความเรียนรู้ได้มากที่สุด 
 
2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยในประเทศ 
 สาวิตรี  พังงา (2550) ศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลปราโมชพัฒนา ด้านการจัดสภาพแวดล้อม พบว่า ผู้ปกครองมีความคาดหวังในเรื่องลักษณะ
การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ปกครองมี
ความคาดหวังในเรื่องลักษณะการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเฉลี่ยสูงสุด คืออาคารเรียนมีความ
มั่นคงแข็งแรง  และมีห้องเรียนสะอาดถูกสุขลักษณะ  มีแสงสว่างเพียงพอ  และมีอากาศถ่ายเทได้
สะดวก  มีเครื่องเล่นทั้งในร่มและกลางแจ้ง  และมีสนามเด็กเล่นที่กว้างขวางตามลําดับ  ลักษณะการ
จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน การวิจัยครั้งนี้พบว่า  ผู้ปกครองมีความคาดหวังว่าเครื่องเล่น
สนามควรจัดไว้ในที่ที่เหมาะสมและเป็นสัดส่วน  และเครื่องเล่นสนามควรจัดให้เพียงพอ ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เฉลี่ยสูงสุดคือ การแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองรับทราบ
อย่างสม่ําเสมอ การจัดแสดงผลงานให้ผู้ปกครองได้ชื่นชม และผู้บริหารรับฟ๎งความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองตามลําดับ ด้านการประเมินผล พบว่า ผู้ปกครองมีความคาดหวังเฉลี่ยสูงสุดคือ การสังเกต 
การใช้แฟูมสะสมงานและการทดสอบด้วยแบบทดสอบ 
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    เฉิดโฉม บุณยะโหตระ (2550, หน้า 41) ได้วิจัยเรื่อง ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อ การ
จัดการศึกษาของโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร พบว่า 1) ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกันมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาใน
ระดับก่อนประถมศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกันและเมื่อทดสอบรายด้าน พบว่า ความคาดหวังด้าน
การจัดสภาพแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ส่วนความคาดหวังด้านอ่ืน ๆ ไม่
แตกต่างกัน 2) ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกันมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษา ในระดับก่อน
ประถมศึกษา ศึกษาในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อ
ทดสอบรายด้าน พบว่า ด้านการจัดประสบการณ์และการเรียนการสอน และด้านสื่อ การเรียนการ
สอนแตกต่าง กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 4) ผู้ปกครองที่มี
อาชีพแตกต่างกันมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ในภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อทดสอบรายด้าน พบว่า ด้านการจัดประสบการณ์
และการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านครูผู้สอนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 5) ผู้ปกครองที่มีรายได้ ต่อเดือนต่างกัน มีความคาดหวังต่อ
การจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เมื่อทดสอบรายได้ พบว่า ด้านครูผู้สอนและ ด้านสื่อการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนความคาดหวัง ด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 
 มณฑิกา สุจริตกุล (2550) ศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนระดับก่อนประถมศึกษา ในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ปกครองคาดหวังให้
นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สติป๎ญญาละสังคมด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของครูพ่ี
เลี้ยง คาดหวังให้อาคารสถานที่สวยงาม สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและบริการอ่ืนๆคาดหวังให้ปฏิสัมพันธ์กับครูแบบแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน และต้องการ
ให้โรงเรียนจัดบริการรับ-ส่ง 
  นิยม  วรปัญญา (2550) ได้ศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนนารายณ์วิทยา  อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  พบว่า  
ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คาดหวังต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนนารายณ์
วิทยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับ
ดังนี้คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการหรือการเรียนการสอน  ด้านกิจกรรมนักเรียน  ด้าน
บุคลากร ด้านธุรการและการเงิน และด้านความสัมพันธ์ชุมชน ตามล าดับ ผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มีการรับรู้และมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนนารายณ์
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วิทยามากที่สุด คือ การได้รับผลการเรียนของนักเรียน รองลงมา คือ การได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน
ของโรงเรียนและติดต่อสื่อสัมพันธ์กับโรงเรียนตามล าดับ 
          พระสมุห์วินัย บุตรทิพย์ (2550, หน้า 60) ได้ทําการศึกษา “ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อ
การจัดการเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในจังหวัดกระบี่” พบว่า ผู้ปกครอง
เด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในจังหวัดกระบี่ มีความคาดหวังต่อการจัดการอบรม
เลี้ยงดูของศูนย์อบรมในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ คือ มีความคาดหวังที่ในที่จะให้ศูนย์อบรมเลี้ยงดูและ
การให้การศึกษาแก่เด็กทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติป๎ญญาตามวัยเป็นการ
จัดการด้านการเรียนการสอน เพ่ือให้เด็กมีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์และคุณลักษณะตามวัย ระดับ
ก่อนวัยเรียนมีสุขภาพที่ดี เจริญเติบโตตามวัย และมีพฤติกรรมอนามัยที่เหมาะสม ใช้กล้ามเนื้อใหญ่
กล้ามเล็กได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน มีความร่าเริง แจ่มใส มีความสุข และความรู้สึก
ที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ เมื่อแยกเป็น
แต่ละงานปรากฏว่า งานที่ผู้ปกครองคาดหวังให้ศูนย์อบรมจัด การอบรมเลี้ยงดูมาก คือ งานด้าน
พัฒนาตนเอง งานด้านคุณธรรมจริยธรรม งานด้านมนุษย์สัมพันธ์ งานด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
กิจกรรมเสริมประสบการณ์สื่อสารได้เหมาะสมกับวัยเป็น การพัฒนาเด็กโดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู
และให้การศึกษา 
 ไพรัตน์ อยู่สมบูรณ์ (2551, หน้า49) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่มี
ต่อการจัดการศึกษาระดับอนุบาลศึกษาของโรงเรียนวัดมงคลวราราม สังกัดสํานักงานเขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับอนุบาลศึกษาโรงเรียน
วัดมงคลวราราม สังกัดสํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ของครัวเรือนและอาชีพที่ต่างกัน จะมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาระดับ
อนุบาลศึกษาแตกต่างกันสอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และผู้ปกครองที่มีความคาดหวัง ต่อการจัด
การศึกษาระดับอนุบาลศึกษาของโรงเรียนในด้านต่างๆ ตามลําดับผลการศึกษา ดังนี้ 1. ด้านการจัด
สภาพแวดล้อม  2. ด้านครูผู้สอน 3. ด้านการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียน การสอน 4. ด้าน
การประเมินผล  5. ด้านการอํานวยความสะดวกและบริการอ่ืนๆ และ 6. ด้านสื่อ การเรียนการสอน 
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 ป๎ทมา  คุงสือพงษ์พันธ์  (2551) ได้ศึกษาความคาดหวังต่อการบริหารงานโรงเรียน  

ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพงศ์สิริวิทยา จังหวัดชลบุรี  พบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองอยู่ใน

ระดับมากด้านการบริหารงานอาคารที่อยู่ในอันดับมากเป็นอันดับ 1 และความคาดหวังของผู้ปกครอง

นักเรียนที่มีอาชีพต่างกัน ไม่ต่างกัน 

 วัชราภรณ์  พยัคฆ์เมธี (2551) ศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับลักษณะที่พึง

ประสงค์ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ปกครองที่มี

รายได้ของครอบครัว/เดือน ต่างมีความต้องการเกี่ยวกับลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการจัดการศึกษา

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

           ธนกร ระวังสัจ (2551) ได้ทําการศึกษา “ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อ การจัดการ
ศึกษาระดับปฐมวัยหลักสูตรภาษาอังกฤษในโรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์ ตําบลไทรม้า อําเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี” พบว่า 1) ความคาดหวังหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยหลักสูตรภาษาอังกฤษในโรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์ ตําบลไทรม้า อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี ภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับรายด้านดังนี้ ด้านบุคลากร ด้าน
หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านค่าใช้จ่ายและบริการ 
ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง 2) ข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง
ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยหลักสูตรภาษาอังกฤษในโรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์ ตําบลไทรม้า 
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีดังนี้ 2.1) ต้องการครูที่มีความรู้ ความสามา รถ ประสบการณ์
ในการเรียนการสอนและมีความรู้ด้านพัฒนาการเด็ก 2.2) จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพ่ือให้
นักเรียนเกิดพัฒนาการที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2.3) มีสื่อที่ทันสมัยและเหมาะสมกับวัย 2.4) 
ต้องการให้มีอาคารสถานที่สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงาม 2.5) ต้องการให้ครูและผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
   โพธิญาณ ก้านจักร (2552, หน้า 53) ได้ทําการศึกษา “ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อ
การบริการศึกษาของโรงเรียนบ้านปะคําดง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์” ในด้านการบริหารวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลการบริหารทั่วไป เพ่ือเปรียบเทียบ ความคาดหวังของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารศึกษา พบว่า 1) ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับคาดหวังมาก โดยเรียงลําดับ คือ การบริหารงานทั่วไป การบริหารบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การบริหารวิชาการ 2) เปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มี ต่อการ
บริหารการศึกษา โดยจําแนกตามเพศ โดยภาพรวมมีความคาดหวังไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ด้านการบริหารวิชาการมีความคาดหวังที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 
3) เปรียบเทียบความคาดหวังที่ผู้ปกครองมีต่อการบริหารการศึกษา โดยจําแนกตามอายุ โดยภาพรวม
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และรายด้าน มีความคาดหวังไม่แตกต่างกัน 4) เปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการ
บริหารการศึกษา โดยจําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านมีความคาดหวังไม่แตกต่าง
กัน 5) เปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษา โดยจําแนกตามอาชีพ 
โดยภาพรวมและรายด้านมีความคาดหวังไม่แตกต่างกัน 6) เปรียบเทียบ ความคาดหวังของผู้ปกครอง
ที่มีต่อการบริหารการศึกษา โดยจําแนกตามรายได้ โดยภาพรวมและ รายด้าน มีความคาดหวังไม่
แตกต่างกัน 
 พรรณี  สําโรงรักษ์  (2552) ได้ศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการปฏิบัติงานฝุาย
ปกครอง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคาดหวังมาก
ที่สุด ภูมิหลังผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศ การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจชั้นของนักเรียน และเพศ
นักเรียนแตกต่างกัน มีความหวังต่อการปฏิบัติงานฝุายปกครองไม่แตกต่างกัน สําหรับอายุของ
ผู้ปกครองนักเรียนแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานฝุายปกครองแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สุวิทย์ ศรีฉาย (2552, หน้า 58) ได้ทําการศึกษา “สภาพความคาดหวังและเปรียบเทียบ 
เกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียน
เอกชน อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา” พบว่า 1) สภาพทั่วไปของผู้ปกครองส่วนมากเป็นเพศหญิง 
มีอายระหว่าง 31 - 40 ปี มีการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีหรือสูงกว่าประกอบอาชีพรับจ้าง และมี
รายได้ต่ํากว่า 20,000 บาท 2) ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษาใน 5 ด้าน ทั้งในภาพรวมและแยกเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลําดับตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ด้านการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ด้านสภาพแวดล้อมของเด็กที่เอ้ือต่อการเรียน ของเด็ก ด้าน
หลักสูตร และด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูกับครอบครัวของเด็ก 3) ลําดับความคาดหวัง ของ
ผู้ปกครองนักเรียนทั่งในภาพรวมของผู้ปกครองนักเรียน และจําแนกตามขนาดของโรงเรียนระดับ
การศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน และรายได้ของครอบครัวนักเรียนสอดคล้องกัน โดยความคาดหวัง 
ในลําดับแรกของแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร คือเรื่องการจัดหลักสูตรที่มีการจัดประสบการณ์
หลากหลาย และเหมาะสมกับวัย ด้านสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก คือ เรื่องห้องเรียน
สะอาดถูกสุขลักษณะมีแสงสว่างเพียงพอ และสามารถปรับความสว่างได้ เมื่อบรรยากาศภายนอกห้อง
มืดหรือสว่างมากเกินไป ด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็ก คือ การจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคมและสติป๎ญญาและ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างครูกับครอบครัวของเด็ก คือ เรื่องพบปะผู้ปกครองของเด็กในความดูแล ทุกคนอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เช่น ช่วงรับส่งเด็ก 4) เปรียบเทียบคามคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโดยจําแนกทั่ง
ทางด้านขนาดของโรงเรียน ระดับการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน และรายได้ของครอบครัวนักเรียน 
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พบว่า ทั้งในภาพรวมทุกด้านของสภาพการจัดการศึกษา และพิจารณาแยกเป็นรายด้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 วราภรณ์ วิธานธรรม (2553) ได้ศึกษาเรื่องความคาดหวังต่อแนวทางการจัดประสบการณ์

อนุบาลศึกษาของผู้ปกครองเด็กวัยก่อนเรียนของโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า ความคาดหวังต่อแนวทางการจัดประสบการณ์อนุบาลศึกษาของผู้ปกครอง

เด็กวัยก่อนเรียน โรงเรียนอนุบาลอยู่ในระดับความคาดหวังสูงมาก 

 ชัยพร สกุลพนารักษ์ (2554) ศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน เขตบางแค กรุงเทพมหานคร พบว่าความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อ

การจัดการศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน 

 อมลวรรณ  วีระธรรมโม (2554, หน้า 66) ได้วิจัยเรื่อง สภาพป๎จจุบันและความคาดหวังของ
ผู้ปกครองต่อครูปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เขตเทศบาลนครสงขลา จากการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องสรุปว่า 1) สภาพป๎จจุบันในการปฏิบัติงานของครูปฐมวัยตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผู้ปกครองมีความคาดหวังต่อครูปฐมวัย โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ผู้ปกครองที่มีอายุ อาชีพ รายได้ จํานวนบุตรและประสบการณ์
การนําบุตรมาเลี้ยงที่ศูนย์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพป๎จจุบันของครูปฐมวัย โดยภาพรวมด้านการ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ปกครองที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพ
ป๎จจุบันของครูปฐมวัย โดยภาพรวมด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณลักษณะแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามลําดับนอกจากนั้นไม่แตกต่างกัน 4) ผู้ปกครองที่มี
การศึกษาอาชีพรายได้จํานวนบุตรและประสบการณ์การนําบุตรมาเลี้ยงที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
ต่างกัน มีความคาดหวังต่อเจ้าหน้าที่โดยภาพรวมด้านการปฏิบัติงานและ ด้านคุณลักษณะไม่แตกต่าง
กัน ส่วนผู้ปกครองที่มีอายุต่างกันมีความคาดหวังต่อครูปฐมวัย โดยภาพรวมและรายด้านการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนั้นไม่ต่างกัน 
 วันดี เกตุบุรม (2555)  ศึกษาการมีส่วนร่วมและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองในการจัด

การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน

การจัดระดับการศึกษาก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาอยู่ในระดับมาก 
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 งานวิจัยต่างประเทศ 
 Fisher (2002) อางถึงใน สุวิทย ศรีฉาย (2549, หนา 34) ไดทําการวิจัยเรื่องการสํารวจ

ทัศนคติของสมาชิกสภานิติบั ญญัติของเท็กซัส : กรณีศึกษาทัศนคติที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา       

ขั้นปฐมวัยและศูนยดูแลเด็กกอนวัยเรียนในระดับสากล ผลการวิจัย พบวา สมาชิกสภานิติบัญญัติ

ยอมรับวาการศึกษาในระดับขั้นปฐมวัยและการจัดประสบการณในศูนยดูแลเด็กกอนวัยเรียนมี

ความสําคัญตอพัฒนาการของเด็กและมีสวนทําใหโรงเรียนประสบความสําเร็จไดในที่สุด ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีความรู เกี่ยวกับงานวิจัยและประเด็นที่เกี่ยวกับการศึกษาขั้นปฐมวัยและศูนย

ดูแลเด็กกอนวัยเรียน พวกเขามีความเห็นพองกันวา ไมใชเรื่องงายเลยสําหรับผูปกครองที่อาศัยอยูใน

เท็กซัสแลวตองทํางานเพ่ือมีรายไดมาไวจายใหกับศูนยดูแลเด็กกอนวัยเรียนที่มีคุณภาพสักแหง และ

พวกเขายังมีความคิดเห็นตรงกันอีก วาเด็กๆ ในเท็กซัสสวนใหญไมไดเขาโรงเรียนอนุบาลเพ่ือเตรียม

ความพรอมสําหรับการเรียนรูมีผูตอบแบบสอบถามอีกจํานวนหนึ่งที่ระบุวารัฐควรจะจายเงินชวยเหลือ

ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยไวให้กับเด็กทุกๆ คน ที่ผูปกครองตองการใหไดเขาเรียนในชั้นอนุบาล

รัฐควรใหการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทั้งในแงการออกเปนกฎหมายดวย 

 Fugua (1985) อางถึงใน รําเพย  แดงประไพ (2550, หนา 54) ไดศึกษาถึงการปฏิสัมพันธ

และการแสดงออกถึงพฤติกรรมของเด็กนักเรียนอนุบาลในหองเรียนจะขึ้นอยู กับบรรยากาศของหอง

เรียนโดยเปรียบเทียบการทดลองจากการจัดสภาพหองเรียน2 หอง ผลการศึกษาคนพบวา หากจัด

สภาพบรรยากาศของหองเรียนแตกตางกัน เด็กที่อยูในหองเรียนก็จะมีพฤติกรรมแตกตางกันไปดวย 

กลาวคือหองที่มีบรรยากาศตึงเครียด เปนระเบียบ เด็กจะมีความรูสึกขัดแยงกันระหวางเพ่ือนในหอง

เรียน แตในขณะที่หองจัดตามรูปแบบธรรมชาติมีความรมรื่น  เด็กจะมีความสัมพันธกับเพ่ือนที่ด ี 

 จากการศึกษางานวิจัยภายในประเทศและงานวิจัยตางประเทศเกี่ยวกับความคาดหวังของ    

ผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษา พบวา ผูปกครองมีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาดานการ

บริหารงาน บริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ กิจกรรมกรรมหลักสูตร สถานที่และสิ่งแวดล อม 

ซึ่งขอมูลที่ ไดจากผูปกครองมีความสําคัญตอการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเพ่ือใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชนในทองถิน่ 

   



 
 

บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การวิจัยเรื่องการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุ
กูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ได้ด าเนินการวิจัย ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

      -  การสร้างเครื่องมือ 
     -  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยประชาชนในต าบลบ้านกลาง จ านวน 12 คือ

หมู่บ้านที่ 1 บ้านพญาผาบ มีจ านวนประชากรทั้งหมดจ านวน 600 คน หมู่บ้านที่ 2 บ้านท่าล้อ ศรีค า 
มีจ านวนประชากร ทั้งหมด 641 คน หมู่บ้านที่ 3 บ้านขี้เหล็ก มีจ านวนประชากรทั้งหมด 647 คน 
หมู่บ้านที่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย หนองเป็ด มีจ านวนประชากรทั้งหมด 817 คน หมู่บ้านที่ 5 บ้านศรีชุม มี
จ านวนประชากรทั้งหมด 835 คน หมู่บ้านที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง คอกวัว มีจ านวนประชากรทั้งหมด 1567 
คน หมู่บ้านที่ 7 บ้านร่องส้าว มีจ านวนประชากรทั้งหมด 1150 คน หมู่บ้านที่ 8 บ้านแม่ยาก มี
จ านวนประชากรทั้งหมด 1379 คน หมู่บ้านที่ 9 บ้านกลาง มีจ านวนประชากรทั้งหมด 703 คน 
หมู่บ้านที่ 10 บ้านประตูโขง มีจ านวนประชากรทั้งหมด 723 คน หมู่บ้านที่ 11 บ้านหอชัย มีจ านวน
ประชากรทั้งหมด 373 คน หมู่บ้านที่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา มีจ านวนประชากรทั้งหมด 431 คน รวม
จ านวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้านเป็นจ านวนทั้งสิ้น 9,866 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ชุมชน จ านวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านที่ 1 บ้านพญาผาบ  หมู่บ้านที่ 2 

บ้านกลาง และหมู่บ้านที่ 3 บ้านขี้เหล็ก มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 1,950 คนโดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
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ทั้งสิ้น 322 คน  โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางก าหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์

แกน แล้วน ากลุ่มตัวอย่างมาแบ่งเป็นสัดส่วนตามตารางดังต่อไปนี้ 

 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนการสร้าง
แบบสอบถามตามล าดับ ดังนี้ 

 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ศึกษาเอกสารหลักสูตรก่อนประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยแผนการ 

จัดประสบการณ์ระดับก่อนประถมศึกษา เอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การด าเนินงาน
ของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล คู่มือโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ศึกษาวัตถุประสงค์และกรอบ
แนวคิดของการวิจัย 

2. ศึกษาวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัย จากมาตรฐานการด าเนินงาน 
ของโรงเรยีนบ้านกลางวิทยานุกูล 

3. ศึกษานิยามปฏิบัติการและตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
4. สร้างแบบสอบถามตามที่มีในเนื้อหาครอบคลุมตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
5. น าแบบสอบถามฉบับร่าง เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบปรับปรุง  

ความสมบูรณ์ และความถูกต้องให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา 
6. ผู้วิจัยด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง ความสมบูรณ์ของเนื้อหาแบบสอบถาม 

ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
7. น าเครื่องมือฉบับที่แก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 

จ านวน 5 ท่าน (ดังรายนามในภารผนวก ..หน้า…) เพ่ือตรวจสอบ พิจารณาความเหมาะสมกับเนื้อหา 
คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาที่ใช้ จ านวน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญ

รายชื่อ หมู่ ต าบล ประชากร สัดส่วน กลุ่มตัวอย่าง 

1) หมู่บ้านพญาผาบ 

2) หมู่บ้านขี้เหล็ก 

3) หมู่บ้านบ้านกลาง 

1 

3 

9 

บ้านกลาง 

บ้านกลาง 

บ้านกลาง 

600 

647 

703 

30.77 

33.18 

36.05 

99 

107 

116 

                               รวม                                  1,950               100 322 
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ทางด้านการบริหารการศึกษา จ านวน 3 ท่าน และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน 
1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยถือค่า
ดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ของผู้เชี่ยวชาญ( IOC) ตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ (ประภาพรรณ 
เส็งวงศ,์ 2553, หน้า 69) ปรากฏว่าค่า IOC เท่ากับ 1 (ดังภาคผนวก ค หน้า …) 

  8. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ จ านวน 30 คน แล้วน าผล
การตอบแบบสอบถาม ไปหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach)ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทดลองใช้กับประชากร โรงเรียนเทศบาลวังผาง ต าบลวังผาง อ าเภอ
เวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน จ านวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือทั้งฉบับเท่ากับ 0.79 ซึ่ง
แสดงผลเอาไว้อย่างละเอียดในภาคผนวก 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
 อายุ อาชีพ รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน หมู่บ้าน จ านวน 5 ข้อ  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน  
แบ่งเป็น 4 ตอน ตอนละ10 ข้อ ค าถาม รวมเป็น 40 ข้อค าถาม เป็นค าถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ
ของลิเคิร์ท (Likert’s 5 Rating Scales)  
  ตอนที่ 3 ข้อค าถามปลายเปิด เพ่ือสอบถามข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อการจัด 
การศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 
 
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดังต่อไปนี้ 
                 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่น ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน
กลางวิทยานุกูล เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตนเอง 
 3. ผู้วิจัยด าเนินการชี้แจงท าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษากับประชากรใน
หมู่บ้าน 3 หมู่บ้านกลุ่มตัวอย่าง 
 4. ผู้วิจัยได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบ
แบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริง 
 5. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับ 
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 6. จ าแนกแบบสอบถามโดยการคัดแยกฉบับตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามแล้ว               
น าคะแนนที่ได้จัดพิมพ์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูล 
   
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

หลังจากได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา ผู้วิจัยตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และท า
การบันทึกลงคู่มือการลงรหัสที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือประมวลผลด้วย โปรแกรมส าเร็จรูปใน การวิเคราะห์
ข้อมูล โดยเฉพาะแบบสอบถามส่วนที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ผู้วิจัยก าหนด
น้ าหนักคะแนนดังนี้ 

5    หมายถึง          มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษามากท่ีสุด  
4    หมายถึง          มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษามาก  
3    หมายถึง          มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาปานกลาง  
2    หมายถึง          มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาน้อย  
1    หมายถึง          มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาน้อยที่สุด 

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยนี้จะประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
  1. วิเคราะห์สภาพทั่วไปของประชากร จ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยใช้ ความถี่และค่าร้อยละ เสนอในรูปแบบตาราง 
  2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยหาค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation) เป็นรายด้านและโดยรวม เสนอในรูปแบบตาราง แล้วน าผลการ
วิเคราะห์ทางสถิติมาแปลผลดังนี้ (กาญจนา วัฒายุ, 2551, หน้า 112)  
 ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความคาดหวังต่อการบริหารจัดการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความคาดหวังต่อการบริหารจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก

 ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความคาดหวังต่อการบริหารจัดการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความคาดหวังต่อการบริหารจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อย

 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความคาดหวังต่อการบริหารจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) ส าหรับการเปรียบ 
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เทียบความคาดหวัง ของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมงคลชัย ต าบลท่า
ตุ้ม อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน จ าแนกตามชุมชน 3 หมู่บ้านและเม่ือพบความแตกต่างจะทดสอบราย
คู่ด้วยวิธี Scheffé 
 4.น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาสรุปและอธิปรายผล 
 



 

 

บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน 

โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการจัด

การศึกษาปฐมวัย ตามความคาดหวังของชุมชนของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล  เพ่ือเปรียบเทียบ

ความคาดหวังของชุมชน ต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล และเพ่ือศึกษา

ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล เป็นการศึกษาค้นคว้าเชิง

ปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม  ในการเก็บข้อมูลจาหมู่บ้านในต าบลบ้านกลาง จ านวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 

หมู่บ้านพญาผาบ หมู่บ้านกลาง และ หมู่บ้านขี้เหล็ก จ านวน 322 คน ได้รับแบบสอบถามกลับมา

