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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาแนวทางการดำาเนินงาน

แนวทางการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบล จังหวัดชัยภูมิ 2) ศึกษาแนวทาง
การดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบล จังหวัดชัยภูมิ ขอบเขตของการวิจัย จำานวน 
97 ศูนย์ กลุ่มตัวอย่างศูนย์ละ 4 คน ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้ส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้แก่ นักวิชาการ
ศึกษา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำานวน 198 คน 2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านปฐมวัย จำานวน 198 คน ปีการศึกษา 2556 รวมทั้งสิ้น 396 คน 

กลุม่เปา้หมายในการสัมภาษณ ์ประกอบดว้ย หวัหนา้ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ครทูีป่ฏบิตัหินา้ทีก่าร
จัดการศกึษาดา้นปฐมวยั ศนูย์พฒันาเด็กเลก็ทีม่แีนวทางปฏบิตักิารทีเ่ปน็เลศิ โดยเลอืกศนูยท์ีมี่คร ู/ผูด้แูล
เดก็ทีไ่ดร้บัคดัเลอืกเป็นครผููด้แูลเดก็ดเีดน่ จากกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็
ท่ีไดร้บัรางวลั ศนูยพั์ฒนาเดก็เลก็นา่อยู่ และศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็คณุภาพ จำานวน 6 ศนูย ์ทีสั่งกดัองคก์าร
บริหารส่วนตำาบล รวมท้ังสิ้นจำานวน 6 คน และ กระบวนการสนทนากลุ่ม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน  
9 ทา่น เครือ่งมอื ทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ แบบสอบถาม มลีกัษณะเปน็แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติ 
พื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัย พบว่า จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตำาบล จังหวัดชัยภูมิ สรุปผลการวิจัย ดังนี้

1. ผลจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาแนวทางการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำาบล จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน สรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 1.1 สภาพปัจจุบันพบว่า แนวทางการดำาเนินงานแนวทางการดำาเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำาบลในจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 1.2 ด้านปัญหาพบว่า แนวทางการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำาบล จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย และรายด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง 3 ด้าน และอยู่ในระดับน้อย 3 ด้าน 2. แนวทางการดำาเนินงานแนวทางการดำาเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบล จังหวัดชัยภูมิ เฉพาะรายด้านและรายข้อทีมีค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนความเหมาะสมและความเป็นไปได้ พบว่าอยู่ในระดับมาก ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เดก็เลก็ ดา้นบคุลากร ดา้นอาคารสถานที ่สิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั ดา้นวชิาการและกจิกรรมตาม
หลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุน ทุกภาคส่วน และด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ได้รับการยืนยันจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม ประเมินความสอดคล้อง จึงมี
ความถกูตอ้งเชงิวชิาการ และสามารถนำาลงไปสูก่ารปฏบิตัใินแนวทางการดำาเนนิงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำ�สำ�คัญ: แนวทางการดำาเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำาบล

Abstract
Educational management of daycare nursery administration center in sub-district 

administrative organization, Chaiyaphum province. The aim of the research 1) to study 
the current situation and problems of daycare nursery administration center in sub-district  
administrative organization, Chaiyaphum province 2) to study the process management  
daycare nursery administration center in sub-district administrative organization,  
Chaiyaphum province . The scope of educational management of daycare nursery  
administration center in sub-district administrative organization, Chaiyaphum Province were 
sample of 97 centers 1) the minister of education and academic education total of 194 
people 2) a group of administrators child development centers, teachers who acted in the 
year 2556 total of 194 people.

The goal of the interview educator, the committee and director of daycare nursery 
administration, teachers working in early childhood education child development center  
with excellent practices consisted 6 centers total of 6 people and the focus groups  
discussion by qualified persons 9 persons were used in this study is a questionnaire 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 22 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2559

with a rating scale, structured interview, group discussion. The statistics used percentage  
average, standard deviation.

The results were as follows: Present situation found daycare nursery ad-
ministration center in sub-district administrative organization, Chaiyaphum province  
compliance was high and the high level in all aspects. The problems found educational 
management of daycare nursery administration center in sub-district administrative organiza-
tion, Chaiyaphum province was the low level. Guidelines for the educational management  
of daycare nursery administration center in sub-district administrative organization,  
Chaiyaphum province specific and item with mean and deviation suitability and feasibility  
were at high level. Educational management of daycare nursery administration center in 
sub-district administrative organization, Chaiyaphum province is supported by the district 
administration and the department of local administration continues.

