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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐาน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคลและขนาดของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ 3) เสนอแนวทางการปฏิบตังิาน
ของครูตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูผูดูแลเด็ก จำนวน 
186 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนกระจายตามขนาดของศูนย และผูใหสัมภาษณ 
ไดแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10 คน ไดมาดวยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณสรางโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
เชิงปริมาณ ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว และสรุปขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบวา 
1.  การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยรวมและรายดานอยูในระดับ

มาก โดยมี 3 ลำดับแรก ไดแก ดานบุคลากร ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมาคือ ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  
ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน  

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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2.  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเม่ือจำแนก
ตามอายุและขนาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 
.05 เมื่อจำแนกเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณทำงาน พบวา การปฏิบัติงานของครูไมแตกตางกัน 

3.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรจัดใหครูผูดูแลเด็กเล็ก ไดรับการอบรมและพัฒนาใหมีความรู
ดานปฐมวัยในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเหมาะสมมีการสอนเนนใหเด็กกลาแสดงออก และมี 
ความมั่นใจในตนเองใหมากข้ึน จัดสถานท่ีใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสถานท่ีจอดรถรับ–สงเพียงพอ  
มีการประชุมหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็กเล็ก เพ่ือกำหนดแผน 
ความรวมมือ แลกเปล่ียนความคิดเห็น ในการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 
คำสำคัญ: การปฏิบัติงานมาตรฐาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ABSTRACT 

This research aimed to: 1) study the work performance standard of teacher in early 
childhood development centers: 2) compare the work performance standard of early 
childhood development centers as classified by personal status and school size; and  
3) identify guidelines to improve the work performance standard of early childhood 
development centers. The samples consisted of 186 teachers, derived by proportional 
stratified random sampling distributed by centers and 10 heads of early childhood 
development centers, derived by purposive sampling. The research instruments were  
a questionnaire and an interview form, developed by the researcher. The statistics used 
for quantitative data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way 
analysis of variance; and content analysis for qualitative data. 

The research results revealed that:   
1. The work performance standard of teachers in early childhood development 

centers was at a high level in both overall and specific aspect. The top three aspects were 
personnel management of early childhood development centers and academic affairs and 
curriculum activities, followed by the aspects of building, environment and safety, promotion of 
early childhood development network, and community’s participation and support. 

2. Teachers’ working performance standard as classified by age and center size 
were different with statistical significance at .05. However, when classified by gender, 
educational level and working experience were not statistical differences.  
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3. Early Childhood development centers should provide teachers with training or 
professional development in childhood education. The teaching should focus on the child’s 
assertive behavior and self-confidence. The early childhood development centers should 
allocate sufficient parking lot. The meeting between the head of the centers, teachers and 
assisting teachers should be held regularly to set collaboration plan and exchange ideas 
about the operation of child development centers. 

 
Keywords:  work performance standard, early chi ldhood development center, 
   local administrative organization 

 

บทนำ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พุทธศักราช 2545 ไดกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาไวในมาตรา 6 วาการจัดการศึกษาตองเปนไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งทางรางกายอารมณ จิตใจ และสติปญญา ความรู 
และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
ดังน้ัน การจัดการศึกษาปฐมวัยจึงเปนการจัดการศึกษากอนภาคบังคับที่มีความสำคัญอยางย่ิง  
ในอันท่ีจะชวยสงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาไปในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสมสอดคลองกับ
วัยและพัฒนาการ ทั้งน้ี เน่ืองจากเด็กปฐมวัย ซึ่งหมายถึงเด็กท่ีมีอายุระหวาง 0-6 ขวบ นั้น เปนวัย 
ที่มีพัฒนาการทุกดาน เจริญเติบโตในอัตราที่สูงสุด โดยเฉพาะในระบบประสาทและสมองซึ่ง 
เจริญเติบโตถึงรอยละ 80 ของผูใหญ เปนระยะท่ีเกิดการเรียนรูอยางเต็มที่ เมื่อไดรับการสงเสริม
อยางถูกตอง นักจิตวิทยาและนักการศึกษาท่ัวไปตางเช่ือวาประสบการณที่เด็กปฐมวัยไดรับ 
เปนปจจัยพ้ืนฐานของการพัฒนาการทุกดานตอเนื่องไปจนกระทั่งเติบโตเปนผูใหญ การวางรากฐาน
ใหกับเด็กปฐมวัยจึงเทากับเปนการเตรียมและสรางพลเมืองที่ดีมีคุณภาพใหกับประเทศชาตินั่นเอง 

ปจจุบันสภาพสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วอันเน่ืองมาจากความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการและเทคโนโลยี เปนท่ียอมรับกันวาการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการสรางสรรคความเจริญ
กาวหนาและแกไขปญหาตาง ๆ ในสังคม เน่ืองจากการศึกษาเปนกระบวนการท่ีชวยใหคนไดพัฒนา
ตนเองในดานตาง ๆ ตั้งแตการวางรากฐานพัฒนาการของชีวิต ตั้งแตแรกเกิดรวมถึงการพัฒนา
สมรรถนะ และขีดความสามารถในดานตาง ๆ ที่จะประกอบอาชีพและดำรงชีวิต ไดอยางมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 4) ดังนั้น ในการดำเนินงานและการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จึงมีความแตกตางกันมีความหลากหลายท้ังในดานโครงสราง อาคาร สถานท่ี ดวยเหตุนี้ กรมสงเสริม 
การปกครองทองถ่ินจึงไดจัดทำมาตรฐานการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง
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สวนทองถ่ินข้ึน เพ่ือใหการดำเนินงานเปนระเบียบ มีมาตรฐาน มีคุณภาพตามหลักวิชาการซ่ึงได
กำหนดมาตรฐานการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กไว โดยมีการกำหนดข้ันตอนการกระจาย 
อำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกำหนดการศึกษาปฐมวัยหรือกอนประถมศึกษา  
เปนหนาท่ีซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทำ โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับโอนสถานท่ี 
ดูแลเด็ก อายุระหวาง 3-5 ป และใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กของสวนราชการอ่ืน ไดแก ศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑในวัด/มัสยิด กรมการศาสนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกรมการพัฒนาชุมชน ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก (เด็ก 3 ขวบ) เรียกวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเปนการกระจายโอกาสใหประชาชน
ผูปกครองไดรับบริการเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับเด็กปฐมวัยอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

ปจจุบันการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซึง่จำแนกออกเปนการดำเนินงานไว 6 ดาน ซึง่ไดแก มาตรฐานดานบุคลากร ดานการบริหาร
จัดการ ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน และดานการสงเสริมเครือขายพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (กระทรวงมหาดไทย, 2551: 1) ยังไมมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกำหนดไวเทาท่ีควร 
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือที่จะนำขอมูลท่ีไดจาการศึกษาครั้งนี้ไปเปนแนวทาง 
ในการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และเปนประโยชนโดยตรงตอผูที่เก่ียวของที่จะนำไปพัฒนาดานตาง ๆ และแกไขปรับปรุง ประยุกตใช 
ในการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร 
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาครจำแนกตามสถานภาพสวนบุคคลและขนาดของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน จังหวัดสมุทรสาคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแลเด็ก ที่มีเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ 

การทำงาน ตำแหนง และขนาดสถานศึกษาตางกันมีการปฏิบัติงานตางกัน 
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วิธีดำเนินการ 
การวิจัยเร่ือง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จังหวัดสมุทรสาครครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใชผูใหขอมูลเปนหนวยวิเคราะห ในการดำเนิน
การวิจัยไดเสนอตามลำดับหัวขอ ดังน้ี 

 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก 

ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร จำแนกเปน 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก จำนวน 34 ศูนย
ขนาดกลาง จำนวน 20 ศูนย และขนาดใหญ จำนวน 22 ศูนย รวมท้ังสิ้น จำนวน 76 ศูนย  
รวมจำนวนประชากรท้ังสิ้น 358 คน 

