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บทคัดยอ 

      การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 2) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำแนกตาม

สถานภาพสวนบคุคล ขนาดและหนวยงานตนสงักัด และ 3) ศกึษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย หัวหนาศูนยและผูดูแลเด็ก จำนวน 

214 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย และประธานคณะกรรมการบริหารศูนยฯ จำนวน 14 คน ไดมา

โดยการเลือกแบบเจาะจง  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่ผูวิจัย

สรางข้ึน สถติทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลู ไดแก รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที

และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว สำหรับขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณใชการวิเคราะห
เน้ือหา 

 ผลการวิจัย พบวา 1) ระดับผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) หัวหนาศูนยและผูดูแล
เด็กท่ีมีระดับการศึกษา ประสบการณการทำงาน ตำแหนงหนาท่ีที่ตางกันและปฏิบัติงานในศูนยฯ ที่

มีขนาดตางกัน เห็นวาผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยฯ ไมแตกตางกัน สำหรับหนวยงาน

ตนสังกัดของศูนยฯ ที่ตางกันมีผลการดำเนินงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ 3) คณะกรรมการบริหารศูนยฯ ควรตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองใหมากย่ิงข้ึน ผูนำ

ชุมชน ผูปกครองและหนวยงานภายนอกควรมีสวนรวม ในกิจกรรมของศูนยฯ อยางตอเน่ือง ศูนยฯ 
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ควรปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน สรางสัมพันธภาพท่ีดีกับชุมชน และสราง
เครือขายความรวมมือระหวางศูนยฯ เพ่ือพัฒนาการดำเนินงานของศูนยฯ ใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน   
  
คำสำคัญ:  มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
 

ABSTRACT 

 This research aimed to: 1) study level of implementation results according to 
standard of child development centers  2) compare the implementation results according 
to  personal factors, size of the centers and organization units; and 3) collect guidelines for 
developing the implementation of child development centers. The research samples 
consisted of 228 subjects, including heads of the centers and child care givers derived by 
simple random sampling, as well as 14 heads of the center’s committees derived by 
purposive sampling. The research instrument was the questionnaire and the interview form 
constructed by the researcher. The statistics used for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation, t-test, and one-way analysis of variance. Content analysis was 
used to analyze data from the interview.  
 The results revealed as follows: 1) The level of implementation results were at high 
level both in overall and specific  aspects. 2) There were no differences of opinions on the 
implementation results among heads of the center and child care givers who differed in 
education level, working experience and position. Moreover, there were no differences 
implementation in the center with different size both in overall and specific aspects; while 
those different organization units had different implementation, both in overall and specific 
aspects, with statistical significance at .05 level. 3) The child development center 
administrative committee should aware of their role and duties more. They should give a 
chance to community leaders, guardians and external organizations to participating in the 
activities of the centers.  The curriculum should be accordance with the community context. 
The center should have good relationship with communities and build network between 
centers in order to develop mutual of the child development center.  
 
Keywords: standard of child development center, child development center, local  
    administrative organization 
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บทนำ 
 การจัดการศึกษาปฐมวัย กลาวไดวาเปนความจำเปนพ้ืนฐานท่ีสำคัญตอการพัฒนา
ประชากรของประเทศในอนาคต ดังน้ันรัฐจึงใหความสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยต้ังแตแรกเกิด
จนถึงอายุ 5 ป  เน่ืองจากเปนชวงอายุที่เด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนา
ทางดานสมองซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของนักการศึกษาและนักจิตวิทยาหลายทาน อาทิ พลาโต 
(Plato, ม.ป.ป. อางถึงใน เยาวพา เดชะคุปต, 2542: 15)  มีความเห็นวาการจัดการศึกษาเปน 
การเตรียมคนเพ่ือรักษาประเทศชาติ รัฐควรเตรียมเด็กต้ังแตทารกเพ่ือใหพรอมท่ีจะสนอง 
ความตองการของประเทศ  และซิกมนัต  ฟรอย (Freud, 1866-1939 อางถึงใน เพียงจติ  ดานประดิษฐ, 
2549: 24-25)  กลาววา “ประสบการณที่ไดรับในชวงวัยเร่ิมตนของชีวิตมนุษย คือ ระยะ 5 ขวบปแรก
จะมีอิทธิพลตอชีวิตของบุคคลนั้นจนชั่วชีวิต” ปจจุบันสภาพสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนคานิยมในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะ 
การประกอบอาชีพของพอแมและผูปกครองท่ีตองออกไปทำงานนอกบานมากข้ึน จึงมีเวลา 
เล้ียงดูบุตรไดนอยลง ทำใหบรรดาพอแมและผูปกครองสวนใหญจำเปนตองสงบุตรหลานของตนเอง
ไปขอรับบริการจากสถานรับเล้ียงเด็กหรือโรงเรียนอนุบาล ในรูปแบบของการเตรียมความพรอมและ
การสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ ตามหลักปรัชญาการศึกษาปฐมวัยท่ีกำหนดไววา “การศึกษา
ปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กต้ังแตแรกเกิดถึง 5 ป บนพ้ืนฐานของการอบรมเล้ียงดูท่ีสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูที่ตอบสนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพดวยความรัก 
ความเอ้ืออาทรและความเขาใจของทุกคนภายใตบริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูเพ่ือสราง
รากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณเกิดคุณคาตอตนเองและสังคม”  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 3) 
 ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2545 มาตรา 18 ไดบัญญัติไววา การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหจัดใน
สถานศึกษาท่ีเปนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็ก
กอนเกณฑของสถาบันศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือระยะเร่ิมแรกของเด็กพิการและเด็กซึ่งมี 
ความตองการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีชื่อเรียกเปนอยางอื่น และในมาตราท่ี 41 
บัญญัติวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิในการจัดการศึกษาในระดับหน่ึงระดับใด หรือทุกระดับ
ตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการในทองถิ่น ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎกระทรวง  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 6-13) และเม่ือไดมีการตราพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (สำนักงานเลขาธิการสภา 
การศึกษา, 2548: 1) ซึ่งในมาตรา 16 บัญญัติวา ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหาร 
สวนตำบลมีอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชน 
ในทองถิ่นของตนเอง อาทิ การจัดการศึกษา สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ  
มีอำนาจหนาท่ีในการจัดการศึกษาไดทุกระดับและประเภทตามความพรอม ความเหมาะสม  
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และความตองการของทองถ่ิน ตลอดจนสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยเปนผูจัดและมี

สวนรวมในการจัดการศึกษาในการพัฒนาชุมชนทุกระดับ กลาวคือ 1) พัฒนาเด็กต้ังแตในครรภ 

โดยการสงเสริมสุขภาพอนามัยของผูหญิงวัยเจริญพันธุใหพรอมที่จะทำใหลูกในครรภมีการพัฒนา

ของสมองอยางเต็มที่ 2) การคลอดและการเล้ียงดูเด็กใน 3 ขวบแรกท่ีสำคัญตอพัฒนาการของเด็ก  

3) การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กตองมีคุณภาพสามารถพัฒนาความพรอมใหแกเด็กเล็กท้ังดาน

รางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาอยางเหมาะสมตามวัย และจัดอาหารที่ถูกตอง 

ตามหลักโภชนาการใหเด็กเพ่ือใหสมองพัฒนาไดเต็มท่ี และ 4) การศึกษาปฐมวัย ตองพัฒนาเด็ก 

วัย 4 – 6 ขวบ ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญาและคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค  

(ธีระ รุญเจริญ และคณะ, 2554: 29-39) 

 เ น่ืองจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหนา ท่ีรับผิดชอบ 
ดานการพัฒนาเด็กตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังท่ีกลาวมาขางตน ดังน้ันจึงมีการรับถายโอน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกแหงที่อยูในการดูแลของภาครัฐตาง ๆ ใหเขามาอยูในความดูแลขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน โดยไดรับการสนับสนุนและสงเสริมในดานตาง ๆ อาทิ การบริหารจัดการ 

งบประมาณ การพัฒนาบุคลากร และการสนับสนุนทรัพยากร จะเห็นวาในการดำเนินการจัดต้ังศูนย

พัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันไดอาศัยอำนาจตามกฎหมายในการจัดการศึกษา

ทองถิ่นท่ีสามารถรับถายโอนจากสถานศึกษาที่มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตในปจจุบันองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินหลายแหงท่ีมีความพรอมไดกอตั้งสถานศึกษาของตนเอง โดยยึดหลักการจัดการศึกษา

ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมาตรฐาน 
ดังกลาวมีแนวคิดพ้ืนฐานสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาทองถ่ิน มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

และมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2548: 15-24)  
สวนในดานการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กน้ัน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 

ไดกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานของศูนยฯ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพ 

และเหมาะสม  ประกอบดวยการดำเนินงาน 6 ดาน ไดแก 1) ดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย  
การบริหารงานตามโครงสราง การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารจัดการ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) ดานบุคลากร ประกอบดวย การกำหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากร  

การพัฒนาบุคลากรและการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 3) ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัย ประกอบดวย การจัดสถานที่ ทำเลท่ีตั้ง การติดตั้งอุปกรณและมาตรการการรักษา

ความปลอดภัย 4) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ประกอบดวย การอบรมเลี้ยงดูและจัด 
การศึกษาสำหรับเด็กอายุ 2-3 ป การจัดทำหลักสูตร การจัดประสบการณกิจกรรมประจำวัน 

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5) ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ประกอบดวย 
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การรวมกิจกรรมสรางความสัมพันธกับชุมชน การใหบริการชุมชน และการประสานความรวมมือ 

กับชุมชนและหนวยงานภายนอก และ 6) ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบดวย 

การมีสวนรวมในการวางแผนงานและใหความรวมมือดำเนินงานเครือขาย และรายงานผล 

การดำเนินงาน (สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน, 2553: 2) 

 จากการศึกษาขอคนพบในงานวิจัยของลือชัย บุญคุม (2546: 83-84) ซึ่งไดทำการวิจัยเร่ือง 

การจัดการศึกษาปฐมวัยขององคการบริหารสวนตำบลในเขตจังหวัดนครปฐม พบวาพ่ีเล้ียง หรือ 

ครูผูสอนขาดความรู ความเขาใจเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัย ทั้งดานหลักสูตร การจัดกิจกรรม  

