
 



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
(Executive Summary) 

 
 การประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กด้านการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาการของ
เด็กในพ้ืนที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2556 ครั้งนี้ ด าเนินการในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา อ าเภอหนองบัวแดง อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
อ าเภอเมือง อ าเภอแคนดง อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอรัตนบุรี อ าเภอประสาท จั งหวัดสุรินทร์ 
สุ่มร้อยละ 50 ของศูนย์เด็กเล็กในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 5 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี 2555 จ านวน 
19 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
การพัฒนาการของเด็กในด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ประยุกต์ใช้รูปแบบซิป (CIPP Model)
และเพ่ือสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก กลุ่มตัวอย่างในการประเมิน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) 
กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี ปลัด นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
และครผูู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 58 คน 2) กลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็ก จ านวน 257 คน 3) กลุ่มเด็ก
ปฐมวัย จ านวน 250 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการสนทานากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ  
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการประเมิน พบว่า 1) ด้านบริบท (Context)  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ผู้ดูแลเด็ก มีความคิดเห็นต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ว่าเป็นสถานที่ต้องให้ความส าคัญ โดยมีส่วนร่วมในการประชุมชี้แจง
นโยบาย/แนวทางการด าเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพ้ืนที่ตั้งเหมาะสมกั บ
บริบทของพ้ืนที่ การคมนาคมจากชุมชนมายังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสะดวก บริเวณภายนอกและรอบอาคารมี
ขอบเขตชัดเจน สะอาดและปลอดภัย ร้อยละ 67.2 และมีห้องน้ า ห้องส้วม สะอาดถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 62.1 ซึ่ง
สภาพแวดล้อมที่มีผลท าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ การมีรั่ว
รอบอาคารที่ชัดเจน ห้องน้ า ห้องส้วม สถานที่เตรียม ปรุงอาหาร ที่ยังไม่ถูกสุขลักษณะ ส่วนใหญ่พบในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีวัด โรงเรียน ซึ่งใช้ห้องน้ า ห้องส้วมร่วมกับของโรงเรียน 2) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input)  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านงบประมาณ ซึ่งยังไม่เพียงพอในการด าเนินการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัดส่วนงบประมาณที่ใช้ระหว่างการพัฒนาท้องถิ่นกับการลงทุนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แตกต่างกันมาก ส่วนใหญ่เน้นเรื่องการก่อสร้างถนน และประปาหมู่บ้าน 3) ด้านกระบวนการ (Process) โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ (   = 
4.02) และอัตราส่วนของครูผู้ดูแลเด็กต่อเด็กมีความเหมาะสม (  = 3.76) ซึ่งอยู่ในระดับมาก  4) ด้านผลผลิต 
(Product) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 56.8  ไม่สมวัย ร้อยละ 28.8 และประเมินไม่ได้ ร้อยละ 14.4 เมื่อ
วิเคราะห์ในกลุ่มที่ไม่สมวัย แยกตามพัฒนาการด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านสังคม ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
ด้านกล้ามเนือ้มัดใหญ่ พบว่า เด็กปฐมวัยมีปัญหาพัฒนาการด้านภาษาและด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กใกล้เคียงกัน คิดเป็น
ร้อยละ 18.4 และ 18 ซึ่งเรื่องของพัฒนาการเด็กต้องให้ความส าคัญในการแก้ไขก่อนที่จะสายเกินแก้ไข และส่งผล
กระทบรุนแรงในอนาคต ส าหรับการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการพัฒนางานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
พบว่า มีความพึงพอใจในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านบริการอาหารสะอาดปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ด้าน
บุคลากร อยู่ในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กในระยะต่อไป ควรมีดังนี้ 

1)  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ควรด าเนินการพัฒนา ผู้บริหาร สมาชิก และบุคลากร ให้มีเจตคติที่ดีต่อ
การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย โดยให้การส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ได้รับการอบรม เพ่ือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่ าจะเป็นการ
จัดการฝึกอบรมเองหรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
รวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2) ผู้บริหารควรเร่งพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเรื่องงบประมาณ 
กระบวนการด าเนินงาน การวางแผนการประสานงาน การสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในองค์กร การอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากรให้ครอบคลุมทุกระดับ บุคลากรควรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและควรมีการติดตามประเมิลผล
ทุกขั้นตอน และเมื่อด าเนินการพัฒนาบุคลากรแล้วควรน าผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาระบบการ
บริหารงานต่อไป 

3)  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการด าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และมีความตระหนักในการเป็นเจ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ร่วมในการคิดริเริ่ม การพัฒนา การตัดสินใจ การ
ร่วมปฏิบัติและรับผิดชอบต่างๆ ประชาชนในชุมชนมีจิตอาสาในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาช่วยเสริมพัฒนาการให้เด็กปฐมวัย 

4)  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการประเมินผลการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เพ่ือ
ประสิทธิภาพของการท างาน จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณให้เพียงพอ โดยจัดให้มีแผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็น
ประจ าทุกปี และควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามความต้องการของเด็กในแต่ละช่วงวัย 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิตติกรรมประกำศ 

 การประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กด้านการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาการของ
เด็กในพ้ืนที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่  5 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2556 ครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความ
อนุเคราะห์จากหลายฝ่าย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์อนามัยที่  5 นครราชสีมา และได้รับ     
ค าแนะน า ปรึกษาด้านวิชาการ จากนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมาโดย
ตลอด ในกระบวนการด าเนินการได้รับความร่วมมือในการด าเนินการทุกกระบวนการจากผู้รับผิดชอบงานศูนย์เด็ก
เล็กในทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ รวมทั้งผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้อง นักวิชาการศึกษา ครูผู้แลเด็ก และ
ผู้ปกครอง กลุ่มเป้าหมายด าเนินการทั้ง 4 จังหวัด ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์  
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัยมิได้กล่าวนาม ณ ที่นี้ ผู้ประเมินขอกราบขอบพระคุณทุก
ท่านไว้ ณ ที่นี ้

 

จีรวรรณ ชงจังหรีด 
สิงหาคม 2556 
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บทคัดย่อ 

 การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาการของเด็กในด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต และเพ่ือสังเคราะห์
แนวทางการพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างในการประเมิน 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี ปลัด นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นักวิชาการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และครผูู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 58 คน 2) กลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็ก 
จ านวน 257 คน 3) กลุ่มเด็กปฐมวัย จ านวน 250 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการสนทานากลุ่ม 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุปผล
การประเมิน ดังนี้ 

ด้านบริบท (Context)  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ดูแลเด็ก มีความคิดเห็น
ต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ว่าเป็นสถานที่ต้องให้ความส าคัญ โดยมีส่วนร่วมในการประชุมชี้แจงนโยบาย/แนวทางการ
ด าเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ร้อยละ 74.1 สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพ้ืนที่ตั้งเหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่ ร้อยละ 81   การคมนาคมจากชุมชนมายังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสะดวก ร้อยละ 89.7 ความสะอาดของ
บริเวณภายในศูนย์ฯ ร้อยละ 79.3 บริเวณภายนอกและรอบอาคารมีขอบเขตชัดเจน สะอาดและปลอดภัย ร้อยละ 
67.2 และมีห้องน้ า ห้องส้วม สะอาดถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 62.1 ซึ่งสภาพแวดล้อมที่มีผลท าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ การมีรั่วรอบอาคารที่ชัดเจน ห้องน้ า ห้องส้วม สถานที่
เตรียม ปรุงอาหาร ที่ยังไม่ถูกสุขลักษณะ ส่วนใหญ่พบในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่โรงเรียน ซึ่งใช้ห้องน้ า 
ห้องส้วมร่วมกับของโรงเรียน 

ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ  1)ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ น้ าดื่ม น้ าใช้ สถานที่เตรียมปรุง
อาหาร อุปกรณ์และภาชนะใส่อาหาร แก้วน้ า อาคารเรียน พ้ืนที่ใช้สอย ความม่ันคงแข็งแรงของตัวอาคาร 2)ปัจจัยที่
เป็นสิ่งอ านวยความสะดวก  ได้แก่ คู่มือแนวทางการด าเนินงาน  ของเล่น หนังสือนิทาน วัสดุ สื่อ เอกสารวิชาการ
เกี่ยวกับการสอน สาธิต 3)ปัจจัยด้านบุคลากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร และ  4)ปัจจัยด้าน
งบประมาณ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านงบประมาณ ซึ่งยังไม่เพียงพอในการ
ด าเนินการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ด้านกระบวนการ (Process) โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก มี
สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ (  = 4.02) และอัตราส่วนของครูผู้ดูแลเด็ก ต่อเด็กมีความเหมาะสม (   = 3.76) 
ซึ่งอยู่ในระดับมาก  

ด้านผลผลิต (Product) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 56.8  ไม่สมวัย ร้อยละ 28.8 และประเมิน
ไม่ได้ ร้อยละ 14.4 เมื่อวิเคราะห์ในกลุ่มที่ไม่สมวัย แยกตามพัฒนาการด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านสังคม 
ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ พบว่า เด็กปฐมวัยมีปัญหาพัฒนาการด้านภาษาและด้านกล้ามเนื้อมัด
เล็กใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 18.4 และ 18 และประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการพัฒนางานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า มีความพึงพอใจในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านบริการอาหารสะอาดปลอดภัย ด้าน
สิ่งแวดล้อมปลอดภัย ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก และส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางในด้าน
การเมือง ด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านการมีส่วนร่วม และด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เหตุผลส่วนใหญ่ร้อยละ 91.1 

ค 



น าบุตรหลานมาเลี้ยงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ อยู่ใกล้บ้าน รองลงมาคือ มีความสะดวก, ครูพ่ีเลี้ยงดูแลเอาใจใส่ต่อ
เด็ก และเสียค่าใช้จ่ายน้อย คิดเป็นร้อยละ 87.2, 84.8 และ 70 ตามล าดับ  

การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ โดยใช้รูปแบบวิธีการ
สนทนากลุ่ม (focus groups) จังหวัดละ 1 แห่ง น าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์  สามารถสรุปเป็นแนวทางการพัฒนา
โดยทั่วไป 7 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม 2) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของเด็ก 3)การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก 4) การบูรณาการ การเรียนรู้ การจัดการเรียน
การสอน 5) การประเมินพัฒนาการ  การเรียนรู้ของเด็ก 6) ความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก ครอบครัวของเด็ก 
และ 7) การติดตามประเมินผล โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งเริ่มพัฒนาปรับปรุงในส่วนที่สามารถท าได้ก่อน ให้
สอดคล้องกับความเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ให้ได้มากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

หน้า 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ก 

กิตติกรรมประกาศ ข 

บทคัดย่อ ค 

สารบัญ ง 

สารบัญตาราง จ 

สารบัญภาพ ฉ 

บทที่ 1 บทน ำ  

          ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1 

          วัตถุประสงค์การประเมิน 2 
          ขอบเขตของการศึกษา 2 
          ผลที่คาดว่าจะได้รับ 3 
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

         ทฤษฎีและรูปแบบการประเมินโครงการ 4 
          งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 10 
บทที่ 3 วิธีด ำเนินกำรประเมิน  

          แนวทางการประเมิน 13 
          ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 14 
          เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 15 
          การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 15 
          การเก็บรวบรวมข้อมูล 17 
          การวิเคราะห์ข้อมูล 17 
บทที่ 4 ผลกำรประเมิน  

          ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 19 
          ผลการประเมินด้านบริบท (Context) 21 
          ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 22 
          ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) 23 
          ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) 23 
บทที่ 5 สรุปผลกำรประเมิน อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 29 
บรรณานุกรม 32 
ภาคผนวก 33-49 
 

 

 

 

ง 



สำรบัญตำรำง 

หน้า 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  19 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็ก  20 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของเด็กปฐมวัย   21 
ตารางที่ 4 จ านวน ร้อยละของการประเมินด้านสภาพแวดล้อม  22 
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) และระดับการด าเนินงานด้านกระบวนการ   23 
ตารางที่ 6 แสดงจ านวน ร้อยละ ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการพัฒนางานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  25 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละ เหตุผลของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 27 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ 



สำรบัญภำพ 

หน้า 

ภาพที่ 1  แสดงพื้นที่ศูนย์เด็กเล็กกลุ่มเป้าหมาย 19 แห่ง   2 
ภาพที่ 2  แสดงกระบวนการประเมิน ผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กด้านการส่งเสริม 
            สุขภาพและการพัฒนาการของเด็กในพ้ืนที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสมีา 
            ปีงบประมาณ 2556 

 14 

ภาพที่ 3  แสดงร้อยละการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 24 
ภาพที่ 4  แสดงปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลให้ศูนย์เด็กเล็ก 19 แห่งไม่ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐานในปี 2555 48 
ภาพที่ 5  แสดงการเก็บรวบรวมข้อมูลในศูนย์เด็กเล็กกลุ่มเป้าหมายที่ลงประเมิน 49 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉ 



