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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ คี วามมุง่ หมายเพือ่ 1. ศึกษาองค์ประกอบและตัวชีว้ ดั การดำ�เนินงานศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดอุดรธานี 2. ศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์
การดำ�เนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี 3. พัฒนาแนวทาง
การดำ�เนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ขั้นตอนการดำ�เนิน
งานแบ่งออกเป็น ระยะทีห่ นึง่ ศึกษาองค์ประกอบและตัวชีว้ ดั การดำ�เนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ด้วยการ
สังเคราะห์จากเอกสาร ตำ�รา งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และประเมินความเหมาะสมโดยผูท้ รงคุณวุฒิ ระยะทีส่ อง
นำ�องค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ได้มาสร้างแบบสอบถาม เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ประชากรสำ�หรับการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี จำ�นวน 364 คน จากข้อมูลที่ได้วิเคราะห์หาค่า
เฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระยะทีส่ ามนำ�ข้อมูลผลการศึกษาทีไ่ ด้จากระยะทีส่ องหาค่าดัชนีความ
ต้องการจำ�เป็นและจัดลำ�ดับความต้องการจากสูตรคำ�นวณ PNI modified = (I-D)/D และสังเคราะห์
ข้อมูลจากการศึกษาหน่วยงานที่มีวิธีปฏิบัติการดำ�เนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดีเยี่ยม
การดำ�เนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจยั
พบว่า 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดการดำ�เนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความเหมาะสมโดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ ค่าเท่ากับ 4.26 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน มีคา่ เท่ากับ 0.56 ส่วนตัวชีว้ ดั ใน
องค์ประกอบความเหมาะสมโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ ค่าเท่ากับ 4.13 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
มีค่าเท่ากับ 0.67 2) การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันการดำ�เนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากข้อมูลการการ
ตอบแบบสอบถามของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean)
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และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์โดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.63 สภาพที่พึงประสงค์การ
ดำ�เนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก แปลความหมายของค่าเฉลีย่ ตามเกณฑ์โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ มีคา่
เฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.52 3) แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กความเหมาะสมโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย่ (Mean) มีคา่ เท่ากับ 4.43 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) มีค่าเท่ากับ 0.49 ส่วนความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (Mean)
มีค่าเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีค่าเท่ากับ 0.50
คำ�สำ�คัญ: แนวทางการดำ�เนินงาน 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 formula 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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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

บทนำ�

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์การ
ที่จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์คือ การให้บริการ
เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น การให้บริการจะกระทำ�ได้
เฉพาะเรื่องที่อยู่ในอำ�นาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
จัดตัง้ กำ�หนดไว้เท่านัน้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอา
จักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 281 กำ�หนด
ให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามหลั ก แห่ ง การปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยใน
มาตรา 289 กำ�หนดให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นมีสิทธิที่จะจัดการศึกษา ตามความเหมาะสม
และความต้องการภายในท้องถิ่นนั้นโดยคำ�นึงถึง
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและระบบการศึกษา
ของชาติ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของหน่วยงานราชการ
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
บทบาทสำ�คัญในการจัดการศึกษาให้การอบรม
เลี้ยงดูจัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้ให้เด็กเล็กอายุระหว่างสองถึงห้าปี ให้ได้รับ
การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

สติปญ
ั ญาทีเ่ หมาะสมตามวัยตามศักยภาพของเด็ก
แต่ละคน ระยะเวลาการจัดการเรียนรูแ้ ละแนวทาง
การจัดการเรียนรูข้ องศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กจึงดำ�เนิน
การอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของ เจมส์ แฮคแมน
นักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบล ปี 2543
ระบุ ว่ า การลงทุ น ในเด็ ก ปฐมวั ย ผ่ า นกระบวน
เตรียมความพร้อมการพัฒนาทักษะด้านพฤติกรรม
ศาสตร์จะสร้างผลตอบแทนคืนกลับต่อเด็กเยาวชน
และสังคมสูงในระดับเจ็ดถึงสิบสองเท่า เพราะ
ความพร้อมแห่งโอกาสการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ
ของมนุ ษ ย์ จ ะเกิ ด ขึ้ น อย่ า งเต็ ม ที่ ใ นช่ ว งปฐมวั ย
เท่านัน้ และเพือ่ ส่งเสริมให้เด็กทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะได้
รับการอบรมเลีย้ งดูและพัฒนาตนเองตามลำ�ดับชัน้
ทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพด้วยปฏิสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาค
ส่วนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
เดี่ยวกัน สำ�นักประสานและพัฒนาการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ของ กระทรวงมหาดไทย ได้กำ�หนดมาตรฐานการ
ดำ�เนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช
2547 และปรับปรุงเนื้อหาหลักเกณฑ์ใหม่ในปี
พุทธศักราช 2553 ใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างมีระบบ มี
มาตรฐานและมีคุณภาพตามหลักวิชาการ (สำ�นัก
ประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิน่ กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย:
2553: 4) และเพื่อส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
เป็นมาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดู ตามมาตรฐาน

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) สามารถเข้ามามีสว่ นร่วมกำ�หนดกิจกรรมการ
ดำ�เนินงานให้ศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเกิดความเข้มแข็ง
ในการดำ�เนินงาน มีโครงสร้างการดำ�เนินงานเป็น
รูปแบบของคณะกรรมการที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ได้พจิ ารณาคัดเลือกและแต่งตัง้ โดยกำ�หนด
จำ�นวนตามความเหมาะสมจากชุมชน ให้เข้ามาทำ�
หน้าที่กำ�หนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน
เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำ�เนินงาน
จัดการศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ในมาตรฐาน
ด้านต่างๆ
สถานการณ์ปัจจุบันการดำ�เนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น จังหวัดอุดรธานี ได้รับการถ่ายโอนมาอยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัด
ตั้งขึ้นเอง พบว่า มีความเหลื่อมล้ำ�และความแตก
ต่างที่หลากหลาย ทั้งในด้านโครงสร้างการบริหาร
งาน ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านการ
มีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน รวมถึงการ
เรื่องของวิสัยทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจ และความ
ต่อเนือ่ งของการดำ�รงตำ�แหน่งของผูบ้ ริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดอุดรธานี ทำ�ให้เกิดช่อง
ว่างความแตกต่างของมาตรฐานการดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น เนื่องจากการบริหารจัดการและการจัดสรร
ด้านงบประมาณเป็นอีกปัจจัยสำ�คัญทีส่ ง่ เสริมการ
พัฒนามาตรฐานการดำ�เนินงานที่ชัดเจน
จากเหตุ ผ ลปัญหาและความจำ�เป็นดัง
กล่ า ว การดำ � เนิ น งานศู น ย์ พั ฒนาเด็ ก เล็ ก จึ ง มี
ความสำ � คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม กระบวนการจั ด
ประสบการณ์ พั ฒนาการเรี ย นรู้ ข องเด็ ก เล็ ก ผู้
วิจัยในฐานะปฏิบัติหน้าที่ดูแลด้านการดำ�เนินงาน
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จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำ�แหน่งนัก
วิชาการศึกษา มีความสนใจที่จะศึกษาแนวทาง
การดำ�เนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เพื่อนำ�ผล
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ที่ ไ ด้ ใ ช้ พั ฒ นามาตรฐานการ
ดำ�เนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากสภาพปัจจุบัน
ของปัญหาทีป่ ระสบอยู่ มุง่ สูร่ ะดับการเปลีย่ นแปลง
ที่เหมาะสม และคาดหวังส่งผลให้เกิดความยั่งยืน
นำ�ไปสู่การพัฒนาแนวทางการดำ�เนินงานด้าน
อื่นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด
การดำ�เนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์การดำ�เนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
3. เพื่อพัฒนาแนวทางการดำ�เนินงาน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นจังหวัดอุดรธานี

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดการดำ�เนิน
งานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลซึง่ ประเมิน
ความเหมาะสม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวน 7 คน
2. สภาพปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์
การดำ�เนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.1 ประชากร ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด อุ ด รธานี จำ � นวนทั้ ง หมด
6,345 คน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด 705
ศูนย์
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2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี จำ�นวนทั้งหมด 364
คน จากเทศบาลนคร 3 ศูนย์ จำ�นวน 27 คน
เทศบาลตำ�บล 15 ศูนย์ จำ�นวน 27 คน เทศบาล
ตำ�บล 15 ศูนย์ จำ�นวน 135 คน องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล 20 ศูนย์ จำ�นวน 175 คน ได้มาโดย
การเปรียบเทียบจำ�นวนประชากรทัง้ หมดกับตาราง
สำ�เร็จรูปของ Krejcie and Morgan ใช้เทคนิคการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
และเลือกแบบเจาะจง (Puriposive Sampling)
3. แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลซึง่ ประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวน 7 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประเภทและลักษณะของเครื่องมือ ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ประเมินความเหมาะสม
