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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีมคีวามมุง่หมาย  1)  เพือ่ศกึษาสภาพปจัจุบนั  ปญัหาการด าเนินงานศนูย์
พฒันาเดก็เลก็สงักดัเทศบาลต าบล  ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์ และ  2)  เพือ่น าเสนอรปูแบบการ
ด าเนินงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัเทศบาลต าบล  ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์ กลุ่มตวัอยา่งคอื  หวัหน้า
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็และครผููด้แูลเดก็  จ านวน  256  คน  ไดม้าโดยการสุม่แบบแบ่งชัน้  เครือ่งมอื
ทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู  ไดแ้ก่แบบสอบถาม  และแบบสมัภาษณ์  วเิคราะหข์อ้มลูโดยหาค่ารอ้ย
ละ  คา่เฉลีย่  และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  ผลการวจิยัพบวา่  สภาพปจัจุบนัการด าเนินงานศนูย์
พฒันาเดก็เลก็โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( =  3.90)  และปญัหาการด าเนินงานอยูใ่นระดบั
ปานกลาง( =  2.91)  สว่นรปูแบบการด าเนินงานพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มอีงคป์ระกอบ  5  
ประการคอื  หลกัการและเหตุผล  วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  วธิดี าเนินการ  และการประเมนิผล  
นอกจากน้ียงัมรีปูแบบวธิดี าเนินการทีมุ่ง่เน้นขอบขา่ยงาน  6  องคป์ระกอบหลกั  24  
องคป์ระกอบยอ่ย  และผลการประเมนิรปูแบบการด าเนินงานปรากฏวา่  เป็นรปูแบบทีม่คีวาม
เป็นไปได ้ มคีวามเหมาะสม  และมปีระโยชน์  ในระดบัมาก  ( =  4.45)   
 
ค าส าคญั:  รปูแบบการด าเนินงาน  ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็   
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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   
 
บทน า 
 องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ใน

ฐานะหน่วยงานทีม่ภีารกจิหน้าทีร่บัผดิ  

ชอบดา้นการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั

ตามบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญแหง่

ราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2540     

ตามมาตรา  80  รฐัตอ้งคุม้ครองพฒันา

เดก็เยาวชน  สนบัสนุน  ใหก้ารอบรม

เลีย้งดแูละใหก้ารศกึษา  และมหีน้าที่

สง่เสรมิและกระจายอ านาจใหอ้งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดม้สีว่นรว่มในการ

จดัการศกึษาสง่ผลใหม้กีารประกาศใช้

พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่  พ.ศ.  2542  มาตรา  16  บญัญตัใิห้

เทศบาลมอี านาจหน้าทีใ่นการจดัการศกึษาเพือ่

พฒันาคุณภาพชวีติเดก็  สตร ี คนชรา  และ

ผูด้อ้ยโอกาส  (ตอ้งการ  สุขเหลอื,  2551  :  2)  

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ทีส่ว่นราชการต่างๆ  จดัและ

ด าเนินการนัน้ไดร้บัการถ่ายโอนใหเ้ทศบาล

ต าบล  และองคก์ารบรหิารสว่นต าบลซึง่เป็น

หน่วยงานการปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่กีฎหมาย

จดั  ตัง้ขึน้เพือ่รองรบัการกระจายอ านาจจาก

รฐับาลเป็นผูร้บัผดิขอบด าเนินการแทนตัง้แต่ปี  
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พ.ศ.  2545  เป็นตน้มาจนถงึปจัจุบนั  มี

การสนบัสนุนทัง้ในดา้นวชิาการ  

งบประมาณ  และการพฒันาบุคลากร

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ทีส่ว่นราชการต่างๆ  

ถ่ายโอนใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

รวมทัง้ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

จดัตัง้ขึน้เองโดยถอืวา่เป็นสถานศกึษา

ตามพระราช  บญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ 

พ.ศ.  2542  มาตรา  18  และมาตรา  4  

อยา่งไรกต็ามมคีวามแตกต่างกนัอยา่ง

หลากหลายทัง้ในดา้นโครงสรา้งการ

บรหิารงาน  ไดแ้ก่ดา้นบุคลากร  ดา้นการ

บรหิารจดัการ  ดา้นวชิาการและกจิกรรม

ตามหลกัสตูร  ดา้นอาคารสถานที่

สิง่แวดลอ้มและความปลอด  ภยั  ดา้น

การมสีว่นรว่มและสนบัสนุนจากชุมชน  

รวมถงึการพฒันาคุณภาพ  ซึง่องคก์ร

ปกครองจะตอ้งรบัผดิชอบภารกจิการจดั

การศกึษาใหไ้ดคุ้ณภาพและมาตรฐาน  

(กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่,  

2553  :  1-2)   