บทที่ 1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เด็กเป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นต้นทุนทางสังคมที่มีค่ามากที่สุด โดยเฉพาะเด็ก
ปฐมวัยเป็นวัยที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Full Human Potential) ให้
สอดคล้องกับการเติบโต และพัฒนาการของสมองที่รวดเร็วมากที่สุดของชีวิตมนุษย์ จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่
บีบรัดท าให้ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ได้เลี้ยงดูบุตรเอง ซึ่งข้อมูลจากการส ารวจในปี 2553  พบว่า เด็กร้อยละ 61.5 
ไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่ สาเหตุหลักมาจากพ่อแม่แยกทางกัน และพ่อหรือแม่ท างานคนละจังหวัด 1 การดูแลเด็ก
ปฐมวัยจ านวนมากมักอยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือเข้ารับการบริการอบรมเลี้ยงดูในสถานรับเลี้ยง
เด็กของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีมาตรฐานที่ต่างกันโดยจะได้รับการพัฒนาที่แตกต่างกัน  และเพ่ือรองรับความต้องการ
ของสังคมดังกล่าว จ านวนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ านวนเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง ส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2 กรมอนามัยได้พยายามพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก กลุ่มเป้าหมาย คือ ศูนย์เด็กเล็กที่ไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับพ้ืนฐานพัฒนาเป็นระดับดีและดีมาก โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
การประเมินรับรองศูนย์เด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เด็กเล็กน่า
อยู่ภายในจังหวัด พร้อมทั้งจัดหาสิ่งสนับสนุนองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการด้านโภชนาการและพัฒนาการ 

ในระดับชาติ คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติเป็นมาตรฐานกลางของประเทศ
และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน ส านัก
พัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ น ามาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการ
ด าเนินงานและเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพของศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ าที่ศูนย์เด็กเล็กทุกแห่ง
ควรจะพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐานฯ ศูนย์เด็กเล็กใดมีการด าเนินงานดีเด่นอยู่แล้วก็ขอให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับ
ศูนย์เด็กเล็กใดที่ยังไม่พร้อมก็ขอให้เริ่มทยอยปรับปรุงการด าเนินงานของตนเองให้ได้มาตรฐานต่อไป 3 การใช้
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติเสมือนเป็นการประกันคุณภาพภายในการให้บริการของศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งคาดหวังให้
เด็กปฐมวัยทุกคนที่เข้ารับบริการในศูนย์เด็กเล็กได้รับการพัฒนารอบด้านตามวัย อย่างมีคุณภาพ และต่อเนื่องแบบ
องค์รวมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ ดังนั้นเพ่ือเป็นการ
รักษาคุณภาพของการบริการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพ่ือประโยชน์ของเด็กปฐมวัยในระยะยาว ศูนย์อนามัยที่ 5 
นครราชสีมา เล็งเห็นความส าคัญของการประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กและการพัฒนาการ
ของเด็กในพ้ืนที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญของกระบวนการพัฒนางาน เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ต้องใช้ในการ
วางแผนและพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลหรือเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ ตลอดจนสนับสนุนให้มีกลไกประกันคุณภาพภายในของศูนย์เด็กเล็กอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือจะได้ร่วมกัน
ตรวจสอบการด าเนินงานของศูนย์และดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้โดยอาศัยกลไกของหน่วยงานปฏิบัติทั้งในระดับ
จังหวัดและท้องถิ่นในการด าเนินการร่วมกันเพือ่น าไปสู่การมีสุขภาพดีของเด็กในพ้ืนที่ต่อไป 
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วัตถุประสงค์กำรประเมิน 

         1. เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กด้านการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาการของ
เด็กในด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต 
         2. เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กด้านการส่งเสริมสุขภาพและการ
พัฒนาการของเด็กในปีงบประมาณต่อไป 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
การพัฒนาการของเด็กในพ้ืนที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2556 ซึ่งด าเนินการร้อยละ 
50 ของศูนย์เด็กเล็กในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 5 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี 2555 จ านวน  19 แห่ง ที่
อยู่ในอ าเภอพ้ืนที่สีแดง (ภาพท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่1  แสดงพ้ืนที่ศูนย์เด็กเล็กกลุ่มเป้าหมาย 19 แห่ง 

นิยำมศัพท์เฉพำะ  
ในการประเมินครั้งนี้ ก าหนดความหมายของค าศัพท์เฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หมายถึง สถานรับเลี้ยงเด็กในเขตพ้ืนที่เครือข่ายบริการสุขภาพเขต9 (นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์) ที่ท าหน้าที่ดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย 0-6 ปี ที่ได้รับอนุญาตการจัดตั้งจากกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
2. ผู้บริหำร หมายถึง หัวหน้าหรือผู้ด าเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กในเขตพ้ืนที่เครือข่ายบริการสุขภาพเขต9 
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)  ที่ได้รับอนุญาตการจัดตั้งจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
3. ครู หมายถึง ครู หรือ ครูพ่ีเลี้ยง ผู้ปฏิบัติการสอน ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพ้ืนที่
เครือข่ายบริการสุขภาพเขต 9 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)  
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4. ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดาหรือญาติ หรือบุคคลที่อนุญาตให้เด็กอาศัยอยู่ด้วยเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
และมีฐานะเป็นผู้อุปการะเด็ก ในศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่เครือข่ายบริการสุขภาพเขต 9 (นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์) 
5. กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนศูนย์เด็กเล็ก หมายถึง สภาพการปฏิบัติ การจัดด าเนินการตามมาตรฐานศูนย์เด็ก
เล็ก ใน 6 ด้าน ดังนี้  

5.1 การส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การบริการ ดูแล และส่งเสริมสุขภาพเด็กในเรื่อง การดูแลภาวะ
โภชนาการ โดยการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล นอกจากนี้ยังมีการ ฝึกให้เด็กรู้จักดูแลสุขภาพ
ของตนเอง และมีสุขนิสัยที่ดี โดยการแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร การตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมทั้งบันทึก
ข้อมูล ดูแล ปฐมพยาบาลให้กับเด็กเมื่อเด็กป่วย และแยกเด็กป่วยให้อยู่ในห้องพยาบาล  

5.2 การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก หมายถึง การจัดกิจกรรมประจ าวัน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งในด้านวุฒิภาวะ ความสนใจ ความต้องการของเด็ก จัดกิจกรรม การ
เรียนรู้จากการเล่น เรียนรู้จากการเล่านิทาน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทั้งเป็นกลุ่มและเดี่ยว เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมถึงการประเมินพัฒนาการเด็กตามวัยและการให้ความรู้ 
ค าแนะน าเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กท่ีถูกต้อง 

5.3 การบริการอาหารสะอาด ปลอดภัย หมายถึง การควบคุมดูแลเกี่ยวกับการปรุงอาหารที่สะอาดโดย
ค านึงถึงความปลอดภัยสาหรับเด็กเป็นส าคัญ ซึ่งการปรุงอาหารนั้น ต้องใช้ภาชนะที่สะอาดไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็น
อันตรายมีการเก็บอุปกรณ์ที่ถูกสุขลักษณะ สถานที่เตรียม ปรุงอาหาร สะอาดถูกสุขอนามัย ภาชนะที่ใส่อาหารต้อง
ท าจากวัสดุที่ปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน พร้อมทั้งมีฝาปิดมิดชิด ผู้ประกอบอาหารต้องมีสุขภาพอนามัยดี แต่ง
กายสะอาดและมีความรู้เกี่ยวกับการเตรียม ปรุงอาหารส าหรับเด็กปฐมวัย  

5.4 สภาพแวดล้อมสะอาด และปลอดภัย หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ความต้องการ
และความสนใจของเด็ก มีบริเวณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งภายใน และภายนอก อาคาร สะดวกต่อการเคลื่อนไหว 
สะอาดปลอดภัย สะดวกสบายสวยงาม มีประตูรั้วเปิดปิดได ้ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ที่เป็นพาหะนาโรค เครื่อง
เล่นในสนามมีเพียงพอและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ รวมถึง ห้องน้า ห้องส้วม สะอาด ปลอดภัย เหมาะสาหรับเด็ก 
แยกเป็นสัดส่วน และมีจานวนเพียงพอ 

5.5 บุคลากร หมายถึง ผู้บริหาร ครู ครูพ่ีเลี้ยง ที่ปฏิบัติงาน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีประสบการณ์และ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแล และจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้รับการอบรมฟ้ืนฟู
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กอย่างสม่ าเสมอ มีบุคลิกภาพ และจิตใจดี พร้อมทัง้มีอัตราส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนเด็ก  

5.6 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง หมายถึง การที่ผู้ปกครองมีบทบาทต่อการจัดการศึกษา หรือ กิจกรรมใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมใน กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้ง พบปะสนทนาพูดคุย เกี่ยวกับ
พัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็ก มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ได้ทราบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก าลังท าอะไร
ให้กับเด็ก เพ่ือที่ผู้ปกครองจะได้ช่วยสนับสนุนอุปกรณ์หรืองบประมาณต่างๆ 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

         1. ไดข้้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับผู้บริหารในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็ก
เล็กด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาการของเด็ก 
         2. ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่รับทราบสภาพปัญหาในการด าเนินงาน และน าข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินผล
มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ทฤษฎีและรูปแบบกำรประเมินโครงกำร 

2.1.1  ควำมหมำยของกำรประเมินผลโครงกำร  
การประเมินผลโครงการ (Program  Evaluation)  เป็นการรวมความหมาย ระหว่างค าว่า “การ

ประเมินผล ” กับค าว่า “ โครงการ ” ซึ่งทั้งสองค ามีความหมายเฉพาะของตนเอง คือ 
การประเมิน หรือ การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ

การตัดสินใจด าเนินการเพ่ือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับค าอ่ืนๆ อีกหลายค า เช่น การวิจัย 
(Research) การวัดผล (Measurement) การตรวจสอบรายงานผล (Appraisal)  การควบคุมดูแล(Monitoring) 
การประมาณการ (Assessment) และการพิจารณาตัดสิน (Judgement) เป็นต้น   ส่วนโครงการ (Project) 
หมายถึง แผนหรือเค้าโครงที่ก าหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน(Plan) บางต าราถือว่ามีความหมายเช่นเดียวกับค า
ว่า “Program” จึงหมายถึงแผนงานที่มีรายละเอียดในการปฏิบัติงานชัดเจน ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้
ความหมายของการประเมินผลโครงการ ดังนี้ 
 Tyler (อ้างใน ศิริชัย กาญจนวาสี) กล่าวว่า การประเมินเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เป็นจริง กับสิ่งที่
ควรจะเป็นและใช้ข้อมูลความไม่สอดคล้องเป็นหลักในการตัดสินใจสรุปผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร
หลักสูตร4  
 Stufflebeam (อ้างใน สมหวัง พิธิยานุวัฒน์) ให้นิยามการประเมินผลโครงการว่าเป็นกระบวนการจ าแนก
แยกแยะหรือวิเคราะห์การได้มาซึ่งข้อมูลและการเสนอข้อมูลเพื่อเสนอค าวินิจฉัยส าหรับทางเลือกหรือการตัดสินใจ
ว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด5 

 

 สรุป  การประเมินผลเป็นการให้ค าตัดสินอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดจากโครงการทั้งทางตรง 
(Direct Effect) และทางอ้อม (Indirect Effect) ทั้งที่ตั้งใจ (Intended Effect) และโดยไม่ได้ตั้งใจ (Unintended 
Effect) โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ดังนั้นการประเมินโครงการ 
หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและวัดสิ่งที่แผนได้ก าหนดไว้ในขั้นของการวางแผน  และเมื่อน าแผนไปด าเนินการ
แล้ว  สิ่งที่เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามที่ก าหนดและคาดหมายไว้เพียงใด  โดยน าเอาผลที่วัดได้มา
พิจารณาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแผนที่ก าหนดไว้  จึงท าให้รู้ได้ว่าสิ่งที่แผนต้องการกับผลที่เกิดขึ้นจริงตรงกันหรือ
แตกต่างกันเพียงใด  ด้วยเหตุผลอะไรบ้าง  เป็นเหตุผลจากปัจจัยภายนอกหรือภายในของแผนอย่างไร  เพ่ือผู้
วางแผนจะได้น าโครงการไปพิจารณาและใช้ประกอบการตัดสินใจต่อไป 

2.1.2  รูปแบบจ ำลองของกำรประเมินโครงกำร 
1) แบบจ ำลองประเมินโครงกำรที่ยึดวัตถุประสงค์ของโครงกำรเป็นหลัก (Objective  Based  

Model) 
1.1 แนวคิดและแบบจ ำลองของ Ralp W. Tyler  

Tyler เห็นว่า “การประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะอย่าง  
(Performance) กับจดุมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่วางไว้” โดยเชื่อว่าจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจนรัดกุม และจ าเพาะ
เจาะจงแล้ว  จะเป็นแนวทางช่วยในการประเมินผลได้เป็นอย่างดี และเห็นว่าจุดมุ่งหมายของการประเมินผล คือ 

(1) เพ่ือตัดสินว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาท่ีตั้งไว้ในรูปของจุดมุ่งหมาย 
เชิงพฤติกรรมนั้นประสบความส าเร็จหรือไม่  ส่วนใดที่ประสบความส าเร็จก็อาจเก็บไว้ใช้ได้ต่อไปแต่ส่วนใดไม่ประสบ
ผลส าเร็จก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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(2) เพ่ือประเมินค่าความก้าวหน้าทางการศึกษาของประชากรขนาด 
ใหญ่เพ่ือให้สาธารณชนได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ ในอันที่จะช่วยเข้าใจปัญหาและความต้องการทางการศึกษาได้  และ
เพ่ือใช้ข้อมูลนั้นเป็นแนวทางในการที่จะปรับปรุงนโยบายทางการศึกษาที่คนส่วนใหญ่เห็นด้วยได้ 
   จุดอ่อนในแบบจ าลองของ Tyler นี้คือ การมุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ท าให้การ
ประเมินขาดสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในด้านอื่น ๆ 

1.2 แนวคิดและแบบจ ำลองของ Lee  J  Cronbach 
Cronbach มีความคิดเห็นว่าการประเมินผลมีความหมายกว้าง ๆ คือ  

“การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการทางการศึกษา” การประเมินผลเกี่ยวกับกิจกรรม
มากมายหลายอย่าง  และไม่มีหลักการใดมาครอบคลุมได้ว่ายึดถือกิจกรรมใดบ้างในทุกๆ สถานการณ์  ดังนั้นจึงเชื่อ
ว่าการทดสอบสัมฤทธิ์ผลในการเรียนเพียงอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอส าหรับการประเมินผล  วิธีการประเมิน
ประกอบด้วย 

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเหมือน Tyler 
2. ประเมินกระบวนการเรียนการสอน 
3. ประเมินประสิทธิภาพ 
4. ประเมินทัศนคติ 
5. การติดตามผลหลังการเรียนรู้ 

Cronbach พยายามแก้ไขข้อบกพร่องของ Tyler  โดยให้มีการประเมินในด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 
2.แบบจ ำลองประเมินโครงกำรที่มุ่งเน้นกำรตัดสินคุณค่ำ (Judgemental Evaluation  Model)  

2.1 แนวคิดและแบบจ ำลองของ Michael  Scriven 
Michael   Scriven  ได้เสนอแบบจ าลองโดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วนคือ  

Formative  Evaluation หมายถึง การประเมินความก้าวหน้าของโครงการ และ Summative  Evaluation 
หมายถึง การประเมินผลสรุปของโครงการ โดยการประเมินทั้ง 2 แบบ มีรายละเอียดที่แตกต่างดังนี้ 

รำยละเอียด Formative  Evaluation Summative  Evaluation 
วัตถุประสงค์ ปรับปรุงโครงการ ยุติหรือขยายโครงการ 
ผู้ใช้ผลประเมิน ผู้บริหารและคณะผู้ด าเนินงาน ผู้บริหารระดับนโยบายหรือเจ้าของทุน 
ผู้ประเมิน บุคคลภายในโครงการ บุคคลภายในและภายนอกโครงการ 
ลักษณะการเก็บข้อมูล เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

เก็บข้อมูลเป็นระยะ ๆ  
เป็นทางการ 
เกบ็เพียงครั้งเดียวตอนสิ้นสุดโครงการ 

กลุ่มตัวอย่าง ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่และครอบคลุมเป้าหมาย 
ประเด็นค าถาม ท าอะไร                    

ท าได้เท่าไร      
มีอะไรต้องปรับปรุง 
ต้องการทรัพยากรอะไรเพิ่มข้ึนอีก 
มีปัญหา/อุปสรรคอะไร 

มีผลอะไรเกิดขึ้น 
ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร 
ควรยุติหรือขยายโครงการ 
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2.2 แนวคิดและแบบจ ำลองของ Malcolm M. Provus 
     Molcolm  M. Provus ได้พัฒนารูปแบบของการประเมินเพ่ือมาใช้ในการประเมินผลโครงการ  

ที่รู้จักกันในนาม Discrepancy Model ซ่ึง Provus ได้กล่าวว่าจุดหมายของการประเมินคือ การหาข้อมูลเพื่อมาใช้
ในการตัดสินใจโครงการว่าจะปรับปรุงด าเนินการต่อไป หรือยกเลิกโครงการ 
  หลักส าคัญของการประเมินตามรูปแบบของ Provus สรุปได้ 2 ประการ ดังนี้ 

(1) พิจารณาความสอดคล้องของสิ่งที่เกิดจากโครงการกับมาตรฐานเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
(2) ระบุความแตกต่างที่พบ เพ่ือค้นหาข้อบกพร่องของโครงการ 

  ขั้นตอนในการประเมินแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ 
(1) การบรรยายโครงการ 
(2) การด าเนินตามโครงการ 
(3) กระบวนการตามโครงการ 
(4) ผลผลิต 
(5) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและก าไร 

                             
2) แบบจ ำลองประเมินโครงกำรที่ช่วยในกำรตัดสินใจ 

(Decision-oriented  Evaluation  Model)  ได้แก่ 
แบบจ ำลอง CIPP Model ของ  Danial  L. Stufflebeam6 

Danial L. Stufflebeam และคนอ่ืน ฃๆ (PDK ,1977)  ได้เสนอแบบจ าลอง CIPP (Context  
Input  Process  Product) เพ่ือการประเมินผลโครงการจากแนวความคิดของหลักเหตุผลทั่ว ๆ ไป  อธิบายถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินกับการตัดสินใจ  ด้วยความสมเหตุสมผล  ในการบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  แสดงให้เห็นถึงว่ากระบวนการประเมินใด ๆ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ คือ 

(1) ขั้นของการวิเคราะห์กิจกรรมและข้อมูลที่จะประเมินเพ่ือสนองความต้องการของผู้ตัดสินใจ   
(2) ขั้นของการรวบรวมสารสนเทศ (Information) 
(3) ขั้นของการเสนอสารสนเทศให้แก่ผู้ตัดสินใจ 
ข้อควรค ำนึงในกำรใช้รูปแบบกำรประเมิน CIPP ได้แก่ 
(1) วัตถุประสงค์ของการประเมิน คือ การให้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่าง

ยิ่งที่จะต้องมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ  
(2) ชนิดของการตัดสินใจที่แตกต่างกัน  ต้องการออกแบบการประเมินที่แตกต่างกัน และควรใช้

รูปแบบการประเมินที่มีประสิทธิผลและเป็นรูปแบบทั่ว ๆ ไป 
(3) ในกรณีที่รูปแบบการประเมินมีความแตกต่างกันในด้านเนื้อหา(Context) ควรใช้ขั้นตอนการ

ติดตามผลดังนี้ คือ วิเคราะห์ รวบรวม น าเสนอ 
(4) การตัดสินใจประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ คือ ขั้นตอนการวิเคราะห์  ออกแบบ  เลือก

ปฏิบัติ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากการประเมิน  ดังนั้นจึงต้องอาศ ยความร่วมมือระหว่าง
นักประเมินและผู้ตัดสินใจ 

(5) เพ่ือที่จะให้ได้มาซึ่งค าตอบในการตัดสินใจ  การออกแบบการประเมินจึงควรค านึงถึงเกณฑ์ที่
มีความตรงภายใน ความตรงภายนอก ความเที่ยง และมีความเป็นปรนัย 

(6) การประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องเป็นวัฎจักร (Cycle) ต้องใช้โครงการที่เป็นระบบ 
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รำยละเอียดของกำรประเมินผลแต่ละหมวดหมู่  คือ 
(1) กำรประเมินบริบทหรือรูปแบบสภำวะแวดล้อม (Context  Evaluation)  
     การประเมินสภาวะแวดล้อมเป็นรูปแบบพ้ืนฐานของการประเมินทั่วๆไป  เป็นการประเมิน

เพ่ือให้ได้มาซึ่งเหตุผล เพ่ือช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการโดยจะเน้นในด้านความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม  ความต้องการและเงื่อนไขที่เป็นจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้ อม  นอกจากนี้ยังช่วยในการ
วินิจฉัยปัญหา  เพ่ือให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ  การประเมินสภาวะแวดล้อมนี้มีลักษณะเด่น
ที่ส าคัญมากมาย จะเป็นการวิเคราะห์ขนาดใหญ่ Macro Analytic เป็นตัวก าหนดขอบเขตการประเมิน  การ
บรรยายและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  นอกจากนี้ยังช่วยให้ทราบถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องและมีความส าคัญส าหรับ
การบรรลุเป้าหมาย  การประเมินสิ่งแวดล้อมท าให้ได้มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์โดยอาศัยการวินิจฉัยในการ
จัดเรียงล าดับปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของที่ประชุมและสถานการณ์ มีวิธีการประเมินสภาวะแวดล้อม มี 
2 วิธี คือ Contingency  Mode และ Congruence  Mode  
 (1.1) Contingency Mode เป็นการประเมินสภาวะแวดล้อมเพ่ือหาโอกาสและแรงผลักดัน จากภายนอก
ระบบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาใช้พัฒนา  ส่งเสริมโครงการให้ดีขึ้น  โดยใช้การส ารวจปัญหาภายในขอบเขตที่ก าหนดอย่าง
กว้างขวาง  เช่น การส ารวจงานวิจัยและวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง  การประเมินค่านิยมชุมชน  ข้อเสนอแนะต่างๆ 
แนวโน้มของการพัฒนา เศรษฐกิจสถิติ ประชากรและอ่ืนๆ  การส ารวจปัญหาเหล่านี้  สามารถที่จะคาดการณ์
เกี่ยวกับอนาคตซึ่งมีประโยชน์ในการวางแผนโครงการต่อไป 
 (1.2) Congruence  Mode ซึ่งเป็นการประเมินโครงการโดยการเปรียบเทียบการปฏิบัติจริง (Actual  
Result)  กับวัตถุประสงค์ที่วางไว้  การประเมินแบบนี้ท าให้เราทราบว่าวัตถุประสงค์ใดบ้างที่ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายได ้
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการประเมินสภาวะแวดล้อมจะได้มาซึ่งข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับระบบเพ่ือประโยชน์
ส าหรับผู้บริหารในทางปฏิบัติ สถาบันการศึกษาควรจะได้มีการประเมินสภาวะแวดล้อมเพ่ือที่จะได้มาทั้งข้อมูลที่เป็น 
Contingency ModeและCongruence  Mode  การก าหนดเป้าหมายและคุณค่าของระบบ   จ าเป็นต้องมีการ
ตรวจสอบเพ่ือดูว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่  ต้องใช้วิธีแบบCongruence Mode แต่ในสภาพของสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ความต้องการของบุคคลและสถานที่จะเป็นตัวหลักของการเปลี่ยนแปลงดังนั้นจึงควรใช้
วิธีประเมินแบบ Contingency  Mode โดยใช้ค าถามแบบ “ถ้า……แล้ว” เพ่ือตัดสินว่าเป้าหมายและนโยบายเดิมนี้
ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่  ดังนั้นในการประเมินในการประเมินสภาวะแวดล้อมโดยทั่วไปควรจะใช้การ
ประเมินทั้งสองแบบ เพราะ Congruence  Mode จะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุประสงค์และ 
Contingency Mode เป็นไปเพ่ือการปรับปรุง 

(2) กำรประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input  Evaluation)  
เป็นการจัดหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ  ความเหมาะสมของแผนงานที่จัดขึ้น  โดยดูว่าข้อมูลนั้นจะมี

ส่วนช่วยในการบรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่  ซึ่งมักจะประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
(2.1)    ความสามารถของหน่วยงาน หรือตัวแทนในการจัดโครงการ 
(2.2) ยุทธวิธีในการบรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(2.3) การได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้โครงการด าเนินไปได้ เช่น  

หน่วยที่จะช่วยเหลือ เวลา เงินทุน หรือ อาคารสถานที่อุปกรณ์เครื่องมือ 
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 ผลที่ได้จากการประเมินปัจจัยเบื้องต้น คือ การสังเคราะห์รูปแบบของวิธีการที่ใช้ในรูปของราคา และ 
ก าไร  (Cost & Benefit) ที่จะได้รับโดยการประเมินด้านอัตราก าลัง  เวลา งบประมาณ วิธีการที่มีศักยภาพ  แต่ถ้า
เป็นการประเมินเพ่ือการศึกษา ก าไรอาจจะอยู่ในรูปของตัวเลข  การประเมินปัจจัยเบื้องต้นนี้จะช่วยให้ข้อมูลที่จะ
ตัดสินได้ว่าควรตั้งวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติอย่างไร ใช้อัตราก าลังเท่าใด  วางแผนและด าเนินการอย่างไร  ซึ่งจะ
แตกต่างจากการประเมินสภาวะแวดล้อมในแง่ที่ว่าการประเมินปัจจัยเบื้องต้นเป็นการท าเฉพาะกรณีนั้น ๆ และ
วิเคราะห์ภายในโครงการเท่านั้น 

(3) กำรประเมินกระบวนกำร (Process  Evaluation) 
การประเมินกระบวนการจ าเป็นต้องได้รับการเตรียมการ  เพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่

ผู้รับผิดชอบและผู้ด าเนินการทุกล าดับชั้น  การประเมินกระบวนการมีวัตถุประสงค์ใหญ่อยู่ 3 ประการคือ 
(3.1) เพ่ือท านายข้อบกพร่องของกระบวนการหรือการด าเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้ 
(3.2) เพ่ือรวบรวมสารนิเทศส าหรับผู้ตัดสินใจวางแผนงาน 
(3.3) เพ่ือเป็นรายงานสะสมถึงการปฏิบัติการต่างๆที่เกิดขึ้น  
วิธีการประเมินกระบวนการ มี 3 วิธี คือ 
1)  แสดงให้เห็นหรือกระตุ้นเตือนถึงศักยภาพของทรัพยากรที่ท าให้เกิดความล้มเหลวในโครงการ  ซึ่ง

อาจจะเป็นสิ่งต่อไปนี้  โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนนั้นและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแผนการ  ความเพียงพอของแหล่ง
ทรัพยากร  อุปกรณ์อ านวยความสะดวก  บุคลากร  ปฏิทินการปฏิบัติงาน  เป็นต้น  

2)  เกี่ยวกับการวางโครงการและการตัดสินก่อนวางแผน โดยผู้อ านวยการโครงการระหว่างการด าเนิน
โครงการนั้น  ซึ่งส่วนใหญ่สถานการณ์ต้องตัดสินใจมีจ านวนมาก ดังนั้นข้อมูลจากการประเมินกระบวนการจะต้อง
ชัดเจน 

