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รูปแบบการดาเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบล
ในจังหวัดกาฬสินธุ์
A Model of Work Operation in Child Development Center under
Municipal District in Kalasin Province
อุทุมพร วงค์ไชยา1, ลักขณา สริวฒ
ั น์,2 ธรินธร นามวรรณ3
Utumporn Wongchaiya1, Lakkhana Sariwat2, Tharinthorn Namwun3

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มคี วามมุง่ หมาย 1) เพือ่ ศึกษาสภาพปจั จุบนั ปญั หาการดาเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบล ในจังหวัดกาฬสินธุ์ และ 2) เพือ่ นาเสนอรูปแบบการ
ดาเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบล ในจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างคือ หัวหน้า
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและครูผดู้ แู ลเด็ก จานวน 256 คน ได้มาโดยการสุม่ แบบแบ่งชัน้ เครือ่ งมือ
ทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าร้อย
ละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า สภาพปจั จุบนั การดาเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.90) และปญั หาการดาเนินงานอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง(  = 2.91) ส่วนรูปแบบการดาเนินงานพัฒนาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมีองค์ประกอบ 5
ประการคือ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธดี าเนินการ และการประเมินผล
นอกจากนี้ยงั มีรปู แบบวิธดี าเนินการทีม่ งุ่ เน้นขอบข่ายงาน 6 องค์ประกอบหลัก 24
องค์ประกอบย่อย และผลการประเมินรูปแบบการดาเนินงานปรากฏว่า เป็ นรูปแบบทีม่ คี วาม
เป็ นไปได้ มีความเหมาะสม และมีประโยชน์ ในระดับมาก (  = 4.45)
คาสาคัญ: รูปแบบการดาเนินงาน ศูนย์พฒ
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Abstract
The research aimed to study current condition as well as problem of the
work operation in Child Development Center under Municipal District in Kalasin
Province and to present a model of the work operation in Child Development
Center under Municipal District in Kalasin Province. The samples were 256 Child
Development Center heads and child cares selected through stratified random
sampling technique. The instruments consisted of a copy of questionnaire form
and a copy of interview form. The data were analyzed by percentage, mean and
standard deviation. The results of the study revealed that current condition of
work operation in Child Development Center as a whole was at a high level(  =
3.90) and its problems of work operation were at a medium level (  = 2.91) .
Besides, the work operative model of Child Development Center consisted of 5
aspects; principle as well as cause and effect, objectives, targets, processes, and
assessment. The process model was focused on frameworks under 6 major
compositions and 24 minor compositions. The effect of evaluating work operative
model revealed that it was possible, suitable and beneficial at a high level(  =
4.45).
Keywords: A Model of Work Operation, Child Development Center

บทนา
องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ใน
ฐานะหน่วยงานทีม่ ภี ารกิจหน้าทีร่ บั ผิด
ชอบด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ตามมาตรา 80 รัฐต้องคุม้ ครองพัฒนา
เด็กเยาวชน สนับสนุน ให้การอบรม
เลีย้ งดูและให้การศึกษา และมีหน้าที่
ส่งเสริมและกระจายอานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ได้มสี ว่ นร่วมในการ
จัดการศึกษาส่งผลให้มกี ารประกาศใช้

พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 บัญญัตใิ ห้
เทศบาลมีอานาจหน้าทีใ่ นการจัดการศึกษาเพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และ
ผูด้ อ้ ยโอกาส (ต้องการ สุขเหลือ, 2551 : 2)
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทีส่ ว่ นราชการต่างๆ จัดและ
ดาเนินการนัน้ ได้รบั การถ่ายโอนให้เทศบาล
ตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบลซึง่ เป็ น
หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ฎหมาย
จัด ตัง้ ขึน้ เพือ่ รองรับการกระจายอานาจจาก
รัฐบาลเป็ นผูร้ บั ผิดขอบดาเนินการแทนตัง้ แต่ปี
