
การประเมินโครงการอบรมเชงิปฏบัิตกิารผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

Evaluation of Workshop Training Program for Caregivers in Childcare Centres 

Under the Jurisdiction of Local Administrative Organization 

       รศ.ดร.จรีะพันธุ พูลพัฒน* 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            * อาจารย มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ   

 

Abstract 

The purpose of this research was to evaluate the Workshop Training Program 

provided for caregivers in childcare centres under the jurisdiction of Local Administrative 

Organization. The evaluation aimed at the knowledge acquired before and after the training 

and the training process. The research design used was one group pretest posttest. The 

sample were 190 caregivers from every region all over the country. The two research 

instruments used to collect the data were 1) two parallel tests to evaluate 11 topics of the 

training content and  2) the training process evaluating form. The duration of 6 days was 

spent for the training program at the beginning of the year 2012. Data were analysed by 

using percentage, mean, standard deviation and t-test. 

The research results were as follows : 

1. The acquisition of  knowledge : the caregivers acquired more knowledge after 

the training program than before significantly at the .001 level. 

2. The training process  considering the area of content , activities and resource 

persons : the mean as a whole was at the high level. When ranking according to the 

aspects, the first was Creating Materials for Young Children, and the next were Observation, 

Record, Assessment and Reporting Young Children Development, and Nutrition for Young 

Children respectively. 

As for the process, the mean as a whole was at the high level. The first rank was 

the personnel taking charge of the training program and the next were multimedia and 

services respectively. 

For the training program advantage : the mean as a whole  was at the highest 

level. The first rank was the utility and the importance of the program for the improvement 

of the caregivers towards developing young children, the next was the whole training 

curriculum that can be brought into practice. 
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บทคัดยอ 

 

 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการผูดูแลเด็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในดานความรูกอนและหลังการอบรม  

และการดําเนินการอบรม การออกแบบการวิจัยเปนแบบกลุมเดียว วัดกอนและหลัง  

กลุมตัวอยางเปนผูดูแลเด็กจากทุกภาคทั่วประเทศ จํานวน ๑๙๐ คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลมี ๒ ฉบับ คือ แบบวัดความรูเกี่ยวกับเนื้อหาที่อบรม ๑๑ หนวยการเรียน 

จํานวน ๒ ชุด และแบบประเมินการดําเนินการอบรม การอบรมดําเนินการในป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เปนระยะเวลา ๖ วัน วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

และสถติทิดสอบที 

 ผลการวจัิย พบวา 

 ๑. ผูดูแลเด็กมีความรูเกี่ยวกับเนื้อหาที่อบรม หลังการอบรมมากกวากอนการอบรม 

อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .๐๐๑ 

 ๒. การประเมินการดําเนินการอบรม ดานเนื้อหารายวิชา กิจกรรมและวิทยากร  

ในภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณารายขอ อันดับแรก คือ หัวขอสื่อสรางสรรคสําหรับเด็ก

ปฐมวัย รองลงมาคือ การสังเกต การบันทึก การประเมินและการรายงานพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย และโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย ตามลําดับ และการประเมินดานการดําเนินการ  

ในภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณารายขอ อันดับแรก คือเจาหนาที่โครงการ รองลงมาคือ 

สื่อโสตทัศน และการใหบรกิารตามลําดับ สําหรับการประเมินดานประโยชนที่ไดรับในภาพรวม

อยูในระดับดีมาก อันดับแรก คือ ประโยชนและความสําคัญของโครงการตอการพัฒนาผูดูแล

เด็ก เพื่อนําไปสูการพัฒนาเด็กปฐมวัย รองลงมา คือหลักสูตรการอบรมทั้งหมดสามารถ 

นําไปปฏบิัตไิดจรงิ 
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บทนํา 

 

 สถานศึกษาปฐมวัยไมวาจะเปนการจัดโปรแกรมทางการศึกษาปฐมวัย ในระบบ

โรงเรียน หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก/ศูนยพัฒนาเด็กนับวาเปนองคประกอบที่สําคัญของชีวิต 

แตละครอบครัว เนื่องดวยการเปลี่ยนแปลงของการทํางานที่ทั้งพอและแมตองประกอบอาชีพ

นําเงินมาใชจายในครอบครัว และรูปแบบของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงจากครอบครัวใหญ 

ที่มีสมาชิกหลายคน กลายเปนครอบครัวเดี่ยวที่มี พอ แมและลูก จึงมีความจําเปนที่จะตองสง

ลูกเขาไปอยูในสถานศึกษาปฐมวัยแทนการดูแลในครอบครัว ทําใหความตองการสถานศึกษา

ปฐมวัยที่มคีุณภาพเพิ่มมากขึ้น ในระยะเริ่มตนของชีวติเด็ก พอแมจะแสวงหาสถานรับเลี้ยงเด็ก

ที่มีคุณภาพใหแกลูกของตน เพราะคุณภาพของสถานรับเลี้ยงเด็กมีผลกระทบโดยตรงตอ

พัฒนาการของเด็ก มีขอมูลจากการวิ จัยยืนยันวา ในสถานรับเลี้ยงเด็ก ผูดูแลเด็ก 

เปนองคประกอบสําคัญที่สุด และสถานรับเลี้ยงเด็กที่ไดรับการประเมินวามีคุณภาพสูง 

จะมี ผูดูแลเด็กที่ ได รับการฝกอบรมใหมีความเ ช่ียวชาญเฉพาะและได รับการศึกษา 

ทางการศึกษาปฐมวัย (Whitebook, 1995) 

 Eheart, B.K. (1987) กลาววาเมื่อแมของเด็กตองออกไปทํางาน ขอกําหนดของสถาน

รับเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพ เปนสิ่งที่ตองคํานึงถึง สําหรับนักการศึกษาปฐมวัย นักวิ จัย 

และผูปกครอง สิ่งสําคัญที่จะชวยใหการดูแลเด็กมีคุณภาพ ควรจะมีการอบรมที่เฉพาะสําหรับ

ผูดูแลเด็ก เพราะการอบรมเปนสิ่งที่จะช้ีใหเห็นถงึสมรรถนะของผูดูแลเด็ก และมีความเช่ือมโยง

กับคุณภาพโปรแกรมมากที่สุด 

 ขอมูลจากผลการวิจัยที่ผานมาช้ีใหเห็นวา ผูดูแลเด็กที่ไดรับการศึกษาทางการศึกษา

ปฐมวัย มีแนวโนมในการที่จะจัดการดูแลและใหการศึกษาแกเด็กปฐมวัยไดมีคุณภาพมากขึ้น 

และมีผลการวิจัยพบวา ผูดูแลเด็กที่ไดรับการศึกษาทางการศึกษาปฐมวัย หรือไดเขารวม 

การประชุมการปฏิบัติการทางดานนี้ จะมีความรูสึกที่ไวตอการปฏิสัมพันธกับเด็ก และจัดการ