3)  ยุทธวิธีในการประเมินกระบวนการ  จะบอกลักษณะส าคัญใหญ่ ๆ ของโครงร่าง โครงการ ปริมาณของ
การอภิปรายที่มีในความหมายนี้เพ่ือบรรยายว่าเกิดอะไรขึ้นจริง ๆ สารสนเทศนี้จะให้ประโยชน์ในการก าหนดว่า
ท าไมวัตถุประสงค์จึงบรรลุหรือไม่บรรลุส่วนประกอบที่เป็นหัวใจส าคัญของการประเมินกระบวนการมี 4 อย่าง คือ 

(3.1) การจัดหานักประเมินกระบวนการเต็มเวลา 
(3.2) เครื่องมือที่เป็นสื่อในการบรรยายกระบวนการ 
(3.3) การร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอระหว่างนักประเมินกระบวนการ และบุคลากรในโครงการ 
(3.4) การปรับปรุงโครงร่างการประเมินอยู่เป็นนิจสิน 
นักประเมินกระบวนการควรได้ประชุมพบปะกับผู้ตัดสินใจในโครงการเป็นระยะ แต่ในการประชุม

นี้  ผู้อ านวยการโครงการอาจจะอภิปรายกับบุคลากรในแผนเพ่ือชี้ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ของกิจกรรมใน
อนาคต  โดยที่ผู้ประเมินจะคงเงียบและฟังเป็นส่วนใหญ่  ผู้ประเมินอาจจะจัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการ
ด าเนินการที่ผ่านมาให้พร้อมเพ่ือช่วยในการจ าแนกประเด็นที่จะกระท าต่อไป  หลังจากผู้ตัดสินเองได้แจกแจง
ประโยชน์และค าถามแล้ว  ผู้ประเมินอาจให้ข้อมูลอีกครั้งว่าอะไรอยู่ในประเด็นที่เขามีอยู่  ถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลอ่ืน ๆ 
ที่น่าสนใจผู้ประเมินจะเก็บเอาไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสม ระหว่างการประชุม  เพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ
การประเมินกระบวนการ  ผู้ตัดสินใจอาจก าหนดเงื่อนไขของประเด็นที่ต้องการข้อมูลย้อนกลับและผู้ประเมินให้
สารสนเทศตามกรอบท่ีให้ไว้นั้น  หรือผู้ประเมินอาจจะช่วยผู้วางแผนเองในการก าหนดเป้าหมายที่ต้องการค าตอบใน
การประชุมเพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับครั้งต่อไป ซึ่งผู้ประเมินอาจท าได้โดยการวางแผนรวบรวมข้อมูลย่อ ๆ แทรก
ในขณะนั้นทันที  และชี้แจงให้ผู้ตัดสินทราบว่ามันจะช่วยให้สารสนเทศที่เขาต้องการหรือไม่เช่นนั้น  นักประเมิน
อาจจะท าได้มากกว่านั้นกับผู้วางแผน  โดยก าหนดปัญหาที่ต้องการค าตอบและข้อมูลที่ต้องการได้เลย 
  ในการรวบรวมสารสนเทศ  นักประเมินกระบวนการต้องใช้วิธีการที่มีแบบแผนและไม่มีแบบแผน  
เช่น การวิเคราะห์ปฏิกริิยา  การบันทึกอย่างอิสระภายหลังการสิ้นสุดการด าเนินงานแต่ละวัน  การสัมภาษณ์การจัด
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อันดับ  บันทึกรายวันของเจ้าของโครงการ  วิธีการ semantic differential บันทึกการประชุมกรรมการ  การ
ปรับปรุงข่ายงานของ PERT และ suggestion boxesนอกจากตัวแปรที่ส าคัญตามทฤษฎีแล้ว ผู้ประเมิน
กระบวนการยังอาจจะค้นหาเหตุ  หรือกรณีอ่ืนที่ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมแต่เป็นเหตุการณ์ที่มีความส าคัญต่อ
กระบวนการ ดังนั้น ผู้ประเมินจึงต้องใช้เครื่องมือใด ๆ เท่าที่จะหาได้  เพ่ือสืบสาวไปถึงสิ่งที่แสดงให้เห็นปัญหาอย่าง
แท้จริง  คุณค่าของการประเมินกระบวนการไม่ได้อยู่ที่ความสัมพันธ์กับการประเมินอ่ืน ๆ เท่านั้นแต่อยู่ท่ี 
 (1) การประเมินกระบวนการขึ้นอยู่กับผลการประเมินบริบท หรือสภาวะแวดล้อมหรือการประเมินปัจจัย  
คือถ้าสามารถประเมินสภาวะแวดล้อมและปัจจัยได้ดีมาก  ผู้จัดการโครงการก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้น นั่นคือ ถ้าการ
ก าหนดวัตถุประสงค์และการวางโครงการคลุมเครือ  โครงการนั้นอาจจะเป็นหัวข้อของปัญหาและบางครั้งก็เห็นเหตุ
แห่งความล้มเหลว  ซึ่งการประเมินสภาวะแวดล้อม และปัจจัยจะช่วยชี้ให้เห็นและแก้ปัญหาแล้วตั้งแต่ต้น  พอถึง
การท าตามกระบวนการจ าเป็นที่จะต้องมีข้อมูลย้อนกลับโดยต่อเนื่องเกี่ยวกับว่าท าอย่างไรโครงการนั้นจึงจะท า
หน้าที่ได้สมบูรณ์ท่ีสุด ดังนั้นในกรณีเช่นนี้การประเมินกระบวนการจึงจ าเป็นที่สุดที่สามารถจะท าหน้าที่นี้ 
 (2)  การประเมินกระบวนการมีความส าคัญมากกว่าการประเมินผลผลิตในระยะแรกของการก าหนด
แผนงาน แต่แนวโน้มที่จะกลับกัน ถ้าโครงร่างของการพัฒนาแผนงานอาศัยการส ารวจน้อยลง  แต่มีโครงร่ างที่
แน่นอนมากข้ึน การประเมินกระบวนการและการประเมินผลผลิตจะขึ้นต่อกันและกัน คือ การประเมินกระบวนการ
จะเข้าไปมีส่วนในการแปลความสิ่งที่เกิดขึ้น  และถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ  จะไม่สามารถตกลงใจได้  
โดยไม่ทราบว่ากระบวนการนั้นให้ผลอย่างไรบ้าง  การตัดสินออกแบบโครงร่างใหม่หรือระเบียบปฏิบัติใน
กระบวนการใหม่  จึงต้องอาศัยสารสนเทศจากการประเมินผลผลิตเข้ามาร่วมด้วย 
 โดยสรุปภายใต้การประเมินกระบวนการสารสนเทศจะถูกวิเคราะห์รวบรวมและน าเสนอเท่าที่ผู้ด า เนิน
โครงการต้องการสารสนเทศนั้น อาจจะบ่อยทุกวันถ้าจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงแรกๆ ของโครงการ  ทั้งนี้การ
ประเมินไม่เพียงแต่ให้สารสนเทศที่ต้องการแก่ผู้ตัดสินใจในการคาดคะเนล่วงหน้า และการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา
เท่านั้น แต่ต้องบันทึกสารสนเทศของกระบวนการส าหรับแปลความหมายของความส าเร็จของโครงการด้วย  

(4) กำรประเมินผลผลิต (Product  Evaluation) 
มีจุดหมายเพื่อวัดและแปลความหมายของความส าเร็จ ไม่เฉพาะเมื่อสิ้นสุดวัฎจักรของโครงการเท่านั้น  แต่

ยังมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในระหว่างการปฏิบัติตามโครงการด้วย ระเบียบวิธีทั่วๆไปของการประเมินผลผลิต จะรวม
สิ่งต่อไปนี้ไว้ด้วยกัน คือ การดูว่าการก าหนดวัตถุประสงค์นั้นๆ น าไปใช้ได้หรือไม่ เกณฑ์ในการวัดที่สัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์ของการท ากิจกรรมคืออะไร  เปรียบเทียบผลที่วัดมาได้กับมาตรฐานสัมบูรณ์ (Absolute Criteria) หรือ
มาตรฐานสัมพันธ์ (Relative Criteria) ที่ก าหนดไว้ก่อน และท าการแปลความหมายถึงเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น โดย
อาศัยรายงานจากการประเมินสภาวะแวดล้อม  ปัจจัย และกระบวนการร่วมด้วย  เกณฑ์นั้นอาจเป็นได้ทั้ง 
Instrument Criteria หรือ Congruence Criteria ซ่ึง Scriven ได้ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของเกณฑ์ทั้งสอง ดังนี้ 

(ก) Instrument Criteria จะสัมพันธ์กับความส าเร็จที่อยู่ในระดับกลาง และมีส่วนช่วยให้เกิดสัมฤทธิ์ผล
ตามวัตถุประสงค์ในที่สุด เช่น ก่อนที่แบบสอบถามจะถูกสร้างขึ้น  รูปแบบของแบบสอบและค าถามจ านวนมาก ใน
แบบสอบนั้นจะต้องได้รับการจัดท าขึ้นหรือก่อนที่นักเรียนจะสามารถอ่าน ค าว่า CAKE ได้อย่างเข้าใจ เขาจะต้องมี
ประสบการณ์เก่ียวกับสิ่งที่เป็นความหมายของค ามาก่อน 

 
(ข) Congruence Criteria จะเป็นเกณฑ์เกี่ยวกับเงื่อนไขเบื้องต้นที่ก าหนดไว้ซึ่งอาจเป็นอัตราการตกของ

โรงเรียน ๆ หนึ่ง  ที่เป็นอยู่ถูกลดลงให้ได้ระดับที่ก าหนดไว้  โดยกลุ่มนักเรียนจะต้องได้รับคะแนนจากแบบสอบที่
ระบุมากกว่า  หรือเท่ากับจ านวนที่ก าหนด  หรือจะต้องน าแผนการสอนใหม่เข้าไปใช้ในโรงเรียนนั้น ระบุเกณฑ์แบบ
นี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ตัดสินใจโดยเฉพาะ 
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2.2 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ช่อ สันธนพิพัฒน์ (2553)7 ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบน่าอยู่ กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ครูโรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน จ านวน 18 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 15 คน 
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย การวิเคราะห์
ความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ
น่าอยู่ ประกอบด้วย 

1) ด้านการวางแผน โดยการแสดงถึงภาวะผู้น าของผู้บริหาร ด้วยการเป็นแกนหลักในการบริหารและ
ด าเนินงานร่วมกับบุคลากร เป็นผู้ประสานงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก ากับดูแลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งสร้างความตระหนัก และความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน 

2) ด้านการด าเนินงานตามแผน โดยการก าหนดผู้รับผิดชอบในการมอบหมายภารกิจที่สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบัติ การมอบหมายให้มีคณะกรรมการประสานงานเพ่ือเป็นตัวกลางในการประสาน ก ากับ
ดูแลให้ภารกิจเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ การส่งเสริมการท างานเป็นทีมโดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมาย ร่วมด าเนินการ ร่วมตรวจสอบ และปรับปรุงพัฒนางานให้เหมาะสม 

3) ด้านการตรวจสอบและประเมินผล โดยการก ากับติดตามอย่างเป็นระบบ มีการนิเทศงานปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

4) ด้านการน าผลการประเมินมาปรับปรุงให้เหมาะสม โดยการให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมและ
ปรึกษาหารือแก้ไข้ข้อบกพร่องในการปฏิบัติภารกิจ เพ่ือน าผลการปฏิบัติมาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

5) ผลส าเร็จของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบน่าอยู่ดี เด่น พบว่า มีหน่วยงาน สถานศึกษา
ต่างๆ มาศึกษาดูงานเป็นจ านวนมากและโรงเรียนได้รับรางวัล ชุมชนไว้วางใจให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการ
โรงเรียนและบริจาคทรัพยากรเป็นจ านวนมาก 

อนุรักษ์ มาสเนตร (2552)8 ศึกษาการด าเนินงานการบริการด้านการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กกรม
อนามัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในเขตบางซื่อ ใน 6 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
บริการอาหารสะอาดปลอดภัย สภาพแวดล้อมสะอาดและปลอดภัย บุคลากร การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ประชากรในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองเด็กของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในเขตบางซื่อ จ านวน 80 คน 
ผู้บริหาร 4 คน และ ครู 8 คน รวมทั้งสิ้น 92 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามการด าเนินงานการบริการด้านการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก กรม
อนามัย ของผู้ปกครอง แบบสัมภาษณ์การด าเนินงานการบริการด้านการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กกรม
อนามัย ของผู้บริหาร คร ูผลการศึกษา พบว่า 

1) การด าเนินงานการบริการด้านการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กกรมอนามัย  ของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ในเขตบางซื่อ มีระดับการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้าน
บุคลากร ด้านสภาพแวดล้อมสะอาดและปลอดภัย ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านบริการอาหารสะอาด 
ปลอดภัย ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

2) ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงานการบริการด้านการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
กรมอนามัย ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในเขตบางซื่อ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู พบว่า สถานพัฒนาเด็ก
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ปฐมวัยที่เก็บค่าบริการน้อย มีการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กกรมอนามัย ค่อนข้างน้อย เนื่องจาก
รายได้ไม่เพียงพอที่จะมาด าเนินงาน รวมถึงขาดการดูแลและสนับสนุนจากภาครัฐ นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากว่าผู้ปกครองไม่เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
และไม่ค่อยมีเวลา เพราะต้องท างาน ข้อเสนอแนะ คือ ภาครัฐควรให้การสนับสนุนและหาทางช่วยเหลือดูแลสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่เก็บค่าบริการน้อย เพ่ือให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีโอกาสที่จะด าเนินงานตามมาตรฐานที่
ก าหนด ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่ได้เป็นผู้ด าเนินการเอง เจ้าของกิจการควรท าความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยด้วย เพ่ือจะได้ให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กอย่างเต็มที่ 
นอกจากนี้ ควรมีการประชุมชี้แจงผู้ปกครองให้เข้าใจในเรื่องของการมีส่วนร่วม และ ผู้ปกครองควรให้เวลาเข้าร่วม
กิจกรรมตามสมควร ควรสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง อีกท้ังประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญในการจัด
กิจกรรมต่างๆให้มากขึ้น 