 การด าเนินงานในศนูยพ์ฒันา

เดก็เลก็ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ที่

ผา่นมาพบวา่ไมม่มีรีปูแบบทีเ่หมาะสม  

เพราะมปีญัหาหลายประการไดแ้ก่  ไมม่ี

ความพรอ้มทัง้ทางดา้นบุคลากร  

งบประมาณไมเ่พยีงพอ  รวมทัง้ขอ้จ ากดั

อื่นๆ  ในดา้นการบรหิารจดัการดา้น

อาคารสถานที ่ สิง่แวดลอ้ม  ความ

ปลอดภยั  นอกจากน้ีดา้นวชิาการและกจิกรรม

ตามหลกัสตูร  ดา้นการมสีว่นรว่มและการ

สนบัสนุนจากชุมชนไมไ่ดคุ้ณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานการด าเนินงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  สง่ผลใหเ้ดก็มี

ระดบัพฒันาการทีล่่าชา้รวมถงึเชาวน์ปญัญาทีม่ี

แนวโน้มลดลงอยา่งต่อเน่ือง  โดยเฉพาะในกลุ่ม

เดก็ทีอ่ยูใ่นชนบททีม่ผีลจากการส ารวจและ

ประเมนิพฒันาการของเดก็ปฐมวยัไทยหลาย

ครัง้ทีผ่า่นมาสรปุวา่  ประมาณ  1  ใน  5  ของ

เดก็ชว่งอายุ  3-5  ปีแรกจะมพีฒันาการทีล่่าชา้  

มรีะดบัสตปิญัญาต ่ากวา่เกณฑ ์ และยงัพบวา่

พฒันาการดา้นอารมณ์  สงัคมของเดก็ไทย  

และความคดิสรา้งสรรคค์อ่นขา้งต ่า  (กรม

สง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่,  2551  :  8)   

 จงัหวดักาฬสนิธุม์เีทศบาลต าบลทัง้สิน้

67  แหง่  มศีนูยพ์ฒันาเดก็เลก็  203  แหง่  มี

หวัหน้าศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็  203  คน  และมคีรู

ผูด้แูลเดก็จ านวน  567  คน  ในสว่นของ

มาตรฐานการด าเนินงานนัน้  ศูนยพ์ฒันาเดก็

เลก็สงักดัเทศบาลต าบล  ในจงัหวดักาฬสนิธุท์ุก

แหง่ไดน้ ามาใชใ้นการบรหิารจดัการศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็เพือ่ใหม้คีุณภาพและไดม้าตรฐานที่

ตรงกนั  แต่จากการสอบถามการด าเนินงานของ

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัเทศบาลต าบลใน

จงัหวดักาฬสนิธุ ์ หลายแหง่พบวา่ยงัมกีาร

ด าเนินงานไมไ่ดม้าตรฐานตามทีค่วรจะได ้ ทัง้

ในดา้นการบรหิารจดัการ  ดา้นบุคลากร  ดา้น

อาคารสถานที ่ ดา้นวชิาการและดา้นกจิกรรม
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หลกัสตูร  ดา้นการมสีว่นรว่มและดา้น