 1.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน  

     1.2.1  กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากจำนวนประชากรทั้งหมด โดยเทียบกับ
ตารางกำหนดขนาดกลุมตัวอยางสำเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 
อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีเปนกลุมตัวอยางไดจำนวนท้ังสิ้น  
186 คน จาก 76 ศูนย โดยศูนยขนาดเล็ก จำนวน 37 คน ขนาดกลาง จำนวน 54 คน และขนาดใหญ 
จำนวน 95 คน รวม 186 คน จากตัวแทนของครูผูดูแลเด็ก  

     1.2.2 ผูใหขอมูลตอบแบบสัมภาษณ คือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 10 ศูนย 
ศูนยละ 1 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง รวมท้ังสิ้น 10 คน   

 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 2.1  เปนแบบสอบถามจำนวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน คือ 
     ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม 

มีขอคำถามเก่ียวกับ สถานภาพสวนบุคคลและขนาดของสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยมี
ลักษณะคำถามเปนแบบสำรวจรายการ (checklist) 

     ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) ซ่ึงประกอบดวย
ขอคำถาม จำแนกตามตัวแปรปฏบิตังิานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 6 ดาน คอื 1) ดานการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) ดานบุคลากร 3) ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  
4) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน 
6) ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 59 ขอ นำกระทงคำถามท่ีสรางข้ึนไปให
ผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ตรวจสอบความตรงดานเน้ือหา (content validity) ของขอกระทงคำถาม
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แลวหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามและวัตถุประสงค (index of  item objective  
congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มีคาดัชนีตั้งแต 0.5 ขึ้นไป จากน้ันแกไขขอกระทงคำถาม
ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิและอาจารยที่ปรึกษา กอนนำแบบสอบถามไปทดลองใช  
(tryout) กับครผููดแูลเด็กซึง่ไมใชกลุมตวัอยางโดยกำหนดคาคะแนนของชวงน้ำหนักของการปฏิบตังิาน 
เปน 5 ระดับ ตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียง (reliability) โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(    -coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.97  

     ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (open form) เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดให 
ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 6 ขอ 

 2.2  เปนแบบสัมภาษณเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร 

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครอง

ทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร สรุปตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 
1. ระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จังหวัดสมุทรสาครตามความคิดเห็นของครูผูดูแลเด็กโดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
เปนรายดาน พบวา คือ ดานบุคลากร มีคาเฉล่ียอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ดานการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอม
ความปลอดภัย ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และดานการมีสวนรวมและ 
การสนับสนุนจากชุมชน ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  คาเฉลี่ยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนา 
  เด็กเล็กองคกรปกครองทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาครตามความคิดเห็นของครูผูดูแลเด็ก 
  ในภาพรวมและพิจารณาเปนรายดาน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   (n=186) 

  X S.D.   
1  4.53 0.37  2 

2  4.61 0.69  1 

3  4.40 0.51  4 

4  4.50 0.48  3 

5  3.74 0.54  6 

6  3.84 0.59  5 

  4.46 0.40   

2.  ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาครจำแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ 
การทำงานและขนาดของศูนยพัฒนาเด็กเล็กพบวา 

  2.1  ครูผูดูแลเด็กท่ีมีเพศ ตางกัน มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ดังปรากฏใน ตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2   ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครอง 
   สวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาครตามความคิดเห็นของครูผูดูแลเด็ก จำแนกตามเพศ 

                                                             (n=186) 

 
 

 (n=14)  (n=172) 
t Sig. 

X S.D. X S.D. 
1.  4.53 0.31 4.44 0.37 .087 .91 

2.  4.38 0.30 4.63 0.71 1.28 .20 

3.  

     

4.29 0.58 4.41 0.59 .810 .41 

4.  4.27 0.54 4.51 0.47 1.87 .06 

5.  

     

4.31 0.54 4.33 0.59 .406 .68 

 

6.  