การวัดและการประเมินพัฒนาการของเด็ก ไมมีอาคารสถานท่ีเปนของตนเองเน่ืองจากขาดงบประมาณ 

ส่ือ อุปกรณ เคร่ืองเลนสนามสำหรับเด็กมีไมเพียงพอ ขาดการประชาสัมพันธเพ่ือส่ือสารกับผูปกครอง 

ที่จะดูแลใหความชวยเหลือและสงเสริมพัฒนาการของเด็ก และขอคนพบจากผลงานวิจัยของสัมฤทธ์ิ  

เนตรประไพ (2548: 81-83) ที่วิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล  

ในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครปฐม พบวา คณะผูบริหารองคการบริหารสวน

ตำบลท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตกตางกัน 

รวมท้ังขอคนพบจากผลงานวิจัยของธนวรรณ ทองออน (2549: 84-85) ที่วิจัยเร่ืองความคิดเห็นของ 

ผูปกครองนักเรียนตอการบริการดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

พบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครปฐมและศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีไมไดสังกัดเทศบาล

นครปฐม มีการดำเนินงานแตกตางกันในดานการจัดสภาพแวดลอม ขอคนพบจากงานวิจัยท่ีกลาว

มาขางตนน้ันเก่ียวของกับการดำเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนครปฐมซึ่งพบวายังมี

ปญหาและอุปสรรคหลายประการ อาทิ ผูบริหาร ครูผูสอนและคณะกรรมการศูนยฯ มีความรู 

ความเขาใจในดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมท้ังการวัดและประเมินผลคอนขางนอย 
อีกท้ังอาคารสถานท่ี งบประมาณ สื่อ อุปกรณ และเคร่ืองเลนสนามสำหรับเด็กยังมีไมเพียงพอ 

เปนตน ดังน้ันหากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครปฐม ไดมี 
การดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยฯ 6 ดาน ตามท่ีกลาวมาขางตนจะทำใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สามารถทำหนาท่ีใหบริการและจัดการศึกษาปฐมวัยในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับ
และพึงพอใจแกผูที่มีสวนเก่ียวของทุกฝาย 

 จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาตามท่ีกลาวมาขางตนน้ัน ผูวิจัยในฐานะท่ี

รับผิดชอบในการจัดการศึกษาปฐมวัยและปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร

สวนตำบลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับผลการดำเนินงาน 

ตามมาตรฐานศนูยพัฒนาเด็กเล็ก สงักัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ จงัหวัดนครปฐม เน่ืองจากยงัไมมี
การศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ืองน้ีมากอนจึงคาดหวังวาขอคนพบท่ีไดจากการทำวิจัยคร้ังน้ีจะมีประโยชน

ในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนไปตามมาตรฐานที่
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กำหนด เปนการเตรียมความพรอมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในปงบประมาณ 2557 และเพ่ือใหหนวยงานท่ีสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะเทศบาลและองคการบริหารสวนตำบลในจังหวัดนครปฐมไดมีแนวทาง 

ในการพัฒนากลยุทธการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

 

วัตถุประสงค  
 1.  เพ่ือศึกษาระดับผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครปฐม 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคลของผูที่ปฏิบัติงาน ขนาดของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและหนวยงานตนสังกัด   

 3.  เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน จังหวัดนครปฐม 

 

สมมติฐานการวิจัย 
             1. หัวหนาศูนยและผูดูแลเด็กท่ีมีสถานภาพสวนบุคคลตางกัน มีความคิดเห็นตอผล 

การดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครปฐม 

แตกตางกัน 

 2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครปฐม ที่มีขนาดตางกัน 

มีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตกตางกัน 

 3.  หนวยงานตนสังกัดของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีตางกันมีผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน
ศูนยฯ แตกตางกัน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังน้ี 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ไดแก หัวหนาศูนยและผูดูแลเด็กท่ีปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครปฐม จำนวนท้ังหมด 482 คน   

  กลุมตัวอยางมี 2 กลุม ไดแก กลุมที่ตอบแบบสอบถาม คือ หัวหนาศูนยและผูดูแลเด็ก 

จำนวน 214 คน ไดมาโดยการสุมอยางงายกระจายไปตาม 7 อำเภอของจังหวัดนครปฐม และกลุมที่

ตอบแบบสัมภาษณ คือ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อำเภอละ 2 คน รวม 

จำนวน 14 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
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 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี มี 2 ชุด คือ แบบสอบถาม

และแบบสัมภาษณ มีรายละเอียดดังน้ี 

  ชุดท่ี 1 แบบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

              ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลดานเพศ ตำแหนงหนาท่ี ระดับ

การศึกษา และประสบการณในการทำงาน ขนาดของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และหนวยงานตนสังกัด 

มีลักษณะเปนแบบสำรวจรายการ (checklist) จำนวน 6 ขอ 

     ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครปฐม มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  