ขององค์ประกอบและตัวชี้วัดการดำ�เนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบตรวจรายการเพื่ อ
ประเมิ น ความเหมาะสมขององค์ ป ระกอบการ
ดำ�เนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำ�นวน 5 ด้าน
มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ตามแบบ
ของลิเคิร์ท มี 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตอนที่ 2 แบบตรวจรายการเพื่ อ
ประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัดการดำ�เนิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำ�นวน 5 ด้าน 11 ข้อ
มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ตามแบบ
ของลิเคิร์ท มี 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นคำ�ถามปลายเปิด เพื่อ
ให้ผทู้ รงคุณวุฒเขียนข้อเสนอแนะและประเด็นการ
ปรับปรุงองค์ประกอบและตัวชี้วัดการดำ�เนินงาน
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. สภาพปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์
การดำ�เนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ระยะที่ 2 นี้ เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและ
สภาพทีพ่ งึ ประสงค์การดำ�เนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
อุดรธานี ประกอบด้วย 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องตนของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็ น แบบตรวจสอบ
รายการ
ตอนที่ 2 ข้อคำ�ถามสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์การดำ�เนินงาน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด อุ ด รธานี มี ลั ก ษณะเป็ น
มาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของลิเคิร์ท 5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด จำ�นวน 67 ข้อ มีค่าอำ�นาจจำ�แนกของ
แบบสอบถามสภาพปัจจุบันทั้งฉบับมีค่า ระหว่าง
0.44 ถึง 0.85 ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ทั้งฉบับมี
ค่า ระหว่าง 0.51 ถึง 0.89 ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามสภาพปัจจุบันทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ
0.98 ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ
0.99
3. แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบตรวจรายการเพื่อ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของลิ
เคิร์ท 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด จำ�นวน 5 ด้าน 38 ข้อ
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามรายการ
เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของแนวทางการดำ�เนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ตามแบบของ
ลิเคิร์ท มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
ตอนที่ 2 แบบคำ�ถามปลายเปิดเพื่อ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นหรือข้อ
เสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของแนวทางการดำ�เนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดอุดรธานี
ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ
ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัว
ชีว้ ดั การดำ�เนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังเคราะห์
จากเอกสาร ตำ�รา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่ พึ ง ประสงค์ก ารดำ�เนินงานศูนย์พัฒนา
เด็ก จากผลการสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้
วัดระยะที่ 1 นำ�มาสร้างเป็นแบบสอบถาม
ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการดำ�เนิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากผลการวิจัยระยะที่ 2
วิเคราะห์หาค่าดัชนีความต้องการจำ�เป็นและจัด
ลำ�ดับความต้องการ สังเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการ
ศึกษาการดำ�เนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจาก
หน่วยงานที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม และดำ�เนินการ
ออกแบบแนวทางการดำ�เนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
อุดรธานี ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการ ดังนี้
1. การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด
การดำ�เนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิเคราะห์โดย
ใช้สถิติแบบเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์การดำ�เนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก ผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลคะแนนที่ได้ด้วยระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูป
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา ได้แก่ การแจกแจความถี่ และร้อยละ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพปัจจุบนั
และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์การดำ�เนินงานศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การพัฒนาแนวทางการดำ�เนินงาน
ศู น ย์ พั ฒนาเด็ ก เล็ ก วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ แ บบ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลการวิจัย

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชีว้ ดั
การดำ�เนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
1.1 องค์ประกอบการดำ�เนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดอุดรธานี ความเหมาะสมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 4.26 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.56 เมื่อเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์แปลความอยู่ในระดับมากทุกด้าน และ