ดูแลเด็กไดมีคุณภาพมากกวาผูดูแลเด็กกลุมอื่น และเด็กในหองของผูดูแลเด็กจะมี

ความกาวหนาทางทักษะภาษา ถาผูดูแลเด็กผานการอบรมมาแลวทั้งเปนทางการและไมเปน

ทางการ (Burchinal, Howes, Cryer and Clifford, 2002) 

Click, P (2000) ไดกลาวถึงบุคลากรที่เขามาทํางานในสวนของการศึกษาปฐมวัย  

วามีความรูและทักษะในการทํางานอยูแลวระดับหนึ่ง กิจกรรมการฝกอบรมจะชวยให 

การทํางานมปีระสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากไดรับความรูและจะเกิดความภาคภูมิใจในงานและดู

ภาพลักษณในวิชาชีพดีขึ้น ผูปกครองในปจจุบันเรียกรองผูดูแลเด็กมากกวาที่ผานมา เริ่มรูจัก

เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กและสิ่งที่เด็กควรเรยีนรู ตองการรูเกี่ยวกับหลักสูตรของสถานศึกษา 

และตองการพูดคุยกับครูเกี่ยวกับการดูแลเด็ก ครูปฐมวัยจึงตองมีความรูในการพูดคุยดวยได 



 ๔ 

แตละหนวยงานจึงมคีวามจําเปนในการที่จะตองพัฒนาคณะทํางาน เพื่อชวยกระตุนใหแตละคน

ที่ทํางานทางดานการศึกษาปฐมวัย เกิดการเติบโตในงาน และประสบความสําเร็จในวิชาชีพ  

ไดมีขอเสนอแนะในการพัฒนาคณะทํางาน ตองมีการสอบถามสิ่งที่คณะทํางานตองการไดรับ

การอบรม 

Council of Australian Governments (2009) กําหนดมาตรฐานคุณภาพแหงชาติสําหรับ

การศึกษาปฐมวัยไว ๗ ขอ คือ (๑) โปรแกรมทางการศึกษาและการปฏิบัติ (Educational program 

and practice), (๒) สุขภาพและความปลอดภัย (Children’s health and safety), (๓) สิ่งแวดลอม

ทางกายภาพ  (Physical environment), (๔) การจัดคณะทํางาน (Staff arrangement),  

(๕) ความสัมพันธกับเด็ก (Relationships with children), (๖) การทํางานรวมกับครอบครัว 

และชุมชน (Collaborative partnerships with families and communities) และ (๗) ผูนําและ 

การจัดการบริการ (Leadership and service management) สําหรับการจัดคณะทํางาน  

ไดมีการระบุถึง การพัฒนาวิชาชีพ (professional development) วาตองมีการวางแผนในการ

พัฒนาและนําไปสูการปฏบิัต ิและใหเขารวมในการพัฒนาวชิาชีพอยางสมํ่าเสมอ 

The Association for Childhood Education International (ACEI, 1998) นําเสนอขอมูลไว

วา คุณภาพการเรียนรูของเด็กมีสวนสําคัญตออนาคตและตอชาติของตน การดูแลการเรียนรู

และพัฒนาการของเด็ก ครูปฐมวัยตองมีความรู ทักษะและการปฏิสัมพันธที่ดี มีการจัดการ 

ที่เหมาะสมกับความสนใจ และความตองการของเด็กในสังคมที่หลากหลาย 

ครูปฐมวัยควรมีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก เริ่มตั้งแตระยะกอนคลอด (Prenatal 

Period) เด็กทารก/เด็กเตาะแตะ (infant/toddler) ระดับกอนประถมศกึษาและระดับประถมศึกษา 

มีความรูเกี่ยวกับ ดนตรี ศิลปะ วรรณคดี สุขภาพ ความปลอดภัย พลศึกษา โภชนาการ 

เทคโนโลยี ปรัชญาและแนวคิด หลักสูตรและยุทธศาสตรการสอน กระบวนการจัดการเรียน

การสอน การวิ จัย ภาษา คณิตศาสตร  โลกและจักรวาลทางกายภาพและชีววิทยา 

ประวัติศาสตร จิตวิทยา วัฒนธรรม สังคมและจริยธรรม การบูรณาการ การประเมิน

พัฒนาการของเด็กแบบองครวม การสงเสริมความสัมพันธของโรงเรียนกับผูปกครอง 

และชุมชน 

Massachusetts Department of Education (2005) กําหนดมาตรฐานของโปรแกรม

การศึกษาปฐมวัย สําหรับเด็กวัย ๓-๔ ป ไว ๑๑ มาตรฐานคือ (๑) การปฏิสัมพันธระหวาง

คณะทํางานและเด็กและระหวางเด็ก (Interactions Between Staff and Children, and Among 

Children) (๒) หลักสูตรและการประเมิน (Curriculum and Assessment), (๓) สภาพแวดลอม

ทางกายภาพ (Physical Environment), (๔) ความรวมมือของครอบครัว (Family Involvement), 

(๕) คุณสมบัติของคณะทํางานและการพัฒนาคณะทํางาน (Staff Qualifications and Staff 

Development), (๖) อัตราสวนและขนาดของกลุม(Group Ratio and size), (๗) สุขภาพ 



 ๕ 

และความปลอดภัย (Health and Safety), (๘) โภชนาการและบริการอาหาร (Nutrition and 

Food Service), (๙) การขนสง (Transportation), (๑๐) การบริหาร (Administration) และ  

(๑๑) การรับรองวทิยฐานะและการประเมนิ (Accreditation and Evaluation)   

มาตรฐานของคุณสมบัติของคณะทํางานและการพัฒนาคณะทํางาน (Staff 

Development) ไดมขีอกําหนดเกี่ยวกับโอกาสสําหรับการพัฒนาคณะทํางาน โดยการกระตุนให

คณะทํางานเรียนตอเพื่อเพิ่มพูน ความรู ทักษะและประสบการณ ที่จะชวยทําใหเกิดคุณภาพ

ของงานในการดูแลและใหการศึกษาแกเด็ก โปรแกรมมีรายละเอียดเขียนวางแผนการอบรม

คณะทํางานและมีการบันทึกการเขารวมในการอบรม จัดโอกาสใหไดมีการอบรมอยางนอยป

ละ ๒๐ ช่ัวโมงเพื่อใหมีความตอเนื่องในการพัฒนาทักษะของคณะทํางานในการทํางานกับเด็ก

ปฐมวัยและครอบครัว โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรตอบสนองตอความตองการของ

คณะทํางาน โดยจัดใหมีประสบการณที่หลากหลาย เชน การสังเกตช้ันเรียน การใหคําปรึกษา

รายบุคคล การประชุมปฏิบัติการเปนกลุม (Group workshops) การไปเยี่ยมโปรแกรมอื่น  

และการเขารับการสัมมนา ควรแบงเวลาที่จัดการอบรม ๒๕ %เกี่ยวกับเด็กที่ตองการความ

ชวยเหลอื 

หัวขอในการพัฒนาคณะทํางานควรจะครอบคลุมถึงเรื่องตางๆ เชน สุขภาพและ 

ความปลอดภัย (health and safety) การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก (child growth and 

development) การวางแผนหลักสูตร (curriculum planning) พัฒนาการภาษาและการรูหนังสือ 

(early language and literacy development) การใหคําแนะนําเด็กและเทคนิคในการจัดการกับ