ทั้งสิ้น 322 ชุด คิดเป็น 100 % หลังจากเก็บข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม

ส าเร็จรูปเพ่ือให้ครอบคลุมและตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยขอเสนอ

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และล าดับขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

    แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 

  S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)                                    

  n แทน จ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง (Simple Size)  

  p แทน ค่าความน่าจะเป็น  (Probability) 

  * แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

           F แทน ค่าท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ  

                                          (F-distribution)   

  SS แทน ผลบวกก าลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
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  df แทน ชั้นของความเป็นอิสระ (Degrees of  Freedom) 

  MS      แทน  ผลรวมก าลังสองเฉลี่ยของคะแนน (Mean Squares) 

                     f         แทน      ความถ่ี (frequency)ล าดับขั้นตอนการด าเนินการศึกษาค้นคว้า

ไดน้ าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี ้

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน

โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

4.3 การเปรียบเทียบความคาดหวังของชุมชนต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยจ าแนกตามหมู่บ้าน  

4.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ปัญหาส าหรับการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวัง

ของชุมชน โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 

รายละเอียด จ านวน ( n = 322) ร้อยละ (100) 

หมู่บ้าน 

         พญาผาบ 

         บ้านกลาง 

         ขี้เหล็ก 

 

99 

107 

116 

 

30.7 

33.2 

36.0 

รวม 322 100 
เพศ 

         หญิง 

         ชาย 

 

259 

63 

 

80.4 

19.6 

รวม 322 100 
อาชีพ 

         เกษตรกรรม 

         ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

         รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

         รับจ้าง 

 

14 

80 

50 

178 

 

4.3 

24.8 

15.5 

55.3 

รวม 322 100 
รายได้ต่อเดือน 

         ต่ ากว่า 5,000 บาท 

         5,000 – 10,000 บาท 

         10,001 บาทขึ้นไป 

 

30 

142 

150 

 

9.3 

44.1 

46.6 

รวม 322 100 
ระดับการศึกษาของชุมชน 

         ประถมศึกษา 

         มัธยมศึกษา 

         ปริญญาตรี 

         สูงกว่าปริญญาตรี 

 

50 

133 

109 

30 

 

15.5 

41.3 

33.9 

9.3 

รวม 322 100 
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จากตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 3 หมู่บ้าน คือหมู่บ้านบ้าน

กลางจ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 หมู่บ้านขี้เหล็ก จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 

หมู่บ้านพญาผาบ จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 3 หมู่บ้าน

จ านวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 259 คน คิด

เป็นร้อยละ 80.4 เพศชายจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6 ประกอบอาชีพรับจ้าง จ านวน 178 

คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 รายได้ของชุมชนเฉลี่ยต่อเดือนละ 10,001 บาทขึ้นไป จ านวน 150 คน คิด

เป็นร้อยละ 46.6 ระดับการศึกษาของชุมชนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 

41.3  
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4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนโรงเรียน

บ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

ตารางท่ี 4.2  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความตาม

ความหวังของชุมชน โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน โดยรวมและรายด้าน 

 

 

ข้อ 

 

ความคาดหวังของชุมชน 

ค่า 

เฉลี่ย 

(   ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ

คาดหวัง 

 

ล าดับ 

ที ่

1. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 4.05 .66 มาก 4 

2. ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4.06 .78 มาก 3 

3. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 4.15 .68 มาก 2 

4. ด้านการมสี่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน 4.25 .61 มากที่สุด 1 

รวม 4.13 .59 มาก  

 

จากตารางที่ 4.2 ความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อการจัดการการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้าน

กลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.13  (S.D. = .59)  

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าความคาดหวังของชุมชนในด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจาก

ชุมชนอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.25 (S.D. = .61) รองลงมาคือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.15 (S.D. = .68) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 

4.06 (S.D. = .78) และด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ย 4.05 (S.D. = .66) ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความ

คาดหวังของชุมชน โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ด้านบุคลากรและการ

บริหารจัดการ 

 

ข้อ 

 

ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 

ค่าเฉลี่ย 

( ) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ

ความ

คาดหวัง 

ล า 

ดับ 

ที ่

1. ผู้บริหารให้ความส าคญัด้านการศกึษา 4.06 .98 มาก 6 

2. ผู้บริหารต้องมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานและ
ตรงสายงานการบริหาร 

4.19 .93 มาก 5 

3. ครูผูส้อนมีอัตราส่วนเหมาะสมกับจ านวนเด็ก                

(ครู 1 คน ต่อจ านวนเด็ก 25 คน ) 

3.96 .90 มาก 8 

4. มีการส่งเสรมิครผูู้สอนไดร้ับการอบรม และศึกษาต่อ 3.81 1.04 มาก 10 

5. ผู้ประกอบอาหารต้องมีความรูเ้รื่องโภชนาการและไม่มี
โรคตดิต่อร้ายแรง 

4.04 .86 มาก 7 

6. ครูต้องมีวินัยในเรื่องการตรงต่อเวลาและมีมนุษยส์ัมพันธ์ใน
การปฏิบัติงาน 

4.15 .88 มาก 3 

7. ควรมีการจัดโครงสร้างการบรหิารงานบุคคลสอดคล้องกับ
ภารกิจและกรอบงาน 

4.11 .77 มาก 4 

8. ครูผูส้อนควรให้ความรู้นักเรียนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 4.19 .80 มากท่ีสุด 1 

9. โรงเรียนต้องจัดให้มีการประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการจัดการศึกษา 

4.17 .84 มากที่สุด 2 

10. ผู้บริหารควรมีการนิเทศและติดตามการด าเนินงานของ
ครูผูส้อน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

3.95 .86 มากที่สุด 9 

รวม 4.05 .65 มาก  

 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อการจัดการการศึกษาปฐมวัยโรงเรียน

บ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.05 (S.D. = .65) เมื่อพิจารณารายประเด็น ความคาดหวังสามอันดับแรกที่อยู่

ในระดับมากที่สุด คือ ครูผู้สอนควรให้ความรู้นักเรียนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย 4.19     

(S.D. = .80) รองลงมาคือ โรงเรียนต้องจัดให้มีการประเมินตนเองเพ่ือตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
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การจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.17 (S.D. = .84) และ ครูต้องมีวินัยในเรื่องการตรงต่อเวลาและมีมนุษย์

สัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 4.15 (S.D. = .88) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความ

คาดหวังของชุมชน โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ด้านอาคารสถานที่ 

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

 

ข้อ 

 

ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

 

ค่าเฉลี่ย 

( ) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ

คาดหวัง 

ล าดับ 

ที ่

1. มีอาคารสถานท่ีเหมาะสมกับการจดัการเรียนรู้ และมคีวาม

ปลอดภัยกบันักเรียน 

4.29 .80 มากที่สุด 1 

2. มีสิ่งแวดล้อมดี มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีกลิ่นเหม็น และเสียง

รบกวน 

4.06 1.00 มาก 4 

3. มีการตดิตั้งระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น ถัง

ดับเพลิง 

3.92 .99 มาก 9 

4. มีห้องน้ า ห้องส้วม ท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั และ ถูก

สุขลักษณะ 

4.00 1.04 มาก 6 

5. มีรั้วก้ันบริเวณโรงเรียนเป็นสดัส่วน 4.17 .94 มาก 3 

6. มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้และส่งเสรมิ

ประสบการณ์ของเด็ก เช่น มุมประสบการณ ์

4.05 1.00 มาก 5 

7. มีเครื่องเล่นกลางแจ้งเพียงพอกับจ านวนเด็ก 4.02 .98 มาก 7 

8.  มีการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเรยีนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ

เด็ก 

3.90 1.10 มาก 10 

9. มีวัสดุอุปกรณ์ที่ป้องกันการเกดิอุบตัิเหตภุายในโรงเรียน 3.98 1.01 มาก 8 

10. มีตู้ยาเก็บยาและเครื่องเวชภัณฑส์ าหรับปฐมพยาบาล 4.26 1.03 มากที่สุด 2 

รวม 4.06 .78 มาก  
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จากตารางที่ 4.4 พบว่าความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อการจัดการการศึกษาปฐมวัยโรงเรียน

บ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.06 (S.D. =.78) ) เมื่อพิจารณารายประเด็น ความคาดหวังสอง

อันดับแรกที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ อาคารสถานที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ และมีความ

ปลอดภัยกับนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.29 (S.D. = .80) รองลงมา มีตู้ยาเก็บยาและเครื่องเวชภัณฑ์ส าหรับ

ปฐมพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 4.26 (S.D. = 1.03) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความ

คาดหวังของชุมชน โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  ด้านวิชาการและ

กิจกรรมตามหลักสูตร 

 

ข้อ 

 

ความคาดหวังของผู้ปกครอง 

ค่าเฉลี่ย 

( ) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ

ความ

คาดหวัง 

อัน 

ดับ 

ที ่

1. ควรมีการสอนโดยใช้สื่อที่ทันสมัย 4.07 .91 มาก 9 

2. ควรมีการสอนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ

วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

4.15 .83 มาก 6 

3. ควรมีการสอนให้เด็กได้ทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง 4.12 .91 มาก 7 

4. ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต่อเนื่อง 4.06 .90 มาก 10 

5. เด็กควรได้รับการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 

เช่น การไหว้ 

4.20 .89 มาก 4 

6. ควรมีการพัฒนา นวัตกรรม การจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ และ สื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ 

4.15 1.01 มาก 5 

7. ควรมีการประสานความร่วมมือในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 

4.07 1.00 มาก 8 

8. ควรมีการประสานความร่วมมือในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 

4.23 .85 มากที่สุด 2 

9. ควรมีการจัดการศึกษาครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 

ด้านของเด็ก 

4.29 .73 มากที่สุด 1 

10. ควรมีการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง 4.23 .79 มากที่สุด 3 

รวม 4.15 .68 มาก  
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จากตารางที่ 4.5 พบว่าความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อการจัดการการศึกษาปฐมวัยโรงเรียน

บ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.15  (S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า มีความคาดหวังสาม

อันดับแรกอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ควรมีการจัดการศึกษาครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก          

มีค่าเฉลี่ย 4.29 (S.D. = 0.73) ควรมีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา

และองค์กรอ่ืน มีค่าเฉลี่ย 4.23 (S.D. = 0.86) และควรมีการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง            

มีค่าเฉลี่ย 4.23 (S.D. = 0.79) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความ

คาดหวังของชุมชน โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  ด้านการมีส่วนร่วมและ           

การสนับสนุนจากชุมชน 

 

ข้อ 

 

ความคาดหวังของผู้ปกครอง 

 

ค่าเฉลี่ย 

( ) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

 

ระดับความ

คาดหวัง 

 

อัน 

ดับ 

ที ่

1. โรงเรียนเชิญชวนให้ชุมชนมีส่วนรว่มในกิจกรรมของโรงเรียน 4.15 .78 มาก 9 

2. ควรมีการจัดประชุมชุมชน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 4.32 .79 มากที่สุด 5 

3. ควรมีการประชาสัมพันธ์การด าเนนิงานให้ประชาชนทราบ 4.28 .80 มากทีสุ่ด 6 

4. ควรมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน 4.34 .81 มากที่สุด 3 

5. ควรมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันในวันส าคญั

ต่าง ๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก 

4.38 .78 มากที่สุด 2 

6. ชุมชนควรมีส่วนในการสนับสนุนงบประมาณ  และอุปกรณ์

การเรยีนรู ้

4.39 .81 มากที่สุด 1 

7. ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการพัฒนา

โรงเรียน 

4.32 .82 มากที่สุด 4 

8. ควรมีการจัดท าโครงการเยี่ยมบ้านเด็ก 4.17 .90 มาก 8 

9. ควรมีการพาเด็กไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี 3.99 .96 มาก 10 

10. ควรมีการจัดท าเอกสารแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไวของ

โรงเรียนให้ชุมชนทราบ 

4.17 .97 มาก 7 

รวม 4.25 .61 มากที่สุด  
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จากตารางที่ 4.6  พบว่าความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อการจัดการการศึกษาปฐมวัยโรงเรียน

บ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน และการสนับสนุนจาก

ชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.25  (S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า       

มีความคาดหวังหกอันดับแรกอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ชุมชนควรมีส่วนในการสนับสนุนงบประมาณ  

และอุปกรณ์การเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.39 (S.D. = 0.81) ควรมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก มีค่าเฉลี่ย 4.38 (S.D. = 0.78) ควรมีการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.34 (S.D. = 0.81) ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นการพัฒนาโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย4.32 (S.D. = 0.82) ควรมีการจัดประชุมชุมชนอย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้ง มีค่าเฉลี่ย4.32 (S.D. = 0.79) และควรมีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานให้

ประชาชนทราบมีค่าเฉลี่ย 4.28 (S.D. = 0.80) 
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4.3 การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอ

เมือง จังหวัดล าพูน                  

ตารางที่ 4.7 การเปรียบเทียบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน โรงเรียนบ้าน
กลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน จ าแนกเป็น 3 หมู่บ้าน โดยรวมและรายด้าน 