สง่เสรมิเครอืขา่ยการพฒันาเดก็ปฐมวยั  

นอกจากน้ียงัขาดอุปกรณ์และเครือ่งเล่น

ในการสง่เสรมิพฒันาการ  มกีารจดัซือ้สือ่

ทีน่ ามาใชใ้นหอ้งเรยีน  ประกอบกบัการ

จดัประสบการณ์ในจ านวนน้อยและไมต่รง

กบัพฒันาการ  ความตอ้งการของเดก็  

ไมม่เีครือ่งเล่นสนามทีม่คีุณภาพ  

บุคลากรขาดความรูค้วามเขา้ใจการจดั

ประสบการณ์  ไมม่กีารนิเทศตดิตาม  ไม่

มกีารประเมนิภายใน  ผูป้กครองและ

คณะกรรมการบรหิารศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็

มสีว่นรว่มในการวางแผนการด าเนินงาน

เพยีงบางครัง้  (ส านกังานทอ้งถิน่จงัหวดั

กาฬสนิธุ,์  2556  :  10)  จาก

ความส าคญัและปญัหาการด าเนินงานใน

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ดงักล่าวจงึท าใหผู้ว้จิยั

สนใจท าการศกึษาหาแนวทางพฒันา

รปูแบบการด าเนินงานศนูยพ์ฒันาเดก็

เลก็เทศบาลต าบล  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 

โดยคาดหวงัวา่หากมรีปูแบบการ

ด าเนินงานทีด่แีละเหมาะสมยอ่มชว่ยให้

แกป้ญัหาการด าเนินงานทีไ่มเ่หมาะสม

ดงักล่าวได ้ และสามารถช่วยใหเ้ดก็

ปฐมวยัไดร้บัประสบการณ์และมี

พฒันาการทีเ่ตม็ตามศกัยภาพของแต่ละ

คนไดต้ามวตัถุประสงค ์  

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1.  เพือ่ศกึษาสภาพปจัจุบนั  ปญัหา   
การด าเนินงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดั
เทศบาลต าบล  ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์  
 2.  เพือ่น าเสนอรปูแบบการ
ด าเนินงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็  สงักดัเทศบาล
ต าบล  ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์  
   
วิธีด าเนินการวิจยั 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ระยะที ่ 1  ประชากรไดแ้ก่  
หวัหน้าศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็  203  คน  ครผููด้แูล
เดก็หรอืผูช้ว่ยครผููด้แูลเดก็  567  คน  รวม  
770  คน  สงักดัเทศบาลต าบล  ในจงัหวดั
กาฬสนิธุ ์ จาก  203  ศนูย ์ ในปีการศกึษา  
2557  กลุ่มตวัอยา่ง  คอืหวัหน้าศนูยพ์ฒันาเดก็
เลก็  132  คน  ครผููด้แูลเดก็หรอืผูช้ว่ยครผููด้แูล
เดก็  124  คน  รวม  256  คน  ไดม้าโดยการ
สุม่แบบแบ่งชัน้  (Stratified  Random  
Sampling)   
  ระยะที ่ 2  กลุ่มตวัอยา่ง  จ าแนก
เป็น 
   1.  กลุ่มใหข้อ้มลูในการ 
สมัภาษณ์  ประกอบดว้ยหวัหน้าศนูยพ์ฒันาเดก็
เลก็  3  คน  ครผููด้แูลเดก็  6  คน  และ
นกัวชิาการศกึษา  3  คน  รวม  12  คนจาก
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาดใหญ่  ขนาดกลาง  
และขนาดเลก็  ทีผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิศนูย์
พฒันาเดก็เลก็น่าอยูใ่นระดบัดมีาก  ไดร้บัรางวลั
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ดเีด่นขนาดกลาง
ระดบัประเทศ  ไดร้บัรางวลัศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็
ปลอดโรค  และไดร้บัรางวลัการประกวดโรง
อาหารในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
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   2.  ผูเ้ชีย่วชาญในการ 
ประเมนิรปูแบบการด าเนินงานศนูย์
พฒันาเดก็เลก็สงักดัเทศบาลต าบล  ใน
จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ประกอบดว้ย
นกัวชิาการศกึษา  3  คน  หวัหน้าศนูย์
พฒันาเดก็เลก็  3  คน  และครผููด้แูลเดก็  
3  คน  รวม  12  คน  ไดม้าโดยการเลอืก
แบบเจาะจง  คอืเป็นบุคคลทีม่ี
ประสบการณ์ในการจดัการศกึษาในศนูย์
พฒันาเดก็เลก็ไมน้่อยกวา่  10  ปี  ไดร้บั
รางวลัครผููด้แูลเดก็ดเีด่น  มปีระสบการณ์
ในการบรหิารงานการศกึษาไมน้่อยกวา่  
10  ปี  และมวีธิปีฏบิตังิานดา้นศนูย์
พฒันาเดก็เลก็ดเีลศิ   
 2.  เครื่องมือท่ีใช้ใน 