เปรมรุ่ง วงค์อนัน (2551)9 ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลาน เข้ารับการดูแลใน
สถานศึกษาเด็กเล็กเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ผลการศึกษา พบว่า 

1) ด้านผู้บริหาร และครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองให้น้ าหนักการตัดสินใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายประเด็น พบว่า ครูมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสกับนักเรียน และผู้ปกครองเป็นอันดับแรกรองลงมา 
คือ ครูใช้ค าพูดสุภาพอ่อนโยน เหมาะสมในการตักเตือนนักเรียนล าดับที่ 3 ครูมีความเอาใจใส่ต่อการจัดกิจกรรม 
การเรียนและความประพฤติของนักเรียน และผู้บริหารเป็นผู้มีความส าเร็จ มีชื่อเสียงในด้านการบริหารการศึกษา
เป็นอันดับสุดท้าย 

2) ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาเด็กเล็ก ผู้ปกครองให้น้ าหนักการตัดสินใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า อาคารเรียนมีความมั่นคง แข็งแรง แสงสว่างเพียงพอ 
และมีการระบายอากาศที่ดีเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ สถานที่ตั้งไม่อยู่ใกล้แหล่งพนัน สิ่งเสพติด แหล่งมลพิษ 
หรือแหล่งเสื่อมโทรม ล าดับที่ 3 พ้ืนสนามเด็กเล่นมีความปลอดภัยเป็นพ้ืนหญ้า พ้ืนทราย หรือแผ่นยางสังเคราะห์
กันกระแทก ไม่มีน้ าขัง หลุม บ่อ หิน หรือตอไม ้และการจัดห้องเรียน มีความสวยงาม ปรับเปลี่ยนตลอด เพ่ือกระตุ้น
ความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอันดับสุดท้าย 

3) ด้านหลักสูตร กิจกรรม การจัดประสบการณ์ และการประเมินผล ผู้ปกครองให้น้ าหนักการตัดสินใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้ปกครองเห็นว่าสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับกิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้น า ให้
นักเรียนกล้าแสดงออกและปรับตัวใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ มีการใช้หลักสูตรที่เน้น
การศึกษาแก่เด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา มาใช้ในการจัดประสบการณ์แก่
นักเรียนตามวัย และความสามารถของแต่ละคน ล าดับที ่3 มีการจัดประสบการณ์โดยมุ่งเตรียมความพร้อม โดยเน้น
วิธีการเรียนปนเล่น และสถานศึกษามีการจัดประสบการณ์โดยการให้นักเรียนได้ทัศนศึกษานอกสถานที่เรียนรู้ด้วย
ตนเองจากของจริง เป็นอันดับสุดท้าย 

4) ด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง สถานศึกษาเด็กเล็ก กับผู้ปกครอง และชุมชน ผู้ปกครอง ให้น้ าหนัก
การตัดสินใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า สถานศึกษาเด็กเล็กมีการจัดท าแผ่นพับแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆให้ผู้ปกครองทราบเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ มีการจัดป้ายนิเทศ
ติดประกาศข่าวสารของสถานศึกษาเด็กเล็กและหน่วยงานต่างๆ ล าดับที่ 3 ครูมีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นข้อมูลต่างๆของเด็กกับผู้ปกครองอย่างน้อย 3–4 ครั้ง ต่อสัปดาห์ และมีการพบปะเยี่ยมบ้านนักเรียนใน
โอกาสต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อนักเรียนป่วย ไม่สบายเป็นอันดับสุดท้าย 
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5) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และการบริการ ผู้ปกครองให้น้ าหนักการตัดสินใจในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้ปกครองเห็นว่าสถานศึกษาเด็กเล็กจัดให้มีบริการเรื่องอาหารกลางวันของว่าง 
และผลไม ้ที่ถูกหลักโภชนาการ แก่นักเรียน เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ จัดให้มีครูเวรรับ–ส่ง ควบคุมดูแลนักเรียน
เข้าออกจากสถานศึกษา ล าดับที่ 3 มีอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ของเล่นเครื่องเล่นสนาม ให้นักเรียนได้เล่นและ
เสริมสร้างประสบการณ์ทั่วถึง และสถานศึกษาเด็กเล็กยินยอมให้ผู้ปกครองผ่อนช าระค่าธรรมเนียมบริการได้ เป็น
อันดับสุดท้าย 
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บทที่  3 
วิธีด ำเนินกำรประเมิน 

การประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กด้านการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาการของ
เด็กในพ้ืนที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2556 ในครัง้นี้ ผู้ประเมินได้ด าเนินการ เป็น
ขั้นตอน ดังนี้ 

 1.  แนวทางการประเมิน                                
 2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
          4.  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ                    
 5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 6.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
แนวทำงกำรประเมิน 

การประเมินครั้งนี้ เป็นการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งได้น าเครื่องมือมาประยุกต์ใช้ในระบบการ
ประเมินผล โดยใช้ CIPP Model ในการประเมินผลโครงการ ซึ่งมีข้ันตอนการประเมินผล 4 ด้าน ดังนี้ 

 
1. การประเมินด้านบริบท (Content Evaluation) เป็นการศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนา

เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กด้านการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาการของเด็ก เช่น บริบท
สภาพแวดล้อม นโยบาย วิสัยทัศน์ แนวโน้มของปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอก (External Factor Analysis) ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กด้านการส่งเสริมสุขภาพและการ
พัฒนาการของเด็ก 

2. การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เพ่ือค้นหาประสิทธิภาพขององค์ประกอบที่น าเข้ามาเป็น
ปัจจัยเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องหลักๆ ประกอบด้วย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน บุคลากร  ความเหมาะสมของ
กิจกรรม 

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการศึกษาว่ากระบวนการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
และค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อนหรือจุดแข็งของการบริหารจัดการโครงการ 

4. การประเมินผลิตผล (Product Evaluation) เป็นการตรวจประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ 
โดยเฉพาะความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ เป้าหมายกับผลลัพธ์  
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ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการประเมิน ผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
          และการพัฒนาการของเด็กในพ้ืนที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2556 

 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

    การประเมินครั้งนี้ ด าเนินการในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา อ าเภอ
หนองบัวแดง อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอเมือง อ าเภอแคนดง อ าเภอบ้านใหม่ไชย
พจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอรัตนบุรี อ าเภอประสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยสุ่มร้อยละ 50 ของศูนย์เด็กเล็กในพ้ืนที่
รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 5 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี 2555 จ านวน 19 แห่ง 
             ประชำกร คือ  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และการพัฒนาการของเด็กในพ้ืนที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2556 จ านวนทั้งสิ้น   
565 คน  แบ่งออกเป็น  3  กลุ่ม ดังนี้ 
        1. กลุ่มผู้บริหาร นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูผู้ดูแลเด็กที่รับผิดชอบการงานศูนย์เด็กเล็ก  

   จ านวน 58 คน 
 2. กลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก     จ านวน  257  คน 
 3. กลุ่มเด็กที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็ก  จ านวน  250  คน 
 
            กลุ่มตัวอย่ำง คือ  ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นตัวแทนของประชากรที่ใช้ในการสุ่มแบบธรรมดา ( Simple  
random  sampling )   
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1. แบบสอบถามส าหรับผู้บริหาร นักวิชาการศึกษา นักวิชาการสาธารณสุข ครูผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับ

สภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก ปัจจัยการด าเนินงาน กระบวนการด าเนิ นงานและการ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองทีมีต่อการพัฒนางานศูนย์เด็กเล็ก 
3. แบบประเมินอนามัย 55 
4. การสนทนากลุ่ม ( focus group) เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะกับสภาพบริบท 
5. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

 

กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ 

           ผู้ประเมินด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาลักษณะ หลักเกณฑ์ และวิธีสร้างเครื่องมือจากต ารา เอกสารต่างๆ  
2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร วารสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กด้าน
การส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาการของเด็ก และการประเมินโครงการต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนด
ปัจจัยเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม  ปัจจัยเบื้องต้น  กระบวนการด าเนินการตามโครงการ และผลส าเร็จของโครงการ
ตามกรอบแนวคิดที่ก าหนดไว้   
3. ผู้ประเมินน าแนวคิดจาก CIPP Model มาก าหนดเป็นข้อประเมินตามกรอบ 4 ด้าน ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กด้านการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาการของเด็กในพ้ืนที่รับผิดชอบศูนย์
อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2556 เป็นการประเมินโดยใช้กรอบแนวคิดของ D.L.Stufflebeam ที่
เรียกว่า CIPP Model โดยการประเมินโครงการ 4 ด้าน คือ 

1)  ประเมินสภาวะแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก 
2)  ประเมินปัจจัยการด าเนินงาน 

                3)  ประเมินกระบวนการด าเนินงาน 
                4)  ประเมินผลการด าเนินงาน 
             รายการประเมินตามกรอบแนวคิดดังกล่าว ผู้ประเมินได้ใช้ข้อประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ศูนย์เด็กเล็กด้านการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาการของเด็กในพ้ืนที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
ปีงบประมาณ 2556  ดังต่อไปนี้ 
              1)  ด้านสภาวะแวดล้อม มีข้อประเมิน ดังนี้ 
                      (1)  พ้ืนที่ตั้งศูนย์เด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมหรือไม่ 
                      (2)  การคมนาคมจากชุมชนมายังศูนย์เด็กเล็ก 
                      (3)  สภาพบริเวณภายในศูนย์เด็กเล็ก 
                      (4)  สภาพภายนอกและรอบอาคาร 
                      (5)  สภาพห้องน้ า ห้องส้วม 
 
 

15 



               2)  ด้านปัจจัยการด าเนินงาน มีข้อประเมิน ดังนี้     
                     (1)  ปัจจัยพื้นฐานของศูนย์เด็กเล็ก 
                      (2)  ปัจจัยที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวก 
                      (3)  ปัจจัยด้านบุคลากร 
                      (4)  ปัจจัยด้านงบประมาณ 

     3)  ด้านกระบวนการด าเนินงาน มีข้อประเมินดังนี้ 
                      (1)  การมีส่วนร่วมการส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการการพัฒนา ของทุกภาคส่วน 
                      (2)  การมีส่วนร่วมวางแผนด าเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
                      (3)  มีการจัดท าแผน/โครงการต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                      (4)  มีการใช้แผนเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
                      (5)  ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก 
                      (6)  การฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กใช้วิธีการที่เหมาะสม 
                      (7)  ครูผู้ดูแลเด็กทุกคนมีสุขภาพดีท้ังร่างกายและจิตใจ 
                      (8)  อัตราส่วนของครูผู้ดูแลเด็กต่อเด็ก มีความเหมาะสม 
                      (9)  การจัดบอร์ดความรู้ ข่าวสาร และมุมหนังสือ ส าหรับผู้ปกครอง 
                      (10) การได้รับการนิเทศการด าเนินงาน จากบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
                      (11) การติดตาม ควบคุมก ากับ เพ่ือให้กิจกรรมเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ 
                      (12) มีการประเมินผลการด าเนินงานตามข้ันตอนที่ก าหนด โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่ 
                            เหมาะสม  
                4)  ด้านผลการด าเนินงาน มีข้อประเมินดังนี้  
                       (1)  เด็กทุกคนได้รับการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงทุก 3 เดือน 
                       (2)  มีการแปลผลน้ าหนักและส่วนสูง และบันทึกภาวะโภชนาการเด็กทุกคน 
                       (3)  มีการแจ้งผลการเจริญเติบโตกับผู้ปกครอง/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/หน่วยงานต้นสังกัด 
    (4)  เด็กทุกคนมีอุปกรณ์แปรงฟัน 
                       (5)  มีกิจกรรมแปรงพันหลังอาหารกลางวันทุกวัน               
                       (6)  มีการตรวจฟัน โดยครูผู้ดูแล ทุกเดือน และทันตบุคลากรปีละ 2 ครั้ง 
    (7)  เด็กได้รับอาหารว่างมีคุณค่าทางโภชนาการ ครบ 5 หมู่ 
    (8)  เด็กได้รับอาหารว่างมีคุณค่า 
    (9)  เด็กทุกคนได้รับการดูแล และตรวจสุขภาพทุกวัน 
    (10) เด็กทุกคนได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการ 
    (11) มีการบันทึกผลการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กทุกคนและสรุปผลทุกครั้ง 
    (12) แจ้งผลการตรวจประเมินพัฒนาการกับผู้ปกครอง/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/หน่วยงาน 
                             ต้นสงักัด 
     (13) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ปกครอง ชุมชน 
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4. ปรับปรุงเครื่องมือ และน าไปทดลองใช้ (Try out) ในประชากรกลุ่มใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ค านวณหา
ความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงเท่ากับ 0.86 
        
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย การสอบถาม ผู้บริหาร นักวิชาการศึกษา นักวิชาการสาธารณสุข ครู
ผู้ดูแลเด็ก เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก ปัจจัยการด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงานและการ
ประเมินผลการด าเนินงาน การสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการพัฒนางานศูนย์เด็กเล็ก การสุ่ม
ตรวจพัฒนาการเด็กโดยใช้แบบประเมินอนามัย55 และการการสนทนากลุ่ม ( focus group) ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะกับสภาพบริบท  