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พ.ศ. 2545 เป็ นต้นมาจนถึงปจั จุบนั มี
การสนับสนุนทัง้ ในด้านวิชาการ
งบประมาณ และการพัฒนาบุคลากร
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทีส่ ว่ นราชการต่างๆ
ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รวมทัง้ ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จัดตัง้ ขึน้ เองโดยถือว่าเป็ นสถานศึกษา
ตามพระราช บัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 มาตรา 18 และมาตรา 4
อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างกันอย่าง
หลากหลายทัง้ ในด้านโครงสร้างการ
บริหารงาน ได้แก่ดา้ นบุคลากร ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร ด้านอาคารสถานที่
สิง่ แวดล้อมและความปลอด ภัย ด้าน
การมีสว่ นร่วมและสนับสนุนจากชุมชน
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ ซึง่ องค์กร
ปกครองจะต้องรับผิดชอบภารกิจการจัด
การศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ,
2553 : 1-2)
การดาเนินงานในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่
ผ่านมาพบว่าไม่มมี รี ปู แบบทีเ่ หมาะสม
เพราะมีปญั หาหลายประการได้แก่ ไม่มี
ความพร้อมทัง้ ทางด้านบุคลากร
งบประมาณไม่เพียงพอ รวมทัง้ ข้อจากัด
อื่นๆ ในด้านการบริหารจัดการด้าน
อาคารสถานที่ สิง่ แวดล้อม ความ
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ปลอดภัย นอกจากนี้ดา้ นวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร ด้านการมีสว่ นร่วมและการ
สนับสนุนจากชุมชนไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่งผลให้เด็กมี
ระดับพัฒนาการทีล่ ่าช้ารวมถึงเชาวน์ปญั ญาทีม่ ี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กทีอ่ ยูใ่ นชนบททีม่ ผี ลจากการสารวจและ
ประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยไทยหลาย
ครัง้ ทีผ่ า่ นมาสรุปว่า ประมาณ 1 ใน 5 ของ
เด็กช่วงอายุ 3-5 ปีแรกจะมีพฒ
ั นาการทีล่ ่าช้า
มีระดับสติปญั ญาต่ากว่าเกณฑ์ และยังพบว่า
พัฒนาการด้านอารมณ์ สังคมของเด็กไทย
และความคิดสร้างสรรค์คอ่ นข้างต่า (กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ , 2551 : 8)
จังหวัดกาฬสินธุม์ เี ทศบาลตาบลทัง้ สิน้
67 แห่ง มีศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 203 แห่ง มี
หัวหน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 203 คน และมีครู
ผูด้ แู ลเด็กจานวน 567 คน ในส่วนของ
มาตรฐานการดาเนินงานนัน้ ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตาบล ในจังหวัดกาฬสินธุท์ ุก
แห่งได้นามาใช้ในการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเพือ่ ให้มคี ุณภาพและได้มาตรฐานที่
ตรงกัน แต่จากการสอบถามการดาเนินงานของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบลใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ หลายแห่งพบว่ายังมีการ
ดาเนินงานไม่ได้มาตรฐานตามทีค่ วรจะได้ ทัง้
ในด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้าน
อาคารสถานที่ ด้านวิชาการและด้านกิจกรรม
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หลักสูตร ด้านการมีสว่ นร่วมและด้าน
ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
นอกจากนี้ยงั ขาดอุปกรณ์และเครือ่ งเล่น
ในการส่งเสริมพัฒนาการ มีการจัดซือ้ สือ่
ทีน่ ามาใช้ในห้องเรียน ประกอบกับการ
จัดประสบการณ์ในจานวนน้อยและไม่ตรง
กับพัฒนาการ ความต้องการของเด็ก
ไม่มเี ครือ่ งเล่นสนามทีม่ คี ุณภาพ
บุคลากรขาดความรูค้ วามเข้าใจการจัด
ประสบการณ์ ไม่มกี ารนิเทศติดตาม ไม่
มีการประเมินภายใน ผูป้ กครองและ
คณะกรรมการบริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
มีสว่ นร่วมในการวางแผนการดาเนินงาน
เพียงบางครัง้ (สานักงานท้องถิน่ จังหวัด
กาฬสินธุ,์ 2556 : 10) จาก
ความสาคัญและปญั หาการดาเนินงานใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กดังกล่าวจึงทาให้ผวู้ จิ ยั
สนใจทาการศึกษาหาแนวทางพัฒนา
รูปแบบการดาเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบล จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยคาดหวังว่าหากมีรปู แบบการ
ดาเนินงานทีด่ แี ละเหมาะสมย่อมช่วยให้
แก้ปญั หาการดาเนินงานทีไ่ ม่เหมาะสม
ดังกล่าวได้ และสามารถช่วยให้เด็ก
ปฐมวัยได้รบั ประสบการณ์และมี
พัฒนาการทีเ่ ต็มตามศักยภาพของแต่ละ
คนได้ตามวัตถุประสงค์
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ความมุ่งหมายของการวิจยั
1.