     

4.37 

 

0.56 

 

4.43 

 

0.54 

 

.119 .90 

 4.36 0.47 4.46 0.56 .760 .53 

  2.2  ครูผูดูแลเด็กท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ในภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีสองดาน คือ  
ดานบุคลากร และดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สวนอีกส่ีดาน คือ ดานการจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร และดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากชุมชนพบวาไมแตกตางกัน ดังปรากฏ 
ในตารางท่ี 3 
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 3 1.61 0.53 1.89 .13 

 182 52.58 0.28 

 185 54.19  

 

 

 3 3.14 1.04 3.15* .026 

 182 60.20 0.33 

 185 63.34  

 
 3 1.03 0.34 2.26 .82 
 182 27.65 0.15 

 185 28.68  
      *  .05  

  
df SS MS F Sig 

 

 3 0.56 0.18 1.38 .24 

 182 24.48 0.13 

 185 25.04  

 3 5.50 1.83 4.06* .008 

  182 82.75 0.45 

 185 88.25  

 

 

 3 0.86 0.28 1.12 .33 

 182 46.03 0.25 

 185 46.89  

 

 

 3 0.89 0.29 1.31 .21 

 182 41.10 0.22 

 185 41.99  

(n=186) 

ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครอง 
  สวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร ตามความคิดเห็นของครูผูดูแลเด็ก จำแนกตามอายุ 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 
Vol.7 No. 1 January-June 2016 111

 2.3  ครูผูดูแลเด็กท่ีมีการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร ตามความคิดเห็นของครูผูดูแลเด็ก 
จำแนกตาม ระดับการศึกษาในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ดังปรากฏในตารางท่ี 4  

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครอง 
  สวนทองถ่ินจงัหวัดสมทุรสาคร ตามความคิดเห็นของครผููดแูลเด็ก จำแนกตามระดับการศึกษา 

         (n = 186) 

 
 

 df SS MS F Sig 

 

 

 3 0.26 0.09 0.69 .58

 182 24.78 0.13 

 185 25.04  

 3 0.08 0.27 0.56 .98

  182 88.18 0.48 

 185 88.26  

 

 

 3 1.20 0.40 1.60 .19

 182 45.69 0.25  

 185 46.89   

 

 3 0.31 0.10 0.45 .70

 182 41.67 0.22  

 185 41.98   

 

 

 

 

3 0.87 0.29 1.00 .39

182 53.33 0.29  

185 54.20   

 

 

 

 

 

3 1.14 0.38 1.11 .34

182 60.20 0.34  

185 63.34   

 
 

 
 

3 0.21 0.07 0.46 .71
182 28.47 0.15  

185 28.68   
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 2.4  ครูผูดูแลเด็กท่ีมีประสบการณการทำงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาครในภาพรวมและ 

รายดานไมแตกตางกันดังปรากฏในตารางท่ี 5  

ตารางที ่5 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบตังิานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  จงัหวัดสมทุรสาคร ตามความคิดเห็นของครผููดแูลเด็ก จำแนกตามประสบการณการทำงาน 

 
  

df SS MS F Sig 

 

 

 2 0.06 0.28 2.15 .81 

 183 24.98 0.13 

 185 25.04  

 2 2.15 1.07 2.27 .14 

  183 86.10 0.47 

 185 88.25  

 

 

 2 0.90 0.45 1.80 .17 

 183 45.99 0.25 

 185 46.89  

 

 2 1.25 0.62 2.81 .06 

 183 40.74 0.22 

 185 41.99  

 

 2 1.21 0.61 2.10 .12 

 183 52.98 0.29 

 185 54.19  

 

 

 2 0.10 0.05 0.14 .86 

 183 63.24 0.34   

 185 63.34  

 
 2 0.56 0.28 1.86 .16 
 183 28.12 0.15 

 185 28.68  

                                          (n = 186) 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 
Vol.7 No. 1 January-June 2016 113