การวิจยั  ไดแ้ก่   

  2.1  แบบสอบถามเกีย่วกบั

สภาพปจัจุบนั  ปญัหาการด าเนินงาน

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัเทศบาล  ต าบล  

ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์ แบบมาตราสว่น

ประมาณค่า  5  ระดบั  จ าแนกเป็น  3  

ตอน  ตอนที ่ 1  เป็นขอ้มลูสว่นบุคคล

ของผูต้อบแบบสอบถาม  ตอนที ่ 2  เป็น

ขอ้ความเกีย่วกบัสภาพปจัจุบนั  ปญัหา

การด าเนินงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดั

เทศบาล  ต าบล  ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์ 

จ าแนกเป็น  6  ดา้น  ไดแ้ก่  1)  ดา้นการ

บรหิารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  2)  

ดา้นบุคลากร  3)  ดา้นอาคารสถานที่

สิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั  4)  ดา้น

วชิาการและกจิกรรมหลกัสตูร  5)  ดา้น

การมสีว่นรว่มและสนบัสนุนจากทุกภาคสว่น  6)  

ดา้นการสง่เสรมิเครอืขา่ยการพฒันาเดก็ปฐมวยั  

โดยมคีา่ของแต่ละระดบัตามเกณฑข์องบุญชม  

ศรสีะอาด  (2545  :  66)  ดงัน้ี 

   ระดบั  5  หมายถงึ  มากทีส่ดุ 

   ระดบั  4  หมายถงึ  มาก 

   ระดบั  3  หมายถงึ  ปานกลาง 

   ระดบั  2  หมายถงึ  น้อย 

   ระดบั  1  หมายถงึ  น้อยทีส่ดุ 

ตอนที ่ 3  เป็นค าถามปลายเปิด  เกีย่วกบั

ขอ้เสนอแนะรปูแบบการด าเนินงานของศนูย์

พฒันาเดก็เลก็สงักดัเทศบาลต าบล  ในจงัหวดั

กาฬสนิธุท์ ัง้  6  ดา้น 

  2.2   แบบสมัภาษณ์รปูแบบการ

ด าเนินงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็  สงักดัเทศบาล

ต าบล  ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์ แบบมโีครงสรา้ง  

เป็นลกัษณะค าถามเกีย่วกบัรปูแบบการ

ด าเนินงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็  ทัง้  6  ดา้น  

คอื  1)  ดา้นการบรหิารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็

เลก็  2)  ดา้นบุคลากร  3)  ดา้นอาคารสถานที่

สิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั  4)  ดา้น

วชิาการและกจิกรรมหลกัสตูร  5)  ดา้นการมี

สว่นรว่มและสนบัสนุนจากทุกภาคสว่น  6)  

ดา้นการสง่เสรมิเครอืขา่ยการพฒันาเดก็ปฐมวยั  

ใชใ้นการสมัภาษณ์หวัหน้าศนูย ์ ครผููด้แูลเดก็  

และนกัวชิาการศกึษา   

  2.3   แบบประเมนิรปูแบบ 

การด าเนินงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดั

เทศบาลต าบล  ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์ เป็น
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แบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณ

คา่  5  ระดบั  ประกอบดว้ยชอ่งส าหรบั

แสดงความคดิเหน็  3  หวัขอ้หลกั  คอื  

ความเหมาะสม  ความเป็นไปได ้ และ

การใชป้ระโยชน์  ตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี   

บุญชม  ศรสีะอาด  (2545  :  66)   