การจัดการศึกษาปฐมวัย

ตามความคาดหวังของ

ชุมชน 

หมู่บ้านพญาผาบ หมู่บ้านกลาง หมู่บ้านขี้เหล็ก 

( ) (S.D.) ระดับ ( ) (S.D.) ระดับ ( ) (S.D.) ระดับ 

1.ด้านบุคลากรและการ

บริหารจดัการ 

4.06 .66 มาก 4.09 .60 มาก 4.00 .70 มาก 

2.ด้านอาคารสถานท่ี 

สิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัย 

4.09 .81 มาก 4.15 .64 มาก 3.95 .84 มาก 

3.ด้านวิชาการและกิจกรรม

ตามหลักสูตร 

4.16 .70 มาก 4.22 .58 มาก

ที่สุด 

4.08 .73 มาก 

4.ด้านการมสี่วนร่วมและ

การสนับสนุนจากชุมชน 

4.31 .58 มาก

ที่สุด 

4.25 .55 มาก

ที่สุด 

4.18 .68 มาก 

รวม 4.16 .61 มาก 4.18 .51 มาก 4.05 .67 มาก 

 

จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์พบว่า การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของ
ชุมชน โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า 
ประเด็น ที่มีค่าเฉลี่ยมากสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือ อันดับแรกคือ ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน
จากชุมชน หมู่บ้านพญาผาบ  มีค่าเฉลี่ย = 4.31  และ (S.D. = 0.58) รองลงมา คือ ด้านการมีส่วน
ร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน หมู่บ้านกลาง มีค่าเฉลี่ย = 4.26 และด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร หมู่บ้านกลาง มีค่าเฉลี่ย = 4.24  และ (S.D. = 0.56) เรียงตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความ
คาดหวังของชุมชน โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน จ าแนกตาม 3 หมู่บ้าน 
โดยรวมและรายด้าน 
การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวัง

ของชุมชน โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 

อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

แหล่งความ

แปรปรวน 

df SS MS F p 

1.ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ระหว่างกลุม่ 2 .426 .213 .496 .609 

ภายในกลุ่ม 319 .917 .429 

รวม 321 137.343 

2.ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัย 

ระหว่างกลุม่ 2 2.500 1.250 2.089 .125 

ภายในกลุ่ม 319 190.803 .598 

รวม 321 193.302 

3.ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ระหว่างกลุม่ 2 1.041 .521 1.141 .321 

ภายในกลุ่ม 319 145.586 .456 

รวม 321 146.627 

4.ด้านการมสี่วนร่วมและการสนับสนุนจาก

ชุมชน 

ระหว่างกลุม่ 2 .833 .416 1.112 .330 

ภายในกลุ่ม 318 119.050 .374 

รวม 320 119.882 

รวม 

 

*p < .05 

ระหว่างกลุม่ 2 .978 .489 1.418 .244 

ภายในกลุ่ม 318 109.620 .345 

รวม 320 110.598 
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 จากตารางที่ 4.8 ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้าน
กลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน จ าแนกตาม 3 หมู่บ้าน ในต าบลบ้านกลาง พบว่า                
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (f = 1.418 , p = .244)
จึงมิได้ด าเนินการทดสอบหาความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเซฟเฟ่ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านกลาง

วิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  

ตารางที่ 4.9 ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน โรงเรียนบ้านกลาง
วิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 
ข้อความคิดเห็นด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ พญา

ผาบ 

บ้าน

กลาง 

ขี้เหล็ก ความถี่ 

(คน) 

1. จัดหาบุคลากรครูในโรงเรียนเพิ่มให้เพียงพอกับจ านวน

เด็ก 

30 94 156 280 

2. ผู้บริหารทุกฝ่ายควรมีความรู้ตรงกับสายงาน 80 50 60 190 

3. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้คร ูและเทคนิคในการดูแล

เด็กสมัยใหม่ และควรจัดส่งเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง

ต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

50 60 72 182 

4. ควรจัดหาครูชาวต่างชาติมาสอนภาษาให้กับเด็กเพ่ือก้าว

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

52 50 48 150 

5. ควรเน้นให้บุคลากรครูสอนภาษาต่างประเทศเพ่ิมเติม

เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

29 30 30 89 

6. ผู้บริหารควรเห็นความส าคัญกับการศึกษามากกว่านี้ 2 3 1 6 

7. ครูไม่ควรเปลี่ยนบ่อย จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก 1 2 2 5 

8. ควรมีการประเมินการท างานของครูเป็นประจ า 2 1 2 5 

 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของ

ชุมชน โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ในภาพรวมมีระดับ

ค่าความถีม่ากที่สุด จากประเด็นรายข้อทั้งหมด 9 ข้อ มีรายข้อที่มีข้อเสนอแนะซึ่งแตกต่างกันระหว่าง 

3 หมู่บ้านอย่างชัดเจน ได้แก่ ข้อที่ 1 จัดหาบุคลากรครูในโรงเรียนเพ่ิมเพียงพอกับจ านวนเด็กมี

ค่าความถี่ระหว่าง หมู่บ้านขี้เหล็ก จ านวน 156 คน รองลงมาคือ หมู่บ้านพญากลาง จ านวน 94 คน 

และหมู่บ้านพญาผาบ  จ านวน 30 คน  
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ตารางที่ 4.10 ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน โรงเรียน
บ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูนด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย 

ความคิดเห็นด้านอาคารสถานที่  

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

พญาผาบ บ้าน

กลาง 

ขี้เหล็ก ความถี่ 

(คน) 

1. ควรปรับปรุงด้านความสะอาดของห้องน้ าไม่ให้

ส่งกลิ่นเหม็น 

80 100 70 250 

2. ควรปรับปรุงด้านโถชักโครกของเด็กอนุบาลให้มี

ขนาดเล็กเหมาะสมกับเด็ก 

40 100 60 200 

3.ควรจัดหาเครื่องเล่นสนามให้ได้มาตรฐานและมี

ความปลอดภัยให้มาก 

3 10 37 50 

4. ควรจัดบรรยากาศของโรงเรียนด้วยต้นไม้ 

ดอกไม้ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความร่มรื่น 

60 90 40 190 

5.ควรปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งการเรียนรู้นอก

ห้องเรียน 

40 73 57 170 

6. ควรมีอุปกรณ์ดับเพลิงทุกอาคารเรียน 50 55 60 165 

7. ควรเพิ่มตู้น้ าดื่มแต่ละอาคารเพิ่มมากข้ึน 50 20 80 150 

8. ควรท าราวกั้นระเบียงให้สูง เพ่ือลดความเสี่ยงต่อ

อุบัติเหตุของเด็กชั้นอนุบาล 

20 50 20 90 

9.ควรจัดหาที่จอดรถให้เป็นระเบียบและมีความ

ปลอดภัยมากกว่าที่เป็น 

10 23 17 50 

10. ควรให้มีห้องสมุดเคลื่อนที่ตามบริเวณโรงเรียน

ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน 

15 10 15 40 
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จากตารางที่ 4.10 พบว่า ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของ

ชุมชน โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ในภาพรวมมี

ระดับค่าความถี่มากที่สุด จากประเด็นรายข้อทั้งหมด 10 ข้อ มีรายข้อที่มีข้อเสนอแนะซึ่งแตกต่างกัน

ระหว่าง 3 หมู่บ้านอย่างชัดเจน ได้แก่ ข้อที่2 ควรปรับปรุงด้านโถชักโครกของเด็กอนุบาลให้มีขนาด

เล็กเหมาะสมกับเด็ก มีค่าความถี่สูงที่สุด คือ หมู่บ้านกลาง จ านวน 100 คน รองลงมาคือหมู่บ้าน

ขี้เหล็ก จ านวน 60 คน และหมู่บ้านพญาผาบ จ านวน 40 คน ข้อที่ 3 ควรจัดหาเครื่องเล่นสนามให้ได้

มาตรฐานและมีความปลอดภัยให้มาก มีค่าความถี่ระหว่างหมู่ขี้เหล็ก จ านวน 37 คน รองลงมาคือ 

หมู่บ้านกลาง จ านวน 10 คน และหมู่บ้านพญาผาบ จ านวน 3 คน ข้อที่7  ควรเพ่ิมตู้น้ าดื่มแต่ละ

อาคารเพ่ิมมากขึ้น มีค่าความถี่ระหว่างหมู่บ้านขี้เหล็ก จ านวน 80 คน รองลงมาคือ หมู่บ้านหมู่บ้าน

พญาผาบ จ านวน 50 คน และหมู่บ้านกลาง จ านวน 20 คน 
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ตารางที่ 4.11 ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน โรงเรียนบ้าน
กลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
 

ความคิดเห็นด้านวิชาการและกิจกรรมตาม

หลักสูตร 

พญาผาบ บ้าน

กลาง 

ขี้เหล็ก ความถี่ 

(คน) 

1. จัดให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และใช้

ประโยชน์ได้จริงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

97 50 143 290 

2. การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการดีมาก 100 100 89 289 

3.ควรเพิ่มหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนด้วย

หลักสูตรอาเซียนให้กับเด็ก 

107 99 74 280 

4.การจัดการเรียนการสอนควรสอดคล้องกับท้องถิ่น

และสิ่งแวดล้อม 

79 110 86 275 

5.ควรมีการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก 31 37 89 157 

6.ควรเน้นสอนด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความ

พร้อมของเด็กเข้าสู่อาเซียน 

50 40 30 120 

7.ควรส่งเสริมให้เด็กได้ทดลองและปฏิบัติด้วยตนเอง 6 20 30 56 

8. ควรเปิดสอนพิเศษในช่วงปิดเทอมเพ่ือจะได้ไม่ให้

เด็กลืมบทเรียน 

16 14 14 34 
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จากตารางที่  4.11 พบว่า ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของ

ชุมชน โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ในภาพรวมมีระดับ

ค่าความถ่ีมากที่สุด จากประเด็นรายข้อทั้งหมด 8 ข้อ มีรายข้อที่มีข้อเสนอแนะซึ่งแตกต่างกันระหว่าง 

3 หมู่บ้านอย่างชัดเจน ได้แก่ ข้อที่1 จัดให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และใช้ประโยชน์ได้จริง

อย่างเหมาะสมและเพียงพอ มีค่าความถี่ระหว่างหมู่บ้านขี้เหล็ก จ านวน 143 คน รองลงมาคือหมู่บ้าน

พญาผาบ จ านวน 97 คน และหมู่บ้านกลาง จ านวน 97 คน ข้อที่5 ควรมีการสอนด้านคุณธรรม 

จริยธรรมให้กับเด็ก มีค่าความถี่ระหว่างหมู่บ้านขี้เหล็ก จ านวน 89 คน รองลงมาคือ หมู่บ้านกลาง 

จ านวน 37 คน และ หมู่บ้านพญาผาบ จ านวน 31 คน ข้อที่7 ควรส่งเสริมให้เด็กได้ทดลองและปฏิบัติ

ด้วยตนเอง  ค่าความถี่ระหว่างหมู่บ้านขี้เหล็ก จ านวน 30 คน รองลงคือหมู่บ้านกลาง จ านวน 20 คน 

และหมู่บ้านพญาผาบ จ านวน 6 คน  
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ตารางที่ 4.12 ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน โรงเรียน

บ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน 
ความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจาก

ชุมชน 

 

พญาผาบ บ้าน

กลาง 

ขี้เหล็ก ความถี่ 

(คน) 

1.ควรสนับสนุน และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้นอก

สถานที่ 

90 95 115 300 

2.ควรพาเด็กไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆตามหมู่บ้านเพ่ือ

อนุรักษว์ัฒนธรรมท้องถิ่น 

80 121 79 280 

3.ควรมีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานให้

ผู้ปกครองทราบ 

101 85 90 276 

4.ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนในด้านการคิด 

การวางแผน ในการพัฒนาโรงเรียน 

57 96 123 276 

5.การแจ้งกิจกรรมต่าง ๆ ควรมีการแจ้งข่าวสารที่

ชัดเจน และแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 3-5 วัน 

87 130 12 229 

6.ควรจัดโครงการเพื่อให้ผู้ปกครอง ครู เด็ก ชุมชน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต าบลบ้านกลางได้ท า 

และเรียนรู้ร่วมกัน 

89 77 44 210 

7.โรงเรียนให้ความร่วมมือและสนับสนุนกับชุมชน

เป็นอย่างดี 

30 120 50 200 

8.ควรให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการร่วมงาน

ประเพณีท้องถิ่น และวันส าคัญทางศาสนา เช่นวัน

พ่อ วันแม่ วันเด็ก 

50 50 50 150 

9.ควรมีการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 2 ครั้ง 50 2 49 101 
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จากตารางที่ 4.12 พบว่า ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของ

ชุมชน โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ในภาพรวมมีระดับ

ค่าความถ่ีมากที่สุด จากประเด็นรายข้อทั้งหมด 9 ข้อ มีรายข้อที่มีข้อเสนอแนะซึ่งแตกต่างกันระหว่าง 

3 หมู่บ้านอย่างชัดเจน ได้แก่ ข้อที่ 5 การแจ้งกิจกรรมต่าง ๆ ควรมีการแจ้งข่าวสารที่ชัดเจน และแจ้ง

ล่วงหน้า อย่างน้อย 3-5 วัน มีค่าความถี่ระหว่างหมู่บ้านขี้เหล็ก จ านวน 12 คน รองลงมาหมู่บ้าน