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

        ผู้ประเมิน น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมด มาจัดการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล
แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  SPSS ( Statistical Package  for 
The Social Sciences)  ด าเนินการวิเคราะห์ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินผลที่เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ใช้การหาค่าร้อยละ 
2. ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินผลที่เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ ใช้การหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลความหมายตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ตามแบบของ Likert’s Scale ดังนี้ 
ระดับคะแนน 1  หมายถึง  ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ระดับคะแนน 2  หมายถึง  ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อย 
ระดับคะแนน 3  หมายถึง  ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับคะแนน 4  หมายถึง  ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 
ระดับคะแนน 5  หมายถึง  ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยก าหนดระดับค่าเฉลี่ยเป็น 3 ระดับ  ดังนี้   

       ชว่งค่าเฉลี่ย 3.68 - 5.00  มีระดับมาก 
       ชว่งค่าเฉลี่ย 2.34 - 3.67  มีระดับปานกลาง 
       ชว่งค่าเฉลี่ย 1.00 - 2.33  มีระดับน้อย 

3. ข้อมูลในส่วนที่เป็นค าถามแบบปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา แล้วหาค่าความถี่เรียงล าดับความมาก
น้อย 
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 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
                การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กด้านการส่งเสริม
สุขภาพและการพัฒนาการของเด็กในพ้ืนที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2556ผู้ประเมิน
ได้ใช้สถิต ิดังนี้ 
              1.  ค่าเฉลี่ย  ( )  

             2.  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D ) 

              3.  การวิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้ความถี่ ร้อยละ 

      การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ส าหรับน ามา
ประกอบการวิเคราะห์ร่วมกับผลการประเมินโครงการซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 4 ต่อไป 
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บทที่ 4 
ผลกำรประเมิน 

 
 การประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กด้านการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาการของ
เด็กในพ้ืนที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2556 ประชากรศึกษาคือ ร้อยละ 50 ของศูนย์
เด็กเล็กในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 5 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี 2555  จ านวน  19 แห่ง ผลการ
ประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 

   4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก โดยวิธี การใช้
แบบสอบถาม สัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี ปลัด นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 58 คน พบว่า ส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 82.8 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 63.8 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 

ตำรำงท่ี 1  จ านวน และร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  

ข้อมูลทั่วไป 
 

จ ำนวน (คน) 
 (n = 58 ) 

ร้อยละ 

1. ผู้เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนพัฒนำศูนย์เด็กเล็ก    
          ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 12.1 
          นักวิชาการศึกษา 12 20.7 
          เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 27.6 
          ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก 23 39.7 
2. เพศ   
          ชาย 10 17.2 
          หญิง 48 82.8 
3. ระดับการศึกษา   
          ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า 7 12.1 
          อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 3 5.2 
          ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 37 63.8 
          สูงกว่าปริญญาตรี 11 19.0 
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  4.1.2 ข้อมูลทั่วไปของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็ก  
          พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็ก จ านวน 257 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ74.3 โดยมี
ความสัมพันธ์กับเด็กปฐมวัยในฐานะพ่อแม่ ร้อยละ 63.5 รองลงมาเป็นผู้ปู่ย่า ตายาย ร้อยละ 27.6 มีอายุระหว่าง 
31-40 ปี ร้อยละ 33.9 รองลงมาอายุอยู ่ระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 24.9 การศึกษาพบว่า ส่วนมากส าเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 44.3 และมีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 53.3 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 
2 
ตำรำงท่ี 2  จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็ก  

ข้อมูลทั่วไปของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็ก จ ำนวน (คน) 
(n = 257) 

ร้อยละ 

1. เพศ   
       ชาย 66 25.7 
       หญิง 191 74.3 
2. ความสัมพันธ์กับเด็กปฐมวัย   
       พ่อ แม ่ 163 63.5 
       ปู ่ย่า ตา ยาย 71 27.6 
       ลุง ป้า น้า อา 23 9.0 
3. อายุ   
       น้อยกว่า 21 ปี 10 3.9 
       21-30 ปี 64 24.9 
       31-40 ปี 86 33.9 
       41-50 ปี 49 19.1 
       51-60 ปี 33 12.8 
       มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 15 5.8 
4. ระดับการศึกษา   
       ประถมศึกษา 114 44.3 
       มัธยมต้น 76 29.6 
       มัธยมปลาย/ปวช./ปวส. 55 21.4 
       ปริญญาตร ี 11 4.3 
       สูงกว่าปริญญาตรี 1 0.4 
5. อาชีพ   
       รับราชการ 9 3.5 
       เกษตรกรรม 137 53.3 
       รับจ้าง 93 36.2 
       ค้าขาย 18 7.0 
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 4.1.3 ข้อมูลทั่วไปของเด็กปฐมวัย  
     จากการสุ่มเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 250 คน อายุระหว่าง 13-60 เดือน ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย ร้อยละ 52.4 มีอายุระหว่าง 31-36 เดือน ร้อยละ 27.6 รองลงมา มีอายุระหว่าง 43-48 เดือน ร้อยละ 
26.4 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตำรำงท่ี 3  จ านวน และร้อยละข้อมูลทั่วไปของเด็กปฐมวัย  

ข้อมูลทั่วไปของเด็กปฐมวัย จ ำนวน (คน) 
(n = 250) 

ร้อยละ 

1. เพศ   
      เพศชาย 131 52.4 
      เพศหญิง 119 47.6 
2. อายุ   
      13-15 เดือน   2 0.8 
      16-18 เดือน 1 0.4 
      19-24 เดือน 16 6.4 
      25-30 เดือน 30 12.0 
      31-36 เดือน 69 27.6 
      37-42 เดือน 55 22.0 
      43-48 เดือน 66 26.4 
      49-54 เดือน 6 2.4 
      55-60 เดือน 5 2.0 
   

 

4.2 ผลกำรประเมิน โดยกำรประยุกต์ใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) 

  ผลการประเมินการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กด้านการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาการของ
เด็กในพ้ืนที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2556 โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบซิป (CIPP 
Model) แบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ 
(Process) และด้านผลผลิต (Product) ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ 

 4.2.1  ด้ำนบริบท (Context) พบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ดูแลเด็ก 
ร้อยละ 100 มีความคิดเห็นต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ว่าเป็นสถานที่ต้องให้ความส าคัญเพราะเป็นที่เตรียมความพร้อม
ให้เด็กปฐมวัยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งทางร่างกายสติปัญญา และอารมณ์ โดยมีส่วนร่วมในการประชุมชี้แจง
นโยบาย/แนวทางการด าเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ร้อยละ 74.1 แต่ในทางปฏิบัติ การผลักดันนโยบายในระดับ
พ้ืนที่  ปัจจุบันยังไม่ด าเนินการอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการน าแผนการด าเนินงานสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ยังไม่ครอบคลุม
เท่าท่ีควร จากการประเมินสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ร้อยละ 81 เห็นว่าพ้ืนที่ตั้งศูนย์เด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่  การคมนาคมจากชุมชนมายังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสะดวก ร้อยละ 
89.7 ความสะอาดของบริเวณภายในศูนย์ฯ ร้อยละ 79.3 บริเวณภายนอกและรอบอาคารมีขอบเขตชัดเจน สะอาด
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และปลอดภัย ร้อยละ 67.2 และมีห้องน้ า ห้องส้วม สะอาดถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 62.1 (ตารางที่ 4) ซึ่ง
สภาพแวดล้อมที่มีผลท าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการมีรั่ว
รอบอาคารที่ชัดเจน ห้องน้ า ห้องส้วม สถานที่เตรียม ปรุงอาหาร ที่ยังไม่ถูกสุขลักษณะ ส่วนใหญ่พบในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีโรงเรียน ซึ่งใช้ห้องน้ า ห้องส้วมร่วมกับของโรงเรียน เป็นต้น 

ตำรำงท่ี 4  จ านวน ร้อยละของการประเมินด้านสภาพแวดล้อม  

หัวข้อการประเมิน 
จ านวน (คน) 

(n = 58) 
ร้อยละ 

1. พ้ืนที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อม 
       เหมาะสม 
       ไม่เหมาะสม 
   (  = 0.81, S.D = 0.40) 

 
47 
11 

 
81 
19 

2. การคมนาคมจากชุมชนมายังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       สะดวก 
       ไม่สะดวก 
   (  = 0.90, S.D = 0.31)  

 
52 
6 

 
89.7 
10.3 

3. ความสะอาดของบริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       สะอาด 
       ไม่สะอาด 
   (  = 0.79, S.D = 0.41) 

 
46 
12 

 
79.3 
20.7 

4. บริเวณภายนอกและรอบอาคารมีขอบเขตชัดเจน สะอาด ปลอดภัย 
       มี 
       ไม่มี 
   (  = 0.67, S.D = 0.47) 

 
39 
19 

 
67.2 
32.8 

5. ห้องน้ า ห้องส้วม สะอาดถูกสุขลักษณะ 
       ถูกสุขลักษณะ 
       ไม่ถูกสุขลักษณะ 
   (  = 0.62, S.D = 0.49) 
 

 
36 
22 

 
62.1 
37.9 

 

4.2.2  ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ (Input) พบว่า  การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย 4 ด้านคือ   1)
ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ น้ าดื่ม น้ าใช้ สถานที่เตรียมปรุงอาหาร อุปกรณ์และภาชนะใส่อาหาร แก้วน้ า อาคารเรียน พ้ืนที่
ใช้สอย ความม่ันคงแข็งแรงของตัวอาคาร 2)ปัจจัยที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวก  ได้แก่ คู่มือแนวทางการด าเนินงาน  
ของเล่น หนังสือนิทาน วัสดุ สื่อ เอกสารวิชาการเกี่ยวกับการสอน สาธิต 3)ปัจจัยด้านบุคลากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร และ 4)ปัจจัยด้านงบประมาณ ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางโดย
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านงบประมาณ และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้านพบว่า ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ เรื่องของสถานที่เตรียม ปรุงอาหาร สะอาด ถูกสุขลักษณะ (   = 3.36) รองลงมาคือ เรื่อง
อาคารเรียนและพ้ืนที่ใช้สอย (  = 3.41) ปัจจัยที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า วัสดุ สื่อ เอกสารวิชาการ 
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เกี่ยวกับการสอน สาธิต มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (  = 3.22) รองลงมาคือ ของเล่น หนังสือนิทานที่เหมาะสมกับวัย (  = 
3.47) ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและแนว
ทางการด าเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ค่าเฉลี่ยต่ าสุด (   = 3.59) รองลงมาคือ การส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก (  = 3.66) ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
ให้ได้คุณภาพ และด้านงบประมาณ พบว่า การได้รับการจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการจัดซื้อ 
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือการด าเนินงานมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน คือ   = 3.14 และ   = 3.17 ตามล าดับ  

4.2.3  ด้ำนกระบวนกำร (Process) พบว่า กระบวนการด าเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมากและปานกลาง โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ (  = 4.02) และอัตราส่วนของครูผู้ดูแลเด็ก ต่อ
เด็กมีความเหมาะสม (  = 3.76) ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมา 3 อันดับแรก เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
ได้แก่ การฝึกอบรมของครูผู้ดูแลเด็กใช้วิธีการที่เหมาะสม (   = 3.66) ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการอบรมเกี่ยวกับการ
เลี้ยงดูเด็ก(  = 3.62) การส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการการพัฒนา (  = 3.59) อยู่ในระดับ
ปานกลาง ตามล าดับ (ตารางท่ี 5) 

ตำรำงท่ี 5  แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) และระดับการด าเนินงานด้านกระบวนการ (n= 58) 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการด าเนินงาน 

  S.D แปลผล 
1. การส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการการพัฒนา 3.59 0.84 ปานกลาง 
2. การวางแผนด าเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 3.47 0.80 ปานกลาง 
3. แผนงาน/โครงการต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.28 0.78 ปานกลาง 
4. การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 3.38 0.83 ปานกลาง 
5. ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการอบรมเก่ียวกับการเลี้ยงดูเด็ก 3.62 0.83 ปานกลาง 
6. การฝึกอบรมของครูผู้ดูแลเด็กใช้วิธีการที่เหมาะสม 3.66 0.72 ปานกลาง 
7. ครูผู้ดูแลเด็กมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 4.02 0.76 มาก 
8. อัตราส่วนของครูผู้ดูแลเด็ก ต่อเด็กมีความเหมาะสม 3.76 0.80 มาก 
9. การจัดบอร์ดความรู้ ข่าวสาร และมุมหนังสือ ส าหรับผู้ปกครองเด็ก 3.31 0.84 ปานกลาง 
10. การนิเทศการด าเนินงานจากบุคลากรที่เก่ียวข้อง 3.38 0.81 ปานกลาง 
11. การควบคุม ก ากับ ให้กิจกรรมเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ 3.36 0.79 ปานกลาง 
12. การประเมินผลการด าเนินงานตามขั้นตอนโดยวิธีการ/เครื่องมือ ที่เหมาะสม 3.36 0.74 ปานกลาง 