พฤติกรรม (child guidance and behavior management technique) การประสานความรวมมือ

กับชุมชน (community collaboration) การสื่อสารและการสรางความสัมพันธกับครอบครัว 

(communication/relations with families) การทํางานรวมกับเด็ก/ครอบครัวจากพหุวัฒนธรรม 

(working with culturally and/or linguistically diverse children/families) การสืบหาและรายงาน

เกี่ยวกับเด็กที่ถูกทํารายและถูกทอดทิ้ง (detecting and reporting child abuse and neglect,) 

การสนับสนุนโปรแกรมและวิชาชีพทางการศึกษาปฐมวัย (advocacy for early childhood 

programs and the profession) จรรยาบรรณของวิชาชีพ (the profession’s code of ethical 

conduct)    

National Association for the Education of Young Children (NAEYC, 2008) ไดนําเสนอ

มาตรฐานการรับรองโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Program Accreditation)  

ไว ๑๐ ประการ คอื 

(๑) ความสัมพันธ (Relationships) (๒) หลักสูตร (Curriculum) (๓) การสอน (Teaching)  

(๔) การประเมินผลความกาวหนาของเด็ก (Assessment of Child Progress) (๕) สุขภาพ (Health)  

(๖) ครู (Teachers) (๗) ครอบครัว (Family) (๘) ความสัมพันธกับชุมชน (Community Relationships)  



 ๖ 

(๙) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) และ (๑๐) ผูนําและการจัดการ (Leadership 

and Management) 

มาตรฐานในดาน ครู ไดมีการกําหนดหลักการวาเด็กจะไดรับประโยชนสูงสุดจากครู 

ที่ไดรับการศึกษาเปนทางการในระดับสูง และไดรับการตระเตรียมใหมีความเช่ียวชาญ 

ทางการศึกษาปฐมวัย ครูที่มีการตระเตรียมตัวมาดีทั้งทางดานความรูและทักษะในพัฒนาการ

เด็กและการศึกษาปฐมวัย จะมาดําเนินงานไดอยางอบอุน มีการปฏิสัมพันธทางบวกกับเด็ก  

จัดประสบการณทางภาษาใหแกเด็ก และสรางสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพเอื้อตอการเรียนรู  

ดังนั้นครูปฐมวัยควรจะจัดโอกาสใหผูสอน (Teaching staff) ไดรับการนิเทศการสอนและเขาไป

มีสวนรวมในการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง (ongoing professional development) เพื่อใหมี

ความรูและทักษะทางวชิาชีพ ที่เทาทันเหตุการณ 

กอนที่ครูปฐมวัยจะทํางานกับเด็กตามลําพัง หรือผูที่เริ่มทํางานใหม ควรจะตอง 

มีการปฐมนิ เทศให เขาใจกระบวนการทํางานกับเด็ก  ในเรื่องของปรัชญา คานิยม 

และเปาหมายความคาดหวังในเรื่องจรรยาบรรณ สุขภาพ ความปลอดภัย กระบวนการรับมือ

กับเหตุฉุกเฉิน ความตองการของเด็กแตละคน การแนะแนวและเทคนิคในการจัดการช้ันเรียน 

กจิกรรมประจําวันและกจิวัตรประจําวันของโปรแกรม หลักสูตร การดูแลเด็กที่ไดรับการทารุณ

และถูกทอดทิ้ง นโยบายและการดําเนินงานของโปรแกรม มาตรฐานของโปรแกรมการศึกษา

ปฐมวัยซึ่งบังคับและระเบียบตางๆ นอกจากนี้ตองมีการติดตามใหการอบรมเพื่อขยายความรู

เพิ่มเตมิขึ้น 

นอกจากนี้ไดมีการกําหนดใหครูอยางนอย  ๗๕% มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

ทางการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการเด็ก การประถมศึกษา หรือ การศึกษาพัฒนาการทาง

การศึกษาปฐมวัยที่ครอบคลุมพัฒนาการ และการเรียนรูของเด็กตั้งแตเกิดถึงระดับอนุบาล 

ความสัมพันธกับครอบครัวและชุมชน การสังเกต การบันทึก และการประเมินเด็ก การสอน

และการเรยีน ปฏบิัตกิารและพัฒนาการทางวชิาชีพ 

ครูและผูชวยครูทุกคนควรจะไดรับการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหมีความเช่ียวชาญ  

ในการทํางานกับเด็กและครอบครัวที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และภาษา 

ครูควรไดประเมนิตนเอง และปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการวางแผนการพัฒนาวิชาชีพประจําป 

กับผูนเิทศ และใชขอมูลเพื่อนําไปสูการพัฒนาตนในวชิาอยางตอเนื่อง เขาไปมีสวนรวมกิจกรรม

ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการในระดับทองถิ่น รัฐ และภูมิภาค เพื่อจะไดตระหนักถึง

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดูแลเด็ก นําขอมูลมาปรับปรุงเด็กและครอบครัวในโปรแกรม 

ที่รับผิดชอบ 

 



 ๗ 

Sciarra and Dorsey (2003) ไดเสนอไววา กอนการอบรมตองประเมินความตองการ

ของทุกคนกอนแลวจึงตัดสินใจเกี่ยวกับเวลา สาระ และวิธีการฝกอบรมในแตละชวงเวลา 

วิธีการ ยุทธศาสตรในการฝกอบรมสําหรับกลุมประจําการ (in-service) ขึ้นอยูกับเวลา  

แหลงวิทยาการ และลักษณะของเนื้อหาสาระ การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เปนวิธีการหนึ่ง 

ที่มีประโยชน นอกจากรูเนื้อหาสาระแลว จะไดฝกปฏิบัติใหทําไดจริง วิธีการนี้ตองการ 

ความรวมมือจากผูเขารับการอบรม และดูจะเหมาะสมกับความตองการในการอบรมมากกวา

การบรรยายหรอืการสัมมนา การใชวธิกีารนี้ควรมกีารตดิตามผล เพราะผูปฏิบัติตองการขอมูล

ยอนกลับ และการสนับสนุนในการนําขอมูลใหมไปสูการปฏิบัติในแตละวัน การฝกอบรม 

เชิงปฏบิัตกิารชวยจัดโอกาสที่ดเียีย่มในการฝกอบรมใหแกคณะทํางาน 

ในประเทศไทย ได ใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใหมีความตอเนื่อง  

โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(๒๕๔๗) ไดระบุไวในหมวด ๗ ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา ๕๒  

“ใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง โดยการกํากับ

และประสานใหสถาบันทีท่ําหนาที่ผลติและพัฒนาครู คณาจารย รวมทัง้บุคลากรทางการศึกษา 

ใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม และพัฒนาบุคลากรประจํา 

อยางตอเนื่อง รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร

ทางการศกึษาอยางเพยีงพอ” 

