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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีมี้ความมุง่หมายเพ่ือ 1. ศกึษาองค์ประกอบและตวัชีว้ดัการดำาเนนิงานศนูยพ์ฒันา

เดก็เลก็สงักัดองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จงัหวดัอดุรธาน ี2. ศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงค์
การดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี 3. พัฒนาแนวทาง
การดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ขั้นตอนการดำาเนิน
งานแบง่ออกเปน็ ระยะทีห่นึง่ศกึษาองค์ประกอบและตวัชีว้ดัการดำาเนนิงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ด้วยการ
สงัเคราะหจ์ากเอกสาร ตำารา งานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง และประเมนิความเหมาะสมโดยผู้ทรงคณุวุฒ ิระยะทีส่อง
นำาองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ได้มาสร้างแบบสอบถาม เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ 
ประชากรสำาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี จำานวน 364 คน จากข้อมูลที่ได้วิเคราะห์หาค่า
เฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระยะทีส่ามนำาขอ้มูลผลการศกึษาทีไ่ดจ้ากระยะทีส่องหาคา่ดชันคีวาม
ต้องการจำาเป็นและจัดลำาดับความต้องการจากสูตรคำานวณ PNI modified = (I-D)/D และสังเคราะห์
ข้อมูลจากการศึกษาหน่วยงานที่มีวิธีปฏิบัติการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดีเยี่ยม 

การดำาเนินงานศนูย์พัฒนาเด็กเลก็สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จงัหวดัอดุรธาน ีผลการวจิยั
พบว่า 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความเหมาะสมโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่ค่าเทา่กบั 4.26 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน มคีา่เทา่กบั 0.56 สว่นตวัชีว้ดัใน
องคป์ระกอบความเหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่ค่าเทา่กบั 4.13 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
มีค่าเท่ากับ 0.67 2) การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากข้อมูลการการ
ตอบแบบสอบถามของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) 
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และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์โดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.63 สภาพที่พึงประสงค์การ
ดำาเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ แปลความหมายของคา่เฉลีย่ตามเกณฑโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ มคีา่
เฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.52 3) แนวทางการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เลก็ความเหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดับมาก ค่าเฉลีย่ (Mean) มคีา่เทา่กบั 4.43 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) มีค่าเท่ากับ 0.49 ส่วนความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (Mean) 
มีค่าเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีค่าเท่ากับ 0.50 

คำ�สำ�คัญ: แนวทางการดำาเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Abstract
This research aims to study the composition and indications 1. The Child Development  

Centre under the local governments in UdonThani province 2. Study the current state  
and the desired operating child care centers under the jurisdiction of local governments in 
UdonThani province. 3. Develop the child development centers under the local governments 
in UdonThani province. The operation is divided. Phase one of the elements and indicators, 
the Child Development Center. By synthesis from text books related research. And evaluation 
by a qualified person. Phase two elements and indicators were constructed questionnaire. 
To study the present and desirable. Population data collection for research. A representative 
of the Executive Committee of the Child Development Centre under the local government of 
the province has analyzed data from 364 people on average. And standard deviation Phase 
III data results from the second phase for the index needs and prioritize the needs of for-
mula PNI modified = (I-D) / D and synthesize data from a study the agency has procedures 
governing. Child development centers of excellence.

The Child Development Center under the Local governments in UdonThani province. 
The results showed that: 1) Analysis of components and indicators, the Child Development 
Center. Overall the level. With an average value of 4.26 and standard deviation equal to 
0.56 indicators of the elements included in the appropriate level. With an average value of 
4.13 and standard deviation equal to 0.67. 2) Analysis of the current condition of the child 
development center. According to the respondents of the Board of Management of Child 
Development Centers. Researchers analyzed using mean (Mean) and standard deviation 
(Standard Deviation) interpretation of the criteria were at the high level. With an average of 
3.89 and standard deviation equal to 0.63 unpleasant condition that the child development 
center. Interpretation of the criteria were at the highest level. With an average of 4.72 and 
standard deviation equal to 0.52 3) Analysis of the operating child development center Overall 
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บทนำา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์การ

ที่จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์คือ การให้บริการ
เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ิน การให้บริการจะกระทำาได้
เฉพาะเรื่องที่อยู่ในอำานาจหน้าท่ีตามที่กฎหมาย
จัดตัง้กำาหนดไวเ้ทา่น้ัน ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอา
จักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 281 กำาหนด
ให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยใน
มาตรา 289 กำาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษา ตามความเหมาะสม
และความต้องการภายในท้องถิ่นนั้นโดยคำานึงถึง
ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและระบบการศกึษา
ของชาติ