5 ระดับ (Likert’s rating scale) จำนวน 83 ขอ ประกอบดวยขอคำถามจำแนกตามตัวแปรผล 

การดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 6 ดาน ไดแก 1) ดานการบริหารจดัการ จำนวน 13 ขอ  

2) ดานบุคลากร จำนวน 22 ขอ 3) ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอม และความปลอดภัย จำนวน  

20 ขอ 4) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร จำนวน 12 ขอ 5) ดานการมีสวนรวมและ 

การสนับสนุนจากทุกภาคสวน จำนวน 12 ขอ และ 6) ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

จำนวน 4 ขอ ซึ่งแบบสอบถามชุดน้ีไดผานการตรวจสอบคุณภาพดานความตรงเชิงเน้ือหา (content 

validity) จากผูเช่ียวชาญ จำนวน 3 คน ไดคา IOC ตั้งแต 0.67 - 1.00 ทั้ง 83 ขอ และการตรวจสอบ

คุณภาพดานความเท่ียง (reliability) โดยการนำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับหัวหนาศูนย

และผูดูแลเด็กท่ีไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน ไดคาความเท่ียงของแบบสอบถามทั้งฉบับ  

เทากับ 0.83       

   ชุดท่ี 2  แบบสมัภาษณก่ึงโครงสราง จำนวน 1 ฉบบั มปีระเด็นการสัมภาษณ เก่ียวกับแนวทาง 

การพัฒนาการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครปฐม 

จำนวน 6 ขอ โดยกำหนดประเด็นจากผลการวิเคราะหระดับผลการดำเนินงานในแบบสอบถามท่ีมี 
คาเฉล่ียต่ำสุดของมาตรฐาน 6 ดาน ซึ่งผานการตรวจสอบคุณภาพดานความตรงเชิงเน้ือหาจาก

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง

ไดแบบสอบถามกลับคืนมา จำนวน 214 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 และไดดำเนินการสัมภาษณ

ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยฯ จำนวน 14 คน โดยใชแบบสัมภาษณทีผู่วิจยัสรางข้ึน ดำเนินการ
ระหวาง วันท่ี 1 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2556  

 4.  การวิเคราะหขอมูล 

  ดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณครบถวน แลวนำไปวิเคราะหขอมูล

โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ดวยคาสถิติดังน้ี 
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  1) การวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามใชการหาคาความถ่ีและรอยละ  

  2) การวิเคราะหระดับผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใชการหา 

คาเฉล่ีย ( x̄ ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกำหนดเกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย

ตามแนวคิดของเบสท (Best, 1986: 114) 

  3) การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ใชสถิติดังน้ี 

       3.1) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรดานตำแหนงหนาท่ีและหนวยงาน

ตนสังกัดของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใชการทดสอบที (t-test independent)   

    3.2) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรดานระดับการศึกษา ประสบการณ

ทำงาน และขนาดของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way 

analysis of variance) เมื่อพบความแตกตางจึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของ

เชฟเฟ (Scheffé) 

  4)  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis)  

 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีไดขอคนพบท่ีสามารถสรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังน้ี   

             1.  ระดับผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน จังหวัดนครปฐม พบวา ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน 

รายดาน พบวา ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรอยูในลำดับสูงสุด รองลงมา คือ ดานบุคลากร 

ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและ 

ความปลอดภัย ดานการบริหารจัดการและดานการสรางเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามลำดับ 

ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลำดับผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน 

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครปฐม 

                                  (n = 214) 
 

 

 

     ( x )  
 

   S.D. 
 

 
 

 

1 .  3.90 0.59  5 
2.   4.05 0.59  2 
3.    

 
3.96 0.62  4 

4.   4.32 0.58  1 
5.   3.99 0.78  3 
6.   3.88 0.80  6 
                                         4.02 0.58   

 2.  การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครปฐม พบวา หัวหนาศูนยและผูดูแลเด็กท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน  

มคีวามคดิเห็นเก่ียวกับผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศนูยฯ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน

และท่ีมีประสบการณทำงานตางกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณา 

เปนรายดาน พบวา ประสบการณการทำงานท่ีต่ำกวา 5 ป กับ 10 ปขึ้นไป แตกตางกันอยางมี 
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานการบริหารจัดการ และเม่ือจำแนกตามตำแหนงหนาท่ี พบวา 

หัวหนาศูนยและผูดูแลเด็กมีความคิดเห็นโดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในดานบุคลากร ดานอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอม
และความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจาก

ทุกภาคสวน นอกจากน้ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีขนาดตางกัน มีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยฯ 

โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน สวนหนวยงานตนสังกัดท่ีตางกัน มีผลการดำเนินงาน 
ตามมาตรฐานศูนยฯ โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

กลาวโดยสรุป ขอคนพบจากการวิจัยครั้งนี้ไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยในดานระดับการศึกษา 
ประสบการณการทำงาน ตำแหนงหนาท่ี และขนาดของศูนยฯ ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกร 

  ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครปฐม 

 

 3.  แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จังหวัดนครปฐม สรุปไดดังน้ี 
   3.1 ดานการบริหารจัดการ พบวา ศูนยฯ ควรขอความรวมมือจากผูบริหาร ผูปกครอง
เพ่ือหารายไดเพ่ิมเติมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน โครงการทอดผาปาการศึกษา การจัดการแสดง