นอกจากนี้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (๒๕๕๔)  

ไดมีการกําหนดไวในคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)  

ระดับการศกึษาปฐมวัย (๒-๕ป) ตัวบงช้ีที่ ๗.๓ ประสทิธภิาพของสถานศึกษาในการจัดใหมีครู

หรอืผูเลี้ยงดูเด็กเพียงพอและมีคุณภาพ โดยมีเกณฑการพิจารณา ๔ ขอ คือ (๑) มีการบริหาร

จัดการใหมีจํานวนครู หรือผู เลี้ยงดูเด็กครบหอง และมีจํานวนเพียงพอกับจํานวนเด็ก  

(๒) มีการคัดเลือกและพัฒนาครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กใหมีความรูความสามารถตรงกับงานที่

รับผิดชอบ (๓) มีการคัดเลือกและพัฒนาครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  

และ (๔) สงเสริม สนับสนุนใหครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กไดรับการอบรมดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย

เปนประจําทุกป ไมต่ํากวาปละ ๒๐ ช่ัวโมง 

ผลจากการสํารวจเกี่ยวกับสภาพและปญหาการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก  

ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (๒๕๕๔) พบวาผูดูแลเด็กมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัยรอยละ ๓๐.๒๔ ปริญญาตรีสาขาอื่นและสูง

กวาปรญิญาตรรีอยละ ๑๙.๗๑ นอกนัน้จบการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี จากการสํารวจความ

ตองการในการพัฒนาตนของผูดูแลเด็ก (จีระพันธุ พูลพัฒน , ๒๕๕๔) พบวา ผูดูแลเด็กไมวาจะจบ



 ๘ 

ปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัย สาขาอื่นหรือตํ่ากวาระดับปริญญาตรี มีความตองการไดรับ

การอบรมเพื่อนําไปสูการพัฒนางานในความรับผิดชอบใหมคีุณภาพมากขึ้น 

ขอมูลดังกลาวขางตน พบวา บุคลากรที่ทํางานควรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องดวย

วิธีที่หลากหลายตามลักษณะงาน สําหรับผูดูแลเด็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ที่ทําหนาที่ใหการดูแลและจัดการศึกษาเพื่อนําไปสูการพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนาวิชาชีพ 

ที่นาจะเหมาะสมวิธีการหนึ่ง คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เนื่องดวยผูเขารับการอบรม 

จะไดรับทั้งสาระที่เปนความรูทางวิชาการและไดฝกปฏิบัติใหทําไดจริง เมื่อทํางานกับเด็ก

ปฐมวัยจะสามารถปฏบิัตไิดอยางมคีวามเขาใจ  

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่มีภารกิจหนึ่ง  คือ การสงเสริมสนับสนุน 

การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการศึกษาปฐมวัยที่ดําเนินงาน 

โดยศูนยพัฒนาเด็กเล็กก็เปนสวนหนึ่งที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดใหความสําคัญ 

เนื่ อ ง จากการศึ กษา ในระดั บนี้  เ ป น จุ ด เ ริ่ ม ต นของการพัฒนาท รัพยากรมนุ ษย  

และเปนสถานศึกษาแหงแรกที่มุงพัฒนาความพรอมใหแกเด็กปฐมวัยในทุกดาน และเต็มตาม

ศักยภาพ ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีพื้นฐานเพียงพอสําหรับ 

เขารับการศกึษาในระดับการศกึษาขัน้พื้นฐานตอไป (กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น, ๒๕๕๕) 

ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่น รับผิดชอบดําเนินการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ที่จัดตั้งขึ้นเอง และรับถายโอนจากหนวยงานตางๆ ทําใหมาตรฐานการดูแลและจัดการศึกษา

ใหแกเด็กปฐมวัยของผูดูแลเด็กมีความแตกตางกันไปตามพื้นฐานความรูและประสบการณ 

ของตน เพื่อใหผูดูแลเด็ก ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดูแล และการจัดการศึกษาใหแกเด็ก

ปฐมวัย ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรับการพัฒนาความรูขั้นพื้นฐานดานวิชาการและมีทักษะ 

ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ พรอมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

ที่ปฏิบัติ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษา

ทองถิ่นสวนสงเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน จึงไดจัดโครงการอบรม

เ ชิงปฏิบัติการผูดู แลเด็ก  ศูนยพัฒนาเด็ก เล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่ นขึ้น  

ไดจัดทําหลักสูตรการอบรม และขอสอบเพื่อวัดความรูของผูเขารับการอบรมทั้งกอนและหลัง

การเขารวมโครงการ โดยไดรับความอนุเคราะหจากวิทยากรที่มีความรู ความเช่ียวชาญ

ทางดานการศึกษาปฐมวัยจากมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําเอกสาร

ประกอบการอบรม การจัดทําแบบวัดความรูของผูเขารับการอบรม และเปนวิทยากร 

ใหการอบรม 

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการไดมีการกําหนดเนื้อหารายวิชาการอบรมที่ครอบคลุมทั้ง

การดูแลและการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ไว  ๑๑  หนวยการเรียนประกอบดวย  

(๑) เด็กพเิศษ (เด็กที่ตองการความชวยเหลือ) (๒) สิ่งแวดลอมและการเรียนรูสรางสมองอยางไร 



 ๙ 

(๓) แนวทางการจัดการช้ันเรียนเพื่อเด็กปฐมวัย (๔) พัฒนาการเด็กปฐมวัย (๕) แนวการจัด

ประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย (๖) การสังเกต การบันทึก การประเมินและการ

รายงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย (๗) สื่อสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย (๘) โภชนาการและการจัด

อาหารสําหรับเด็กปฐมวัย (๙) การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแกเด็กปฐมวัย (๑๐) โรคเด็ก 

การปฐมพยาบาล การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยสําหรับเด็กปฐมวัย (๑๑) ความสําคัญ

ของเพลง บทกลอน และกจิกรรมวงกลมสําหรับเด็กปฐมวัย 

 การทํางานที่เปนระบบและมีการบริหารจัดการที่ดี นาจะทําใหผูที่เขารับการอบรม 

มีความรูความเขาใจ และนําความรูที่ไดรับไปสูการปฏิบัติจริงในการทํางานกับเด็กปฐมวัย 

ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทําใหผูวิจัยสนใจในการประเมินโครงการอบรม  

เชิงปฏบิัตกิารผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 เพื่อประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ในดานความรูกอนและหลังการอบรม และการดําเนนิการอบรม 

 

วธิดีําเนินการวจัิย 

๑. กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง คือ ผู ดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นจากทุกภาคทั่วประเทศที่เขารับการอบรมเชิงปฏบิัตกิารจํานวน ๑๙๐ คน  

๒. เครื่องมอืท่ีใชในการวจัิย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี ๒ ฉบับคือ แบบวัดความรู ๒ ชุดและแบบประเมิน 