รวม 3.52 0.79 ปานกลาง 
 

4.2.4  ด้ำนผลผลิต (Product)  พบว่า  การประเมินด้านผลผลิต ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 13 
ข้อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.26) รองลงมาคือ มีการตรวจฟันโดยครูพ่ีเลี้ยงทุกเดือนและทันตบุคลากรปีละ 2 ครั้ง (  = 
4.10) เด็กทุกคนมีอุปกรณ์แปรงฟัน และได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (  
= 4.07) มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงทุก 3 เดือน (  = 3.84) ได้รับอาหารว่างที่มีคุณค่า (  = 3.84) และการดูแล
ตรวจสุขภาพทุกวัน (  = 3.71) ตามล าดับ ส่วนการตรวจพัฒนาการ การบันทึกผลการตรวจประเมินพัฒนาการ
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เด็กทุกคน การแจ้งผลการตรวจกับผู้ปกครอง การแปลผลน้ าหนักและส่วนสูงในกราฟการเจริญเติบโตทั้ง 3 เกณฑ์
และบันทึกภาวะโภชนาการเด็กทุกคนต่อเนื่องทุก 3 เดือน ทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง และจากผลการสุ่มส ารวจ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างจ านวน 250 ราย พบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 56.8  ไม่
สมวัย ร้อยละ 28.8 และประเมินไม่ได้ ร้อยละ 14.4 (ภาพที่3) เมื่อวิเคราะห์ในกลุ่มที่ไม่สมวัย แยกตามพัฒนาการ
ด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านสังคม ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ พบว่า เด็กปฐมวัยมีปัญหา
พัฒนาการด้านภาษาและด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 18.4 และ 18 ตามล าดับ มีปัญหา
พัฒนาการด้านสังคม ร้อยละ 6 และพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ร้อยละ 4.8 

 

 

 

 

 

 

 

              ภาพที่ 3 แสดงร้อยละการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

           ส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการพัฒนางานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 257 คน 
พบว่า มีความพึงพอใจในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านบริการอาหารสะอาดปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัย 
ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก และส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางในด้านการเมือง ด้านส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก ด้านการมีส่วนร่วม และด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น (ตารางที่6) โดยเหตุผลส่วนใหญ่ร้อยละ 91.1 น าบุตร
หลานมาเลี้ยงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ อยู่ใกล้บ้าน รองลงมาคือ มีความสะดวก, ครูพ่ีเลี้ยงดูแลเอาใจใส่ต่อเด็ก และ
เสียค่าใช้จ่ายน้อย คิดเป็นร้อยละ 87.2, 84.8 และ 70 ตามล าดับ (ตารางท่ี7) ซึ่งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า มีเพียงร้อยละ 43.6 และมีข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สรุปเป็นภาพรวม 4 ด้าน คือ 

 1. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ เสนอให้มีการจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กให้มี
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กมากขึ้นกว่าเดิม เพ่ือให้การดูแลเป็นไปอย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับวัย 

 2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เสนอให้ด าเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่ 
เพราะศูนย์เด็กเล็กส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะตั้งอยู่ในพ้ืนที่โรงเรียน วัด ท าให้มีปัญหาด้านการบริหาร
จัดการเรื่องโครงสร้างอาคาร ซึ่งจากการประเมินทั้ง 19 แห่ง มีเพียง 2 แห่ง ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างศูนย์ฯขึ้นใหม่ 
เพ่ือให้สามารถจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้าน และควรจัดหาอุปกรณ์
เครื่องเล่นกลางแจ้งให้เพียงพอ 

56.8% 28.8% 

14.4% 

สมวัย ไม่สมวัย ประเมินไม่ได้ 
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 3. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร เสนอให้จัดการเรียนการสอนแยกตามเกณฑ์อายุของเด็ก เพ่ือให้
เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาการตามวัยได้อย่างเหมาะสม 

          4. ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน ควรจัดให้มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างองค์การบริหารส่วน
ต าบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ชุมชน และผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่ของการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานพฒันาศูนย์ฯ และให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

ตำรำงท่ี 6   แสดงจ านวน ร้อยละ ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการพัฒนางานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ( n =257) 

ค่าเฉลี่ย SD แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สดุ 

ด้ำนกำรเมือง 
1. นโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็กของนักการเมืองท้องถิ่น 37 

(14.4) 
71 

(27.6) 
110 

(42.8) 
24 

(9.3) 
15 

(5.8) 
3.35 1.03 ปาน

กลาง 

2. การให้ความส าคญัด้านการจดัการศึกษาของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

25 
(9.7) 

90 
(35) 

101 
(39.3) 

25 
(9.7) 

16 
(6.2) 

3.32 0.99 ปาน
กลาง 

3. บทบาทการมีส่วนร่วมการจดัการศึกษาของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

22 
(8.6) 

108 
(42) 

85 
(33.1) 

26 
(10.1) 

16 
(6.2) 

3.37 0.99 ปาน
กลาง 

4. การจัดสรรงบประมาณสนับสนนุการจัดการศึกษา
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

25 
(9.7) 

84 
(32.7) 

94 
(36.6) 

36 
(14) 

18 
(7) 

3.24 1.04 ปาน
กลาง 

ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ 
5. เด็กในการปกครองของท่านไดร้ับการเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการ 

55 
(21.4) 

127 
(49.4) 

67 
(26.1) 

5 
(1.9) 

3 
(1.2) 

3.88 0.80 มาก 

6. เด็กในการปกครองของท่านไดแ้ปรงฟันหลังรับประทาน
อาหารกลางวัน 

72 
(28) 

102 
(39.7) 

60 
(23.3) 

16 
(6.2) 

7 
(2.7) 

3.84 0.99 มาก 

7. อาหารที่จัดให้เด็กมีคณุภาพ ครบ 5 หมู่ 74 
(28.8) 

105 
(40.9) 

59 
(23) 

15 
(5.8) 

4 
(1.6) 

3.89 0.94 มาก 

8. เด็กในการปกครองของท่านไดร้ับการตรวจสุขภาพทุก
วัน 

61 
(23.7) 

107 
(41.6) 

58 
(22.6) 

25 
(9.7) 

6 
(2.3) 

3.75 1.00 มาก 

ด้ำนส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก 
9. เด็กในการปกครองของท่านไดร้ับการประเมิน
พัฒนาการตามเกณฑ์อายุโดยผูดู้แลเด็ก 

70 
(27.2) 

128 
(49.8) 

45 
(17.5) 

10 
(3.9) 

4 
(1.6) 

3.97 0.86 มาก 

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีของเล่นเด็ก และหนังสือนิทาน
เหมาะสม  กับวัย และเพียงพอ 

39 
(15.2) 

116 
(45.1) 

72 
(28) 

20 
(7.8) 

10 
(3.9) 

3.60 0.97 ปาน
กลาง 

11. มีมุมการเรียนรูส้ าหรับนักเรยีน 41 
(16) 

116 
(45.1) 

68 
(26.5) 

22 
(8.6) 

10 
(3.9) 

3.61 0.98 ปาน
กลาง 

12. ครผูู้ดูแลเด็กสามารถให้ค าปรกึษาแก่ผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการเลี้ยงดเูด็ก 

61 
(23.7) 

113 
(44) 

67 
(26.1) 

11 
(4.3) 

5 
(1.9) 

3.83 0.91 มาก 

ด้ำนบริกำรอำหำรสะอำด ปลอดภัย 
13. ศูนย์เด็กมีสถานท่ีเตรยีม ปรุงอาหารสะอาดถูก
สุขลักษณะ 

78 
(30.4) 

95 
(37) 

63 
(24.5) 

15 
(5.8) 

6 
(2.3) 

3.87 0.99 มาก 

14. ศูนย์เด็กเล็กมีน้ าดื่ม น้ าใช้สะอาดพอเพียง 81 
(31.5) 

94 
(36.6) 

59 
(23) 

17 
(6.6) 

6 
(2.3) 

3.88 1.01 มาก 

15. อุปกรณ์และภาชนใส่อาหารปลอดภัยและสะอาด 75 
(29.2) 

102 
(39.7) 

60 
(23.3) 

14 
(5.4) 

6 
(2.3) 

3.88 0.97 มาก 
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16 ผู้ประกอบอาหารมีสุขภาพดีแต่งกายสะอาดสุขอนามยั 
 

73 
(28.4) 

107 
(41.6) 

60 
(23.3) 

14 
(5.4) 

3 
(1.2) 

3.91 0.91 มาก 

ด้ำนสิ่งแวดล้อมปลอดภัย 
17. บริเวณศูนยเ์ด็กเล็กมสีภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก
อาคารสะอาดและปลอดภัย 

84 
(32.7) 

91 
(35.4) 

61 
(23.7) 

17 
(6.6) 

4 
(1.6) 

3.91 0.98 มาก 

18. ห้องน้ า ห้องส้วม สะอาด ถูกสขุลักษณะ 59 
(23) 

95 
(37) 

77 
(30) 

23 
(8.9) 

3 
(1.2) 

3.72 0.96 มาก 

19. พื้นที่ใช้สอยจัดเป็นสัดส่วน และเพียงพอ 69 
(26.8) 

87 
(33.9) 

65 
(25.3) 

31 
(12.1) 

5 
(2) 

3.84 2.10 มาก 

20. เครื่องใช้ส าหรับเด็ก สะอาดและพอเพียง 63 
(24.5) 

99 
(38.5) 

72 
(28) 

20 
(7.8) 

3 
(1.2) 

3.77 0.95 มาก 

21. มีการก าจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ 51 
(19.8) 

109 
(42.4) 

77 
(30) 

17 
(6.6) 

3 
(1.2) 

3.73 0.89 มาก 

22. มีแสงสว่าง และการระบายอากาศเพียงพอ 76 
(29.6) 

113 
(44) 

48 
(18.7) 

16 
(6.2) 

4 
(1.6) 

3.94 0.93 มาก 

23. มีการป้องกันแมลงและพาหะน าโรค 33 
(12.8) 

82 
(31.9) 

121 
(47.1) 

16 
(6.2) 

5 
(1.9) 

3.63 0.86 ปาน
กลาง 

24. มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 43 
(16.7) 

116 
(45.1) 

75 
(29.2) 

18 
(7) 

5 
(1.9) 

3.68 0.90 มาก 

ด้ำนบุคลำกร 
25. ครผูู้ดูแลเด็กทุกคนมสีุขภาพดทีั้งร่างกายและจติใจ 96 

(37.4) 
133 

(51.8) 
23 

(8.9) 
1 

(0.4) 
4 

(1.6) 
4.23 0.75 มาก 

26. ครผูู้ดูแลเด็ก มีอตัราส่วนการดูแลเด็ก เหมาะสม 48 
(18.7) 

129 
(50.2) 

67 
(26.1) 

10 
(3.9) 

3 
(1.2) 

3.81 0.82 มาก 

27. ครผูู้ดูแลเด็กมคีวามรู้ ความสามารถในการสอน 73 
(28.4) 

140 
(54.5) 

36 
(14) 

5 
(1.9) 

3 
(1.2) 

4.07 0.78 มาก 

ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
28. ผู้ปกครอง/ชุมชน เข้ามามสี่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ของศูนยฯ์ 

38 
(14.8) 

106 
(41.2) 

96 
(37.4) 

12 
(4.7) 

5 
(1.9) 

3.62 0.86 ปาน
กลาง 

29. องค์กรรัฐ  เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย ์ 27 
(10.5) 

100 
(38.9) 

98 
(38.1) 

24 
(9.3) 

8 
(3.1) 

3.44 0.91 ปาน
กลาง 

ด้ำนภูมิปัญญำท้องถิน่ 
30. มีการส ารวจและน าภูมิปญัญาท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรม
การเรยีนการสอน 

38 
(14.8) 

98 
(38.1) 

92 
(35.8) 

21 
(8.2) 

8 
(3.1) 

3.53 0.95 ปาน
กลาง 
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ตำรำงท่ี 7  แสดงจ านวน และร้อยละ เหตุผลของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

เหตุผลที่น าบุตรหลานเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน (n = 257) ร้อยละ 
   ใกล้บ้าน 234 91.1 
   เสียค่าใช้จ่ายน้อย 180 70 
   สะดวก 224 87.2 
   การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 122 47.5 
   มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็ก 137 53.3 
   ครูพ่ีเลี้ยงดูแลเอาใจใส่ต่อเด็ก 218 84.8 
   อ่ืนๆ 10 3.9 

 
 

4.3 ผลกำรสังเครำะห์แนวทำงกำรพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

          การประเมินครั้งนี้ ได้มีการรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้
จากการสอบถาม และจัดประชุมกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ ผู้บ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิชาการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้น าชุมชน และผู้ปกครองเด็ก โดยใช้รูปแบบวิธีการสนทนา
กลุ่ม (focus groups) จังหวัดละ 1 แห่ง น าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ เพ่ือให้ได้แนวทางการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ที่
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ สามารถสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาโดยทั่วไป ได้ดังนี้  

1. การสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม :  การพัฒนาหลักสูตร พิจารณาจากวัยและประสบการณ์ของเด็กเป็นหลัก 
มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และลักษณะนิสัย โดยอยู่บนพ้ืนฐาน
ของประสบการณ์เดิมที่เด็กมีอยู่ และประสบการณ์ใหม่ที่เด็กจะได้รับ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้โอกาสทั้งเด็กปกติ เด็ก
ด้อยโอกาส และเด็กพิเศษ 

2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก :  ควรอยู่ในสภาพที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ 
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน สะอาด ปลอดภัย อากาศสดชื่น มี
บริเวณออกก าลังกาย มีสื่อที่มาจากธรรมชาติและวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัยให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้
เกี่ยวกับตนเอง สภาพแวดล้อมใกล้ตัว รวมทั้งการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม 

3. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก : ครูผู้ดูแลเด็กเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้ความรู้
หรือสั่งให้เด็กท า มาเป็นผู้อ านวยความสะดวก โดยครูต้องยอมรับ เห็นคุณค่า รู้จักและเข้าใจเด็กแต่ละคนที่ตนดูแล
รับผิดชอบ เพื่อจะได้วางแผนสร้างสภาพแวดล้อมและกิจกรรมต่างๆได้เหมาะสม นอกจากนี้ครูต้องรู้จักพัฒนาตนเอง 
ประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กตามบริบทของพ้ืนที่ 