Keywords: Educational Management, Daycare Nursery, Administration Center in Sub-district 
Administrative Organization

บทนำา
ในวถีิชีวติด้ังเดิมของคนไทย เด็กสว่นใหญ่

จะได้รับการดูแลจากพ่อแม่ และ เครือญาติที่รวม
อยู่ในครอบครัวใหญ่ เด็กจึงได้รับการดูแลทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ มาตั้งแต่ยังเล็กจนกระทั่งเจริญ
เติบโตมีพัฒนาการท่ีดีและมีวิถีปฏิบัติที่ทำา ให้
เด็กได้ซึมซับมาเป็นวิถีของตนเองโดยธรรมชาติ 
ซึ่งเป็นวิถีแห่งการเกื้อกูล ถ้อยทีถ้อยอาศัย และ
ความมน้ีำาใจ โดยผา่นกระบวนการใช้ชีวติในแต่ละ
วัน รวมถึงวิธีการอบรมสั่งสอนที่ให้รู้ถึงทักษะการ
ดำารงชีวิตอยู่ในสังคมอันถือเป็นวัฒนธรรมการ
ดำารงชวีติของคนไทยในวถิแีหง่คณุธรรม จรยิธรรม
โดยแท้จริง ด้วยสภาพเศรษฐกิจ ความเจริญทาง
เทคโนโลยี อิทธิพลของวัตถุนิยม และค่านิยมใน
การดำาเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การ
แขง่ขนัในการดำาเนนิชีวติทีสู่ง ทำาให้ครอบครวัไทย
ท้ังชุมชนเมืองและชนบทเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไป

จากเดิม ส่งผลให้บทบาทของสถาบันครอบครัว
ด้านการดูแลเด็กในครอบครัว ลดความสำาคัญ
ลงด้วยเพราะ พ่อ แม่ สมาชิกของครอบครัวต่าง
ทุ่มเทแรงกายและเวลาไปกับการทำางานนอกบ้าน 
จนกระทั่งไม่มีเวลาในการดูแลครอบครัวและเด็ก 
ทำาให้มีความจำาเป็นต้องนำาเด็กเล็กๆ ไปฝากไว้
กบัสถานรบัเลีย้งเดก็ ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ (อมรชยั 
ตันติเมธ, 2547: 25) 

การจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา78 
กำาหนดให้รัฐต้องกระจายอำานาจให้ท้องถิ่นพึ่ง
ตนเอง และตดัสนิใจในกจิการทอ้งถิน่ไดเ้องมาตรา 
289 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีหน้าท่ี
บำารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้อง
ถิน่หรอืวัฒนธรรมอันดขีองทอ้งถิน่ องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม 
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และการฝึกอาชีพ ตามความเหมาะสมและความ
ต้องการภายในท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐแต่ต้องไม่ขัดต่อ
มาตรา 43 และมาตรา 81 ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ (กรมการปกครอง, 2543: 13) พระราช
บัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำา
นาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมือพัทยาองค์การบริหาร
ส่วนตำาบล มีอำานาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถ่ินของตนเองดังนี้ การจัดการศึกษา การ
สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส (กรมการปกครอง,
2543: 61) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 18 การจัดการศึกษาปฐมวัย อัน
ไดแ้ก ่ศนูยเ์ดก็เลก็ ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ ศูนยพั์ฒนา
เด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบัน ประกอบกับนโยบาย 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี) 
ระยะยาว พ.ศ. 2550 - 2559 ได้กำาหนดนโยบาย
และแผนพัฒนาเด็กด้านต่างๆโดยกำาหนดเป้า
หมายการดำาเนินงานไว้ว่าในปี พ.ศ. 2559 เด็ก
อายุ 2 - 5 ปี ทุกคนต้องได้รับ

การพัฒนาทุกด้านก่อนเข้าเรียนการ
ศกึษาภาคบังคบั การจดัการศกึษาปฐมวยัเป็นการ
จัดการศึกษาพื้นฐานระดับแรกเพ่ือวางรากฐาน
ชีวิตของเด็กให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ มี
พัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บนพื้นฐาน
ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล
โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการ
ของสมองอย่างเต็มที่ รวมทั้งเตรียมเด็กให้พร้อม
ที่จะเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับที่สูงขึ้น อันจะนำาไปสู่ความเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพของประเทศชาติต่อไป การจัดการศึกษา