การดําเนนิการอบรม ๑ ชุด 

๒.๑ แบบวัดความรู เปนแบบวัดความรูเกี่ยวกบัเนื้อหาที่อบรม ๑๑ หนวยการเรียน 

จํานวน ๒ ชุด เปนแบบวัดคูขนาน ชุดที่ ๑ สําหรับการวัดความรูกอนการอบรม และชุดที่ ๒ 

สําหรับการวัดความรูหลังการอบรม เปนขอสอบแบบปรนัยแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก  

แตละชุดมีคําถามจํานวน ๓๖ ขอ โดยแบบวัดทั้ง ๒ ชุด มีการสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป 

ของผูดูแลเด็กดาน เพศ อายุ การศกึษา และประสบการณการทํางาน 

๒.๒ แบบประเมินการดําเนินการอบรม เปนแบบประเมินการดําเนินการ  

ใหประเมนิเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม แบงออกเปน ๔ ตอน คอื 

ตอนที่ ๑ ประเมนิดานเนื้อหารายวชิา กจิกรรมและวทิยากร จํานวน ๑๑ ขอ 

ตอนที่ ๒ ประเมนิดานการดําเนนิการ จํานวน ๕ ขอ 

ตอนที่ ๓ ประเมนิดานประโยชนที่ไดรับจากการอบรม จํานวน ๓ ขอ 



 ๑๐ 

ตอนที่ ๔ ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมและรายวิชาที่ตองการไดรับ 

การอบรม 

แบบประเมินตอนที่  ๑ ตอนที่  ๒ และตอนที่  ๓ เปนแบบมาตรประมาณคา  

(rating scale) ๕ ระดับไดแกดีมาก ดี ปานกลาง พอใช และควรปรับปรุง สําหรับตอนที่ ๔  

เปนคําถามปลายเปด 

 ๓. การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร มรีายละเอยีดในการดําเนนิการดังนี้ 

     ๓.๑ เวลาที่ใชในการอบรม จํานวน ๖ วัน ตัง้แตเวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

     ๓.๒ เอกสารประกอบการอบรมม ี๒ ชุด 

     ชุดท่ี ๑     หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ จํานวน ๕๖ หนา 

     ชุดท่ี ๒     เอกสารเนื้อหารายวชิา ๑๑ หนวยการเรยีน จํานวน ๑๔๑ หนา  

           และภาคผนวกเสริมความรูสําหรับครูปฐมวัย จํานวน ๑๐๗ หนา 

     เน้ือหารายวชิาสําหรับการอบรม ๑๑ หนวยการเรยีน 

๑) เด็กพเิศษ (เด็กที่ตองการความชวยเหลอื) 

๒) สิ่งแวดลอมและการเรยีนรูสรางสมองอยางไร 

๓) แนวทางการจัดการช้ันเรยีนเพื่อเด็กปฐมวัย 

๔) พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

๕) แนวการจัดประสบการณการเรยีนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 

๖) การสังเกต การบันทกึ การประเมนิและการรายงานพัฒนาการเด็ก 

๗) สื่อสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 

๘) โภชนาการและการจัดอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย 

๙) การสงเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมใหแกเด็กปฐมวัย 

๑๐) โรคเด็ก การปฐมพยาบาล การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยสําหรับ   

      เด็กปฐมวัย 

๑๑) ความสําคัญของเพลง บทกลอน และกจิกรรมวงกลมสําหรับเด็ก 

      ปฐมวัย 

ภาคผนวก 

๑) มาตรฐานการศกึษาของชาต ิ

๒) พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๒)   

     พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๓) มาตรฐานการดําเนนิงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๔) มาตรฐาน การศกึษา (ขัน้พื้นฐาน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง 

    สวนทองถิ่น 



 ๑๑ 

๕) หลักเกณฑการบริหารงานบุคคล พนักงานจางขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

๖) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น : อกีหนึ่งแนวคดิของการ 

    ดูแลและการจัดการศึกษาใหแกเด็กปฐมวัย 

๗) การแกไขพฤติกรรมที่เปนปญหาของเด็กวัย ๓ – ๕ ป ของผูดูแลเด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๘) การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

     ๓.๓ การกําหนดเนื้อหารายวิชาสําหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีคณะกรรมการ

พิจารณาหนวยการเรียน และกําหนดวิทยากรที่เช่ียวชาญในแตละหนวย คณะกรรมการ

ประกอบดวยผูรับผิดชอบจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อาจารยมหาวิทยาลัย 

ผูเช่ียวชาญจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

     ๓.๔ วทิยากร ประกอบดวยอาจารยในสาขาวชิาการศึกษาปฐมวัยของมหาวิทยาลัย

ตางๆ เปนผูรับผิดชอบเขียนเอกสารประกอบการอบรมในหนวยการเรียนที่ รับผิดชอบ 

เปนวทิยากรเกี่ยวกับการจัดการศกึษาใหแกเด็กปฐมวัย สําหรับเนื้อหาทางการดูแลเด็กปฐมวัย  

เปนผู เ ช่ียวชาญจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปนผู รับผิดชอบในการเขียน 

เอกสารประกอบการอบรมในหนวยการเรียนที่รับผิดชอบเปนวิทยากร มีวิทยากรรวม ๑๑ คน 

นอกจากนี้วทิยากรจะเปนผูออกขอสอบสําหรับวัดความรูกอนและหลังการอบรม 

     ๓.๕ กิจกรรมและสื่อโสตทัศน วิทยากรแตละคนมีอิสระในการออกแบบการอบรม

โดยยึดหลักการของผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู ใหขอมูลที่เปนพื้นฐานความรู 

ทางวิชาการ ทั้งดานทฤษฎี แนวคิด หลักการ และเนนการนําความรูสูการปฏิบัติดวยใชวิธี 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรเตรียมออกแบบกิจกรรม เอกสารหรือวัสดุอุปกรณสําหรับ

การทํากจิกรรม สื่อโสตทัศน และวธิกีารในการประเมนิผลของแตละหนวยการเรยีน 

     ๓ .๖ การประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยรวมมีการประเมินดวย 

แบบวัดความรูกอนและหลังการอบรม และประเมนิการดําเนนิการอบรม 

     ๓.๗ ผูเขารับการอบรมครบตามเวลาที่กําหนดจะไดรับวุฒิบัตรในวันสุดทาย 

ของการอบรมที่แสดงวาไดรับการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏบิัตกิารประจําป ๒๕๕๕  

 

 

 

 



 ๑๒ 

 ๔. การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล และการนําเสนอขอมูล 

     ๔.๑ การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนนิการในขณะที่มกีารอบรมเชิงปฏิบัติการที่กําหนด