  ระดบั  5  หมายถงึ  มากทีส่ดุ 

  ระดบั  4  หมายถงึ  มาก 

  ระดบั  3  หมายถงึ  ปานกลาง 

  ระดบั  2  หมายถงึ  น้อย 

  ระดบั  1  หมายถงึ  น้อยทีส่ดุ 

 3.  การด าเนินการเกบ็

รวบรวมและกระท าข้อมูล   

  3.1  ผูว้จิยัแจกแบบสอบ  

ถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน  256  คน  

ในตน้เดอืนสงิหาคม  2557  และเกบ็

รวบรวมไดค้นืทัง้หมดครบ  256  ฉบบัใน

เวลา  6  สปัดาหต์่อมาดว้ยตนเอง 

  3.2  น าแบบสอบถาม

ทัง้หมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์พบวา่

มคีวามสมบรูณ์ครบทัง้  256  ฉบบัคดิ

เป็นรอ้ยละ  100  จงึด าเนินการคดิ

ค านวณคะแนนตามระดบัสภาพปจัจุบนั  

และปญัหาการด าเนินงาน  โดยรวมทัง้  6  

ดา้นตามเกณฑข์องบุญชม  ศรสีะอาด  

(2545  :  103)  ดงัน้ี 

   4.51-5.00  หมายถงึ  

ระดบัมากทีส่ดุ 

   3.51-4.50  หมายถงึ  ระดบั

มาก 

   2.51-3.50  หมายถงึ  ระดบั

ปานกลาง 

   1.51-2.50  หมายถงึ  ระดบั

น้อย 

   1.00-1.50  หมายถงึ  ระดบั

น้อยทีส่ดุ 

  3.3  น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบ

สมัภาษณ์ตามความคดิเหน็ของหวัหน้าศนูย์

พฒันาเดก็เลก็  ครผููด้แูลเดก็  และ  นกัวชิาการ

ศกึษา  ทัง้  6  ดา้นมาวเิคราะหเ์ชงิเน้ือหา   

แลว้น าไปจดัสรา้งรปูแบบการด าเนินงานศนูย์

พฒันาเดก็เลก็สงักดัเทศบาลต าบล  ในจงัหวดั

กาฬสนิธุ ์ แลว้น าเสนอผูท้รงคุณวุฒปิระเมนิ

คุณภาพ 

 

การวิเคราะหข้์อมลู     
 ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรม

ส าเรจ็รปู  SPSS  จากเครือ่งคอมพวิเตอร ์ โดย

ด าเนินการตามล าดบัดงัน้ี 

 1.  วเิคราะหส์ภาพปจัจุบนั  และ

ปญัหาการด าเนินงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดั

เทศบาลต าบล  ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์ โดยหา

คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน   

 2.  วเิคราะหร์ปูแบบการด าเนินงาน
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัเทศบาลต าบล  ใน
จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ตามความคดิเหน็ของ
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ผูท้รงคุณวุฒ ิ โดยหาคา่เฉลีย่และสว่น
เบีย่งเบนมาตรฐาน 
   
สรปุผลการวิจยั 
 1.  สภาพปจัจุบนัการ
ด าเนินงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็โดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก  ( =  3.90)  และ
ปญัหาการด าเนินงานอยูใ่นระดบัปาน
กลาง  ( =  2.91)   
 2.  รปูแบบการด าเนินงาน 
พฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มอีงคป์ระกอบ  
5  ประการคอื  หลกัการและเหตุผล  
วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  วธิดี าเนินการ  
และการประเมนิผล  นอกจากน้ียงัมี
รปูแบบวธิ ี ด าเนินการทีมุ่ง่เน้นขอบขา่ย
งาน  6  องคป์ระกอบหลกั  24  
องคป์ระกอบยอ่ย  และผลการประเมนิ
รปูแบบการด าเนินงานปรากฏวา่  เป็น
รปูแบบทีม่คีวามเป็นไปได ้ มคีวาม
เหมาะสม  และมปีระโยชน์  ในระดบัมาก  
( =  4.45)   

 
อภิปรายผล 
 1.  สภาพปจัจุบนัการ
ด าเนินงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดั
เทศบาลต าบล  ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์  
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และปญัหา
การด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง   
ทีผ่ลปรากฏเชน่น้ีเพราะศนูยพ์ฒันาเดก็
เลก็เทศบาลต าบล  ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์
มบีรบิททีเ่ป็นชุมชนชนบท  มอีาชพีหลกั
เกษตรกรรม  จงึเป็นสงัคมทีพ่ึง่พาอาศยั