พญาผาบ จ านวน 87 คน และ หมู่บ้านกลาง จ านวน 130 คน ข้อที่7 โรงเรียนให้ความร่วมมือและ

สนับสนุนกับชุมชนเป็นอย่างดี มีค่าความถี่ระหว่างหมู่บ้านพญาผาบ จ านวน 30 คน รองลงมาหมู่บ้าน

ขี้เหล็ก จ านวน 50 คน และหมู่บ้านกลาง จ านวน 120 คน และในข้อที่ 9 ควรมีการประชุมผู้ปกครอง

ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ค่าความถี่ระหว่างหมู่บ้านกลาง จ านวน 2 คน รองลงมาหมู่บ้านขี้เหล็ก จ านวน 

49 คน และ หมู่บ้านพญาผาบ จ านวน 50 คน  



 
 

บทท่ี  5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน โรงเรียนบ้านกลางวิทยา
นุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความ
คาดหวังของชุมชนของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังของชุมชนต่อการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล และเพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยประชาชนในต าบล
บ้านกลาง จ านวน 12 หมู่บ้าน จ านวนทั้งหมด 9,866 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
หมู่บ้าน 3 หมู่บ้านในต าบลบ้านกลางจ านวน 322 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากตารางก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน แล้วน าขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาโดยวิธี การสุ่มแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามความคิดเห็น/ความคาดหวัง
ต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง ประกอบด้วย แบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ 
(Check - List) แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) และแบบสอบถามชนิด
ปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ (percentage) ความถี่ (frequency) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA)  โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 
  

5.1 สรุปผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นเพศหญิง จ านวน 254 คน คิด
เป็นร้อยละ 78.9 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปจ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 รายได้ของชุมชน
เฉลี่ยต่อเดือนละ 10,001 บาทขึ้นไป จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 มีระดับอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 

2. การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
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2.1 การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.13 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อันดับที่ 1 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 
4.25)  โดยเฉพาะในข้อ ชุมชนควรมีส่วนในการสนับสนุนงบประมาณ และอุปกรณ์การเรียนรู้ อยู่ใน
ระดบัมากที่สุด (  = 4.39 ) อันดับที่ 2 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (  = 4.15)  โดยเฉพาะในข้อ ควรมีการจัดการศึกษาครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(  =4.25)  อันดับที่ 3 ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย               
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.06 ) โดยเฉพาะในข้อ มีอาคารสถานที่เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัยกับนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.29) และด้านบุคลากรและ
การบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสุดท้าย อยู่ในระดับมาก (   = 4.05) โดยเฉพาะในข้อ 
ครูผู้สอนควรให้ความรู้นักเรียนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (  = 4.19 ) 
 2.2 การเปรียบเทียบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน โรงเรียนบ้าน
กลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน เมื่อจ าแนกตามหมู่บ้านในต าบลบ้านกลาง 3 หมู่บ้าน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ หมู่บ้านกลาง (   = 4.18) หมู่บ้านพญาผาบ (  = 4.16) และหมู่บ้าน
ขี้เหล็ก (  = 4.05)    มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการไม่แตกต่างกัน ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยไม่แตกต่างกัน ด้านวิชาการและ กิจกรรมตามหลักสูตรไม่แตกต่างกัน ด้านการมี
ส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชนไม่แตกต่างกัน 

3. ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน โรงเรียนบ้านกลาง
วิทยานุกูล  

3.1 ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ เรียงตามล าดับความถี่มากที่สุดคือ ควรจัดหา
บุคลากรครูในโรงเรียนเพ่ิมเพียงพอกับจ านวนเด็ก จ านวน 280 คน รองลงมาคือ ผู้บริหารทุกฝุายควร
มีความรู้ตรงกับสายงาน จ านวน 190 คน และ ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ครู และเทคนิคในการ
ดูแลเด็กสมัยใหม่ และควรจัดส่งเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง จ านวน 182 
คน ตามล าดับ 

3.2 ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เรียงตามล าดับความถี่มากที่สุดคือ 
ควรปรับปรุงด้านความสะอาดของห้องน้ าไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น จ านวน 250 คน รองลงมาคือ ควร
ปรับปรุงด้านโถชักโครกของเด็กอนุบาลให้มีขนาดเล็กเหมาะสมกับเด็ก จ านวน 200 คน และ ควรจัด
บรรยากาศของโรงเรียนด้วยต้นไม้ ดอกไม้ให้มากขึ้น เพ่ือให้เกิดความร่มรื่น จ านวน 190 คน 
ตามล าดับ 
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3.3 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร เรียงตามล าดับความถี่มากที่สุด คือ จัดให้มีสื่อ
การเรียนการสอนที่ทันสมัย และใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ จ านวน 290 คน
รองลงมาคือ การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการดีมาก จ านวน 289 คน และการจัดการเรียนการ
สอน ควรสอดคล้องกับท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมจ านวน 275 คน ตามล าดับ 

3.4 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน เรียงตามล าดับความถี่มากที่สุด คือ ควร
สนับสนุน และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้นอกสถานที่ จ านวน 300 คน รองลงมาคือ ควรพาเด็กไปร่วม
กิจกรรมต่าง ๆตามหมู่บ้านเพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  จ านวน 280 คน และ ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานให้ชุมชนทราบ จ านวน 276 คน ตามล าดับ 
 
5.3 อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมน
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ดังนี้ 
 ผลการวิจัยการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนโรงเรียนบ้านกลางวิทยา    
นุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน เมื่อพิจารณาในภาพรวม ชุมชนมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษา
ปฐมวัยมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะชุมชนของนักเรียน มีความเชื่อว่าการศึกษาระดับอนุบาล เป็น
การศึกษาที่ต้องมีการฟูมฟักให้เด็กมีพ้ืนฐานที่ดี มีความคาดหวังให้บุตรหลานมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่
ดี อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยไว้วางใจให้ดูแลบุตรหลาน และถือว่าเป็นการวางรากฐานการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น  จึงท าให้ชุมชนมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มณฑิกา สุจริตกุล (2550) ศึกษาความคาดหวังของชุมชนที่เกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนระดับก่อนประถมศึกษา ในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร พบว่า ชุมชน
คาดหวังให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาละสังคมด้านพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของครูพ่ีเลี้ยง คาดหวังให้อาคารสถานที่สวยงาม สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย         
ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและบริการอ่ืนๆคาดหวังให้ปฏิสัมพันธ์กับครูแบบแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกัน
และกัน และต้องการให้โรงเรียนจัดบริการรับ-ส่ง 
 จากผลการวิจัยนี้ ประเด็นรายด้านในภาพรวม ชุมชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด 
อยู่ 2 ด้าน คือ (1) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ และอุปกรณ์การเรียนรู้  ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะชุมชนอยู่ในอ าเภอเมือง เดินทางสะดวก ใกล้แหล่งนิคมอุตสาหกรรม อยู่ใน
การดูแลของเทศบาลบ้านกลาง มีความหนาแน่นของประชากร ดังนั้นชุมชนจึงมีความเข็มแข็งที่จะ
คอยสนับสนุนและคอยส่งเสริมส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ให้ได้รับ
การศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง  โรงเรียนจึงมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการ
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จัดการศึกษาปฐมวัย เป็นแหล่งเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ให้เยาวชนในท้องถิ่น โรงเรียนจึงจัด
กิจกรรมร่วมกับชุมชนอยู่ เสมอ ชุมชนจึงมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด  สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2540 ได้ก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ก ากับและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาความเข็มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนให้มีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของวันดี เกตุบุรม (2555) ศึกษาการมีส่วนร่วมและข้อเสนอแนะของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดระดับ
การศึกษาก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาอยู่ในระดับมาก 
 (2) ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ควรมีการจัด
การศึกษาครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะหัวใจหลักของการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัย ต้องมีการพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ซึ่งช่วยให้เด็กเกิดทักษะที่ส าคัญส าหรับการสร้างองค์ความรู้  โดยให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับ
วัสดุ สิ่งของและบุคคลต่าง ๆ รอบตัว รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อม ๆ กัน สอดคล้องกับ
มาตรฐานการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ซึ่งปรากฎอยู่ในคู่มือหลักสูตรการจัด
การศึกษาปฐมวัย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, หน้า 20-21) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของจิราภรณ์ เพชรน่าชม (2550) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของชุมชนนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1 -
2 ต่อการจัดการศึกษากรณีศึกษาโรงเรียนเพชรพินิตศึกษา อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า  
พระสมุห์วินัย บุตรทิพย์ (2550, หน้า 60) ได้ท าการศึกษา “ความคาดหวังของชุมชนต่อการจัดการ
เลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในจังหวัดกระบี่” พบว่า ชุมชนเด็กก่อนวัยเรียน
ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในจังหวัดกระบี่ มีความคาดหวังต่อการจัดการอบรมเลี้ยงดูของศูนย์
อบรมในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ คือ มีความคาดหวังที่ในที่จะให้ศูนย์อบรมเลี้ยงดูและการให้
การศึกษาแก่เด็กทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาตามวัยเป็นการจัดการ
ด้านการเรียนการสอน เพ่ือให้เด็กมีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์และคุณลักษณะตามวัย ระดับก่อนวัย
เรียนมีสุขภาพที่ดี เจริญเติบโตตามวัย และมีพฤติกรรมอนามัยที่เหมาะสม ใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเล็ก
ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน มีความร่าเริง แจ่มใส มีความสุข และความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ ประเด็นรายด้านใน
ภาพรวมที่มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก มี 2 ด้าน คือ(1) ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย โดยเฉพาะรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีอาคารที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้และ
ความปลอดภัยกับนักเรียน และมีตู้เก็บยาและเครื่องเวชภัณฑ์ส าหรับปฐมพยาบาล ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะชุมชนบ้านกลางอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ถือเป็นเขตเศรษฐกิจที่ดี จึ งมีการสนับสนุน
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งบประมาณจากเทศบาลต าบลบ้านกลางและชุมชน ในการสร้างอาคารเรียนเพ่ิมขึ้น  และมีการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าเรียน ส่งผลให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ สนองความต้องการเรียนรู้ของ
เด็ก ต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กอยู่ในสถานที่ที่สะอาด ปลอดภัย และต้องมีตู้ยาเก็บยาและตามหลัก
สาธารณสุขที่ดีควรมีเครื่องเวชภัณฑ์ไว้ในห้องพยาบาล ซึ่งตรงกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (คู่มือ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546, หน้า 5) และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสาวิตรี  พังงา (2550) 
ศึกษาความคาดหวังของชุมชนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา ด้านการจัด
สภาพแวดล้อม พบว่า ชุมชนมีความคาดหวังในเรื่องลักษณะการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ชุมชนมีความคาดหวังในเรื่องลักษณะการจัด
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเฉลี่ยสูงสุด คืออาคารเรียนมีความมั่นคงแข็งแรง และมีห้องเรียนสะอาด
ถูกสุขลักษณะ มีแสงสว่างเพียงพอ และมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีเครื่องเล่นทั้งในร่มและกลางแจ้ง 
และมีสนามเด็กเล่นที่กว้างขวางตามล าดับ  ลักษณะการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน การวิจัย
ครั้งนี้พบว่า  ชุมชนมีความคาดหวังว่าเครื่องเล่นสนามควรจัดไว้ในที่ที่เหมาะสมและเป็นสัดส่วน  และ
เครื่องเล่นสนามควรจัดให้ (2) ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ โดยเฉพาะรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ครูผู้สอนควรให้ความรู้นักเรียนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอนมี
ความรู้ ความสามารถในทักษะวิชาชีพตรงกับสายงานของตัวเอง ครูผู้สอนควรให้ความรู้นักเรียนและ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ครูผู้สอนพัฒนาความรู้ความสามารถโดยการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป และได้เข้ารับการอบรมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน าความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้มา
พัฒนาในวิชาชีพของตัวเอง โรงเรียนต้องจัดให้มีการประเมินตนเองเพ่ือตรวจสอบ และทบทวน
คุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือน าปัญหามาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น และในส่วนของผู้บริหารควรมีการนิเทศและติดตามการด าเนินงานของครูผู้สอน อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพ่ือเป็นการชี้แนะครูผู้สอนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาในด้านการสอนมากขึ้น 
ครูผู้สอนต้องมีบทบาทส าคัญ ในการสร้างความสัมพันธ์กับเด็กนักเรียน และให้การพัฒนาการเด็กให้
เหมาะสมกับวัย (มาตราฐานการด าเนินงานโรงเรียน, ม.ป.ป., หน้า 5-6) ครูผู้สอนต้องมีระดับวุฒิ
ภาวะ บุคลิกเหมาะสมทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยน เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ ตามกิจวัตรของเด็ก เพ่ือให้เด็กมีความเจริญเติบโต มีพัฒนาการทุกด้านตามวัย ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เฉิดโฉม บุณยโหตระ (2550) ที่ได้ศึกษาความคาดหวังของชุมชนต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร พบว่า ชุมชนมีความคาดหวังด้านครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก 