ของนักเรียน เก็บเงินคาบำรุงการศึกษา และขอรับการสนับสนุนเพ่ิมเติมจากหนวยงานตนสังกัดและ

หนวยงานนอกท้ังองคกรภาครัฐและเอกชน สวนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินควรจัดให

มีการประชุมชี้แจงบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือใหมี 

ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางชัดเจน  
  3.2 ดานบุคลากร พบวา ศูนยฯ ควรขอความอนุเคราะหจากหนวยงานภายนอกและ

บุคคลในชุมชนใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ของศูนย อาทิ การเชิญผูมีความรู

ของทองถิ่นมาเปนวิทยากร การศึกษาดูงานจากหนวยงานท่ีประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษา

 
 

 

 

 
 

  
1.     
   1.1   -   
   1.2   -   
         -    (  5   10  )  -  
   1.3   (  / )    
         -    -  
         -      -  
         -    -  
         -    -  
         -      
         -      
2.   ( / / ) -   
3.     ( ./ )  -  



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 
Vol.4 No. 2 July-December 2013 170

ปฐมวัย รวมทั้งการขอรับบริจาคทรัพยากรส่ือและอุปกรณตาง ๆ เพ่ือนำมาใชประโยชนในการจัดการ

ศึกษาของศูนยฯ ควรมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กระดับตาง ๆ เพ่ือ

แลกเปล่ียนประสบการณและส่ือ อุปกรณ รวมท้ังทรัพยากรท่ีจำเปนท่ีจะนำมาใชประโยชนรวมกัน

และศูนยฯ ควรเปดโอกาสใหผูนำชุมชน ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของศูนยฯ  

  3.3  ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย พบวา ศูนยฯ ควรจัดทำ

โครงการสงบุคลากรเขารวมฝกอบรมตามหนวยงานตาง ๆ ที่มีความชำนาญเพ่ือใหความรูและ

แนะนำเก่ียวกับการดูแลความปลอดภัย รวมท้ังควรจัดซื้ออุปกรณดับเพลิงและติดต้ังอุปกรณ 

ตัดไฟฟากรณีฉุกเฉิน พรอมทั้งมีแผนกำหนดการตรวจสอบอุปกรณเหลาน้ันใหอยูในสภาพท่ีใชงานได

และควรจัดทำโครงการสงเสริมสุขภาพโดยเชิญแพทยหรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขมาแนะนำและ 

ใหความรูเก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน รวมท้ังการระวังปองกันโรคตาง ๆ ที่มีการระบาด 

ในศูนยฯ ตลอดจนควรจัดทำปายประกาศเวลาเปด-ปดประตูทางเขาออกของศูนยฯ เพ่ือปองกัน

ความปลอดภัย 

  3.4 ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร พบวา ศูนยฯ ควรจัดทำหลักสูตร 

สถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของทองถ่ินท่ีสามารถนำไปใชไดจริง จัดกิจกรรมใหเด็กไดรับ 

การเสริมสรางประสบการณการดำเนินชีวิต จัดทำแบบประเมินน้ำหนัก-สวนสูง จัดทำแบบติดตาม

ภาวะโภชนาการของผูเรียน รวมทั้งจัดอาหารกลางวันใหครบ 5 หมู และสงเสริมใหเด็กด่ืมนมรสจืด

แทนรสหวาน 

  3.5  ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน พบวา ศูนยฯ ควรจัดโครงการ

เย่ียมบานนักเรียน โครงการปฐมนเิทศผูปกครองเพ่ือใหคำแนะนำปรึกษาเปนรายกรณี สรางสัมพนัธภาพ 

ที่ดีกับชุมชนโดยมีการรวมกิจกรรมกับชุมชน และบริการชุมชนดานตาง ๆ อาทิ ใหยืมอุปกรณ 

เคร่ืองใชและสถานท่ีในการทำกิจกรรมเพ่ือประสานความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน  
จัดบรรยากาศและภูมิทัศนใหรมร่ืน สะอาดและสวยงาม ตลอดจนควรจัดใหมีแหลงเรียนรูใหเหมาะสม 

  3.6  ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบวา คณะกรรมการเครือขาย

ศูนยฯ ควรจัดประชุมเพ่ือเสนอผลการดำเนินงานของเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัยตอผูบริหาร
ทองถ่ิน รวมท้ังมีการสรางเครือขายกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายในอำเภอเพ่ือรวมกันพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และควรมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาและเผยแพรผลงาน 

ทางวิชาการของสมาชิกเครือขาย  
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเร่ือง ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครปฐม  มีประเด็นท่ีสามารถนำมาอภิปราย ไดดังน้ี 
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 1.  จากผลการท่ีวิจัยพบวา ระดับผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครปฐม ในดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรมีคาเฉล่ีย 

อยูในลำดับสูงสุดน้ัน เน่ืองจากหัวหนาศูนยและผูดูแลเด็กสวนใหญมีความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม

วันสำคัญและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสม การจัดน้ำดื่มที่สะอาดเพียงพอ 

และการจัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี และกีฬาเพ่ือพัฒนาดานอารมณและจิตใจใหกับผูเรียน