เพือ่ ศึกษาสภาพปจั จุบนั ปญั หา
การดาเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตาบล ในจังหวัดกาฬสินธุ์
2.
เพือ่ นาเสนอรูปแบบการ
ดาเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ตาบล ในจังหวัดกาฬสินธุ์

วิธีดาเนินการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ระยะที่ 1 ประชากรได้แก่
หัวหน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 203 คน ครูผดู้ แู ล
เด็กหรือผูช้ ว่ ยครูผดู้ แู ลเด็ก 567 คน รวม
770 คน สังกัดเทศบาลตาบล ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ จาก 203 ศูนย์ ในปีการศึกษา
2557 กลุ่มตัวอย่าง คือหัวหน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก 132 คน ครูผดู้ แู ลเด็กหรือผูช้ ว่ ยครูผดู้ แู ล
เด็ก 124 คน รวม 256 คน ได้มาโดยการ
สุม่ แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random
Sampling)
ระยะที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง จาแนก
เป็ น
1.
กลุ่มให้ขอ้ มูลในการ
สัมภาษณ์ ประกอบด้วยหัวหน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก 3 คน ครูผดู้ แู ลเด็ก 6 คน และ
นักวิชาการศึกษา 3 คน รวม 12 คนจาก
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กน่าอยูใ่ นระดับดีมาก ได้รบั รางวัล
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กดีเด่นขนาดกลาง
ระดับประเทศ ได้รบั รางวัลศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ปลอดโรค และได้รบั รางวัลการประกวดโรง
อาหารในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
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2.
ผูเ้ ชีย่ วชาญในการ
ประเมินรูปแบบการดาเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบล ใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย
นักวิชาการศึกษา 3 คน หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3 คน และครูผดู้ แู ลเด็ก
3 คน รวม 12 คน ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง คือเป็ นบุคคลทีม่ ี
ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไม่น้อยกว่า 10 ปี ได้รบั
รางวัลครูผดู้ แู ลเด็กดีเด่น มีประสบการณ์
ในการบริหารงานการศึกษาไม่น้อยกว่า
10 ปี และมีวธิ ปี ฏิบตั งิ านด้านศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กดีเลิศ
2. เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิ จยั ได้แก่
2.1 แบบสอบถามเกีย่ วกับ
สภาพปจั จุบนั ปญั หาการดาเนินงาน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตาบล
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จาแนกเป็ น 3
ตอน ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลส่วนบุคคล
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็ น
ข้อความเกีย่ วกับสภาพปจั จุบนั ปญั หา
การดาเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาล ตาบล ในจังหวัดกาฬสินธุ์
จาแนกเป็ น 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
บริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 2)
ด้านบุคลากร 3) ด้านอาคารสถานที่
สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย 4) ด้าน
วิชาการและกิจกรรมหลักสูตร 5) ด้าน
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การมีสว่ นร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 6)
ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
โดยมีคา่ ของแต่ละระดับตามเกณฑ์ของบุญชม
ศรีสะอาด (2545 : 66) ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มากทีส่ ดุ
ระดับ 4 หมายถึง มาก
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง น้อย
ระดับ 1 หมายถึง น้อยทีส่ ดุ
ตอนที่ 3 เป็ นคาถามปลายเปิด เกีย่ วกับ
ข้อเสนอแนะรูปแบบการดาเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบล ในจังหวัด
กาฬสินธุท์ งั ้ 6 ด้าน
2.2
แบบสัมภาษณ์รปู แบบการ
ดาเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ตาบล ในจังหวัดกาฬสินธุ์ แบบมีโครงสร้าง