พิจารณาเรียงลำ�ดับองค์ประกอบด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ส่วนด้านการมีสว่ นร่วมสนับสนุนจากทุกภาค
ส่วน ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้าน
บุคลากร และด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม
และความปลอดภัย รองลงมาตามลำ�ดับ
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1.2 ตัวชี้วัดในองค์ประกอบการดำ�เนิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ความเหมาะสมของตัว
ชี้วัดในองค์ประกอบการดำ�เนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
อุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย มี
ค่าเท่ากับ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่า
เท่ากับ 0.67 เมือ่ เปรียบเทียบกับเกณฑ์แปลความ
อยู่ในระดับมากทุกข้อ และพิจารณาเรียงลำ�ดับ
ตัวชี้วัดในองค์ประกอบข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ข้ อ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก มี ก ารจั ด การองค์ ก ร
โครงสร้าง ส่วนข้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัด
ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก
เล็ ก อย่ า ง ข้ อ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก มี ม าตรการ
ป้องกันความปลอดภัย และเตรียมความพร้อม
รั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ข้ อ ศู น ย์ พั ฒนาเด็ ก เล็ ก
มีการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการดำ�เนินงาน ข้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
จัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน
ข้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ข้อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร มี ค วามมั่ น คง แข็ ง แรง ถู ก
สุขลักษณะ ความเหมาะสม ปลอดภัย ส่งเสริมสุข
ภาพ และพัฒนาการเด็ก ข้อบุคลากรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีคุณสมบัติเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่
ข้อบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการส่งเสริม
ขวั ญ และกำ � ลั ง ใจการการปฏิ บั ติ ง าน ข้ อ ศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม
ภายในอาคาร ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสม
และปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาการเด็ก
และข้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำ�หลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
รองลงมาตามลำ�ดับ
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2. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั และสภาพ
ที่พึงประสงค์การดำ�เนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
2.1 สภาพปั จ จุ บั น การดำ � เนิ น งาน
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จากข้ อ มู ล การการตอบ
แบบสอบถามของคณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมายของค่า
เฉลี่ยตามเกณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และพิจารณาเรียงลำ�ดับสภาพ
ปัจจุบนั ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร ด้านอาคารสถานที่ สภาพ
แวดล้อมและความปลอดภัย ด้านบุคลากร และ
ด้านการมีส่วนร่วมสนับสนุนทุกภาคส่วน รองลง
มาตามลำ�ดับ
2.2 สภาพที่ พึ ง ประสงค์ ก ารดำ � เนิ น
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากข้อมูลการการตอบ
แบบสอบถามของคณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์โดยใช้คา่ เฉลีย่ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมายของค่า
เฉลี่ยตามเกณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 และพิจารณาเรียงลำ�ดับ
สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ดา้ นทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ด้าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ส่วนด้านการมี
ส่วนร่วมสนับสนุนทุกภาคส่วน ด้านอาคารสถานที่
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านบุคลากร
และด้านการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก รอง
ลงมาตามลำ�ดับ
3. การวิเคราะห์แนวทางการดำ�เนินงาน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นจังหวัดอุดรธานี
3.1 แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
อุดรธานี ความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก
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ค่าเฉลีย่ มีคา่ เท่ากับ 4.43 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
มีค่าเท่ากับ 0.49 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปล
ความอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน ระดับมาก 2
ด้าน และพิจารณาเรียงลำ�ดับค่าเฉลี่ยสูงสุดจาก
มากไปหาน้อย ความเหมาะสมด้านบุคลากร และ
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด โดยลำ�ดับด้านอาคารสถานทีสภาพแวดล้อม
และความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วมสนับสนุน
ทุกภาคส่วนด้านการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก และด้านการมีสว่ นร่วมสนับสนุนทุกภาคส่วน
รองลงมาตามลำ�ดับ
3.2 แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