ทุกวัน ที่เปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกแหงเปนสถานศึกษาท่ีจำเปนตอง 

ดำเนินการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ในการบูรณาการจัดทำหลักสูตร 

สถานศึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดประสบการณการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย โดยปรับให

สอดคลองกับวัฒนธรรม และภูมิปญญาของทองถิ่น ตามองคประกอบของงานดานวิชาการและ

กิจกรรมตามหลักสูตร 9 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานการจัดประสบการณและกิจกรรมประจำวัน 

ดานส่ือและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ดานการวัดและประเมินผล ดานการนิเทศการศึกษา  

ดานการวิจัยในช้ันเรียน ดานโภชนาการ ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และดานการประเมินคุณภาพ

ภายใน ซึ่งการดำเนินงานดังกลาวไดรับการติดตามตรวจสอบจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ในดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การติดตามภาวะโภชนาการและอาหารสำหรับเด็กอยางตอเน่ือง 

ดังน้ันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครปฐม จึงมีศักยภาพ 

ในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนยฯ ขอคนพบจากการวิจัยคร้ังน้ีจึงสอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของรัชฎาภรณ กลับรอด (2551: 83-84) ที่ไดทำการวิจัยเร่ือง การศึกษาการดำเนินการ

บริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร พบวา 1) ผูที่มีสวนเก่ียวของ 

ทั้ง 3 ฝาย คือผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และกรรมการสถานศึกษา มีความเห็นเก่ียวกับ 

การดำเนินการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก และยัง

สอดคลองกับผลงานวิจัยของนภัสสร โคตรสวาง (2552: 3) ที่ไดทำการวิจัย เร่ือง การดำเนินงาน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทัศนะของบุคลากรเขตอำเภอสมเด็จ

จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรมีการดำเนินงานอยูในระดับมาก และ

สอดคลองกับผลงานวิจัยของวิรัตน ทองวิจิตร (2553: 75-77) ที่ไดทำการวิจัยเร่ืองการดำเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามความตองการของชุมชน ศึกษากรณี 

เฉพาะเทศบาลตำบลเทพราช พบวา ดานอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย ดานบุคลากร

และการบริหารจัดการ ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุน

จากชุมชน ในภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก   

  สำหรับการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยฯ ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ผลการวิจัยพบวามีคาเฉล่ียอยูในอันดับสุดทายน้ัน แมวาหัวหนาศูนยและผูดูแลเด็กสวนใหญม ี

ความคิดเห็นวาการมีสวนรวมเปนสมาชิกเครือขายชมรมและองคกรดานวิชาชีพปฐมวัย การจัด
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บุคลากรเขารวมเครือขายพัฒนาเด็กปฐมวัย และการรวมเปนคณะกรรมการดำเนินงานเครือขาย 

การพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กน้ันเปนเร่ืองสำคัญ แตปจจุบันพบวา การดำเนินงานในเร่ืองดังกลาว

ยังอยูในระหวางการขับเคลื่อนโดยหนวยงานตนสังกัด ซึ่งไดริเร่ิมมาแลวต้ังแตป 2551 โดยมี 

การคัดเลือกผูนำเครือขายและคณะกรรมการเครือขายเพ่ือทำหนาท่ีเปนแกนนำในการสงเสริม 

ความเขมแข็งในการปฏิบัติงานของบุคลากร ขอคนพบจากการวิจัยครั้งนี้จึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของแฟนตัสโซ (Fantuzz, 2005: 2095 - C) ที่ไดทำการวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของผูปกครอง 

ในการศึกษาระดับปฐมวัย พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  

มี 3 ลักษณะ คือ การมีสวนรวมในกิจกรรมที่บาน การมีสวนรวมในกิจกรรมที่โรงเรียนและการเขารวม

ประชุมของโรงเรียน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของเพ็ญปภา ศรีผดุง (2554: 40) ที่ไดทำการวิจัย 

เรื่อง สภาพการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตำบล ในเขตอำเภอนางรอง 

จังหวัดบุรีรัมย พบวา ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

ดังนั้นจึงกลาวไดวาในการจัดการศึกษาปฐมวัยน้ัน การสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เปนเร่ืองที่ทุกฝายตองตระหนักและใหความสำคัญ ดังน้ันกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงได

พยายามผลักดันใหมีการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับ

ภาคและระดบัประเทศ ใหมัน่คงและเขมแขง็อยางตอเนือ่ง เพ่ือใหการดำเนินงานของศนูยพัฒนาเดก็เล็ก 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนไปในทิศทางเดียวกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 2.   จากผลการวิจัยท่ีพบวา การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครปฐม เม่ือจำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล

ดานระดับการศึกษา ตำแหนงหนาท่ี ประสบการณการทำงาน ขนาดของศูนยฯ และหนวยงาน

ตนสังกัด มีขอคนพบท่ีสามารถนำมาอภิปรายได กลาวคือ  

  2.1  หัวหนาศูนยและผูดูแลเด็กท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับผล 
การดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครปฐม 

โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมติฐานการวิจัย เน่ืองจากจำนวนผูที่มี

การศึกษาระดับปริญญาตรีมีมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ำกวาและสูงกวาปริญญาตรีจึงทำใหขอมูล 
ที่ไดมาจากกลุมตัวอยางท่ีมีจำนวนมากท่ีมีความคิดเห็นคลอยตามกัน แตในงานวิจัยนี้ยังพบอีกวา

หัวหนาศูนยและผูดูแลเด็กท่ีมีประสบการณทำงานตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการดำเนินงาน 

ตามมาตรฐานศูนยฯ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไวเชนกัน  
แสดงใหเห็นวาหัวหนาศูนยและผูดูแลเด็กตางก็ตระหนักและเห็นความสำคัญในการดำเนินงาน 

ตามมาตรฐานศูนยฯ ซ่ึงเปนนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  
(พ.ศ. 2545-2559) แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารจัดการ หัวหนาศูนย 

และครูผูดูแลเด็กท่ีมีประสบการณการทำงานต่ำกวา 5 กับ 10 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นเก่ียวกับ 
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ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยฯ แตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมติฐานการวิจัย แสดงใหเห็นวา

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนระยะเวลานานยอมมีทักษะและประสบการณในดาน

การบริหารจัดการมากกวากลุมที่มีอายุการปฏิบัติงานท่ีนอยกวา และสวนสถานภาพดานตำแหนง
หนาท่ีนั้น หัวหนาศูนยและผูดูแลเด็กมีความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงานตามมาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคลากร ดานอาคารสถานท่ี ดานส่ิงแวดลอมและ 

ความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุน

จากทุกภาคสวนแตกตางกัน จึงเปนไปตามสมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะหนาท่ี 

ของแตละตำแหนงมีบทบาทความรับผิดชอบที่ตางกัน โดยเฉพาะหัวหนาศูนยปฏิบัติหนาท่ี 

ในการบริหารงาน สวนครูผูดูแลเด็กปฏิบัติหนาท่ีในสวนของผูปฏิบัติงานจึงทำใหมีความคิดเห็น 

ที่แตกตางกัน ขอคนพบน้ีจึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของนันทิชา ชูเชื้อ (2556: บทคัดยอ)  

ที่ไดทำการวิจัยเร่ืองการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย  

อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพ้ืนฐาน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีพบวา ความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ของคณะกรรมการบริหาร 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตกตางกับครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยและเจาหนาท่ีกองการศึกษา 

  2.2  หัวหนาศูนยและผูดูแลเด็กท่ีปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีขนาดตางกัน  

มคีวามคดิเห็นเก่ียวกับผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศนูยฯ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

ซึง่ไมเปนไปตามสมติฐานการวิจยั ผลการวิจยัดังกลาวแสดงใหเห็นวา ศนูยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมขีนาดใหญ 

ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตางก็ใหความสำคัญตอการจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการจัด 

การศึกษาปฐมวัยของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินท่ีไดกำหนดแนวนโยบายการจัดการศึกษา

ระยะยาวไวครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ    
  2.3  หัวหนาศูนยและผูดูแลเด็กท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานตนสังกัดตางกัน มีความคิดเห็น

เก่ียวกับผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยฯ โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีอยูในสังกัดเทศบาล 

สวนใหญมีผลการดำเนินงานดีกวาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตำบล เน่ืองจาก

เทศบาลมีความพรอมดานงบประมาณและดานบุคลากรสนับสนุนการดำเนินงานของศูนยฯ ได
มากกวาองคการบริหารสวนตำบล และเน่ืองจากองคการบริหารสวนตำบลหลายแหงมีศักยภาพ 

ในการดูแลงานดานการศึกษาคอนขางนอย ซึ่งอาจมาจากสาเหตุหลายประการ อาทิ มีขนาดเล็ก 

รายไดนอย จึงทำใหงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีไมเพียงพอ

เทาท่ีควร นอกจากนี้ศูนยฯ หลายแหงยังขาดนักวิชาการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัยและหนวยงาน 

ที่รับผิดชอบดูแลงานดานการศึกษาโดยตรง จึงเปนหนาท่ีของนักพัฒนาชุมชน หรือสวนงานอ่ืน ๆ  
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ที่ไดรับมอบหมายใหมากำกับดูแลการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขอคนพบจากงานวิจัยน้ี 

จึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของสิริลักษมณ ทองลิ่ม (2553: 116) ที่ไดทำการวิจัยเร่ืองแนวทาง 

การพัฒนาบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตำบลในเขตอำเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุรี พบวา องคการบริหารสวนตำบลมีปญหาในเร่ืองการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา

บุคลากร เน่ืองจากเปนองคกรขนาดเล็ก ซึ่งรายไดในการพัฒนาตองกระจายตามภารกิจหนาท่ี 

ที่สำคัญ ทั้งดานคุณภาพชีวิต การสงเสริมอาชีพ การรักษาความปลอดภัย การสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ รวมถึงดานการสงเสริมการศึกษาใหแกประชาชน เปนตน     

 3. จากผลการวิจัยเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครปฐม ไดขอคนพบท่ีสามารถนำมาอภิปราย กลาวคือ  