เป็ นลักษณะคาถามเกีย่ วกับรูปแบบการ
ดาเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ทัง้ 6 ด้าน
คือ 1) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านอาคารสถานที่
สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย 4) ด้าน
วิชาการและกิจกรรมหลักสูตร 5) ด้านการมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 6)
ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ใช้ในการสัมภาษณ์หวั หน้าศูนย์ ครูผดู้ แู ลเด็ก
และนักวิชาการศึกษา
2.3
แบบประเมินรูปแบบ
การดาเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตาบล ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็ น
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แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยช่องสาหรับ
แสดงความคิดเห็น 3 หัวข้อหลัก คือ
ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และ
การใช้ประโยชน์ ตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 66)
ระดับ 5 หมายถึง มากทีส่ ดุ
ระดับ 4 หมายถึง มาก
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง น้อย
ระดับ 1 หมายถึง น้อยทีส่ ดุ
3. การดาเนิ นการเก็บ
รวบรวมและกระทาข้อมูล
3.1 ผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบ
ถามให้กลุ่มตัวอย่างจานวน 256 คน
ในต้นเดือนสิงหาคม 2557 และเก็บ
รวบรวมได้คนื ทัง้ หมดครบ 256 ฉบับใน
เวลา 6 สัปดาห์ต่อมาด้วยตนเอง
3.2 นาแบบสอบถาม
ทัง้ หมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์พบว่า
มีความสมบูรณ์ครบทัง้ 256 ฉบับคิด
เป็ นร้อยละ 100 จึงดาเนินการคิด
คานวณคะแนนตามระดับสภาพปจั จุบนั
และปญั หาการดาเนินงาน โดยรวมทัง้ 6
ด้านตามเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด
(2545 : 103) ดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง
ระดับมากทีส่ ดุ
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3.51-4.50 หมายถึง ระดับ
มาก
2.51-3.50 หมายถึง ระดับ
ปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง ระดับ
น้อย
1.00-1.50 หมายถึง ระดับ
น้อยทีส่ ดุ
3.3 นาข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบ
สัมภาษณ์ตามความคิดเห็นของหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ครูผดู้ แู ลเด็ก และ นักวิชาการ
ศึกษา ทัง้ 6 ด้านมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
แล้วนาไปจัดสร้างรูปแบบการดาเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบล ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ แล้วนาเสนอผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมิน
คุณภาพ

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS จากเครือ่ งคอมพิวเตอร์ โดย
ดาเนินการตามลาดับดังนี้
1.
วิเคราะห์สภาพปจั จุบนั และ
ปญั หาการดาเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตาบล ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยหา
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2.
วิเคราะห์รปู แบบการดาเนินงาน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบล ใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของ
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ผูท้ รงคุณวุฒ ิ โดยหาค่าเฉลีย่ และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจยั
1.
สภาพปจั จุบนั การ
ดาเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.90) และ
ปญั หาการดาเนินงานอยูใ่ นระดับปาน
กลาง (  = 2.91)
2.
รูปแบบการดาเนินงาน
พัฒนาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมีองค์ประกอบ
5 ประการคือ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธดี าเนินการ
และการประเมินผล นอกจากนี้ยงั มี
รูปแบบวิธี ดาเนินการทีม่ งุ่ เน้นขอบข่าย
งาน 6 องค์ประกอบหลัก 24
องค์ประกอบย่อย และผลการประเมิน
รูปแบบการดาเนินงานปรากฏว่า เป็ น
รูปแบบทีม่ คี วามเป็ นไปได้ มีความ
เหมาะสม และมีประโยชน์ ในระดับมาก
(  = 4.45)

อภิปรายผล
1.