ไวเปนเวลา ๖ วัน โดยวันแรกกอนอบรม ใหผูดูแลเด็กที่เปนกลุมตัวอยาง ทําแบบวัดชุดที่ ๑ 

แบบวัดความรูกอนการอบรม และวันที่หกเมื่อไดรับการอบรมครบตามเนื้อหาที่กําหนด ๑๑ 

หนวยการเรียน ใหกลุมตัวอยางทําแบบวัดชุดที่ ๒ แบบวัดความรูหลังการอบรม และทําแบบ

ประเมนิการดําเนนิการอบรม 

     ๔.๒ การวเิคราะหขอมูล 

  ๔.๒.๑ ขอมูลทั่วไปของผูดูแลเด็กดาน เพศ อายุ การศึกษา และประสบการณ

ทํางาน วิเคราะหขอมูลดวยการหาคารอยละ สําหรับแบบวัดความรูกอนและหลังการอบรม 

วเิคราะหขอมูลดวยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถติทิดสอบที 

  ๔.๒.๒ แบบประเมินการดําเนินการอบรม วิเคราะหขอมูลดวยการหาคาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีการกําหนดคะแนนระดับการปฏิบัติในมาตรประมาณคา  

และกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยของระดับการปฏบิัตดิังนี้ 

          ๑) กําหนดคะแนนระดับการปฏบิัตใินมาตรประมาณคา 

        ระดับการปฏบิัตดิมีาก  ให ๕ คะแนน 

        ระดับการปฏบิัตดิ ี ให ๔ คะแนน 

        ระดับการปฏบิัตปิานกลาง ให ๓ คะแนน 

        ระดับการปฏบิัตพิอใช  ให ๒ คะแนน 

        ระดับการปฏบิัตคิวรปรับปรุง ให ๑ คะแนน 

         ๒) กําหนดเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยของระดับการปฏบิัต ิ 

        คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถงึ ระดับการปฏบิัตดิมีาก 

        คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถงึ ระดับการปฏบิัตดิ ี

        คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถงึ ระดับการปฏบิัตปิานกลาง 

        คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถงึ ระดับการปฏบิัตพิอใช 

        คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถงึ ระดับการปฏบิัตคิวรปรับปรุง 

  ๓.๒.๓ นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดวยการบรรยายและตารางประกอบ

ความเรยีง 

 

 

 

 

 



 ๑๓ 

ผลการวจัิย 

 ผลการวจัิยสรุปไดดังนี้ 

 ๑. ขอมูลทั่วไป พบวา ผูดูแลเด็กจํานวน ๑๙๐ คน เปนเพศหญิง ๑๘๙ คน คิดเปนรอย

ละ ๙๙.๔๗ เพศชาย ๑ คน คิดเปนรอยละ ๐.๕๓ สวนใหญ มีอายุระหวาง ๓๑ – ๔๐ ป  

คิดเปนรอยละ ๕๑.๐๕ รองลงมาคือ มีอายุระหวาง ๔๑ – ๕๐ ป คิดเปนรอยละ ๒๒.๖๓ 

การศึกษาของกลุมตัวอยาง จบปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 

๓๗.๓๗ รองลงมาคอื ปริญญาสาขาอื่นๆ คิดเปนรอยละ ๓๐.๕๒ ต่ํากวาปริญญาตรีและอื่นๆ 

คดิเปนรอยละ ๒๖.๓๒ และ ๕.๗๙ ตามลําดับ ประสบการณทํางานมากที่สุดระหวาง ๓ – ๑๐ ป 

คดิเปนรอยละ ๔๑.๐๕ รองลงมา คอืระหวาง ๑๑ – ๒๐ ป คดิเปนรอยละ ๓๔.๒๑  

 ๒. ความรูเกี่ยวกับเนื้อหาที่อบรม พบวาผูดูแลเด็กมีความรูเกี่ยวกับเนื้อหาที่อบรม  

หลังการอบรมมากกวากอนการอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๐๑ ดังนําเสนอ 

ในตารางที่ ๑  

 

ตารางท่ี ๑ การเปรยีบเทยีบความรูเกี่ยวกับเนื้อหาที่อบรมของผูดูแลเด็กกอนและหลังการอบรม 

 

ระยะเวลา จํานวน 

(คน) 
X   SD. t-test 

กอนการอบรม 

หลังการอบรม 

๑๙๐ 

๑๙๐ 

๒๑.๙๔ 

๒๖.๓๒ 

๓.๙๕ 

๓.๐๘ 

 

๒๐.๐๗*** 

 

 

*** นัยสําคัญที่ระดับ .๐๐๑ 

 

๓. การประเมนิการดําเนนิการอบรม 

 การประเมนิผลการดําเนนิการอบรม นําเสนอผลการวจัิยแบงเปน ๔ ตอน ดังนี้ 

     ตอนท่ี ๑ ประเมนิดานเนื้อหารายวิชา กิจกรรมและวิทยากร พบวา ในภาพรวมเนื้อหา

รายวิชา กิจกรรมและวิทยากรอยูในระดับดี ( X  = ๔.๔๗) เมื่อพิจารณารายขอ อันดับแรก 

สื่อสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย ( X  = ๔.๗๙) รองลงมาคือการสังเกต การบันทึก  

การประเมินและการรายงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย ( X  = ๔.๖๒) โภชนาการและการจัด

อาหารสําหรับเด็กปฐมวัย ( X  = ๔.๕๓) ตามลําดับ ดังนําเสนอในตารางที่ ๒  

 



 ๑๔ 

ตารางท่ี ๒ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการประเมนิดานเนื้อหารายวชิา 

  กจิกรรมและวทิยากร 

 

เน้ือหารายวชิา X  SD ระดับการประเมนิ ลําดับ 

๑. เด็กพเิศษ 

      (เด็กที่ตองการความชวยเหลอื) 

๒. สิ่งแวดลอมและการเรยีนรู 

      สรางสมองไดอยางไร 

๓. แนวทางการจัดการช้ันเรียน 

      เพื่อเด็กปฐมวัย 

๔. พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

๕. แนวการจัดประสบการณ 

      การเรยีนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 

๖. การสังเกต การบันทกึ  

      การประเมนิและการรายงาน 

      พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

๗. สื่อสรางสรรคสําหรับ 

      เด็กปฐมวัย 

๘. โภชนาการและการจัดอาหาร 

      สําหรับเด็กปฐมวัย 

๙. การสงเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 

      ใหแกเด็กปฐมวัย 

๑๐. โรคเด็ก การปฐมพยาบาล  

        การดูแลสุขภาพและความ 

        ปลอดภัยสําหรับเด็กปฐมวัย 

๑๑. ความสําคัญของเพลง  

        บทกลอนและกจิกรรม 

        วงกลมสําหรับเด็กปฐมวัย 

๔.๓๙ 

 

๔.๓๖ 

 

๔.๓๙ 

 

๔.๔๓ 

๔.๔๒ 

 

๔.๖๒ 

 

 

๔.๗๙ 

 

๔.๕๓ 

 

๔.๔๑ 

 

๔.๔๐ 

 

 

๔.๔๑ 

 

๐.๕๖ 

 

๐.๕๕ 

 

๐.๖๒ 

 

๐.๕๓ 

๐.๖๙ 

 

๑.๒๑ 

 

 

๐.๕๖ 

 

๐.๕๓ 

 

๐.๕๔ 

 

๐.๖๑ 

 

 

๐.๕๓ 

ด ี

 

ด ี

 

ด ี

 

ด ี

ด ี

 