ปฐมวัยในปัจจุบันแม้จะไม่เป็นการศึกษาภาค
บังคับ แต่รัฐบาลก็ให้การสนับสนุนส่งเสริมอย่าง
เต็มที่ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยขึ้นเพื่อเป็นหลักสูตรแกนกลาง
ในการจัดการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง
ประเทศสถานศึกษาต่างๆ ท้องถิ่นสามารถนำาไป
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับเด็ก ครูผู้สอน สภาพสถาน
ศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ ความพร้อม
เอกลักษณ์ ภูมิปัญญา และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของท้องถิ่นได้ (สำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548: 3) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการส่วน
ตำาบล จังหวัดชัยภูมิ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด 
จำานวน 388 แห่ง มีครูผู้ดูแลเด็กจำานวน 3,961 
คน มีเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำานวน 14,660 
คน ใน 16 อำาเภอ (สำานักงานท้องถิ่นจังหวัด
ชัยภูมิ 2555) การกระจายอำานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งในช่วงแรก
ของการนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติการดำาเนินงาน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมีปัญหาในแนวทงการดำา
เนินงาน เกิดความสับสนในด้านนโยบาย การนำา
นโยบายสู่การปฏิบัติ เช่น 1) เกิดปัญหาในด้าน
คุณภาพและมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) 
ครูผู้แลเด็กยังไม่เข้าใจและมีความรู้ในการพัฒนา
ในเรื่องรูปแบบการบริหาร การจัดทำาหลักสูตร
สถานศกึษา 3) งบประมาณดา้นการจัดการศกึษา
ยังจัดสรรได้ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
และ 4) การขาดแคลนครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ 5) การดำาเนินงาน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีการพัฒนารูปแบบ
เพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) 23 
มาตรฐาน 93 ตัวชี้วัด และมาตรฐานการดำาเนิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2553 เพิม่เปน็ 6 มาตรฐาน 6) ขาด
ความรว่มมอืจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 7) ขาดการประเมนิ
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มาตรฐานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็อย่างต่อเน่ือง 8) ขาด
การนเิทศการศกึษา (บงัอร เทพเทยีน และ ปยิฉตัร 
ตระกูลวงษ์, 2550) 

จากปญัหาทีพ่บในศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ดงั
กลา่วผู้วจิยัในฐานะทีป่ฏบิตังิานในศนูย์พัฒนาเด็ก
จงึสนใจศกึษา แนวทางการดำาเนนิงานศนูย์พัฒนา
เดก็เลก็องคก์ารบรหิารส่วนตำาบล ในจงัหวดัชัยภมู ิ
เพ่ือใหแ้นวทางการดำาเนนิงานของศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา)และ
มาตรฐานการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน 6 มาตรฐาน 
ประกอบดว้ย 1) มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2) มาตรฐานด้านบุคลากร 
(3) มาตรฐานด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย (4) มาตรฐานด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร (5) มาตรฐานด้านการ
มีส่วนร่วม และสนับสนุนจากทุกภาคส่วน (6) 
มาตรฐานดา้นสง่เสรมิเครอืขา่ยการพัฒนาเด็กเลก็
ปฐมวัย เพื่อนำาข้อมูลทีได้มาแนวทางการดำาเนิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบล 
ของจังหวัดชัยภูมิ ให้มีประสิทธิภาพในแนวทาง
การดำาเนินงานในศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ซึง่สง่ผลดีตอ่
ผู้เรียนและการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา

แนวทางการดำาเนนิงานศนูย์พัฒนาเด็กเลก็องคก์าร
บริหารส่วนตำาบล จังหวัดชัยภูมิ

2. เพื่อศึกษาแนวการดำาเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบล จังหวัด
ชัยภูมิ

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ระยะที ่1 ศกึษาสภาพปจัจบุนัและปญัหา
แนวการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำาบลจังหวัดชัยภูมิ

1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้ส่ง
เสรมิการจดัการศกึษาได้แก่นกัวิชาการศกึษา คณะ
กรรมการศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2) กลุม่ผูป้ฏิบตังิาน 
ได้แก่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบล จังหวัดชัยภูมิ 
จำานวนศูนย์ 364 ศูนย์ จำานวนประชากร 1,885 
คน โดยแยกเป็น กลุ่มผู้ส่งเสริมการจัดการศึกษา
จำานวน 728 คนกลุ่มผู้ปฏิบัติงานจำานวน 1,157 
คน 

1.2. กลุ่มตัวอย่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำานวน 97 ศูนย์กลุ่มตัวอย่างศูนย์ละ 4 คน
ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ไดแ้ก ่นกัวชิาการศกึษา คณะกรรมการศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็ก จำานวน 198 คน 2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานผู้
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้าน
ปฐมวัย จำานวน 198 คน ปีการศึกษา 2556 รวม
ทั้งสิ้น 396 คน กำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยเทียบจำานวนจากตารางของเครจซี่และมอร์
แกน Krejcie and Morgan อ้างอิงมาจาก (บุญ
ชม ศรีสะอาด, 2535: 40) ซึง่ไดม้าโดยวธิีการสุม่
ตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน ตามสัดส่วน 
(Proportional Stratified Random Sampling) 
ตามตำาแหน่งดังนี้

1) แบง่ชัน้ตามตำาแหนง่ คอืกลุม่ผู้สง่เสรมิ
การจัดการศึกษา ได้แก่ นักวิชาการศึกษา คณะ
กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3) ในแตล่ะชัน้กำาหนดสดัสว่นตามอำาเภอ 
แล้วทำาการสุ่มให้ได้กลุ่มตัวอย่างซึ่งได้มาโดยวิธี
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การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (บุญชม ศรีสะอาด. 
2552: 35) ให้ได้กลุ่มที่มีนักวิชาการศึกษา คณะ
กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและกลุ่มที่เป็นครู / ผู้ดูแลเด็กตามจำานวน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.3 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แนว
การดำาเนนิงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็องค์การบริหาร
ส่วนตำาบล จังหวัดชัยภูมิ โดยสัมภาษณ์หัวศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบล ใน
จังหวัดชัยภูมิที่มีรูปแบบของวิธีปฏิบัติการที่เป็น
เลิศ โดยเลือกศูนย์ที่มีครู / ผู้ดูแลเด็กที่ได้รับคัด
เลือกเป็นครู/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น จากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์ที่ได้รับรางวัล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คุณภาพ จำานวน 6 ศูนย์ จำานวน 6 คน ที่สังกัด
องค์การบริหารส่วนตำาบล จังหวัดชัยภูมิ โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)

ระยะที่ 2 ร่างแนวการดำาเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบล จังหวัด
ชัยภูมิ โดยใช้เทคนิคการจัดสนทนากลุ่ม

2.1 กลุ่มเป้าหมายการสนทนากลุ่ม 
(Focus group Discussion) ประกอบด้วยผู้ทรง
คณุวฒุ ิจำานวน 9 ทา่น ผูบ้รหิารการศกึษา 3 ทา่น 
ผู้บริหารสถานศึกษา 3 ท่าน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการจัดการศึกษาด้านปฐมวัย 3 ท่าน สังกัด
องค์การบริหารส่วนตำาบล จังหวัดชัยภูมิ ได้มา
โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

กรอบคว�มคิดของก�รวิจัย

ผู้วจัิยไดศ้กึษา สภาพปจัจบัุน และปญัหา 
แนวทางการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำาบล จังหวัดชัยภูมิ โดย ใช้
มาตรฐานมาตรฐานการดำาเนินงานศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 6 มาตรฐาน
มาตรฐาน (กรมปกครองสว่นสว่นทอ้งถิน่) (2553: 
3 – 72) ได้แก่ (1) มาตรฐานมาตรฐานด้านการ

บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2) มาตรฐาน
มาตรฐานด้านบุคลากร (3) มาตรฐานมาตรฐาน
ดา้นอาคารสถานทีส่ิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั 
(4) มาตรฐานมาตรฐาน ดา้นวิชาการและกจิกรรม
ตามหลักสูตร (5) มาตรฐานมาตรฐาน ด้านการ
มีส่วนร่วม และสนับสนุนจากทุกภาคส่วน (6) 
มาตรฐานมาตรฐาน ด้านส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพปัจจุบัน
และปัญหา ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจรายการ (Check List) แบบมาตรส่วน
ประมาณค่า แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1 แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน
และปัญหาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหา
แนวทางการดำาเนนิงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์าร
บริหารส่วนตำาบล จังหวัดชัยภูมิเป็นแบบตรวจ
รายการ และแบบมาตรส่วนประมาณคา่แบบมาตร
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่ม
เติมแนวทางการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบล 
จังหวัดชัยภูมิ 