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ของหน่วยงานราชการ
ที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือว่าเป็น
สถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 
2 พุทธศักราช 2545 มาตรา 4 “สถานศึกษา” 
หมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และหมวด 
3 มาตรา 18 การจัดการศึกษาปฐมวัยและการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
(1) สถานปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
บทบาทสำาคัญในการจัดการศึกษาให้การอบรม
เลี้ยงดูจัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้ให้เด็กเล็กอายุระหว่างสองถึงห้าปี ให้ได้รับ
การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

สตปิญัญาทีเ่หมาะสมตามวัยตามศกัยภาพของเดก็
แตล่ะคน ระยะเวลาการจัดการเรียนรูแ้ละแนวทาง
การจดัการเรยีนรู้ของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็จงึดำาเนิน
การอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของ เจมส์ แฮคแมน 
นักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบล ปี 2543 
ระบุว่า การลงทุนในเด็กปฐมวัยผ่านกระบวน
เตรยีมความพร้อมการพฒันาทกัษะดา้นพฤตกิรรม
ศาสตรจ์ะสรา้งผลตอบแทนคนืกลับตอ่เดก็เยาวชน
และสังคมสูงในระดับเจ็ดถึงสิบสองเท่า เพราะ
ความพรอ้มแหง่โอกาสการพฒันาทกัษะดา้นตา่งๆ 
ของมนุษย์จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ในช่วงปฐมวัย
เทา่นัน้ และเพือ่สง่เสริมใหเ้ดก็ทกุคนมสีทิธิทีจ่ะได้
รบัการอบรมเล้ียงดูและพฒันาตนเองตามลำาดบัช้ัน
ทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพด้วยปฏิสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาค
ส่วนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
เดี่ยวกัน สำานักประสานและพัฒนาการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ของ กระทรวงมหาดไทย ได้กำาหนดมาตรฐานการ
ดำาเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 
2547 และปรับปรุงเนื้อหาหลักเกณฑ์ใหม่ในปี 
พุทธศักราช 2553 ใช้เป็นแนวทางในการดำาเนิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างมีระบบ มี
มาตรฐานและมีคุณภาพตามหลักวิชาการ (สำานัก
ประสานและพฒันาการจดัการศกึษาทอ้งถิน่ กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย: 
2553: 4) และเพื่อส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เปน็สถานพฒันาเดก็ปฐมวยัทีม่ปีระสทิธภิาพและ
เป็นมาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดู ตามมาตรฐาน

in very average (Mean) is equal to 4.43 standard deviation (Standard Deviation) is equal to 
0.49 of the possibilities in a very overall average (mean) is equal to 4.45 standard deviation 
(standard deviation) is equal to 0.50.

Keywords: Operational guidelines, child development center
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การศกึษาของสถานศกึษาระดบัการศกึษาปฐมวยั 
ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakehold-
ers) สามารถเขา้มามสีว่นร่วมกำาหนดกจิกรรมการ
ดำาเนินงานให้ศูนยพั์ฒนาเด็กเลก็เกดิความเขม้แขง็
ในการดำาเนินงาน มีโครงสร้างการดำาเนินงานเป็น
รูปแบบของคณะกรรมการท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ไดพ้จิารณาคดัเลอืกและแต่งต้ังโดยกำาหนด
จำานวนตามความเหมาะสมจากชุมชน ใหเ้ขา้มาทำา
หน้าที่กำาหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน 
เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำาเนินงาน
จดัการศกึษาของศนูยพั์ฒนาเด็กเลก็ ในมาตรฐาน
ด้านต่างๆ 

สถานการณ์ปัจจุบันการดำาเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น จังหวัดอุดรธานี ได้รับการถ่ายโอนมาอยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัด
ตั้งขึ้นเอง พบว่า มีความเหลื่อมล้ำาและความแตก
ต่างที่หลากหลาย ทั้งในด้านโครงสร้างการบริหาร
งาน ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านการ
มีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน รวมถึงการ
เรื่องของวิสัยทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจ และความ
ตอ่เน่ืองของการดำารงตำาแหน่งของผูบ้รหิารองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินจงัหวดัอดุรธานี ทำาใหเ้กดิช่อง
ว่างความแตกต่างของมาตรฐานการดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น เน่ืองจากการบริหารจัดการและการจัดสรร
ดา้นงบประมาณเปน็อกีปจัจยัสำาคญัทีส่ง่เสรมิการ
พัฒนามาตรฐานการดำาเนินงานที่ชัดเจน