กนั  ช่วยเหลอืกนั  และสง่ผลใหม้กีารตัง้ศนูยใ์น
สถานทีต่่างกนั  เช่น  ตัง้อยูใ่นวดั  กไ็ดพ้ระทีอ่ยู่
ในวดัช่วยดแูล  ในโรงเรยีนมคีรชูว่ยดแูล  และ
ในทีส่าธารณะของหมูบ่า้นมชีาวบา้นแถบนัน้
ชว่ยดแูล  จงึท าใหก้ารด าเนินงานของศนูยต์่างๆ  
ดงักล่าวไดร้บัการพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง  
นอกจากน้ีมเีทศบาลต าบลทีใ่หค้วามรบัผดิชอบ
ดแูลเอาใจใสใ่นการด าเนินงานของศนูยเ์ป็น
อยา่งด ี โดยมกีารบรหิารจดัการตามมาตรฐาน
การด าเนินงาน  และมคีุณภาพตามหลกัวชิาการ  
(กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่,  2551  :  
28)  มกีารด าเนินงานของศนูยใ์หส้อดคลอ้งกบั
ความแตกต่างทัง้ในดา้นโครงสรา้งอาคาร  
สถานที ่ และการบรหิารจดัการ  รวมถงึมกีาร
สรา้งความตระหนกัใหเ้หน็ถงึความส าคญัในการ
พฒันาเดก็เลก็ทีจ่ะเจรญิเตบิโตไปเป็นผูใ้หญ่ใน
ภายหน้า  เพราะหากเดก็ไดร้บัการดแูลเอาใจใส่
เป็นอยา่งดกีจ็ะมพีฒันาการทัง้รา่งกาย  
สตปิญัญา  อารมณ์  สงัคม  และจรยิธรรม   
ในแบบทีด่งีามตามความปรารถนาทุกประการ  
จงึท าใหม้กีารท างานอยา่งเป็นระบบมากขึน้  
(ประภสัสร  ประทุมตา,  สมัภาษณ์)  ดว้ยเหตุ
ดงักล่าวจงึท าใหม้สีภาพการด าเนินงานอยูใ่น
ระดบัมากและมปีญัหาในระดบัปานกลาง  
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของสุดารตัน์  อึง้สกุล  
(2551  :154)  ทีศ่กึษาสภาพและปญัหาการจดั
การศกึษาปฐมวยัในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็  จงัหวดั
สกลนคร  และพบวา่  ระดบัสภาพการจดั
การศกึษาปฐมวยัในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็โดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก  และยงัสอดคลอ้งกบันงนุช  
สาโสม  (2555  :  62)  ทีศ่กึษาสภาพและ
ปญัหาการด าเนินงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ใน
สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอ
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เดชอุดม  จงัหวดัอุบลราชธานี  และ
พบวา่สภาพการด าเนินงานของศนูย์
พฒันาเดก็เลก็ดงักล่าวในภาพรวมมกีาร
ปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก  สว่นปญัหาของ
การด าเนินงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง   
 2.  รปูแบบการด าเนินงาน 
พฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มอีงคป์ระกอบ  
5  ประการคอื  หลกัการและเหตุผล  
วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  วธิดี าเนินการ  
และการประเมนิผล  นอกจากน้ียงัมี
รปูแบบวธิดี าเนินการทีมุ่ง่เน้นขอบขา่ย
งาน  6  องคป์ระกอบหลกั  24  
องคป์ระกอบยอ่ย  และผลการประเมนิ
รปูแบบการด าเนินงานปรากฏวา่  เป็น
รปูแบบทีม่คีวามเป็นไปได ้ มคีวาม
เหมาะสม  และมปีระโยชน์  ในระดบัมาก  
ทีผ่ลปรากฏเชน่น้ีเพราะเป็นรปูแบบที่
พฒันาขึน้จากขอ้เสนอแนะ  และการให้
ค าแนะน าจากการสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วขอ้งที่
มปีระสบการณ์สงู  จงึท าใหไ้ด้
องคป์ระกอบทีแ่สดงถงึลกัษณะ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบ
ตามล าดบัก่อนหลงั  และองคป์ระกอบ
หลกัและยอ่ยทีใ่ชห้ลกัของเหตุผลเป็นฐาน
ส าคญั  นอกจากน้ีอาศยัขอ้สนเทศจาก
การศกึษาคน้ควา้ทฤษฎ ี แนวคดิ  
รปูแบบ  หรอืผลการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  ท า
ใหไ้ดข้อ้มลูเป็นจ านวนมากพอทีจ่ะน ามา
ประกอบกนัขึน้เป็นโครงสรา้งของรปูแบบ
ได ้ สอดคลอ้งกบัอ านวย  เถาะตระกลู  
(2548  :  117)  ทีก่ล่าววา่  รปูแบบทีด่ี
ตอ้งมลีกัษณะทีส่ าคญัคอื  ตอ้งมี