2 . แบบสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้าง  
ผูว้จิยัสรา้งขึน้โดยใชข้อ้มลูจากระดบัสภาพปจัจบุนั 
และปัญหาแนวทางการดำาเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบล จังหวัดชัยภูมิ 
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured  
Interviews) เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล โดยการ
สัมภาษณ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำาบล จังหวัดชัยภูมิที่มีการปฏิบัติ
ระดับดีมาก

3. แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม
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4. แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง 
แนวทางการดำาเนนิงานศนูย์พัฒนาเด็กเลก็องคก์าร
บริหารส่วนตำาบล จังหวัดชัยภูมิ 

5. ประเมินความเหมาะสมและความเปน็
ไปได้แนวทางการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำาบล จังหวัดชัยภูมิ 

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

1. การวิจัยเรื่อง แนวการดำาเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดชัยภูมิ มีความมุ่งหมาย 
เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา การดำาเนิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบล 
จังหวัดชัยภูมิ และเพ่ือนำาเสนอแนวการดำาเนิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบล 
จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้

1.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้ง
กบัแนวการดำาเนินงานศนูย์พัฒนาเด็กเลก็องค์การ
บริหารส่วนตำาบล

1 . 2  ศึ ก ษ า รู ป แบบและ วิ ธี ส ร้ า ง
แบบสอบถามจากวิธีการสร้างแบบสอบถามตาม
แนวคิดของ Likert

1.3 สร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 106 ข้อ

1 .4 นำาแบบสอบถามที่สร้ าง เสร็จ
แล้ว เสนอต่อประธานและกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบแก้ไขให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

1.5 ปรบัปรงุ นำาแบบสอบถามทีแ่กไ้ขแล้ว
เสนอผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 ท่าน

1.6 นำาผลการพิจารณาความตรงเชิง
เนือ้หา ของผูเ้ชีย่วชาญมาคำานวณหาคา่ดชันคีวาม
สอดคล้อง โดยคัดเลือกเฉพาะข้อคำาถามที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับนิยาม
ศัพท์ระหว่าง 0.50 – 1.00

1.7 นำาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
แลว้ไปทดลองใช ้(Tryout) กบัผูบ้ริหารสถานศกึษา
และครูผู้สอน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 30 คน

1.8 นำาข้อมูลจากการทดลองเพื่อหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliabilityจากแบบสอบถามที่ทด
ลองใช้

1.9 นำาแบบสอบถามมาปรับปรุงให้เสร็จ
สมบรูณ์ ตรวจสอบพิจารณาจัดพิมพ์และนำาไปใช้
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. ศกึษาเอกสาร แนวการดำาเนนิงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบล จังหวัด
ชัยภูมิ ร่างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดย
นำาสัมภาษณ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับ
แนวทางการปฏบิติั แนวการดำาเนนิงานศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบล จังหวัดชัยภูมิ 
กับกลุ่มตัวอย่าง ที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ จำานวน 6 
ศูนย์ รวม 6 คน 

ระยะที่ 2 ร่างแนวการดำาเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบล จังหวัด
ชัยภูมิโดยใช้เทคนิคการกลุ่มสนทนา จากผู้ทรง
คุณวุฒิ 9 ท่าน 

ขั้นตอนที่ 1 ร่างแนวการดำาเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบล จังหวัด
ชยัภมู ิโดยใชเ้ทคนคิการสนทนา กลุม่ผูท้รงคณุวุฒิ
จำานวน 9 ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา  
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอน
ด้านปฐมวัย และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านปฐมวัย 
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำาบล จังหวัดชัยภูมิ 

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินความสอดคล้อง 
ของแนวทางการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนตำาบล ในจังหวัดชัยภูมิ 
โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม

ขัน้ตอนที ่3 ประเมนิความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม
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ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปในการจัดกระทำา และการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1 .  ข้ อ มู ล เ ชิ ง ป ริ ม า ณ ที่ ไ ด้ จ า ก
แบบสอบถามดำาเนินการวิเคราะห์ดังนี้

1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่
ได้จากการตอบแบบสอบถาม

1.2 นำาแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์
มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำาหนดเป็น
มาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ท 
(Likert) เป็น มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ตาม
ลำาดับ โดยมีเกณฑ์ให้เลือกตอบ

1.3 วิเคราะห์ระดับ สภาพปัจจุบันและ 
ปัญหาแนวทางการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนตำาบล ในจังหวัดชัยภูมิ 
โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็น
รายข้อ รายด้าน และรวมทุกด้าน แล้วนำาผลการ
วิเคราะห์ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความ
หมายของค่าเฉลี่ย เพื่อหาระดับปัญหา โดยอาศัย
แนวทางของ บุญชม ศรสีะอาด และบญุส่ง นลิแกว้ 
(2532: 23-24)

ผลการวิจัย
จากการวจิยัเรือ่ง แนวทางการดำาเนนิงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำาบล 
จังหวัดชัยภูมิสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้

1. ผลจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
แนวการดำาเนินงานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ในจังหวัดชัยภูมิ พบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยด้านที่มีระดับของการปฏิบัติสูงสุด
คือ ด้านบุคลากร รองลงมา คือ ด้านการบริหาร

จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และด้านที่มีระดับการ
ปฏิบัติที่ต่ำาสุด คือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน 
สรุปผลแต่ละด้านพบว่า

2. ผลการวิเคราะห์ปัญหา แนวทางการ
ดำาเนนิงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบรหิาร
ส่วนตำาบล จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่
ในระดับนอ้ยและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 
ดา้นและอยูใ่นระดบันอ้ย 3 ดา้น โดยดา้นทีม่รีะดบั
ปัญหาสูงสุดคือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลกัสตูรรองลงมา คอื ดา้นการบริหารจดัการศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา
เดก็ปฐมวัย และสว่นดา้นทีมี่ระดบัปญัหาต่ำาสดุคอื 
ด้านการมีส่วนร่วมการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

3. ผลการวิเคราะห์แนวทางการดำาเนิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตำาบล จังหวัดชัยภูมิ เฉพาะรายด้านและรายข้อที
มีปัญหาค่าเฉลี่ยตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป พบ
ว่า แนวทางการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนตำาบล ในจังหวัดชัยภูมิ 
ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้าน
บุคลากร ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุน
ทุกภาคส่วน และด้านการส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย มีความถูกต้องเชิงวิชาการ 
และสามารถนำาลงไปสู่การปฏิบัติในการจัดการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กำาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อภิปรายผล
1. สภาพแนวทางการดำาเนินงานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำาบล ใน
จงัหวดัชยัภมูจิากผลการวจิยัพบวา่ องคก์ารบริหาร
ส่วนตำาบลทุกแห่งในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติ
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อยู่ในระดับมาก ทั้ง 6 ด้าน ทั้งนี้ เพราะทุกภาค
ส่วนเริ่มมองเห็นความสำาคัญในการจัดการศึกษา
ด้านปฐมวัย เพื่อเป็นการวางรากฐานที่สำาคัญของ
เด็กด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือด้านบุคลากร ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัผลการวจัิยของ กบักษดิิเ์ดช จิว่นอ้ย 
(2550: 36 - 38) ได้ศึกษาการประเมินผลการ
ดำาเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วน
ตำาบลตูมใหญ่อำาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผล
การศึกษาพบว่า ผลการดำาเนินงานเมื่อเปรียบ
เทียบตามลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบ
ว่าด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ราศี ทองสวัสดิ์ (2542:3 - 8) 
ได้ให้ความสำาคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
พัฒนาเด็กโดยองค์รวม โดยผ่านการเล่น คือเด็ก
ไดร้บัการพฒันาทัง้ทางดา้นรา่งกายอารมณ ์จติใจ 
สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรพุทธศักราช 
2548. ยึดปรัชญาการศึกษาระดับอนุบาล เช่น 
Pestalozzi นักการศึกษาชาวฝรั่งเศส มีแนวคิดว่า 
การศึกษาต้องเป็นไปตามธรรมชาติและเป็นการ
พัฒนาเด็กท้ังทางด้านร่างกายและสติปัญญาใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กไม่ว่าจะเป็น
ด้านความสนใจความต้องการหรือระดับความ
สามารถของการเรียนรู้ ถือว่าการสอนให้คนมีใจ
เมตตากรุณาต่อกัน มีคุณค่ามากกว่าการสอนให้
มีความรู้ หลักการที่ใช้สอนน้ัน ครูจะต้องคำานึง
ถึงธรรมชาติ และความพร้อมของเด็กเป็นสำาคัญ 
สอนใหเ้ดก็ได้รับประสบการณ์ตรงและลงมอืคน้หา
ความรู้ด้วยการใช้ประสาทสัมผัสและเห็นว่าเด็ก
ไม่ควรถูกบังคับให้เรียนรู้ด้วยการท่องจำา แต่ต้อง
ให้เวลาและประสบการณ์แก่เด็กในการทำาความ
เข้าใจ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชยานนท์ 
มนเพียรจันทร์ (2554: 367-389) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์การบริหาร
สว่นตำาบลด้วยหลกัองคร์วม: กรณศูีนย์พัฒนา เด็ก