ดมีาก 

 

 

ดมีาก 

 

ดมีาก 

 

ด ี

 

ด ี

 

 

ด ี

 

๙ 

 

๑๑ 

 

๑๐ 

 

๔ 

๕ 

 

๒ 

 

 

๑ 

 

๓ 

 

๗ 

 

๘ 

 

 

๖ 

 

รวม ๔.๔๗ ๐.๖๓ ด ี  

 



 ๑๕ 

ตอนท่ี ๒  ประเมินดานการดําเนินการ พบวา ในภาพรวมของการดําเนินการ 

อยูในระดับดี ( X  = ๔.๑๙) เมื่อพิจารณารายขอ อันดับแรกคือ เจาหนาที่โครงการ ( X  = ๔.๕๘)

รองลงมาคือ สื่อโสตทัศน ( X  = ๔.๑๕) และการใหบริการ ( X  = ๔.๑๓) ตามลําดับ 

ดังนําเสนอในตารางที่ ๓ 

 

ตารางท่ี ๓ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการประเมินดานการดําเนินการ 

 

การดําเนนิการ X  SD ระดับการประเมนิ ลําดับ 

๑. สถานที่ หองพัก และหองจัดอบรม 

๒ อาหารและอาหารวาง 

๓. สื่อ โสตทัศน  

๔. การใหบรกิาร 

๕. เจาหนาที่โครงการ 

๔.๐๓ 

๔.๐๕ 

๔.๑๕ 

๔.๑๓ 

๔.๕๘ 

๐.๕๗ 

๐.๗๓ 

๐.๖๔ 

๐.๕๘ 

๐.๕๙ 

ด ี

ด ี

ด ี

ด ี

ดมีาก 

๕ 

๔ 

๒ 

๓ 

๑ 

รวม ๔.๑๙ ๐.๖๒ ด ี  

 

ตอนท่ี ๓  ประเมินดานประโยชนที่ไดรับจากการอบรม พบวา ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก

( X  = ๔.๕๔) เมื่อพิจารณารายขอ อันดับแรกคือ ประโยชนและความสําคัญของโครงการตอ

การพัฒนาผูดูแลเด็กเพื่อนําไปสูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( X  = ๔.๖๕) รองลงมาคือหลักสูตร

การอบรมทัง้หมดสามารถนําไปปฏบิัตไิดจรงิ ( X  = ๔.๕๑) ดังนําเสนอในตารางที่ ๔ 

 

ตารางท่ี ๔ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมนิดานประโยชนที่ไดรับจาก 

การอบรม 

 

ประโยชนท่ีไดรับ X  SD ระดับการประเมิน ลําดับ 

๑. หลักสูตรการอบรมทั้งหมดสามารถนําไปปฏบิัตไิดจริง 

๒. สามารถนําความรูไปขยายผลเพื่อสรางเครอืขาย 

๓. ประโยชนและความสําคัญของโครงการตอการพัฒนา 

      ผูดูแลเด็กเพื่อนําไปสูการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๔.๕๑ 

๔.๔๗ 

๔.๖๕ 

๐.๕๒ 

๐.๕๑ 

๐.๖๕ 

ดมีาก 

ด ี

ดมีาก 

๒ 

๓ 

๑ 

รวม ๔.๕๔ ๐.๕๖ ดมีาก  

 



 ๑๖ 

ตอนท่ี ๔  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมและรายวิชาที่ตองการไดรับการอบรม

เพิ่มเตมิ  

         ผูดูแลเด็กที่ เปนกลุมตัวอยางใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรม 

และรายวชิาที่ตองการไดรับการอบรมเพิ่มเตมิ 

          ๔.๑  ผูดูแลเด็กที่เปนกลุมตัวอยางใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรม 

และรายวิชาที่ตองการไดรับการอบรมเพิ่มเติม พบวา ผูดูแลเด็กมีขอเสนอแนะทั้งหมด ๑๒ ขอ 

สรุปประเด็นสําคัญของขอเสนอแนะไดดังนี้ (๑) ใหเพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรมในหัวขอสื่อ

สรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย โดยใหเหตุผลวา ครูไดมีโอกาสนําไปปฏิบัติมากที่สุด  

(๒) ใหจัดรายวิชาที่มีเนื้อหาทางวิชาการมากกวาปฏิบัติไวในชวงเชา (๓) ใหมีการศึกษาดูงาน

โรงเรียนตนแบบ (๔) ใหมีการอบรมอยางตอเนื่องทุกป เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและทักษะ 

ในการนําไปพัฒนาเด็ก (๕) เอกสารประกอบการอบรมเนื้อหาดีมาก แตควรทําการพิสูจน

อักษรเพื่อความสมบูรณของเอกสาร และ (๖) ขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับอาหาร ที่พัก  

การจัดจําหนายของ 

          ๔ .๒ รายวิชาที่ตองการได รับการอบรมเพิ่มเติม พบวา ผูดูแลเด็กไดมี

ขอเสนอแนะทั้งหมด ๒๔ ขอ สรุปรวมกลุมรายวิชาไดดังนี้ (๑) ดานการดูแลและการจัด

การศึกษาใหแกเด็กปฐมวัย ไดแก EQ IQ ของเด็กปฐมวัย การอบรมเลี้ยงดูเด็กพิเศษ 

แนวทางการจัดการช้ันเรียน แนวทางการจัดประสบการณประจําวัน การเลือกใชสื่อ 

และของเลนสําหรับเด็กปฐมวัย นิทาน เพลง เกม และนันทนาการสําหรับเด็กปฐมวัย 

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในช้ันเรียน การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับหลักการปรุงอาหาร การบันทึกและประเมินพัฒนาการเด็ก

การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็กอายุ ๒-๕ ป (๒) ดานเสริมความรูการปฏิบัติงาน 

ไดแก มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การสรางเครือขายระหวางหนวยงาน 

การพัฒนาบุคลิกภาพ การแสดงออกสําหรับครูปฐมวัย การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก 

การจัดทํารหัสงานเอกสารในศูนยพัฒนาเด็ก การนําคอมพวิเตอรมาใชในการปฏบิัตงิาน 

 

อภปิรายผล 

 การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ไดดําเนินการตรงตามความตองการจําเปนที่ผูดูแลเด็กจะตองไดรับ 

การพัฒนาอยางตอเนื่ องใหมีความสามารถในการดูแลและการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ไดอยางมีคุณภาพ โดยจะมีการจัดดําเนินการเปนประจําทุกป โดยผูเขารับการอบรมทั้งผูที่จบ

ระดับปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัย จบปริญญาตรีสาขาอื่นๆ หรือตํ่ากวา การดําเนินการอบรม

เปนไปอยางสอดคลองกับที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ 



 ๑๗ 

มาตรา ๕๒ ที่กําหนดใหพัฒนาบุคลากรประจําการอยางตอเนื่อง และขอกําหนดในเกณฑการ

พจิารณา ขอ ๔ ตัวบงช้ีที่ ๗.๓ ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา 