สภาพปจั จุบนั การ
ดาเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตาบล ในจังหวัดกาฬสินธุ์
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และปญั หา
การดาเนินงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
ทีผ่ ลปรากฏเช่นนี้เพราะศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบล ในจังหวัดกาฬสินธุ์
มีบริบททีเ่ ป็ นชุมชนชนบท มีอาชีพหลัก
เกษตรกรรม จึงเป็ นสังคมทีพ่ ง่ึ พาอาศัย
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กัน ช่วยเหลือกัน และส่งผลให้มกี ารตัง้ ศูนย์ใน
สถานทีต่ ่างกัน เช่น ตัง้ อยูใ่ นวัด ก็ได้พระทีอ่ ยู่
ในวัดช่วยดูแล ในโรงเรียนมีครูชว่ ยดูแล และ
ในทีส่ าธารณะของหมูบ่ า้ นมีชาวบ้านแถบนัน้
ช่วยดูแล จึงทาให้การดาเนินงานของศูนย์ต่างๆ
ดังกล่าวได้รบั การพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้มเี ทศบาลตาบลทีใ่ ห้ความรับผิดชอบ
ดูแลเอาใจใส่ในการดาเนินงานของศูนย์เป็ น
อย่างดี โดยมีการบริหารจัดการตามมาตรฐาน
การดาเนินงาน และมีคุณภาพตามหลักวิชาการ
(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ , 2551 :
28) มีการดาเนินงานของศูนย์ให้สอดคล้องกับ
ความแตกต่างทัง้ ในด้านโครงสร้างอาคาร
สถานที่ และการบริหารจัดการ รวมถึงมีการ
สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสาคัญในการ
พัฒนาเด็กเล็กทีจ่ ะเจริญเติบโตไปเป็ นผูใ้ หญ่ใน
ภายหน้า เพราะหากเด็กได้รบั การดูแลเอาใจใส่
เป็ นอย่างดีกจ็ ะมีพฒ
ั นาการทัง้ ร่างกาย
สติปญั ญา อารมณ์ สังคม และจริยธรรม
ในแบบทีด่ งี ามตามความปรารถนาทุกประการ
จึงทาให้มกี ารทางานอย่างเป็ นระบบมากขึน้
(ประภัสสร ประทุมตา, สัมภาษณ์) ด้วยเหตุ
ดังกล่าวจึงทาให้มสี ภาพการดาเนินงานอยูใ่ น
ระดับมากและมีปญั หาในระดับปานกลาง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของสุดารัตน์ อึง้ สกุล
(2551 :154) ทีศ่ กึ ษาสภาพและปญั หาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จังหวัด
สกลนคร และพบว่า ระดับสภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก และยังสอดคล้องกับนงนุช
สาโสม (2555 : 62) ทีศ่ กึ ษาสภาพและ
ปญั หาการดาเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตอาเภอ
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เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และ
พบว่าสภาพการดาเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าวในภาพรวมมีการ
ปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก ส่วนปญั หาของ
การดาเนินงานโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
2.