อุดรธานี ความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลีย่ มีคา่ เท่ากับ 4.45 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
มีค่าเท่ากับ 0.50 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปล
ความอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน ระดับมาก 4
ด้าน และพิจารณาเรียงลำ�ดับค่าเฉลี่ยสูงสุดจาก
มากไปหาน้อย ความเป็นไปได้ด้านบุคลากรมีค่า
เฉลี่ยสูงสุด โดยลำ�ดับด้านการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร ด้านอาคารสถานทีสภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัย และด้านการมีส่วนร่วมสนับสนุน
ทุกภาคส่วน รองลงมาตามลำ�ดับ

อภิปรายผล

จากการวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาแนวทาง
การดำ�เนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
1. การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด
การดำ�เนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
1.1 องค์ประกอบการดำ�เนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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จังหวัดอุดรธานี พบว่าความเหมาะสมโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมือ่ เปรียบเทียบกับเกณฑ์แปลความ
อยู่ในระดับมากทุกด้าน และพิจารณาเรียงลำ�ดับ
องค์ประกอบด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนด้านการมี
ส่วนร่วมสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านบุคลากร และด้าน
อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
รองลงมาตามลำ�ดับ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว
แสดงถึงความสอดคล้องกับสำ�นักประสานและ
พัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (2553: 2) กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำ�หนดมาตรฐาน
การดำ�เนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ไว้ เพือ่ เป็นแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการดำ�เนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน แบ่งออกเป็น 6 ด้าน
ดังนี้ 1) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านอาคาร สถานที่ สิ่ง
แวดล้อมและความปลอดภัย 4) ด้านวิชาการ และ
กิจกรรมตามหลักสูตร 5) ด้านการมีสว่ นร่วม และ
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 6) ด้านส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่วนสำ�นักงาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อย
โอกาส และผู้สูงอายุ (2555: 2- 3) ก็ได้กำ�หนด
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ เพื่อเป็นเครื่อง
มือพื้นฐานในระบบการประกันคุณภาพ คือ การ
ประกันคุณภาพภายในที่หน่วยปฏิบัติหรือศูนย์
เด็กเล็กจะได้นำ�ไปใช้ในการประเมินการดำ�เนิน
งานของหน่ ว ยงานเองด้ ว ยมาตรฐาน 3 ด้ า น
ดังนี้ 1)การบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก 2) การ
จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
3) คุณภาพเด็ก และสำ�นักงานส่งเสริมสุขภาพ
(2556: 1) ได้กำ�หนดกระบวนการดำ�เนินงาน
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ผู้บริหารศูนย์เด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก

Journal of Education, Mahasarakham University

และผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์
เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ส่งผลให้เด็กใน
ศูนย์เด็กเล็กมีสุขภาพดี พัฒนาการสมวัย เติบโต
เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป จำ�นวน 6
ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการเจริญเติบโต อนามัยในช่อง
ปากและการจัดอาหารถูกหลักสุขาภิบาล 2) ด้าน
พัฒนาการและการเรียนรู้ตามช่วงวัย 3) ด้านการ
จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 4) ด้าน
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 5) ด้านบุคลากร
มีสขุ ภาพร่างกายและจิตใจทีด่ มี คี วามรูใ้ นการเลีย้ ง
ดูเด็ก 6) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 ตัวชี้วัดในองค์ประกอบการดำ�เนิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ความเหมาะสมของตัว
ชี้วัดในองค์ประกอบการดำ�เนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
อุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบ
เทียบกับเกณฑ์แปลความอยู่ในระดับมากทุกข้อ
และพิจารณาเรียงลำ�ดับตัวชี้วัดในองค์ประกอบ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
การจัดการองค์กรโครงสร้าง ส่วนข้อศูนย์พัฒนา
เด็ ก เล็ ก มี ก ารจั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง ข้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีมาตรการป้องกันความปลอดภัย และเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อศูนย์พัฒนา
เด็ ก เล็ ก มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยและส่ ง เสริ ม การมี
ส่วนร่วมในการดำ�เนินงาน ข้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีการจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
ฐาน ข้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
ข้ อ ศู น ย์ พั ฒนาเด็ ก เล็ ก มี อ าคารสถานที่ สภาพ
แวดล้อมภายนอกอาคาร มีความมั่นคง แข็งแรง
ถูกสุขลักษณะ ความเหมาะสม ปลอดภัย ส่ง
เสริมสุขภาพ และพัฒนาการเด็ก ข้อบุคลากรศูนย์
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พัฒนาเด็กเล็กมีคุณสมบัติเหมาะสมกับบทบาท
หน้าที่ ข้อบุคลากรศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กได้รบั การส่ง