เลก็ดงพอง องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลศลิา จงัหวดั
ขอนแกน่ การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาสภาพ
ที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา สภาพ
ทีค่าดหวัง ทางเลอืกเพือ่แกป้ญัหาหรือบรรลุสภาพ
ที่คาดหวัง และการเลือกทางเลือกเพื่อกำาหนด
เป็นแผนปฏิบัติการในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงพอง และเพ่ือศึกษา
ปรากฏการณ์ของการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลง 
การเรียนรู้จากการกระทำาในระดับตัวบุคคล กลุ่ม
บุคคล และระดับองค์การ และความรู้ใหม่ที่เกิด
ข้ึนจากการใช้แผนปฏิบัติการและหลักองค์รวมไป
ปฏิบัติตามวงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วน ผลการวิจัยพบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดง
พองมีสภาพปัญหาเกิดขึ้นหลายประการจนส่งผล
ให้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้นผู้ร่วมวิจัยจึงได้
รว่มกนัจดัทำาแผนปฏบิตักิารเพือ่แกไ้ข ปญัหาทีเ่กดิ
ขึน้ ซึง่จากการนำาแผนปฏบิตักิารลงสูก่ารปฏบิตัไิด้
ส่งผลให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมนิคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ำาหนดอยู่
ในระดับดีขึ้นไปทุกด้าน 

2. ปัญหาแนวทางการดำาเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำาบล ใน
จังหวัดชัยภูมิ จากผลการวิจัยพบว่า องค์การ
บรหิารสว่นตำาบลทกุแหง่ในภาพรวมมรีะดบัปญัหา
อยู่ในระดับน้อย ทั้ง 6 ด้าน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับปัญหาสูงสุด คือ
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรและ ทั้งนี้ 
อาจเนื่องมาจากบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานจัดการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดทักษะ ขาดความรู้ 
และความเข้าใจในหลักการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ซึง่ปญัหาสว่นใหญ่เกดิจากการขาดประชุม 
อบรม สัมมนาและประสานงานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง งบประมาณไม่เพียงพอ และครูผู้ดูแล
เด็กขาดการนิเทศติดตามผลการสอน และ ขาด
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บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการศึกษาโดยตรง ซึ่ง 
ผู้บรหิารทกุระดบัทีร่บัผดิชอบควรใหก้ารสนับสนุน
ในด้านต่างๆสอดคล้องกับแนวทางกรมส่งเสริม
การปกส่วนท้องถิ่น (มาตรฐานการดำาเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 2553: 12) การพัฒนาบุคลากร ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการปฐมนิเทศ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่รวมทั้ง
การอบรมและศึกษาดูงาน การนิเทศติดตาม การ
ดำาเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริม
สนับสนุนการให้ทุนการศึกษาแก่หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้าง
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักเกณฑ์และฐานะ
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนา
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง
เพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษา และการปฏิบัติ
งานทีมี่ประสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ  
จิตติรัตน์ แหย่งบุดดา (2554: 61) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำาเภอ
สีชมพู จังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อ 1) 
ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตอำาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 2) ศึกษา
แนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการศกึษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผลการวิจัยพบว่า 1. โดยภาพรวม
มีสภาพปัญหาอยู่ในระดับ “ปานกลาง” 