จากเหตุผลปัญหาและความจำาเป็นดัง
กล่าว การดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงมี
ความสำาคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมกระบวนการจัด
ประสบการณ์พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเล็ก ผู้
วิจัยในฐานะปฏิบัติหน้าที่ดูแลด้านการดำาเนินงาน

จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำาแหน่งนัก
วิชาการศึกษา มีความสนใจที่จะศึกษาแนวทาง
การดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดอุดรธานี เพื่อนำาผล
การศึกษาค้นคว้าที่ได้ใช้พัฒนามาตรฐานการ
ดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากสภาพปัจจุบัน
ของปญัหาทีป่ระสบอยู ่มุง่สูร่ะดบัการเปลีย่นแปลง
ที่เหมาะสม และคาดหวังส่งผลให้เกิดความยั่งยืน
นำาไปสู่การพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานด้าน
อื่นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด

การดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์การดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี 

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการดำาเนินงาน
ศนูยพ์ฒันาเดก็เล็กสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้ง
ถิ่นจังหวัดอุดรธานี

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดการดำาเนิน
งานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูซึง่ประเมนิ
ความเหมาะสม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 7 คน

2. สภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงค์
การดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.1 ประชากร ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี จำานวนทั้งหมด 
6,345 คน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด 705 
ศูนย์
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2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี จำานวนทั้งหมด 364 
คน จากเทศบาลนคร 3 ศูนย์ จำานวน 27 คน 
เทศบาลตำาบล 15 ศูนย์ จำานวน 27 คน เทศบาล
ตำาบล 15 ศูนย์ จำานวน 135 คน องค์การบริหาร
ส่วนตำาบล 20 ศูนย์ จำานวน 175 คน ได้มาโดย
การเปรยีบเทยีบจำานวนประชากรทัง้หมดกบัตาราง
สำาเรจ็รปูของ Krejcie and Morgan ใช้เทคนคิการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
และเลือกแบบเจาะจง (Puriposive Sampling)

3. แนวทางการดำาเนินงานศนูย์พัฒนาเด็ก
เลก็ กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูซึง่ประเมนิความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 7 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

ประเภทและลักษณะของเครื่องมือ ดังนี้

1. เครื่องมือที่ใช้ประเมินความเหมาะสม
ขององค์ประกอบและตัวชี้วัดการดำาเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 แบบตรวจรายการเพื่อ
ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบการ
ดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำานวน 5 ด้าน  
มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ตามแบบ
ของลิเคิร์ท มี 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก  
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

 ตอนที่ 2 แบบตรวจรายการเพื่อ
ประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัดการดำาเนิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำานวน 5 ด้าน 11 ข้อ  
มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ตามแบบ
ของลิเคิร์ท มี 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก  
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

 ตอนที่ 3 เป็นคำาถามปลายเปิด เพื่อ
ใหผู้้ทรงคณุวฒุเขยีนขอ้เสนอแนะและประเด็นการ
ปรับปรุงองค์ประกอบและตัวชี้วัดการดำาเนินงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2. สภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงค์
การดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูใน
ระยะที่ 2 นี้ เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและ
สภาพทีพ่งึประสงคก์ารดำาเนินงานศนูยพ์ฒันาเดก็
เล็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัด
อุดรธานี ประกอบด้วย 2 ตอน คือ

 ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องตนของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ

 ตอนที่ 2 ข้อคำาถามสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์การดำาเนินงาน

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดัองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี มีลักษณะเป็น
มาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของลิเคิร์ท 5 
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด จำานวน 67 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกของ
แบบสอบถามสภาพปัจจุบันทั้งฉบับมีค่า ระหว่าง 
0.44 ถึง 0.85 ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ทั้งฉบับมี
ค่า ระหว่าง 0.51 ถึง 0.89 ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามสภาพปัจจุบันทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 
0.98 ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 
0.99

3. แนวทางการดำาเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบตรวจรายการเพื่อ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มี
ลกัษณะเปน็มาตราสว่นประมาณคา่ตามแบบของลิ
เคิร์ท 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด จำานวน 5 ด้าน 38 ข้อ

แบ่งเป็น 2 ตอน คือ

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามรายการ
เพ่ือประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของแนวทางการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี 
ลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ ตามแบบของ
ลิเคิร์ท มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด

 ตอนที่ 2 แบบคำาถามปลายเปิดเพื่อ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นหรือข้อ
เสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของแนวทางการดำาเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดอุดรธานี

ขั้นตอนก�รวิจัย

ขั้นตอนการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
ดังนี้

ระยะที ่1 การศกึษาองค์ประกอบและตวั
ชีว้ดัการดำาเนินงานศนูยพั์ฒนาเด็กเลก็ สงัเคราะห์
จากเอกสาร ตำารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์การดำาเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็ก จากผลการสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้
วัดระยะที่ 1 นำามาสร้างเป็นแบบสอบถาม

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการดำาเนิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากผลการวิจัยระยะที่ 2 
วิเคราะห์หาค่าดัชนีความต้องการจำาเป็นและจัด
ลำาดบัความตอ้งการ สงัเคราะหข์อ้มลูทีไ่ด้จากการ
ศึกษาการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจาก
หน่วยงานที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม และดำาเนินการ
ออกแบบแนวทางการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
อุดรธานี ต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวเิคราะหข์อ้มลูผูว้จิยัดำาเนนิการ ดังนี้

1. การศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัด
การดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิเคราะห์โดย
ใช้สถิติแบบเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์การดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก ผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลคะแนนที่ได้ด้วยระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ การแจกแจความถี่ และร้อยละ

 ตอนที ่2 แบบสอบถามสภาพปจัจุบนั
และสภาพทีพ่งึประสงคก์ารดำาเนนิงานศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. การพัฒนาแนวทางการดำาเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิเคราะห์โดยใช้สถิติแบบ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการวิจัย
1. การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบและตวัชีว้ดั

การดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

1.1 องค์ประกอบการดำาเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดอุดรธานี ความเหมาะสมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 4.26 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.56 เมื่อเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์แปลความอยู่ในระดับมากทุกด้าน และ
พิจารณาเรียงลำาดับองค์ประกอบด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เลก็ สว่นดา้นการมส่ีวนรว่มสนบัสนนุจากทกุภาค
สว่น ดา้นวชิาการ และกจิกรรมตามหลกัสตูร ดา้น
บุคลากร และด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม
และความปลอดภัย รองลงมาตามลำาดับ
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1.2 ตัวชี้วัดในองค์ประกอบการดำาเนิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจังหวัดอุดรธานี ความเหมาะสมของตัว
ชี้วัดในองค์ประกอบการดำาเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
อุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย มี
ค่าเท่ากับ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่า
เท่ากบั 0.67 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเกณฑแ์ปลความ
อยู่ในระดับมากทุกข้อ และพิจารณาเรียงลำาดับ
ตัวช้ีวัดในองค์ประกอบข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  
ข้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการองค์กร
โครงสร้าง ส่วนข้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัด
ระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอย่าง ข้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรการ
ป้องกันความปลอดภัย และเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการดำาเนินงาน ข้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
จัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน 
ข้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ข้อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร มีความมั่นคง แข็งแรง ถูก
สุขลักษณะ ความเหมาะสม ปลอดภัย ส่งเสริมสุข
ภาพ และพัฒนาการเด็ก ข้อบุคลากรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีคุณสมบัติเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่  
ข้อบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการส่งเสริม
ขวัญและกำาลังใจการการปฏิบัติงาน ข้อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม
ภายในอาคาร ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสม
และปลอดภยั สง่เสรมิสขุภาพ และพัฒนาการเด็ก 
และข้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
รองลงมาตามลำาดับ

2. การวเิคราะหส์ภาพปจัจบุนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์การดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี 

2 .1 สภาพปัจจุ บันการดำา เนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากข้อมูลการการตอบ
แบบสอบถามของคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมายของค่า
เฉลี่ยตามเกณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และพิจารณาเรียงลำาดับสภาพ
ปจัจบุนัดา้นท่ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ คอื ดา้นการบรหิาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร ด้านอาคารสถานที่ สภาพ
แวดล้อมและความปลอดภัย ด้านบุคลากร และ
ด้านการมีส่วนร่วมสนับสนุนทุกภาคส่วน รองลง
มาตามลำาดับ

2.2 สภาพที่พึงประสงค์การดำาเนิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากข้อมูลการการตอบ
แบบสอบถามของคณะกรรมการบริหารศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ ผูว้จิยัวเิคราะหโ์ดยใชค้า่เฉลีย่ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมายของค่า
เฉลี่ยตามเกณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 และพิจารณาเรียงลำาดับ
สภาพท่ีพึงประสงคด์า้นทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ คอื ดา้น
วชิาการและกจิกรรมตามหลกัสตูร สว่นดา้นการมี
สว่นรว่มสนบัสนนุทกุภาคสว่น ดา้นอาคารสถานที ่
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านบุคลากร 
และดา้นการบรหิารจดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ รอง
ลงมาตามลำาดับ