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน พบว่า ด้านการสนับสนุนและการสนับสนุน
จากชุมชน ซึ่งหมู่บ้านกลางมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยมากที่สุด รองลงมา คือ 
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หมู่บ้านขี้เหล็ก และสุดท้ายคือหมู่บ้านพญาผาบ ทั้งนี้เพราะหมู่บ้านกลางอยู่ใกล้กับโรงเรียนมากที่สุด
และเดินทางไปมาได้สะดวก จึงประหยัดค่าใช้จ่าย โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลเป็นโรงเรียนเทศบาล 
ถือว่าอยู่ในระบบการศึกษาของรัฐบาล เป็นโรงเรียนขนาดกลางและได้รับงบประมาณอุดหนุนหลาย
ทาง เช่น ได้จากเทศบาลอุดหนุน รัฐบาลอุดหนุนเงินรายหัว จึงท าให้ชุมชนมีความมั่นใจส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนมากทีสุ่ด ชุมชนในหมู่บ้านกลาง จึงมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยที่โรงเรียนแห่ง
นี้มากที่สุด  

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการเปรียบเทียบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนโรงเรียนบ้านกลาง

วิทยานุกูล พบว่า ความคาดหวังของการจัดการศึกษาปฐมวัย จ าแนกตาม 3 หมู่บ้าน ทั้งโดยภาพรวม
และรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่
ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ทั้ง 3 หมู่บ้านมีความคาดหวังที่ไม่แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากทั้ง 3 
หมู่บ้านเป็นสังคมที่อยู่ใกล้เคียงกัน มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เหมือนกัน ไม่ว่าจะวัฒนธรรมด้านการ
กิน การท างาน ประเพณี และวัฒนธรรมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษเหมือนกัน มีวิถีหรือบริบทของสังคม
การท างานที่อยู่ในย่านนิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน ไม่ว่าจะด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้าน
อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และด้านการมี
ส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ซึ่งอยู่ในท านองเดียวกัน ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญต่อ การ
จัดการศึกษาปฐมวัย ตอบสนองความต้องการของการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการแรกของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ 
ภายใต้บริบทสังคม-วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเข้าใจเป็นพ้ืนฐานให้เด็กพัฒนา
ตนเอง ซึ่งหากพิจารณาในทุกรายประเด็นก็สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2547, หน้า 1 - 5) ที่ระบุว่าการศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กเล็กตั้งแต่ 
3 – 5 ปี บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและ
พัฒนาการแรกของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม -วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วย
ความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคนเพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่
มนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อมลวรรณ วีระธรรมโม 
(2550) ไดวิจัยเรื่อง สภาพปจจุบันและความคาดหวังของผูปกครองตอครูปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เขตเทศบาลนครสงขลา ที่พบว่า ผูปกครองที่อยู่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กต่างกัน มีความคิดเห็น     
ตอสภาพปจจุบันของครูปฐมวัย โดยภาพรวม ดานการปฏิบัติงานและคุณลักษณะแตกตางกัน อยางไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เฉิดโฉม บุณยะโหตระ (2550) ไดวิจัย
เรื่อง ความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับกอนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบวา ผูปกครองที่มีระดับ



103 
 

การศึกษาตางกัน มีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาในระดับ กอนประถมศึกษา ในภาพรวมไม
แตกตางกัน  

ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน 
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล โดยภาพรวม ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รายข้อที่มีระดับ
ค่าความถี่มากที่สุด คือควรจัดหาบุคลากรครูในโรงเรียนเพ่ิมให้เพียงพอกับจ านวนเด็ก จ านวน 280 
คน เมื่อพิจารณาเป็นรายหมู่บ้าน หมู่บ้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ หมู่บ้านขี้เหล็กมีค่าความถี่ 
จ านวน 156 คน รองลงมาคือ หมู่บ้านกลาง มีค่าความถี่ จ านวน 94 คน และ หมู่บ้านพญาผาบ มี
ค่าความถี่ จ านวน 30 คน จากประเด็นรายข้อทั้งหมด 9 ข้อ มีรายข้อที่มีข้อเสนอแนะซึ่งแตกต่างกัน
ระหว่าง 3 หมู่บ้านอย่างชัดเจน ได้แก่ ข้อที่ 1 จัดหาบุคลากรครูในโรงเรียนเพ่ิมให้เพียงพอกับจ านวน
เด็ก มีค่าความถี่ระหว่าง หมู่บ้านขี้เหล็ก จ านวน 156 คน รองลงมาคือ หมู่บ้านพญากลาง จ านวน 94 
คน และหมู่บ้านพญาผาบ จ านวน 30 คน หมู่บ้านพญาผาบมีความคาดหวังน้อยกว่าหมู่บ้านขี้เหล็ก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ หมู่บ้านพญาผาบเป็นหมู่บ้านที่มีจ านวนประชากรไม่มาก การส่งบุตรหลานเข้า
เรียนในโรงเรียนจึงน้อยกว่าหมู่บ้านขี้เหล็ก  กรณีเช่นนี้ผู้บริหารโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลอาจจะ
บริหารจัดการในการหาแนวทางการแก้ไข เพ่ือตอบสนองความต้องการชองชุมชนโดยการวางแผน
ร่วมกับชุมชนและจัดสรรบุคลากรครูเพ่ิม  ชุมชนจึงจะมีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เรียงตามล าดับความถี่ของ
รายข้อจากมากที่สุด คือ ควรปรับปรุงด้านความสะอาดของห้องน้ าไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น จ านวน 250 
คน เมื่อพิจารณาเป็นรายหมู่บ้าน หมู่บ้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ หมู่บ้านกลาง มีค่าความถี่ 
จ านวน 100 คน รองลงมาคือ หมู่บ้านพญาผาบ มีค่าความถี่ จ านวน 80 คน และ หมู่บ้านขี้เหล็ก มี
ค่าความถ่ี จ านวน 70 คน ตามล าดับ จากประเด็นรายข้อทั้งหมด 10 ข้อ มีรายข้อที่มีข้อเสนอแนะซึ่ง
แตกต่างกันระหว่าง 3 หมู่บ้านอย่างชัดเจน ได้แก่ ข้อที่ 2 ควรปรับปรุงด้านโถชักโครกของเด็กอนุบาล
ให้มีขนาดเล็กเหมาะสมกับเด็ก มีค่าความถี่มากที่สุดในหมู่บ้านกลาง จ านวน 100 คน รองลงมาคือ
หมู่บ้านขี้เหล็ก จ านวน 60 คน และหมู่บ้านพญาผาบ จ านวน 40 คน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบริบทใน
การด ารงชีวิตของหมู่บ้านขี้เหล็กและหมู่บ้านพญาผาบ ไม่ได้ปลูกฝังเรื่องสุขอนามัย ไม่ได้ระมัดระวัง
เรื่องการรักษาความสะอาด  ข้อที่ 3 ควรจัดหาเครื่องเล่นสนามให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง 
มีค่าความถี่มากที่สุดในหมู่บ้านขี้เหล็ก จ านวน 37 คน รองลงมาคือ หมู่บ้านกลาง จ านวน 10 คน 
และหมู่บ้านพญาผาบ จ านวน 3 คน หมู่บ้านกลางกับหมู่บ้านพญาผาบ มีข้อเสนอแนะด้านนี้น้อยกว่า
หมู่บ้านขี้เหล็ก อาจเป็นเพราะว่าชุมชนใน 2 หมู่บ้านนี้มีความต้องการให้บุตรหลานมุ่งเน้นศึกษาเล่า
เรียนด้านวิขาการมากกว่าการส่งเสริมการท ากิจกรรมกลางแจ้ง ข้อที่ 7 ควรเพ่ิมตู้น้ าดื่มแต่ละอาคาร
เพ่ิมมากขึ้น มีค่าความถี่มากที่สุดในหมู่บ้านขี้เหล็ก จ านวน 80 คน รองลงมาคือ หมู่บ้านพญาผาบ 
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จ านวน 50 คน และหมู่บ้านกลาง จ านวน 20 คน ชุมชนหมู่บ้านกลางไม่เห็นความส าคัญของการเพ่ิม
ตู้น้ าดื่ม อาจเป็นเพราะผู้ปกครองได้เตรียมขวดน้ าดื่มประจ าตัวให้นักเรียนน ามาโรงเรียนทุกวัน 

ข้อเสนอแนะด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร จากประเด็นรายข้อทั้งหมด 8 ข้อ เรียง
ตามล าดับความถี่มากที่สุด คือ จัดให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และใช้ประโยชน์ได้จริงอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ จ านวน 290 คน เมื่อพิจารณาเป็นรายหมู่บ้าน หมู่บ้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ได้แก่ หมู่บ้านขี้เหล็ก มีค่าความถี่ จ านวน 143 คน รองลงมาคือ หมู่บ้านพญาผาบ มีค่าความถี่ 
จ านวน 97 คน และ หมู่บ้านกลาง มีค่าความถี่ จ านวน 50 คน ตามล าดับ ซึ่งข้อเสนอแนะมีความ
แตกต่างกันระหว่าง 3 หมู่บ้านอย่างชัดเจน โดยเฉพาะหมู่บ้านมีข้อเสนอแนะด้านนี้น้อย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะทางโรงเรียนมุ่งเน้นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิชาการมากเกินไป จึงท าให้นักเรียนเกิด
ความเครียดและกดดัน ผู้ปกครองจึงมีต้องการให้โรงเรียนเน้นกิจกรรมมากกว่ามุ่งเน้นทางวิชาการ ซึ่ง
จะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการและขั้นตอน ข้อที่5 ควรมีการสอนด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับเด็ก มีค่าความถี่สูงสุด คือหมู่บ้านขี้เหล็ก จ านวน 89 คน รองลงมาคือ หมู่บ้านกลาง 
จ านวน 37 คน และ หมู่บ้านพญาผาบ จ านวน 31 คน ทั้งนี้ 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านกลางและหมู่บ้าน
พญาผาบ มีค่าความถี่ใกล้เคียงกัน (37 และ 31) อาจเป็นเพราะชุมชน 2 หมู่บ้านผู้ปกครองยังขาด
ความตระหนักในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม โรงเรียนจึงประสบปัญหาเวลาที่จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เด็กจึงยังขาดระเบียบวินัย ไม่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่ยอมแบ่งปันของเล่นให้ผู้อ่ืน และขาด
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชนจึงไม่เห็นความส าคัญที่จะเสนอแนะด้านนี้เท่าที่ควร ข้อที่7 ควร
ส่งเสริมให้เด็กได้ทดลองและปฏิบัติด้วยตนเอง  ค่าความถี่มากที่สุด คือหมู่บ้านขี้เหล็ก จ านวน 30 คน 
รองลงมาคือหมู่บ้านกลาง จ านวน 20 คน และหมู่บ้านพญาผาบ จ านวน 6 คน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
หัวใจส าคัญของการพัฒนาเด็ก คือการเรียนรู้ผ่านการเล่น หรือผ่านการปฏิบัติ  และทดลองด้วยตนเอง 
จะท าให้เด็กเกิดความสนใจ อยากรู้ อยากเห็น และจดจ าสิ่งที่เรียนได้ดี  

ข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน รายข้อที่มีค่าความถี่สูงที่สุด คือ 
ควรสนับสนุน และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้นอกสถานที่ จ านวน 300 คน เมื่อพิจารณาเป็นรายหมู่บ้าน 
หมู่บ้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดได้แก่ หมู่บ้านขี้เหล็ก มีค่าความถี่ จ านวน 115 คน รองลงมาคือ หมู่บ้าน
กลาง มีค่าความถ่ี จ านวน 95 คน และ หมู่บ้านพญาผาบ มีค่าความถี่ จ านวน 90 คน ตามล าดับ จาก
ประเด็นรายข้อทั้งหมด 9 ข้อ มีรายข้อที่มีข้อเสนอแนะซึ่งแตกต่างกันระหว่าง 3 หมู่บ้านอย่างชัดเจน 
ได้แก่ ข้อที่ 5 การแจ้งกิจกรรมต่าง ๆ ควรมีการแจ้งข่าวสารที่ชัดเจน และแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 3-5 
วัน ค่าความถี่มากที่สุด คือ หมู่บ้านกลาง จ านวน 130 คน  รองลงมาหมู่บ้านพญาผาบ จ านวน 87 
คน และหมู่บ้านขี้เหล็ก จ านวน 12 คน หมู่บ้านขี้เหล็กมีข้อเสนอแนะน้อยกว่าหมู่บ้านกลางและ 
หมู่บ้านพญาผาบ อาจเป็นเพราะ 2 ชุมชนมีบุคลากรที่ท างานอยู่ในโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
จ านวนหลายคน ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนจึงมีการเผยแพร่ข้อมูล การประชาสัมพันธ์บอก
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ต่อได้รวดเร็วกว่าหมู่บ้านกลาง ข้อที่ 7 โรงเรียนให้ความร่วมมือและสนับสนุนกับชุมชนเป็นอย่างดี มี
ค่าความถี่สูงสุดคือ หมู่บ้านกลาง จ านวน 120 คน รองลงมาคือ หมู่บ้านขี้เหล็ก จ านวน 50 คน และ 
หมู่บ้านพญาผาบ จ านวน 30 คน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะชุมชนใน 2 หมู่บ้านดังกล่าวไม่ได้ให้ความส าคัญ
ในกิจกรรมของโรงเรียนไม่ได้มีส่วนสนับสนุน ซึ่งแตกต่างจากหมู่บ้านกลางที่เห็นความส าคัญจึงมี
ข้อเสนอแนะข้อนี้มากกว่า 2 หมู่บ้าน และในข้อที่ 9 ควรมีการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
ค่าความถี่มากที่สุด คือ หมู่บ้านพญาผาบ จ านวน 50 คน รองลงมาหมู่บ้านขี้เหล็ก จ านวน 49 คน 
และหมู่บ้านกลาง จ านวน 2 คน หมู่บ้านพญาผาบและหมู่บ้านขี้เหล็กมีข้อเสนอแนะสูงกว่าหมู่บ้าน
กลาง อาจเป็นเพราะหมู่บ้านกลางเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียนที่สุด จึงสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับ
โรงเรียนและครูได้ตลอด มีการรับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
ได้ตลอด ดังนั้นการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 2 ครั้งจึงไม่จ าเป็นมากนักส าหรับหมู่บ้านกลาง 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการวิจัยการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของการจัดการศึกษาปฐมวัยตาม
ความคาดหวังของชุมชนโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ โรงเรียนควรมีควรจัดหาบุคลากรครูใน
โรงเรียนเพ่ิมเพียงพอกับจ านวนเด็ก  
  1.2 ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โรงเรียนควรมีควรปรับปรุง
ด้านความสะอาดของห้องน้ าไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น 
  1.3 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร โรงเรียนควรจัดให้มีสื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย และใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
  1.4 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนกับชุมชน โรงเรียนควรสนับสนุน และ
ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้นอกสถานที่ 
 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
        2.1  ควรมีเปรียบเทียบอาชีพการศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวัยของชุมชนในการจัด

การศึกษาปฐมวัยโรงเรียน 
        2.2 ควรมีการศึกษาความคาดหวังของชุมชนที่มีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน

โรงเรียนเอกชนของแต่ละโรงเรียน เพ่ือทราบความคาดหวังและการปรับปรังการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรและความคาดหวังของชุมชนในโรงเรียนรัฐบาล 
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       2.3 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการศึกษาปฐมวัยกับความพึงพอใจ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน  
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครี่องมือ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 

         1. ชื่อ – นามสกุล   นางลัทธวรรณ  ใจกลาง 

ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองการศึกษา เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง  

จังหวัดล าพูน  

สถานที่ท างาน เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  

วุฒิการศึกษา  ศษ.ม. การบริการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

2. ชื่อ – นามสกุล  นายประจญ  ปัญโญใหญ่ 
ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง 

จังหวัดพูน 

สถานที่ท างาน โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง 

จังหวัดพูน 

     

         3. ชื่อ – นามสกุล   นางสิรินทร  สุทธนะ 
ต าแหน่ง   ครูช านาญการพิเศษ วิชาภาษาไทย 

สถานที่ท างาน โรงเรียนบ้านดอยค า  ต าบลทากาศ  อ าเภอแม่ทา  จังหวัดล าพูน 

     

        4. ชื่อ – นามสกุล   นางประภาพร  ตาเจริญเมือง 
ต าแหน่ง   ครชู านาญการพิเศษ สาขาการศึกษาปฐมวัย 

สถานที่ท างาน โรงเรียนบ้านดอยค า  ต าบลทากาศ  อ าเภอแม่ทา  จังหวัดล าพูน     

 

5. ชื่อ – นามสกุล  นางสาวชนาธิป  อภิวงค์งาม 

ต าแหน่ง   นักบริหารการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลต าบลบ้านธิ 

สถานที่ท างาน เทศบาลต าบลบ้านธิ   อ าเภอบ้านธิ   จังหวัดล าพูน 
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การประเมินค่าดัชนีความสอดคลอ้ง IOC (Index of objective Congruence) 
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การประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of objective Congruence) 
แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อแบบสอบถามการวิจัย 

การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

ค าชี้แจง กรุณาพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับตัวแปรแล้วท าเครื่องหมาย ( ⁄ ) ในช่อง
ผลการพิจารณา 
            หากมีข้อเสนอแนะโปรดระบุเพื่อประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

+ 1 = เมือ่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับนิยามตัวแปรที่ระบุไว้ 
   0 = เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับนิยามตัวแปรที่ระบุไว้ 
 - 1 = เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับนิยามตัวแปรที่ระบุไว้ 
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ข้อ การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน 

โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 

ผลการพิจารณาความสอดคล้อง 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

ด้านที่ 1 บุคลากรและการบริหารการจัดการ 

1 ผู้บริหารให้ความส าคัญด้านการศึกษา     

2 ผู้บริหารต้องมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานและตรงสายงาน

การบริหาร 

   

3 ควรมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับภารกิจและ

กรอบงาน 

   

4 จ านวนครูผู้สอนมีอัตราส่วนเหมาะสมกับจ านวนเด็ก (ครู 1 คน ต่อ

จ านวนเด็ก 25 คน )เป็นไปตามเกณฑ์ 

   

5 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมและให้ความรู้นักเรียนอย่างเต็มความสามารถ

และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

   

6 ครูควรปฏิบัติตนตามมาตราฐานวิชาชีพคร ู    

7 ควรมีการส่งเสริมครูผู้สอนได้รับการอบรมและศึกษาต่อ    

8 ครูผู้สอนให้ความรู้นักเรียนและพัฒนาตนเองอยู่สม่ าเสมอ    

9 โรงเรียนต้องจัดให้มีการประเมินตนเองเพ่ือตรวจสอบและทบทวน

คุณภาพการจัดการศึกษา 

   

10 ผู้บริหารควรมีการนิเทศและติดตามการด าเนินงานของครูผู้สอน 

อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
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ข้อ 

 

การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน 

ผลการพิจารณาความสอดคล้อง 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

ด้านที่ 2 อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

1 อาคารสถานที่เหมาะสมมีความปลอดภัย     

2 สิ่งแวดล้อมดี มีแสงสว่างเพียงพอไม่มีกลิ่น และเสียงรบกวน    

3 มีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่นถังดับเพลิง    

4 ห้องน้ า ห้องส้วม มีความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ    

5 มีรั้วกั้นบริเวณโรงเรียนเป็นสัดส่วน    

6 มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์

ของเด็ก เช่น มุมประสบการณ์ 

   

7 มีเครื่องเล่นกลางแจ้งเพียงพอกับจ านวนเด็ก    

8 มีการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก    

9 มีวัสดุอุปกรณ์ที่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน    

10 มีตู้ยาเก็บยาและเครื่องเวชภัณฑ์ส าหรับปฐมพยาบาล    
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ด้านที่ 3 วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

1 มีการสอนโดยใช้สื่อที่ทันสมัย     

2 มีการสอนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

   

3 มีการสอนให้เด็กได้ทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง    

4 มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต่อเนื่อง    

5 เด็กได้รับการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างสม่ าเสมอ    

6 มีการพัฒนานวัตกรรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และสื่อ
การเรียน การสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

   

7 มีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 

   

8 มีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับผู้ปกครอง
อย่างสม่ าเสมอ 

   

9 เด็กนักเรียนมาเรียนอย่างมีความสุข    

10 มีการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง    
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ข้อ 

การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน ผลการพิจารณาความสอดคล้อง 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

ด้านที่ 4 การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน 

1 โรงเรียนเชิญชวนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน     

2 มีการจัดประชุมผู้ปกครอง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง    

3 มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานให้ประชาชนทราบ    

4 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน    

5 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในวันส าคัญต่าง ๆ 
เช่น วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก 

   

6 ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนในการสนับสนุนงบประมาณ  และ
อุปกรณ์การเรียนรู้ 

   

7  ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการพัฒนาโรงเรียน    

8 มีการจัดท าโครงการเยี่ยมบ้านเด็ก    

9 มีการพาเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา    

10 มีการจัดท าเอกสารแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไวของโรงเรียนให้
ผู้ปกครองทราบ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง  การจัดการศึกษาปฐมวัย ตามความคาดหวังของชุมชน 

โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน   
...................................................................................................... .......................................... 

ค าชี้แจง 

 แบบสอบถามนี้ เป็นแบบสอบถามการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามความคาดหวังของชุมชน 

โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้ไม่มีผลกระทบต่อ

ผู้ตอบแบบสอบถาม จะน าข้อมูลไปวิเคราะห์ภาพรวมเท่านั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านในฐานชุมชน

โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการ

วางแผน และพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ขอให้ท่านอ่านค าแนะน า

ให้เข้าใจ และตอบแบบสอบถามทุกข้อ โดยไม่ต้องเขียนชื่อลงในแบบสอบถาม แบบสอบถามนี้

แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน โรงเรียนบ้าน
กลางวิทยานุกูล ในด้านวิชาการ ด้านครูผู้สอน ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ด้านการบริการ
นักเรียน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะแนวทางการจัด

การศึกษาของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 

 

 

 

 

     นางสาวณัฐพิมล  ถาวรคุณ 
    นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                     มหาวิทยาลัยเนชั่น 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง การจัดการศึกษาปฐมวัย ตามความคาดหวังของชุมชน                                          

โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน   
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าชี้แจง  กรุณาขีดเครื่องหมาย √ ลงใน            หน้าข้อความท่ีตรงกับความจริง 
 

1. เพศ 
                หญิง 
                ชาย 

 2. อาชีพ 

เกษตรกรรม 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
รับจ้าง 

 3. รายได้ต่อเดือน 

   ต่ ากว่า 5,000 บาท 

   5,000 – 10,000 บาท 

   10,000 บาทข้ึนไป 

 4. ระดับการศึกษาของชุมชน 

   ประถมศึกษา 

   มัธยมศึกษา 

   ปริญญาตร ี

   สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป 
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 5.หมู่บ้าน 

   หมู่บ้านพญาผาบ 

   หมู่บ้านบ้านกลาง 

   หมู่บ้านขี้เหล็ก      

ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามความคาดหวังของชุมชน  
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน   

ค าชี้แจง กรุณาขีดเครื่องหมาย √ ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น 

 5  หมายถึง  มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษามากที่สุด  
                 4  หมายถึง  มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษามาก  

 3  หมายถึง  มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาปานกลาง 
                2  หมายถึง  มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาน้อย 

1  หมายถึง  มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาน้อยที่สุด  
 (ตัวอย่าง) 

การจัดการศึกษาปฐมวัย ตามความคาดหวังของชุมชน  
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง  

จังหวัดล าพูน   

ระดับความคาดหวัง 
5 4 3 2 1 

1. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 
0. ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านกลางมีความรู้

ความเข้าใจในการด าเนินดา้นการศึกษา 

   
 
√ 
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จากข้อ 0 แสดงว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังของชุมชนต่อการจัดการศึกษาในระดับ     
ปานกลาง  ด้านบุคลากร และการบริการจัดการ เรื่อง ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านกลางมีความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินงานด้านการศึกษา 

 

การจัดการศึกษาปฐมวัย ตามความคาดหวังของชุมชน 

โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าพูน 

ระดับความคาดหวัง 
มาก
ที่สุด
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด
1 

ด้านที่ 1 บุคลากรและการบริหารการจัดการ 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญด้านการศึกษา      
2. ผู้บริหารต้องมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานและ
ตรงสายงานการบริหาร 

     

3. ครูผู้สอนมีอัตราส่วนเหมาะสมกับจ านวนเด็ก              
(ครู 1 คน ต่อจ านวนเด็ก 25 คน ) 

     

4. มีการส่งเสริมครูผู้สอนได้รับการอบรม และศึกษาต่อ      

5. ผู้ประกอบอาหารต้องมีความรู้เรื่องโภชนาการและไม่มี
โรคติดต่อร้ายแรง 

     

6.ครตู้องมีวินัยในเรื่องการตรงต่อเวลาและมีมนุษย์สัมพันธ์ใน
การปฏิบัติงาน 

     

7. ควรมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับ
ภารกิจและกรอบงาน 

     

8.ครูผู้สอนควรให้ความรู้นักเรียนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ      

9.โรงเรียนต้องจัดให้มีการประเมินตนเองเพ่ือตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการจัดการศึกษา 

     

10. ผู้บริหารควรมีการนิเทศและติดตามการด าเนินงานของ
ครูผู้สอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

     
 
 



123 

 

การจัดการศึกษาปฐมวัย ตามความ 
คาดหวังของชุมชน เทศบาลต าบลบ้านกลาง                      

อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

ระดับความคาดหวัง 

มาก
ที่สุด
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด
1 

ด้านที่ 2 อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย      
1. มีอาคารสถานที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ และมี
ความปลอดภัยกับนักเรียน 

     

2. มีสิ่งแวดล้อมดี มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีกลิ่นเหม็น และ
เสียงรบกวน 

     

3.มีการติดตั้งระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น ถัง
ดับเพลิง 

     

4.มีห้องน้ า ห้องส้วม ที่มีความสะอาด ปลอดภัย และ ถูก
สุขลักษณะ 

     