ในการคัดเลือกและแตงต้ังคณะกรรมการบริหารศูนยฯ ที่มาจากตำแหนงหนาท่ีนั้น ควรคำนึงถึง

บุคคลท่ีมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีและมีศักยภาพในการพัฒนาศูนยฯ เพ่ือเปนการเปดโอกาส

ใหผูนำชุมชน ผูบริหารทองถ่ิน ผูปกครอง หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมในกิจกรรม 

การเรียนการสอนและสนับสนุนทรัพยากรดานตาง ๆ อาทิ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ซึ่งจะสงผล

ใหการจัดการศึกษาของทองถิ่นมีความเขมแข็งมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ีในการจัดทำแผนงานพัฒนา

บุคลากรของศูนยฯ ในดานความปลอดภัยโดยมีการสงบุคลากรเขารับการอบรมเร่ืองการปองกัน

อุบัติเหตุ อุบัติภัย และการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนอยางตอเน่ือง การมีมาตรการความปลอดภัย 

ของอาคารสถานท่ีในการติดตั้งอุปกรณที่จำเปน ไดแก ถังดับเพลิง และอุปกรณตัดไฟกรณีฉุกเฉิน  

ยังเปนส่ิงที่จำเปนตอการพัฒนาศูนยฯ อีกประการหน่ึง เน่ืองจากเปนหนวยงานท่ีดูแลเด็กเล็ก 

โดยเฉพาะ นอกจากนี้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่นและสามารถนำไปใช 

ไดจริงน้ันมีความสำคัญอยางย่ิงตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ 

ท่ีพึงประสงค ท้ังน้ีบุคลากรในศูนยฯ จำเปนตองสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับชุมชนรวมท้ังเขารวมกิจกรรม 
การสรางเครือขายความรวมมือระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กในระดับตาง ๆ เพ่ือรวมกันพัฒนา 
การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีมาตรฐานและมีคุณภาพไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

  1.1 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กควรคัดเลือกและแตงตัง้คณะกรรมการบริหารศูนยฯ ทีม่ศีกัยภาพ 
ในการปฏิบัติหนาท่ี โดยคัดเลือกจากบุคคลท่ีเหมาะสมมาดำรงตำแหนงตามสัดสวนท่ีมาตรฐาน 

การดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกำหนดไว 

  1.2 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กควรจดักิจกรรมเพ่ือเปดโอกาสใหผูปกครอง ชมุชนและหนวยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชนไดมีสวนรวมในการสนับสนุนการดำเนินงานหรือจัดการศึกษาของศูนยฯ  

ในการสนับสนุนดานทรัพยากร ดานบุคลากร ดานวิชาการ หรือดานงบประมาณ   
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  1.3 สวนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนตนสังกัดควรจัดทำแผนงาน

พัฒนาบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยการจัดฝกอบรมเพ่ือใหความรูดานการปองกันอุบัติเหตุ 

อุบัติภัยและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน อยางนอยปละ 1 คร้ัง และควรจัดใหมีการประเมินผล 

การจัดการเรียนรูตลอดจนติดตามนิเทศการจัดกิจกรรมประจำวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือศึกษา

ปญหาของการใชหลักสูตร เพ่ือนำขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบท

ของทองถ่ินและสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนไดจริง     

  1.4 คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรกำหนดนโยบายดานการบริการชุมชน

เพ่ือใหบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดตระหนักถึงบทบาทสำคัญในดานการใหบริการชุมชน 

ดานวิชาการ ตลอดจนขอมูลขาวสาร การอำนวยความสะดวกดานสถานท่ีและอุปกรณตาง ๆ  

และการสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับชุมชน 

  1.5 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ควรจัดตั้งหนวยงานสำหรับรับผิดชอบติดตามงาน

เครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัยและกำหนดแผนงานใหกลุมเครือขายรายงานผลการดำเนินงาน 

ใหทองถ่ินทราบอยางตอเน่ือง เพ่ือเสนอแนะแนวทางและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของ

เครือขาย และควรมีการประกวดผลงานของเครือขายเพ่ือกระตุนใหเกิดการพัฒนาการจัดการศึกษา

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมากย่ิงข้ึนและสงเสริมใหเกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันในระดับจังหวัด 

ตอไป 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป  

  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกเก่ียวกับผลการดำเนินงานในแตละดานตามมาตรฐาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาตัวบงชี้การดำเนินงานตามมาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของศูนยฯ 

  2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในบริบทที่ตางกัน 

  2.4 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวโนมการสรางเครือขายความรวมมือการจัด 

การศึกษาปฐมวัยในทศวรรษหนาระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงอนาคต  

 
สรุป 
 การวิจัยคร้ังน้ี ไดขอคนพบท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาทิศทางการดำเนินงานของ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครปฐมใหเปนไปตามมาตรฐาน 

ที่กำหนดไว ทำใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กสามารถดำเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในและ 
การเตรียมความพรอมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกไดอยางมั่นใจ ซึ่งหากศูนยฯ สามารถ
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ดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพจะสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ชุมชน

ใหการยอมรับและไววางใจมากย่ิงข้ึน 
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