3. การวิเคราะห์แนวทางการดำาเนินงาน
ศนูยพ์ฒันาเดก็เล็กสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้ง
ถิ่นจังหวัดอุดรธานี

3.1 แนวทางการดำาเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
อุดรธานี ความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
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คา่เฉลีย่ มคีา่เทา่กบั 4.43 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
มีค่าเท่ากับ 0.49 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปล
ความอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน ระดับมาก 2 
ด้าน และพิจารณาเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยสูงสุดจาก
มากไปหาน้อย ความเหมาะสมด้านบุคลากร และ
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย
สงูสดุ โดยลำาดบัดา้นอาคารสถานทีสภาพแวดลอ้ม
และความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วมสนับสนุน
ทกุภาคสว่นดา้นการบรหิารจดัการศนูย์พัฒนาเด็ก
เลก็ และด้านการมสีว่นรว่มสนับสนนุทกุภาคสว่น 
รองลงมาตามลำาดับ 

3.2 แนวทางการดำาเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
อุดรธานี ความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
คา่เฉลีย่ มคีา่เทา่กบั 4.45 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
มีค่าเท่ากับ 0.50 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปล
ความอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน ระดับมาก 4 
ด้าน และพิจารณาเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยสูงสุดจาก
มากไปหาน้อย ความเป็นไปได้ด้านบุคลากรมีค่า
เฉลี่ยสูงสุด โดยลำาดับด้านการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร ด้านอาคารสถานทีสภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัย และด้านการมีส่วนร่วมสนับสนุน
ทุกภาคส่วน รองลงมาตามลำาดับ

อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทาง

การดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้

1. การศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัด
การดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี 

1.1 องค์ประกอบการดำาเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดอุดรธานี พบว่าความเหมาะสมโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เมือ่เปรียบเทยีบกบัเกณฑแ์ปลความ
อยู่ในระดับมากทุกด้าน และพิจารณาเรียงลำาดับ
องค์ประกอบด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนด้านการมี
ส่วนร่วมสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านวิชาการ 
และกจิกรรมตามหลักสตูร ดา้นบคุลากร และดา้น
อาคารสถานที ่สภาพแวดลอ้มและความปลอดภยั 
รองลงมาตามลำาดับ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว
แสดงถึงความสอดคล้องกับสำานักประสานและ
พัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (2553: 2) กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำาหนดมาตรฐาน
การดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ไว ้เพือ่เปน็แนวทางใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการดำาเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน แบ่งออกเป็น 6 ด้าน 
ดังนี้ 1) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านอาคาร สถานที่ สิ่ง
แวดลอ้มและความปลอดภยั 4) ดา้นวชิาการ และ
กจิกรรมตามหลกัสตูร 5) ดา้นการมสีว่นรว่ม และ
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 6) ด้านส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่วนสำานักงาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อย
โอกาส และผู้สูงอายุ (2555: 2- 3) ก็ได้กำาหนด
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ เพื่อเป็นเครื่อง
มือพ้ืนฐานในระบบการประกันคุณภาพ คือ การ
ประกันคุณภาพภายในที่หน่วยปฏิบัติหรือศูนย์
เด็กเล็กจะได้นำาไปใช้ในการประเมินการดำาเนิน
งานของหน่วยงานเองด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน 
ดังนี้ 1)การบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก 2) การ
จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
3) คุณภาพเด็ก และสำานักงานส่งเสริมสุขภาพ 
(2556: 1) ได้กำาหนดกระบวนการดำาเนินงาน
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ผู้บริหารศูนย์เด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
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และผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์
เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ส่งผลให้เด็กใน
ศูนย์เด็กเล็กมีสุขภาพดี พัฒนาการสมวัย เติบโต
เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป จำานวน 6 
ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการเจริญเติบโต อนามัยในช่อง
ปากและการจัดอาหารถูกหลักสุขาภิบาล 2) ด้าน
พัฒนาการและการเรียนรู้ตามช่วงวัย 3) ด้านการ
จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 4) ด้าน
การปอ้งกนัและควบคุมโรคติดต่อ 5) ด้านบุคลากร
มีสขุภาพรา่งกายและจติใจทีดี่มคีวามรูใ้นการเล้ียง
ดูเด็ก 6) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน 
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.2 ตัวชี้วัดในองค์ประกอบการดำาเนิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจังหวัดอุดรธานี ความเหมาะสมของตัว
ชี้วัดในองค์ประกอบการดำาเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
อุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบ
เทียบกับเกณฑ์แปลความอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
และพิจารณาเรียงลำาดับตัวช้ีวัดในองค์ประกอบ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
การจัดการองค์กรโครงสร้าง ส่วนข้อศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง ข้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีมาตรการป้องกันความปลอดภัย และเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการดำาเนินงาน ข้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีการจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
ฐาน ข้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
ข้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารสถานที่ สภาพ
แวดล้อมภายนอกอาคาร มีความมั่นคง แข็งแรง 
ถูกสุขลักษณะ ความเหมาะสม ปลอดภัย ส่ง
เสรมิสขุภาพ และพฒันาการเดก็ ขอ้บคุลากรศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กมีคุณสมบัติเหมาะสมกับบทบาท
หนา้ที ่ขอ้บคุลากรศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดร้บัการสง่
เสริมขวัญและกำาลังใจการการปฏิบัติงาน ข้อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม
ภายในอาคาร ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสม
และปลอดภยั สง่เสรมิสขุภาพ และพฒันาการเดก็ 
และข้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
รองลงมาตามลำาดับ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว
แสดงถงึความสอดคลอ้งกับตวัชีวั้ดในองค์ประกอบ

ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สำานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (2553: 4) กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้ให้ความหมายการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง การดำาเนินการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารงาน 
ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารงบ
ประมาณให้มีคุณภาพตามหลักวิชาการ กฎหมาย 
ระเบียบและหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง โดยความ
ร่วมมือสนับสนุนของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
นั้นๆ สำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (2555: 
4) ไดใ้ห้ความหมายการบรหิารจดัการศูนยพั์ฒนา
เด็กเล็ก หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร
จัดการและดำาเนินการกิจกรรมที่เก่ียวข้องกันของ
ผู้บริหารศูนย์ เช่น นายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตำาบล ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา 
กรรมการศูนย์ เช่น การวางแผน การปฏิบัติตาม
แผน และการควบคุมประเมินผล เพื่อให้ผู้ที่
เก่ียวข้องและผู้รับบริการมั่นใจได้ว่าศูนย์เด็กเล็ก
มีการดำาเนินงานที่มีคุณภาพ และส่วนส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน 
(2558: 20–23) ได้ให้ความหมายการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการ
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บริหารและพฒันาองค์กรอย่างเปน็ระบบครบวงจร 
ใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐานและมีการจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายใน

ด้านบุคลากร สำ านักประสานและ
พัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (2553: 4) กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ใหความหมาย
บุคลากร หมายถึง บุคลากรที่เกี่ยวข้องในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ ช่วยครูผู้ ดูแลเด็ก ผู้
ประกอบอาหาร ภารโรง และพนกังานจา้งทีป่ฏิบตัิ
หน้าที่อื่น จะต้องมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ศักยภาพในการจัดการศึกษา อบรม เลี้ยงดู และ
ส่งเสริมพัฒนาการสำาหรับเด็กเล็กได้อย่างถูก
ต้อง ตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสมอย่างมี
คุณภาพ สำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (2555: 
7) ได้ให้ความหมายบุคลากร หมายถึง บุคลากรที่
เกีย่วข้องในศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ คณุวฒิุ/คณุสมบตัิ
เหมาะสมกับบทบาทหน้าท่ี ไม่เป็นโรคติดต่อ ได้
รับการอบรมด้านการพัฒนาเด็กมีสุขภาพจิตท่ี
ดี ได้รับสวัสดิภาพด้านการรักษาพยาบาล การ
ตรวจสุขภาพประจำาปี การประกันสังคม และ
อัตราส่วนของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงของศูนย์ฯ 
ต่อจำานวนปฐมวัยที่เหมาะสม ส่วนส่งเสริมการ
ศึกษานอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน 
(2558: 20–23) ได้ให้ความหมายของบุคลากร 
หมายถึง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม
จริยธรรมมีภาวะผู้นำาและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู/ผู้
ดูแลเด็กมีคุณธรรมมีวุฒิ / ความรู้ความสามารถ
ตรงกับงานทีร่บัผิดชอบหมัน่พัฒนาตนเอง มคีวาม
สามารถในการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
และเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน

ด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัย สำานักประสานและพัฒนาการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น (2553: 21) กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินได้ให้ความหมายอาคาร
สถานที ่สภาพแวดลอ้มและความปลอดภยั หมาย
ถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดล้อม
ที่ถูกสุขลักษณะ อันจะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง
ในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ 
สามารถลดความเส่ียงจากการเกิดอุบัติเหตุส่ง
เสริมความปลอดภัย ให้กับเด็ก และฝึกสุขนิสัย
ให้เด็กมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ซ่ึงเป็นพื้นฐาน
สำาคัญของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพใน
ด้านอาคารสถานที่ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
ความปลอดภัย สำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 
(2555: 8- 13) ได้ให้ความหมายอาคารสถาน
ที่ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย หมายถึง 
ศนูยพ์ฒันาเดก็เล็กมภีายในและภายนอกอาคาร มี
ความมั่นคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ ความเหมาะ
สม ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาการเด็ก 
และมมีาตรการปอ้งกนัความปลอดภยั และเตรยีม
ความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วนส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน 
(2558: 16) ได้ให้ความหมายอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย หมายถงึ ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี
ประสทิธภิาพ และมกีารบรกิารทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีน
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
สำานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่น (2553: 27) กรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่นได้ให้ความหมายวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้การ
อบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ



Journal of Education, Mahasarakham University 171 Volume 11 Number 3 July-September 2017 

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี โดยการจัด
ทำาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ และมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่ง
เสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย สำานักงาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อย
โอกาส และผู้สูงอายุ (2555: 15) ได้ให้ความ
หมายวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร หมาย
ถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกระบวนการเรียน
รู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็ก โดยการจัดประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก โดยให้
ครบ 4 สาระตามหลักสูตร คือ เรื่องราวเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติ
รอบตัว สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก โดยให้สอดคล้องกับ
บริบทของศูนย์เด็กเล็กเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ตามวัยของเด็กปฐมวัย 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย 
จิตใจ-อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยคำานึง
ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่วนส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน 
(2558: 28) ได้ให้ความหมายการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มกีารจดัทำาหลกัสูตรและกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่นน้
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ และมีการจัดโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน สำานักประสานและพัฒนาการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น (2553: 47) กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินได้ให้ความหมายการมีส่วน
ร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน หมายถึง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีกระบวนการบริหารแบบการ
มสีว่นรว่ม ซึง่เปน็การระดมสรรพกำาลงัจากทุกภาค
สว่นของสงัคม ภายใต้ทกัษะ การบริหารจดัการท่ีมี
ประสทิธภิาพของผู้บรหิารองค์กรปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่ หวัหน้าศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ คร ูผู้ดแูลเด็ก และ
ผู้เกี่ยวข้องท่ีจะทำาให้เกิดความพร้อมใจที่จะร่วม
มือในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้

ก้าวหน้าต่อไป สำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 
(2555: 14) ได้ให้ความหมายการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การดำาเนินงานส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และพัฒนากิจกรรมเยาวชน (2558: 28) ได้ให้
ความหมายการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความร่วมมือ
ระหวา่งบา้น องคก์รทางศาสนา สถาบนัการศกึษา 
องคก์รภาครฐัและเอกชน เพือ่พฒันา วถิกีารเรยีน
รูใ้นชมุชน ผูป้กครองและชมุชนใหก้ารยอมรบัศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก และมีส่วนร่วมสนับสนุนในการ
พัฒนาการศึกษา

2. การวเิคราะหส์ภาพปจัจบุนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์การดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี 

2 .1 สภาพปัจจุ บันการดำา เนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากข้อมูลการการตอบ
แบบสอบถามของคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก แปลความหมายของค่าเฉลี่ยตาม
เกณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพิจารณาเรียง
ลำาดับสภาพปัจจุบันด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วน
ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดา้นอาคาร
สถานที่ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ด้าน
บุคลากร และด้านการมีส่วนร่วมสนับสนุนทุก
ภาคส่วน รองลงมาตามลำาดับ ผลการวิเคราะห์
ดังกล่าวแสดงถึงความสอดคล้องกับ ดวงใจ เกื้อ
หนุน (2558: 20- 31) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการ
ดำาเนนิงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบรหิาร
ส่วนตำาบล ในจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัย พบว่า 
1) ผลจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา
แนวทางการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตำาบล ในจังหวัดชัยภูมิ โดย
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รวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนือ่งมาจากการดำาเนินงานของศนูย์พัฒนาเด็กเลก็
สว่นราชการต่างๆ ได้กำาหนดมาตรฐานการดำาเนนิ
งานที่มีความเหมาะสมตามระเบียบ และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