ความสมัพนัธเ์ชงิโครงสรา้ง  สามารถท านาย
และขยายผลไปสูก่ารสรา้งแนวความคดิใหม่ๆ   
ใหเ้กดิขึน้  และยงัสอดคลอ้งกบัธรีะ  รุญเจรญิ  
(2546  :  35)  ทีเ่สนอแนวคดิเกีย่วกบั
องคป์ระกอบของรปูแบบวา่  รปูแบบควรมี
องคป์ระกอบคอื  หลกัการของรปูแบบ  
วตัถุประสงคข์องรปูแบบ  ระบบและกลไกของ
รปูแบบ  วธิดี าเนินงานของรปูแบบ   
แนวทางการประเมนิของรปูแบบ  และเงือ่นไข
ของรปูแบบ  ซึง่ภายหลงัทีไ่ดโ้ครงสรา้งของ
รปูแบบแลว้ไดน้ าไปทดสอบความเทีย่งตรง
ตามทีบุ่ญชม  ศรสีะอาด  (2549  :  7)   
กล่าวไวว้า่  การพฒันารปูแบบประกอบดว้ย 
การสรา้งรปูแบบและการทดสอบความเทีย่งตรง
ของรปูแบบ  ซึง่ผลการทดสอบความเทีย่งตรง
ของรปูแบบพบวา่  มคีวามเป็นไปได ้ มคีวาม
เหมาะสม  และมปีระโยชน์ในระดบัมาก  
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเชษฐา  จกัรไชย  
(2550  :  112)  ทีไ่ดศ้กึษาการพฒันารปูแบบ
การบรหิารจดัการศกึษาของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็
ในสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  และพบวา่  
รปูแบบการบรหิารจดัการศกึษา  ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ  5  ประการคอืหลกัการและ
เหตุผล  วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  วธิดี าเนินการ  
และการประเมนิผล  และผลการตรวจ  สอบ
ความเหมาะสมของรปูแบบพบวา่  มคีวาม
เหมาะสมมากทีส่ดุ  ผลการประเมนิรปูแบบการ
ด าเนินงานพบวา่  เป็นรปูแบบทีม่คีวามเป็นไป
ได ้ มปีระโยชน์  และมคีวามเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมาก   
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอ้เสนอแนะโดยในการ

น าไปใช ้

  1.1  ในการพฒันารปูแบบ
การด าเนินงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดั
เทศบาลต าบล  ในจงัหวดัต่างๆ  ควรท า 
คูม่อืประกอบการใชด้ว้ย  เพือ่ช่วยให้
ใชไ้ดโ้ดยสะดวก   
  1.2  หน่วยงานตน้สงักดัที่
เกีย่วขอ้งและรบัผดิชอบในการ
ด าเนินงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาล
ต าบล  ในจงัหวดัต่างๆ  ควรน ารปูแบบ
การด าเนินงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็
เทศบาลต าบล  ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์ น้ีไป
ศกึษารายละเอยีดและแนวปฏบิตัทิีเ่ป็น
เลศิในการด าเนินงานของศนูยน้ี์  เพือ่
พฒันาใหไ้ดป้ระสทิธภิาพและประสทิธผิล
ทีส่งูขึน้ 

 2.  ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัครัง้
ต่อไป   
  2.1  ควรท าการเปรยีบเทยีบ
รปูแบบการด าเนินงานระหวา่งศนูยพ์ฒันาเดก็
เลก็สงักดัเทศบาลต าบลต่างๆ     
  2.2  ควรท าการศกึษาปจัจยัที่
สง่ผลต่อความส าเรจ็ดา้นการด าเนินงานศนูย์
พฒันาเดก็เลก็สงักดัเทศบาลต าบล  ในจงัหวดั
ต่างๆ   
  2.3  ควรศกึษาเปรยีบเทยีบการ
ด าเนินงานของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็จ าแนกตาม
ขนาด  และสถานทีต่ัง้   
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