รูปแบบการดาเนินงาน
พัฒนาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมีองค์ประกอบ
5 ประการคือ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธดี าเนินการ
และการประเมินผล นอกจากนี้ยงั มี
รูปแบบวิธดี าเนินการทีม่ งุ่ เน้นขอบข่าย
งาน 6 องค์ประกอบหลัก 24
องค์ประกอบย่อย และผลการประเมิน
รูปแบบการดาเนินงานปรากฏว่า เป็ น
รูปแบบทีม่ คี วามเป็ นไปได้ มีความ
เหมาะสม และมีประโยชน์ ในระดับมาก
ทีผ่ ลปรากฏเช่นนี้เพราะเป็ นรูปแบบที่
พัฒนาขึน้ จากข้อเสนอแนะ และการให้
คาแนะนาจากการสัมภาษณ์ผเู้ กีย่ วข้องที่
มีประสบการณ์สงู จึงทาให้ได้
องค์ประกอบทีแ่ สดงถึงลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ตามลาดับก่อนหลัง และองค์ประกอบ
หลักและย่อยทีใ่ ช้หลักของเหตุผลเป็ นฐาน
สาคัญ นอกจากนี้อาศัยข้อสนเทศจาก
การศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวคิด
รูปแบบ หรือผลการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ทา
ให้ได้ขอ้ มูลเป็ นจานวนมากพอทีจ่ ะนามา
ประกอบกันขึน้ เป็ นโครงสร้างของรูปแบบ
ได้ สอดคล้องกับอานวย เถาะตระกูล
(2548 : 117) ทีก่ ล่าวว่า รูปแบบทีด่ ี
ต้องมีลกั ษณะทีส่ าคัญคือ ต้องมี
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ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง สามารถทานาย
และขยายผลไปสูก่ ารสร้างแนวความคิดใหม่ๆ
ให้เกิดขึน้ และยังสอดคล้องกับธีระ รุญเจริญ
(2546 : 35) ทีเ่ สนอแนวคิดเกีย่ วกับ
องค์ประกอบของรูปแบบว่า รูปแบบควรมี
องค์ประกอบคือ หลักการของรูปแบบ
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ระบบและกลไกของ
รูปแบบ วิธดี าเนินงานของรูปแบบ
แนวทางการประเมินของรูปแบบ และเงือ่ นไข
ของรูปแบบ ซึง่ ภายหลังทีไ่ ด้โครงสร้างของ
รูปแบบแล้วได้นาไปทดสอบความเทีย่ งตรง
ตามทีบ่ ุญชม ศรีสะอาด (2549 : 7)
กล่าวไว้วา่ การพัฒนารูปแบบประกอบด้วย
การสร้างรูปแบบและการทดสอบความเทีย่ งตรง
ของรูปแบบ ซึง่ ผลการทดสอบความเทีย่ งตรง
ของรูปแบบพบว่า มีความเป็ นไปได้ มีความ
เหมาะสม และมีประโยชน์ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจยั ของเชษฐา จักรไชย
(2550 : 112) ทีไ่ ด้ศกึ ษาการพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และพบว่า
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 5 ประการคือหลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธดี าเนินการ
และการประเมินผล และผลการตรวจ สอบ
ความเหมาะสมของรูปแบบพบว่า มีความ
เหมาะสมมากทีส่ ดุ ผลการประเมินรูปแบบการ
ดาเนินงานพบว่า เป็ นรูปแบบทีม่ คี วามเป็ นไป
ได้ มีประโยชน์ และมีความเหมาะสมอยูใ่ น
ระดับมาก
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ข้อเสนอแนะ

2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้
ต่อไป

1. ข้อเสนอแนะโดยในการ
นาไปใช้
1.1 ในการพัฒนารูปแบบ
การดาเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตาบล ในจังหวัดต่างๆ ควรทา
คูม่ อื ประกอบการใช้ดว้ ย เพือ่ ช่วยให้
ใช้ได้โดยสะดวก
1.2 หน่วยงานต้นสังกัดที่
เกีย่ วข้องและรับผิดชอบในการ
ดาเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบล ในจังหวัดต่างๆ ควรนารูปแบบ
การดาเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล ในจังหวัดกาฬสินธุ์ นี้ไป
ศึกษารายละเอียดและแนวปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ น
เลิศในการดาเนินงานของศูนย์น้ี เพือ่
พัฒนาให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทีส่ งู ขึน้

2.1 ควรทาการเปรียบเทียบ
รูปแบบการดาเนินงานระหว่างศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตาบลต่างๆ
2.2 ควรทาการศึกษาปจั จัยที่
ส่งผลต่อความสาเร็จด้านการดาเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบล ในจังหวัด
ต่างๆ
2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบการ
ดาเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กจาแนกตาม
ขนาด และสถานทีต่ งั ้
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