2.2 สภาพที่พึงประสงค์การดำาเนิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากข้อมูลการการตอบ
แบบสอบถามของคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก แปลความหมายของค่าเฉลี่ย
ตามเกณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ
พิจารณาเรียงลำาดับสภาพที่พึงประสงค์ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร ส่วนด้านการมีส่วนร่วมสนับสนุนทุก
ภาคส่วน ด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภยั ดา้นบคุลากร และดา้นการบรหิาร
จดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก รองลงมาตามลำาดับ ผล
การวิเคราะห์ดังกล่าวแสดงถึงความสอดคล้องกับ
สำานกัประสานและพัฒนาการจดัการศกึษาทอ้งถิน่  
(2553: 1- 96) กำาหนดมาตรฐานการศึกษา ขั้น
พัฒนาการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และแบบกรอกผลการ
ประเมนิมาตรฐานการศึกษา จำานวน 23 มาตรฐาน 
94 ตัวบ่งชี้ เพื่อเป็นมาตรฐานในการดำาเนินงาน 
ทั้งนี้เน่ืองมาจากความคาดหวังการเปลี่ยนแปลง
ที่เหมาะสมสำาหรับการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีระบบ
มาตรฐานการศกึษาตามหลกัวชิาการ และตดิตาม
ประเมนิคณุภาพมาตรฐานการศกึษาอย่างต่อเน่ือง 

3. การวิเคราะห์แนวทางการดำาเนินงาน
ศนูยพ์ฒันาเดก็เล็กสงักดัองค์กรปกครองส่วนทอ้ง
ถิ่นจังหวัดอุดรธานี

แนวทางการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
อุดรธานี ประเมินความเหมาะสมและความเป็น
ไปได้ ผู้วิจยัวเิคราะหโ์ดยใช้ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่ง

เบนมาตรฐาน แปลความหมายของค่าเฉลี่ยตาม
เกณฑโ์ดยรวมอยูใ่นระดับมาก ผลการวิเคราะหด์งั
กลา่วแสดงถงึความสอดคลอ้งกบั ดวงใจ เกือ้หนนุ 
(2558: 20- 31) ไดศ้กึษาเรือ่งแนวทางการดำาเนนิ
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตำาบลในจังหวัดชัยภมู ิแนวทางการดำาเนนิงานศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบล จังหวัด
ชัยภูมิด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด้านบุคลากร ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย ด้านวิชาการ และกิจกรรม
หลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก
ทกุภาคสว่น และดา้นสง่เสริมเครอืขา่ยการพฒันา
เดก็ปฐมวัย มคีวามถกูตอ้งเชงิวิชาการและสามารถ
นำาลงไปสู่การปฏิบัติในการจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สรุปได้ว่าจากผล
การวิจัยการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความเหมาะสมและความเปน็ไปได ้สามารถนำาไป
พฒันาแนวทางการดำาเนนิงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะสำาหรับการดำาเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
อุดรธานี ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ไปใช้

1.1 การกำาหนดแนวทางส่งเสริมและ
สนับสนุนการดำาเนินงานด้านกิจกรรหลักสูตรของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้คุณภาพ ควรมีมาตรฐาน
การรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.2 การศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการจำาเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้อง
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สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความเหมาะสม
ของแต่ละพื้นที่ 

1.3 การมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก
ชุมชน ควรกำาหนดบทบาทหน้าและมีระเบียบ
รองรับการดำาเนินงานอย่างชัดเจน

1.4 การดำาเนินงานสรรหาและคัดเลือก
บุคคลเข้าสู่ตำาแหน่งข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เห็น
ควรพจิารณายกเลิกวธิกีารคัดเลอืกกรณเีหตุพิเศษ
ไม่ต้องสอบแข่งขัน ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้ดำาเนิน
การเปิดสอบจากหน่วยงานส่วนกลางอย่างเสมอ
ภาค 

1.5 การจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรดำาเนินการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชงิคณุภาพ โดยคำานงึถงึการมสีว่น
ร่วมแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายจากผู้ทรง
คุณวุฒิด้านปฐมวัย

1.6 การส่งเสริมจัดกิจกรรมเพื่อแสวงหา
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและพิทักษ์

สิทธิของเด็กควรดำาเนินการอย่างจริงจังและต่อ
เนื่อง

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

การดำาเนนิงานศนูยพ์ฒันาเดก็ มขีอ้เสนอ
แนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้

2.1 ควรทำาการศึกษาด้านเจตคติ แรง
จูงใจ และของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการดำาเนินงาน
จัดการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็ก

2.2 ควรทำาการศึกษาแนวทางการกระ
จายอำานาจการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็กสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะสภาพ
การดำาเนินงานที่พึงประสงค์โดยแท้จริงอาจจะไม่
ได้มาจากการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง 
ครอบครัว ชุมชนหรือสังคมทุกภาคส่วนอย่างที่
เราทุกคนเข้าใจกันอยู่ในปัจจุบัน ก็สามารถอาจ
เป็นไปได้
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