4. การบูรณาการ การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน : เด็กปฐมวัย ยึดหลักการบูรณาการที่ว่า หนึ่ง
แนวคิด เด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายทักษะและหลายประสบการณ์
ส าคัญ จึงเป็นหน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็กในการวางแผน การจัดประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลาย
กิจกรรม หลากหลายทักษะ หลากหลายประสบการณ์อย่างเหมาะสมกับวัยของเด็กที่ดูแล 

5. การประเมินพัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็ก : ครูผู้แดเด็กควรสังเกต และประเมินทั้งการสอนของตนเอง
และพัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็กว่าได้บรรลุตามจุดประสงค์และเป้าหมายหรือไม่ ผลที่ได้จากการสังเกต สามารถ
บอกได้ว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด ซึ่งจะช่วยครูผู้ดูแลเด็กในการวางแผนการจัดกิจกรรม 
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ชี้ให้เห็นพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล ความต้องการพิเศษของเด็กแต่ละคน และยังใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
6. ความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก ครอบครัวของเด็ก : เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ที่เด็กเติบโตขึ้นมา ครูผู้ดูแล พ่อแม่ และผู้ปกครองเด็ก ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ท าความเข้าใจเรื่องพัฒนาการ 
และการเรียนรู้ของเด็ก ยอมรับและร่วมมือกันรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการพัฒนาตามหลักการจัดหลักสูตรให้บรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน 
 7. การติดตามประเมินผล : เป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาการด าเนินงาน เพราะการติดตามและ
ประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้และ
น าไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของเด็กปฐมวัยได้อย่างแท้จริง รวมทั้ง
ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
พัฒนากระบวนการด าเนินงานต่างๆในปีต่อไป 
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรประเมิน อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

 

      จากการประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กด้านการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาการ
ของเด็กในพ้ืนที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2556 โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบซิป (CIPP 
Model) แบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ 
(Process) และด้านผลผลิต (Product) ผลการประเมิน และประเด็นส าคัญท่ีน ามาอภิปราย ดังนี้ 

ด้ำนบริบท (Context) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ดูแลเด็ก มีความ
คิดเห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่ต้องให้ความส าคัญ เพราะเป็นที่เตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยให้เติบโต
อย่างมีคุณภาพทั้งทางร่างกายสติปัญญา และอารมณ์ โดยมีส่วนร่วมในการประชุมชี้แจงนโยบาย/แนวทางการ
ด าเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก แต่ในทางปฏิบัติ การผลักดันนโยบายในระดับพ้ืนที่  ปัจจุบันยังไม่ด าเนินการอย่าง
จริงจัง โดยเฉพาะการน าแผนการด าเนินงานสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท า
ให้การด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด บริเวณภายนอกและรอบอาคารมีขอบเขตชัดเจน สะอาด
และปลอดภัย ร้อยละ 67.2 และมีห้องน้ า ห้องส้วม สะอาดถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 62.1 ซึ่งสภาพแวดล้อมที่มีผลท า
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ การมีรั่วรอบอาคารที่ชัดเจน 
ห้องน้ า ห้องส้วม สถานที่เตรียม ปรุงอาหาร ที่ยังไม่ถูกสุขลักษณะ ส่วนใหญ่พบในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนทีว่ัด โรงเรียน ซึ่งใช้ห้องน้ า ห้องส้วมร่วมกับของโรงเรียน เป็นต้น 

 ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ (Input) พบว่า การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย 4 ด้านคือ  1)ปัจจัยพ้ืนฐาน 
ได้แก่ น้ าดื่ม น้ าใช้ สถานที่เตรียมปรุงอาหาร อุปกรณ์และภาชนะใส่อาหาร แก้วน้ า อาคารเรียน พ้ืนที่ใช้สอย ความ
มั่นคงแข็งแรงของตัวอาคาร 2)ปัจจัยที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวก  ได้แก่ คู่มือแนวทางการด าเนินงาน  ของเล่น 
หนังสือนิทาน วัสดุ สื่อ เอกสารวิชาการเกี่ยวกับการสอน สาธิต 3)ปัจจัยด้านบุคลากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ประกอบอาหาร และ 4)ปัจจัยด้านงบประมาณ  ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านงบประมาณ เนื่องจากบริบทของ อบต./เทศบาลต าบลที่ต่างกัน งบประมาณมีอย่างจ ากัด
ต้องแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนก่อน ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การท าถนน ไฟฟ้า ส่งผลให้การ
ด าเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็กบางครั้งไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของเด็กโดยตรง เพราะ
งบประมาณเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะสนับสนุนหรือเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของศูนย์เด็กเล็ก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อในแต่ละด้านพบว่า ด้านปัจจัยพ้ืนฐานข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ เรื่องของสถานที่เตรียม ปรุงอาหาร สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ (  = 3.36) รองลงมาคือ เรื่องอาคารเรียนและพ้ืนที่ใช้สอย (   = 3.41) ซึ่งปัญหาที่พบในศูนย์เด็ก
เล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือ สภาพของอาคารและสถานที่ตั้ง ส่วนมากจะจัดตั้งขึ้นในบริเวณวัด โรงเรียนหรือใน
สถานที่สาธารณะ การก่อสร้างอาคารยังไม่มีแบบแผน ไม่มีมาตรฐานก าหนดไว้ จะด าเนินการตามสภาพอาคารที่มี
อยู่ ซึ่งเห็นว่าพอจะใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ ทั้งนี้ในการก่อสร้างอาคารให้ได้ตาม
มาตรฐานจ าเป็นต้องใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก ซึ่งบางแห่งมีฐานะทางการเงินการคลังไม่เพียงพอที่จะ
ตั้งงบประมาณเพ่ือก่อสร้างใหม่ได้ จึงต้องปรับปรุงของเดิมที่มีอยู่ใช้ต่อไป ไม่สามารถพัฒนาให้อยู่ในระดับมาตรฐาน
เดียวกันได้ทุกแห่ง  ปัจจัยที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า วัสดุ สื่อ เอกสารวิชาการเกี่ยวกับการสอน สาธิต มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด (  = 3.22) ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจใน
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นโยบายและแนวทางการด าเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ค่าเฉลี่ยต่ าสุด (   = 3.59) ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่มี
ความส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้คุณภาพ  

ด้ำนกระบวนกำร (Process) พบว่า กระบวนการด าเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งมีสภาพการด าเนินงานที่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมากและปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก มี
สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ (  = 4.02) และอัตราส่วนของครูผู้ดูแลเด็กต่อเด็กมีความเหมาะสม (  = 3.76) 
ซึ่งอยู่ในระดับมาก แต่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ แผนงาน/โครงการต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจากการประเมิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดท าแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน และไม่ได้น า ไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม  

ด้ำนผลผลิต (Product)  พบว่า  การประเมินด้านผลผลิต ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 13 ข้อ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในส่วนของการตรวจพัฒนาการ การบันทึกผลการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กทุกคน การ
แจ้งผลการตรวจกับผู้ปกครอง การแปลผลน้ าหนักและส่วนสูงในกราฟการเจริญเติบโตทั้ง 3 เกณฑ์และบันทึกภาวะ
โภชนาการเด็กทุกคนต่อเนื่องทุก 3 เดือน ทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านบริการอาหารสะอาดปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ด้านบุคลากร 
อยู่ในระดับมาก และจากผลการสุ่มส ารวจประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างจ านวน 250 ราย พบว่า เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 56.8  ไม่สมวัย ร้อยละ 28.8 และประเมินไม่ได้ ร้อยละ 14.4 เมื่อวิเคราะห์ในกลุ่ม
ที่ไม่สมวัย แยกตามพัฒนาการด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านสังคม ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านกล้ามเนื้อมัด
ใหญ่ พบว่า เด็กปฐมวัยมีปัญหาพัฒนาการด้านภาษาและด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กใกล้เคียงกัน  คิดเป็นร้อยละ 18.4 
และ 18 ตามล าดับ มีปัญหาพัฒนาการด้านสังคม ร้อยละ 6 และพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ร้อยละ 4.8  ซึ่ง
สอดคล้องกับการด าเนินการส ารวจความครอบคลุมและคุณภาพของการได้รับบริการตามกลุ่มวัย รายตัวชี้วัดราย
จังหวัด ในปีงบประมาณ 2555 โดยการส ารวจอย่างเร่งด่วน (Rapid survey)10

 พบว่า เขตนครชัยบุรินทร์ เด็กกลุ่ม
อายุ 0-2 ปี มีพัฒนาการเด็กสมวัยร้อยละ 75.0 ขณะที่เด็กกลุ่มอายุ 3-5 ปีมีพัฒนาการสมวัยเพียงร้อยละ 61.2  เมื่อ
วิเคราะห์พัฒนาการแยกตามพัฒนาการในด้านต่างๆ  4 ด้าน คือ ด้านภาษา  สังคม  กล้ามเนื้อมัดเล็ก  กล้ามเนื้อมัด
ใหญ่  พบว่า เด็กทุกช่วงอายุมีพัฒนาการด้านภาษาต่ าสุด  โดยเด็กกลุ่มอายุ 3-5 ปี ด้อยพัฒนาการด้านภาษามากถึง
ร้อยละ 29.3 ส่วนเด็กกลุ่มอาย ุ0-2 ปีที่พัฒนาการด้านภาษาล่าช้า พบร้อยละ 14.2  

ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กด้านการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาการ

ของเด็กในพ้ืนที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2556 ของศูนย์เด็กเล็กที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานในปี 2555  จ านวน  19 แห่ง ซึ่งมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์ เด็กเล็กให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สรุปเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ 
              -  ควรมีการก าหนดการเข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

        และมีการส่งหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกท่านอย่างเป็นทางการ  
          -  ควรมีการก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีชัดเจน เพ่ือให้มี 
         การปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด 
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              -  ควรมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ดูแลเด็ก ที่เหมาะสมและชัดเจน เพ่ือให้ได้ผู้ดูแลเด็ก ที่มีคุณสมบัติ 
             เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  
              -  ควรมีการให้ความรู้แก่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ิมมากขึ้น เพื่อให้มีความรับผิดชอบและดูแล  
             บุคลากร ตลอดจนการด าเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานที่วางไว้ 
             อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
              -  ควรมีการวางแผนการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีชัดเจน 

2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 
               -  ควรมีการท าความสะอาดห้องเรียน โดยก าหนดให้มีการจัดของอย่างเป็นระเบียบมีความสะอาดและ 
               อากาศถ่ายเทสะดวกอย่างสม่ าเสมอ  
               -  ควรมีการก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรการป้องกันความปลอดภัยอย่างเป็นระบบและ 
               ชัดเจน  
               -  ควรมีการจัดหาพื้นที่ลานกลางแจ้งเพ่ือจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมซ่ึงด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม 
               ยังต้องการการพัฒนาอีก เพราะเนื่องจากยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
               มาตรฐานของศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ และตามมาตรฐานของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ แต่ครูได้มีการปรับใช้ 
               สถานที่ให้เกิดประโยชน์เต็มที่เท่าที่จะสามารถด าเนินการได้ 

3. ด้านส่งเสริมสุขภาพ และวิชาการ กิจกรรมตามหลักสูตร 
              - ควรมีการส่งเสริมความรู้ให้ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ภายในท้องถิ่นมาใช้เป็นสื่อใน 
              การจัดประสบการณ์การเรียนการสอน 
              - ควรมีการก าหนดให้ครูทุกคน จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสนองต่อความต้องการ ความสนใจ  
              และพัฒนาการของเด็กที่ชัดเจน  
              - ควรก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดท าทะเบียนสื่อนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
              ตามความสนใจของเด็ก 

4. ด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากชุมชน 
              - ควรขอความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน เพ่ือให้การสนับสนุนการจัดบริการอาหารกลางวัน อาหาร 
                เสริม(นม) สื่อ ของเล่น เพ่ิมเติม เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากอบต. มีจ ากัด และอบต.มี 
                ภารกิจที่ต้องพัฒนาในหลายๆด้าน 
              - ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอนและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อาทิเช่น มาเล่านิทานให้เด็ก   
                ฟัง สาธิตการท าขนม ทอเสื่อ จักสาน ดนตรีไทย พืชสมุนไพร ฯลฯ 
              - ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ที่มีในชุมชน 
 5. ด้านการติดตามประเมินผล 
    - ควรมีระบบการติดตามประเมินผลที่เหมาะสม ต่อเนื่อง เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน สามารถปรับปรุง 
              แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที และควรกระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันทั้งฝ่ายชุมชนและ 
              ภาครัฐ 
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     ปีที6่: ฉบับที่ 12 ประจ าเดือนธันวาคม. 
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 มีขวดนม ขนมกรุกรอบ ไอศครีม ห่อน้ าดื่มมาจากบ้าน               พ้ืนสนามเด็กเล่นไม่เหมาะสม/ไม่มีรั่วรอบศูนย์ฯ 
 

 
   สื่อ นิทาน ของเล่น ไม่สะอาด จัดไม่เป็นระเบียบ              ส้วมไม่ถูกสุขลักษณะ เป็นส้วมผู้ใหญ่ไม่เหมาะกับเด็ก 
 

 
ภาพที่ 4 แสดงปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลให้ศูนย์เด็กเล็ก 19 แห่งไม่ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐานในปี 2555 
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                  เก็บข้อมูลจากผู้บริหาร นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และครูผู้ดูแลเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    จัดประชุม  focus groups กับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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ภาพที่ 5 แสดงการเก็บรวบรวมข้อมูลในศูนย์เด็กเล็กกลุ่มเป้าหมายที่ลงประเมิน 
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