เสริมขวัญและกำ�ลังใจการการปฏิบัติงาน ข้อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม
ภายในอาคาร ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสม
และปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาการเด็ก
และข้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำ�หลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
รองลงมาตามลำ�ดับ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว
แสดงถึงความสอดคล้องกับตัวชีว้ ดั ในองค์ประกอบ
ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สำ�นักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (2553: 4) กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้ให้ความหมายการบริหารจัดการศูนย์
พั ฒนาเด็ ก เล็ ก หมายถึ ง การดำ � เนิ น การของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารงาน
ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารงบ
ประมาณให้มีคุณภาพตามหลักวิชาการ กฎหมาย
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยความ
ร่วมมือสนับสนุนของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
นั้นๆ สำ�นักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (2555:
4) ได้ให้ความหมายการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร
จัดการและดำ�เนินการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันของ
ผู้บริหารศูนย์ เช่น นายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตำ�บล ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา
กรรมการศูนย์ เช่น การวางแผน การปฏิบัติตาม
แผน และการควบคุ ม ประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องและผู้รับบริการมั่นใจได้ว่าศูนย์เด็กเล็ก
มีการดำ�เนินงานที่มีคุณภาพ และส่วนส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน
(2558: 20–23) ได้ให้ความหมายการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการ
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บริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร
ใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐานและมีการจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ด้ า นบุ ค ลากร สำ � นั ก ประสานและ
พัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (2553: 4) กรม
ส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ ใ หความหมาย
บุคลากร หมายถึง บุคลากรที่เกี่ยวข้องในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็ ก เล็ ก ครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก ผู้ ช่ ว ยครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก ผู้
ประกอบอาหาร ภารโรง และพนักงานจ้างทีป่ ฏิบตั ิ
หน้าที่อื่น จะต้องมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ศักยภาพในการจัดการศึกษา อบรม เลี้ยงดู และ
ส่ ง เสริ ม พั ฒนาการสำ � หรั บ เด็ ก เล็ ก ได้ อ ย่ า งถู ก
ต้อง ตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสมอย่างมี
คุณภาพ สำ�นักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (2555:
7) ได้ให้ความหมายบุคลากร หมายถึง บุคลากรที่
เกีย่ วข้องในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก คุณวุฒ/ิ คุณสมบัติ
เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ ไม่เป็นโรคติดต่อ ได้
รั บ การอบรมด้ านการพัฒนาเด็ก มีสุข ภาพจิตที่
ดี ได้รับสวัสดิภาพด้านการรักษาพยาบาล การ
ตรวจสุขภาพประจำ�ปี การประกันสังคม และ
อัตราส่วนของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพี่เลี้ยงของศูนย์ฯ
ต่อจำ�นวนปฐมวัยที่เหมาะสม ส่วนส่งเสริมการ
ศึ ก ษานอกระบบและพั ฒ นากิ จ กรรมเยาวชน
(2558: 20–23) ได้ให้ความหมายของบุคลากร
หมายถึง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม
จริยธรรมมีภาวะผู้นำ�และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู/ผู้
ดูแลเด็กมีคุณธรรมมีวุฒิ / ความรู้ความสามารถ
ตรงกับงานทีร่ บั ผิดชอบหมัน่ พัฒนาตนเอง มีความ
สามารถในการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้น ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
และเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน
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ด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัย สำ�นักประสานและพัฒนาการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น (2553: 21) กรมส่งเสริม
การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ ใ ห้ ค วามหมายอาคาร
สถานที่ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย หมาย
ถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดล้อม
ที่ถูกสุขลักษณะ อันจะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง
ในการป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจายของโรคติ ด ต่ อ
สามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุส่ง
เสริมความปลอดภัย ให้กับเด็ก และฝึกสุขนิสัย
ให้ เ ด็ ก มี พ ฤติ ก รรมที่ ถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง เป็ น พื้ น ฐาน
สำ � คั ญของการเติ บ โตเป็ น ผู้ ใ หญ่ ที่ มี คุ ณ ภาพใน
ด้านอาคารสถานที่ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
ความปลอดภัย สำ�นักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
(2555: 8- 13) ได้ให้ความหมายอาคารสถาน
ที่ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย หมายถึง