5. มีรั้วกั้นบริเวณโรงเรียนเป็นสัดส่วน      

6. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และส่งเสริม
ประสบการณ์ของเด็ก เช่น มุมประสบการณ์ 

     

7. มีเครื่องเล่นกลางแจ้งเพียงพอกับจ านวนเด็ก      

8. มีการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้      
ของเด็ก 

     

9. มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีป้องกันการเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน      

10.มีตู้ยาเก็บยาและเครื่องเวชภัณฑ์ส าหรับปฐมพยาบาล      

ด้านที่ 3 วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

1. ควรมีการสอนโดยใช้สื่อที่ทันสมัย      
2. ควรมีการสอนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

     

3. ควรมีการสอนให้เด็กได้ทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง      
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การจัดการศึกษาปฐมวัย ตามความ 
คาดหวังของชุมชน เทศบาลต าบลบ้านกลาง                      

อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

ระดับความคาดหวัง 
มาก
ที่สุด
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด
1 

4. ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต่อเนื่อง      

5. เด็กควรไดร้ับการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น    การไหว้      

6. ควรมีการพัฒนา นวัตกรรม การจัดประสบการณ์                     

การเรยีนรู้ และ สื่อการเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

     

7. ควรมีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา

และองค์กรอื่น 

     

8. ควรมีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา

และองค์กรอื่น 

     

9. ควรมีการจัดการศึกษาครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน        
ของเด็ก 

     

10. ควรมีการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง 
 

     

ด้านที่ 4 การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน      
1. โรงเรียนเชิญชวนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โรงเรียน 

     

2. ควรมีการจัดประชุมชุมชน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง      
3. ควรมีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานให้ประชาชนทราบ      
4. ควรมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน      
5. ควรมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในวันส าคัญ
ต่าง ๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก 

     

6. ชุมชนควรมีส่วนในการสนับสนุนงบประมาณ และอุปกรณ์
การเรียนรู้ 
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การจัดการศึกษาปฐมวัย ตามความ 
คาดหวังของชุมชน เทศบาลต าบลบ้านกลาง                      

อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

ระดับความคาดหวัง 
มาก
ที่สุด
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด
1 

7. ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการพัฒนา

โรงเรียน 

     

8. ควรมีการจัดท าโครงการเยี่ยมบ้านเด็ก      

9. ควรมีการพาเด็กไปทัศนศึกษานอกสถานที่      

10. ควรมีการจัดท าเอกสารแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไวของ

โรงเรียนให้ชุมชนทราบ 

     

1. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................................................................................... 

2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

.................................................................................... ............................................................................ 

3.  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................. ............................................................................... 

4. ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน 
............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

........................................................................ ........................................................................................ 
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ภาคผนวก ค 

การวิเคราะห่หาค่าสถติิ 
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Reliability 
 

 

Scale: ALL VARIABLES 
 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.675 10 
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Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.431 10 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 37.83 6.833 .053 .438 

a2 38.10 6.714 -.047 .503 

a3 38.47 5.706 .544 .301 

a4 38.50 6.741 -.048 .501 

a5 38.47 5.706 .544 .301 

a6 37.90 5.472 .459 .297 

a7 38.37 5.482 .169 .415 

a8 37.57 7.495 -.209 .479 

a9 38.23 6.323 .083 .441 

a10 38.47 5.706 .544 .301 
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Reliability 

 
 

[DataSet1] E:\วิจยัครูฝน บทท่ี1-3\10\ขอ้มูลดิบtry out.sav 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.507 10 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

b1 41.17 4.282 .124 .519 

b2 41.13 4.395 .205 .483 

b3 40.87 4.326 .277 .463 

b4 40.80 4.579 .172 .492 

b5 40.87 3.982 .475 .406 

b6 40.87 3.982 .475 .406 

b7 41.37 4.309 .061 .555 

b8 41.37 4.654 .092 .514 

b9 40.80 4.579 .172 .492 

b10 40.87 4.326 .277 .463 
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Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.675 10 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

c1 41.50 6.397 .452 .625 

c2 41.40 7.490 .421 .637 

c3 41.13 8.671 .025 .694 

c4 41.50 7.707 .203 .680 

c5 41.20 7.821 .339 .652 

c6 41.20 7.269 .571 .616 

c7 41.23 7.289 .542 .620 

c8 40.93 8.961 -.067 .689 

c9 41.43 7.702 .341 .651 

c10 41.57 5.564 .505 .616 
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Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.406 10 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

d1 41.20 4.717 -.093 .513 

d2 40.47 5.016 .000 .411 

d3 40.90 4.300 .221 .358 

d4 41.03 3.826 .274 .324 

d5 40.77 4.185 .322 .328 

d6 41.30 4.769 .017 .424 

d7 40.77 4.185 .322 .328 

d8 40.67 4.092 .461 .295 

d9 40.97 4.516 .071 .413 

d10 41.13 3.706 .184 .375 
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ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

suma Between Groups .426 2 .213 .496 .609 

Within Groups 136.917 319 .429   

Total 137.343 321    

sumb Between Groups 2.500 2 1.250 2.089 .125 

Within Groups 190.803 319 .598   

Total 193.302 321    

sumc Between Groups 1.041 2 .521 1.141 .321 

Within Groups 145.586 319 .456   

Total 146.627 321    

sumd Between Groups .833 2 .416 1.112 .330 

Within Groups 119.050 318 .374   

Total 119.882 320    

suml Between Groups .978 2 .489 1.418 .244 

Within Groups 109.620 318 .345   

Total 110.598 320    
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Multiple Comparisons 

Scheffe       

Depend

ent 

Variable 

(I) 

village 

(J) 

village 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

suma 1 2 -.02795 .09136 .954 -.2526 .1967 

3 .05760 .08964 .814 -.1629 .2781 

2 1 .02795 .09136 .954 -.1967 .2526 

3 .08555 .08781 .623 -.1304 .3015 

3 1 -.05760 .08964 .814 -.2781 .1629 

2 -.08555 .08781 .623 -.3015 .1304 

sumb 1 2 -.05911 .10785 .861 -.3243 .2061 

3 .14611 .10582 .387 -.1141 .4064 

2 1 .05911 .10785 .861 -.2061 .3243 

3 .20521 .10366 .143 -.0497 .4602 

3 1 -.14611 .10582 .387 -.4064 .1141 

2 -.20521 .10366 .143 -.4602 .0497 

sumc 1 2 -.05273 .09421 .855 -.2844 .1790 

3 .08263 .09244 .671 -.1447 .3100 

2 1 .05273 .09421 .855 -.1790 .2844 

3 .13536 .09055 .328 -.0873 .3581 

3 1 -.08263 .09244 .671 -.3100 .1447 

2 -.13536 .09055 .328 -.3581 .0873 

sumd 1 2 .05713 .08532 .799 -.1527 .2670 

3 .12458 .08389 .333 -.0817 .3309 

2 1 -.05713 .08532 .799 -.2670 .1527 

3 .06744 .08218 .714 -.1347 .2696 

3 1 -.12458 .08389 .333 -.3309 .0817 

2 -.06744 .08218 .714 -.2696 .1347 

suml 1 2 -.02066 .08188 .969 -.2220 .1807 

3 .10307 .08050 .441 -.0949 .3010 

2 1 .02066 .08188 .969 -.1807 .2220 
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3 .12373 .07886 .293 -.0702 .3177 

3 1 -.10307 .08050 .441 -.3010 .0949 

2 -.12373 .07886 .293 -.3177 .0702 

 

 
 

suma 

Scheffe  

village N 

Subset for alpha 

= 0.05 

1 

3 116 4.0060 

1 99 4.0636 

2 107 4.0916 

Sig.  .634 

Means for groups in homogeneous 

subsets are displayed. 
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Descriptives 

  

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum   Lower Bound Upper Bound 

a1 1 99 4.06 .988 .099 3.86 4.26 1 5 

2 107 4.08 .943 .091 3.90 4.26 1 5 

3 116 4.03 1.000 .093 3.84 4.21 1 5 

Total 322 4.06 .975 .054 3.95 4.16 1 5 

a2 1 99 4.07 .961 .097 3.88 4.26 1 5 

2 107 4.11 .850 .082 3.95 4.28 1 5 

3 116 4.08 .979 .091 3.90 4.26 1 5 

Total 322 4.09 .930 .052 3.99 4.19 1 5 

a3 1 99 3.99 .886 .089 3.81 4.17 1 5 

2 107 4.03 .874 .084 3.86 4.20 1 5 

3 116 3.87 .947 .088 3.70 4.04 1 5 

Total 322 3.96 .904 .050 3.86 4.06 1 5 

a4 1 99 3.80 1.106 .111 3.58 4.02 1 5 

2 107 3.83 .937 .091 3.65 4.01 1 5 

3 116 3.79 1.100 .102 3.59 4.00 1 5 

Total 322 3.81 1.047 .058 3.69 3.92 1 5 

a5 1 99 4.04 .880 .088 3.86 4.22 2 5 

2 107 4.17 .830 .080 4.01 4.33 2 5 

3 116 3.93 .882 .082 3.77 4.09 2 5 

Total 322 4.04 .867 .048 3.95 4.14 2 5 

a6 1 99 4.16 .877 .088 3.99 4.34 1 5 

2 107 4.17 .830 .080 4.01 4.33 2 5 

3 116 4.11 .930 .086 3.94 4.28 1 5 

Total 322 4.15 .879 .049 4.05 4.24 1 5 

a7 1 99 4.14 .769 .077 3.99 4.29 1 5 

2 107 4.03 .733 .071 3.89 4.17 2 5 

3 116 4.17 .794 .074 4.03 4.32 1 5 

Total 322 4.11 .767 .043 4.03 4.20 1 5 

a8 1 99 4.21 .773 .078 4.06 4.37 1 5 
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2 107 4.25 .754 .073 4.11 4.40 2 5 

3 116 4.11 .882 .082 3.95 4.27 1 5 

Total 322 4.19 .808 .045 4.10 4.28 1 5 

a9 1 99 4.19 .841 .085 4.02 4.36 1 5 

2 107 4.24 .763 .074 4.10 4.39 2 5 

3 116 4.08 .925 .086 3.91 4.25 1 5 

Total 322 4.17 .848 .047 4.07 4.26 1 5 

a10 1 99 3.97 .814 .082 3.81 4.13 2 5 

2 107 4.00 .847 .082 3.84 4.16 2 5 

3 116 3.89 .911 .085 3.72 4.06 2 5 

Total 322 3.95 .860 .048 3.86 4.04 2 5 

suma 1 99 4.0636 .65316 .06565 3.9334 4.1939 1.60 5.00 

2 107 4.0916 .60300 .05829 3.9760 4.2072 1.60 5.00 

3 116 4.0060 .70134 .06512 3.8770 4.1350 1.60 5.00 

Total 322 4.0522 .65411 .03645 3.9805 4.1239 1.60 5.00 

 

 
 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

a1 Between Groups .192 2 .096 .100 .904 

Within Groups 304.802 319 .955   

Total 304.994 321    

a2 Between Groups .104 2 .052 .060 .942 

Within Groups 277.461 319 .870   

Total 277.565 321    

a3 Between Groups 1.509 2 .755 .922 .399 

Within Groups 260.966 319 .818   

Total 262.475 321    

a4 Between Groups .096 2 .048 .044 .957 

Within Groups 351.966 319 1.103   

Total 352.062 321    
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a5 Between Groups 3.133 2 1.566 2.097 .124 

Within Groups 238.259 319 .747   

Total 241.391 321    

a6 Between Groups .211 2 .105 .135 .873 

Within Groups 247.929 319 .777   

Total 248.140 321    

a7 Between Groups 1.261 2 .630 1.072 .343 

Within Groups 187.488 319 .588   

Total 188.748 321    

a8 Between Groups 1.169 2 .584 .895 .410 

Within Groups 208.275 319 .653   

Total 209.444 321    

a9 Between Groups 1.607 2 .803 1.117 .328 

Within Groups 229.338 319 .719   

Total 230.944 321    

a10 Between Groups .753 2 .376 .508 .602 

Within Groups 236.452 319 .741   

Total 237.205 321    

suma Between Groups .426 2 .213 .496 .609 

Within Groups 136.917 319 .429   

Total 137.343 321    
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล   นางสาวณัฐพิมล ถาวรคุณ 
วัน เดือน ปีเกิด   29  พฤษภาคม  2527 
ที่อยู่ปัจจุบัน   79  หมู่ 4  ต าบลพิชัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง   

52000 
สถานที่ท างาน   โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล สังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง  

อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
ต าแหน่ง    ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 

 
ประวัติการศึกษา    
     ป ี2545   ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
    อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
     ป ี2549   ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
                                          สถาบันราชภัฎล าปาง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 
ประวัติการท างาน 
     ป ี2550   ครูอัตราจ้าง โรงเรียนรพีเลิศวิทยา  อ าเภอเมือง   จังหวัดล าพูน 
     ป ี2551   ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาล กฟผ. แม่เมาะ อ าเภอเมือง จังหวัด 

ล าปาง 
     ป ี2553   ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านดอยค า อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 
     ปี 2556 – ปัจจุบัน  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล  ต าบลบ้านกลาง   

อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน   
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