ที่ระบุไววาสงเสริม สนับสนุนใหครูหรือผูเลี้ยงเด็กไดรับการอบรมดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย

เปนประจําทุกป ไมต่ํากวาปละ ๒๐ ช่ัวโมง ทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดรับเงินจัดสรร

จากรัฐบาลหรอือาจเปนเงินจัดสรรของทองถิ่น เพื่อมอบเปนคาใชจายในการอบรมใหแกผูดูแล

เด็กเปนประจําทุกป ซึ่งการดําเนนิการเชนนี้นาจะเปนการเสริมความม่ันใจในการทํางานอยางมี

คุณภาพใหแกผูดูแลเด็กได 

 ผลจากการประเมินดานเนื้อหาวิชา กิจกรรมและวิทยากร พบวา อันดับแรกที่ไดรับ 

การประเมนิสูงสุด คอื สื่อสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย และไดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับรายวิชา

ที่อบรม ใหเพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรมสื่อสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย และมีการอบรม 

เพิ่มเติมในเรื่องของสื่อ โดยไดระบุเหตุผลวาเปนรายวิชาที่ครูไดมีโอกาสนําไปสูการปฏิบัติมาก

ที่สุด จากการสังเกตการสอนในรายวิชาพบวาวิทยากรจะใหขอมูลเกี่ยวกับการทําสื่อ 

เพื่อนําไปใชเปนสื่อการเรียนรูประกอบในการทํากิจกรรมตางๆ และการนําแนวคิดไปสอนเด็ก 

ในกจิกรรมสรางสรรค 

 สิ่งที่ไดรับจากการอบรมนาจะมีความแตกตางจากที่เคยไดเรียนมาสําหรับผูจบทาง

การศึกษาปฐมวัย และนาจะเปนสิ่งแปลกใหมสําหรับผูที่ไมจบทางดานการศึกษาปฐมวัย 

อุปกรณตางๆ ที่วิทยากรนํามาใชสรางสรรคผลงาน มีความหลากหลายทั้งวัสดุธรรมชาต ิ 

วัสดุเหลือใช และวัสดุที่แสวงหาไดจากสิ่งแวดลอมรอบตัว งานที่สรางสรรคนําไปใชไดใน

กิจกรรมเพื่อพัฒนาทางภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ  

ใหแกเด็ก ผูเขารับการอบรมมีความสุข สนุกสนาน และใสใจในการฝกปฏิบัติและนําเสนอ

ผลงาน กิจกรรมตางๆ ที่ทํานอกจากจะชวยกระตุนความคิดสรางสรรคของครูแลว นาจะเปนผล

ตอเนื่องไปถึงการพัฒนาเด็กปฐมวัยไดตามจุดหมาย ที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช ๒๕๔๖ สําหรับเด็กอายุ ๓-๕ ป ในขอ ๓ มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข ขอ ๕ ช่ืน

ชมและแสดงออกทางศลิปะ _ _ _ _ _ _ ขอ ๑๐ มคีวามสามารถในการคิดและการแกปญหาได

เหมาะสมกับวัย และขอ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ , 

๒๕๔๖ : ๓๑) 

 ผลการประเมินดานการดําเนินการ พบวาโดยรวมอยูในระดับดี และอันดับแรกที่ไดรับ

การประเมินสูงสุด คือ เจาหนาที่โครงการในการอบรมมีเจาหนาที่ดูแลใหบริการ ๒ คน  

เปนผูมีประสบการณในการจัดการอบรมทําใหเขาใจงานสามารถจัดวางระบบงาน และดูแลให

กิจกรรมตลอด ๖ วัน ดําเนินการไปไดอยางราบรื่น มีความสามารถในการแกปญหา 

และตัดสินใจไดเหมาะกับบุคคลและสถานการณ เมื่อเจาหนาที่โครงการ มีความสามารถสูง 



 ๑๘ 

การควบคุมดูแล ทั้งเรื่องของสถานที่ อาหาร สื่อโสตทัศน ก็สามารถทําไดดี ทําใหผูเขารับ 

การอบรมเกดิความรูสกึที่ดตีอการใหบรกิารดานตางๆ  

 การวางแผน กําหนดงานใหชัดเจนมีเวลาใหเพียงพอสําหรับการเรียนรู การปฏิบัต ิ 

การนําแนวคิดและเทคนิคใหมๆ ไปประยุกตใช มีการประเมิน และพัฒนาอยางตอเนื่อง  

เปนคุณลักษณะที่สําคัญในการนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากร 

 ผลการประเมินดานประโยชนที่ไดรับจากการอบรม พบวา ในภาพรวมอยูในระดับดี

มาก และมี ๒ รายการที่ไดรับการประเมินดีมาก คือ ประโยชนและความสําคัญของโครงการ

ตอการพัฒนาผูดูแลเด็ก เพื่อนําไปสูการพัฒนาเด็กปฐมวัย และหลักสูตรการอบรมทั้งหมด

สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ผลการประเมินเปนตัวบงช้ีไดวา การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

ประสบความสําเร็จ เพราะตรงตามความตองการในการพัฒนาของผูเขารับการอบรม  

และผูเขารับการอบรมสามารถนําไปพัฒนางานของตนได เนื้อหารายวิชาที่กําหนดไว ๑๑ 

หนวยการเรียน สอดคลองกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับสาระที่ค รูปฐมวัยควรจะรูของ  

The Association for Childhood Education International (1998) , Massachusetts Department 

of Education (2003) และ National Association for the Education of Young Children (2008) 

และการใชวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติทําใหที่ผูเขารับการอบรมไดรับทั้งสาระที่เปนความรู และ

เขาใจในการนําไปปฏิบัติ เปนสิ่งที่ชวยสรางความม่ันใจใหแกผูดูแลเด็กในการทํางาน  

สําหรับเอกสารประกอบการอบรมมีรายละเอียดและตัวอยางมากเพียงพอที่ผูเขารับการอบรม 

จะใชเปนคูมอืสําหรับอานทบทวนไดในขณะทํางาน  

 

สรุป 

 ผลการประเมินทั้งหมด สรุปไดวา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูดูแลเด็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตองการ 

ใหผูดูแลเด็ก มคีวามรู ทักษะ ประสบการณขัน้พื้นฐานในการดูแลและการจัดการศึกษาปฐมวัย

ใหกับเด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การดําเนินการ 

ในการพัฒนาคงตองดําเนินการตอเนื่องทุกป รัฐและหนวยงานที่ เกี่ยวของคงตองจัด

งบประมาณสนับสนุน โดยคํานึงถึงความตองการ ความสะดวกในเรื่องของเวลาและสถานที ่

ของผูเขารับการอบรม รวมถึงใหผูเขารับการอบรมมีโอกาสนําเสนอเรื่องที่ตองการไดรับ 

การพฒันาดวย   

 

 

 

 



 ๑๙ 

รายการอางองิ 
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จีระพันธุ พูลพัฒน. (๒๕๕๔). การประเมินตนเองดานคุณลักษณะครูปฐมวัยของผูดูแลเด็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศไทย.  
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