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมีภายในและภายนอกอาคาร มี
ความมั่นคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ ความเหมาะ
สม ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาการเด็ก
และมีมาตรการป้องกันความปลอดภัย และเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วนส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน
(2558: 16) ได้ให้ความหมายอาคารสถานที่
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย หมายถึง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีการบริการทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียน
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
สำ�นักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่น (2553: 27) กรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่นได้ให้ความหมายวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้การ
อบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ
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ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี โดยการจัด
ทำ�หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียน
เป็นสำ�คัญ และมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่ง
เสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย สำ�นักงาน
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
บริบทของศูนย์เด็กเล็กเพื่อพัฒนาความสามารถ
ตามวัยของเด็กปฐมวัย 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย
จิตใจ-อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยคำ�นึง
ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล ส่ ว นส่ ง เสริ ม
การศึกษานอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน
(2558: 28) ได้ให้ความหมายการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีการจัดทำ�หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท้ เี่ น้น
ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ และมีการจัดโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน สำ�นักประสานและพัฒนาการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น (2553: 47) กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นได้ให้ความหมายการมีส่วน
ร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน หมายถึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีกระบวนการบริหารแบบการ
มีสว่ นร่วม ซึง่ เป็นการระดมสรรพกำ�ลังจากทุกภาค
ส่วนของสังคม ภายใต้ทกั ษะ การบริหารจัดการทีม่ ี
ประสิทธิภาพของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่ หัวหน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ครู ผูด้ แู ลเด็ก และ
ผู้เกี่ยวข้องที่จะทำ�ให้เกิดความพร้อมใจที่จะร่วม
มือในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
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ก้าวหน้าต่อไป สำ�นักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
(2555: 14) ได้ให้ความหมายการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การดำ�เนินงานส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และพัฒนากิจกรรมเยาวชน (2558: 28) ได้ให้
ความหมายการบริ ห ารจั ด การศู น ย์ พั ฒนาเด็ ก
เล็ก หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความร่วมมือ
ระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันการศึกษา
องค์กรภาครัฐและเอกชน เพือ่ พัฒนา วิถกี ารเรียน
รูใ้ นชุมชน ผูป้ กครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และมีส่วนร่วมสนับสนุนในการ
พัฒนาการศึกษา
2. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั และสภาพ
ที่พึงประสงค์การดำ�เนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
2.1 สภาพปั จ จุ บั น การดำ � เนิ น งาน
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จากข้ อ มู ล การการตอบ
แบบสอบถามของคณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็ก แปลความหมายของค่าเฉลี่ยตาม
เกณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพิจารณาเรียง
ลำ�ดับสภาพปัจจุบันด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วน
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านอาคาร
สถานที่ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ด้าน
บุคลากร และด้านการมีส่วนร่วมสนับสนุนทุก
ภาคส่วน รองลงมาตามลำ�ดับ ผลการวิเคราะห์
ดังกล่าวแสดงถึงความสอดคล้องกับ ดวงใจ เกื้อ
หนุน (2558: 20- 31) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการ
ดำ�เนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล ในจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัย พบว่า
1) ผลจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา
แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตำ�บล ในจังหวัดชัยภูมิ โดย
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รวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนือ่ งมาจากการดำ�เนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ส่วนราชการต่างๆ ได้ก�ำ หนดมาตรฐานการดำ�เนิน
งานที่มีความเหมาะสมตามระเบียบ และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
2.2 สภาพที่ พึ ง ประสงค์ ก ารดำ � เนิ น
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากข้อมูลการการตอบ
แบบสอบถามของคณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก แปลความหมายของค่ า เฉลี่ ย
ตามเกณฑ์ โ ดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด และ
พิจารณาเรียงลำ�ดับสภาพที่พึงประสงค์ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร ส่วนด้านการมีส่วนร่วมสนับสนุนทุก
ภาคส่วน ด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัย ด้านบุคลากร และด้านการบริหาร
จัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก รองลงมาตามลำ�ดับ ผล
การวิเคราะห์ดังกล่าวแสดงถึงความสอดคล้องกับ
สำ�นักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิน่
(2553: 1- 96) กำ�หนดมาตรฐานการศึกษา ขั้น
พั ฒนาการดำ � เนิ น งานศู น ย์ พั ฒนาเด็ ก เล็ ก ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และแบบกรอกผลการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษา จำ�นวน 23 มาตรฐาน
94 ตัวบ่งชี้ เพื่อเป็นมาตรฐานในการดำ�เนินงาน
ทั้งนี้เนื่องมาจากความคาดหวังการเปลี่ยนแปลง
ที่เหมาะสมสำ�หรับการดำ�เนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีระบบ
มาตรฐานการศึกษาตามหลักวิชาการ และติดตาม
ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
3. การวิเคราะห์แนวทางการดำ�เนินงาน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นจังหวัดอุดรธานี
แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ ก สั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
อุดรธานี ประเมินความเหมาะสมและความเป็น
ไปได้ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์โดยใช้คา่ เฉลีย่ และส่วนเบีย่ ง
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เบนมาตรฐาน แปลความหมายของค่าเฉลี่ยตาม
เกณฑ์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ผลการวิเคราะห์ดงั
กล่าวแสดงถึงความสอดคล้องกับ ดวงใจ เกือ้ หนุน
(2558: 20- 31) ได้ศกึ ษาเรือ่ งแนวทางการดำ�เนิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำ�บล จังหวัด
ชัยภูมิด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด้านบุคลากร ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย ด้านวิชาการ และกิจกรรม
หลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก
ทุกภาคส่วน และด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย มีความถูกต้องเชิงวิชาการและสามารถ
นำ � ลงไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นการจั ด การศึ ก ษาศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำ�หนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สรุปได้ว่าจากผล
การวิจัยการดำ�เนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ สามารถนำ�ไป
พัฒนาแนวทางการดำ�เนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการดำ�เนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
อุดรธานี ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ไปใช้
1.1 การกำ � หนดแนวทางส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนการดำ�เนินงานด้านกิจกรรหลักสูตรของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้คุณภาพ ควรมีมาตรฐาน
การรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 การศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้ อ งการจำ � เป็ น ของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ต้ อ ง
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สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความเหมาะสม
ของแต่ละพื้นที่
1.3 การมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก
ชุ ม ชน ควรกำ � หนดบทบาทหน้ า และมี ร ะเบี ย บ
รองรับการดำ�เนินงานอย่างชัดเจน
1.4 การดำ�เนินงานสรรหาและคัดเลือก
บุคคลเข้าสู่ตำ�แหน่งข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เห็น
ควรพิจารณายกเลิกวิธกี ารคัดเลือกกรณีเหตุพเิ ศษ
ไม่ต้องสอบแข่งขัน ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้ดำ�เนิน
การเปิดสอบจากหน่วยงานส่วนกลางอย่างเสมอ
ภาค
1.5 การจัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึ ก ษาของศู น ย์ พั ฒนาเด็ ก เล็ ก ควรดำ � เนิ น การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ โดยคำ�นึงถึงการมีสว่ น
ร่วมแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายจากผู้ทรง
คุณวุฒิด้านปฐมวัย
1.6 การส่งเสริมจัดกิจกรรมเพื่อแสวงหา
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและพิทักษ์

เอกสารอ้างอิง

173

Volume 11 Number 3 July-September 2017

สิทธิของเด็กควรดำ�เนินการอย่างจริงจังและต่อ
เนื่อง
2. ข้ อ เสนอแนะสำ � หรั บ การวิ จั ย ครั้ ง
ต่อไป
การดำ�เนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็ก มีขอ้ เสนอ
แนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
2.1 ควรทำ�การศึกษาด้านเจตคติ แรง
จูงใจ และของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการดำ�เนินงาน
จัดการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
2.2 ควรทำ�การศึกษาแนวทางการกระ
จายอำ�นาจการดำ�เนินงานของศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็กสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะสภาพ
การดำ�เนินงานที่พึงประสงค์โดยแท้จริงอาจจะไม่
ได้มาจากการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง
ครอบครัว ชุมชนหรือสังคมทุกภาคส่วนอย่างที่
เราทุกคนเข้าใจกันอยู่ในปัจจุบัน ก็สามารถอาจ
เป็นไปได้
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