3. แนวทางการดำาเนินงานศนูย์พัฒนาเด็ก
เลก็ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบล ในจงัหวัดชัยภมู ิ
ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการดำาเนินงานส่วน
ใหญ่ต้องบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการ
ศกึษาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ โดยการเขา้รบัการอบรม 
สัมมนา และการศึกษาดูงาน เพื่อให้มีความรู้ 
ความเขา้ใจและเชีย่วชาญในหลกัการจดัการศึกษา

ปฐมวยัอยา่งด ีดงันัน้ องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลซึง่
มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา ควรมีการจัดสรรงบ
ประมาณในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เพราะว่า บุคลากรที่มี
ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการจดัการศึกษาปฐมวัย
จะเป็นปัจจัยสำาคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและเป็นไป
ตามมาตรฐานการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัย จิราวุฒิ สีมารักษ์ (2553: 75) ได้
ศึกษาวิจัยเร่ือง การดำาเนินงานจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นในจังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า 
1. การดำาเนนิงานจดัการศกึษาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
ตามมาตรฐานกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ใน
จังหวัดเลยโดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด ได้แก่ด้าน
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 
รองลงมาคือ ด้านบุคลากร และด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาม
ลำาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาที่สุด คือ ด้านการ
มีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน 2. การเปรียบ
เทียบระดับการดำาเนินงานจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ที่
มีตำาแหน่งหน้าที่ ที่เป็นกลุ่มผู้ส่งเสริมการจัดการ
ศกึษา กบักลุม่ผูป้ฏบิตังิาน และผูท้ีม่ปีระสบการณ์
การทำางาน ที่เป็นกลุ่มผู้ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กบักลุม่ผูป้ฏบิตังิาน มคีวามคิดเหน็ตอ่การดำาเนนิ
งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แตกต่างกัน
อยา่งมนียัสำาคัญทางสถติท่ีิระดบั .05สว่นผู้ทีอ่ยูใ่น
หนว่ยงานเทศบาล กับองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล มี
ความคิดเห็นต่อการดำาเนินงานจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไม่แตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รนำ�ไปใช้

1.1 เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตำาบลมีขนาดแตกต่างกันโดย
ขึ้นอยู่กับจำานวนนักเรียนในศูนย์ เป็นหลัก จึงส่ง
ผลให้มาตรฐานการดำาเนินงานมีความแตกต่าง
กันออกไปด้วย ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นควรจัดทำามาตรฐานการดำาเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ประกอบด้วยตัวช้ีวัดและเกณฑ์
การประเมินท่ีจำาแนกตามขนาดของศูนย์พัฒนา
เดก็เลก็ดว้ย ทัง้นี ้ตวัช้ีวดัและเกณฑใ์นการประเมนิ
ดังกล่าวจะต้องมีความชัดเจนและครอบคลุมกับ
งานการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกด้าน 
และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนการจัดการศึกษา

1.2 เนื่องจากงบประมาณที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้สำาหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำาบลนั้นยังไม่
เพียงพอกับความต้องการ และงบประมาณบาง
อย่างที่จัดสรรมาไม่สอดคล้องกับสภาพที่เกิดข้ึน
จริง เช่น ค่าอาหารกลางวันมีการจัดสรรให้เด็ก
น้อยไม่สามารถจัดซื้ออาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพ
ให้กับเด็กนักเรียนได้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ตำาบลควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เหมาะ
สมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมี
ดา้นอืน่ๆ ทีค่วรสนบัสนนุเพิม่เตมิ เชน่ คา่วัสดกุาร
ศึกษา และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและปรับปรุง
อาคารสถานที่ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�ก�รวิจัยครั้ง
ต่อไป

2.1 องค์การบริหารส่วนตำาบล / ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ ควรสง่เสรมิสนบัสนนุใหค้ร ู/ ผูด้แูล
เด็กจัดทำาวิจยัในชัน้เรยีนอยา่งนอ้ยภาคเรยีนละ 1 
เรื่องเพื่อนำาผลวิจัยมาใช้ในการจัดประสบการณ์
ในชั้นเรียน
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