 2.5  ครูผูดูแลเด็กท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร ในภาพรวมไมแตกตางกันแตเมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีสองดาน คือ 

ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย และดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

สวนอีกส่ีดาน คือ ดานการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร ดานการมีสวนรวมและสนับสนุน

จากชุมชนและดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบวาไมแตกตางกัน ดังปรากฏ 

ในตารางท่ี 6 

 

ตารางที่ 6  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครอง 

  สวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาครตามความคิดเห็นของครูผูดูแลเด็ก จำแนกตามขนาดของ 

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
                                                                                                                                            (n = 186) 

 
 

 df SS MS F Sig 

 

 

 2 1.39 0.69 5.75 .10 

 183 23.64 0.12 

 185 25.03  

 2 0.83 0.41 0.87 .41 

  183 87.42 0.47 

 185 88.25  

 

 

 2 1.88 0.94 3.91* .02 

 183 45.02 0.24 

 185 46.90  

 

 2 1.50 0.75 3.40* .03 

 183 40.49 0.22 

 185 41.99  

 

 2 1.13 0.57 1.96 .14 

 183 53.07 0.29 

 185 54.20  
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ตารางที่ 6  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครอง 

  สวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาครตามความคิดเห็นของครูผูดูแลเด็ก จำแนกตามขนาดของ 

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ตอ) 
                                                                                                                                           (n = 186) 

 
 

 df SS MS F Sig 

 

 

 2 1.50 0.75 2.27 .11 

 183 61.84 0.33 

 185 63.34  

 

 2 1.11 0.55 3.66 .12 

 183 27.57 0.15 
 185 28.68  

*  .05  

3. ผลการวิเคราะหแนวทางในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสมุทรสาครตามความคิดเห็นของครูผูดูแลเด็ก สรุปไดดังน้ี 

 3.1  ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด
สมุทรสาคร ควรมีการจัดอบรมใหความรูกับหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครู และบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
ในเรื่องการปฏิบัติงานเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเพ่ือเสนอแนะ
แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพ เน่ืองจากหลักสูตรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการเปลี่ยนแปลงบอย  คณะ
กรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กก็ควรติดตามขาวสารตาง ๆ เพ่ือใหทันตอเหตุการณ เน้ือหาของหลักสูตรควร
ใหมีเร่ืองที่เก่ียวกับชุมชนของตนเองดวย จะไดมีความสอดคลองกับทองถ่ิน 

 3.2  ดานบุคลากรครูผูดูแลเด็กไมคอยมีความรูความเขาในเร่ืองของกระบวนการเรียนรู 
ครูผูสอนขาดความรูความเขาใจเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัย ทั้งดานหลักสูตรการจัดกิจกรรมการวัด
และประเมนิพัฒนาการของเด็ก จงึควรมีการอบรมใหความรู ความเขาใจในการจดักระบวนการเรียนรู
กับครูผูดูแลเด็ก หรือศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรมีการคัดเลือกครูท่ีมีความรูความเขาใจในการจัดกระบวนการ
เรียนรูอยางแทจริง   

 3.3  ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยครูควรจัดสภาพแวดลอม 
สถานท่ีและอาคารเรียนท่ีสะอาด ปลอดภัย มีการสรางแหลงเรียนรูดี ๆ ที่หลากหลาย ทั้งในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและมีการสำรวจความตองการของนักเรียน เพ่ือท่ีจะจัดแหลงเรียนรูใหพอเพียงและ
ควรมีการสงเสริมใหชุมชนเปนแหลงเรียนรู ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร
ก็ควรใหการสนับสนนุในเร่ืองของงบประมาณดวยเชนเดียวกัน เพ่ือพัฒนาการเด็กใหพรอมในทกุดาน 
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 3.4  ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรควรจัดใหมีการประชุมผูปกครองเพื่อสราง
ความรู ความเขาใจและปลูกฝงใหผูปกครองเห็นความสำคัญของงานวิชาการ คณะกรรมการ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กก็ตองชวยในเร่ืองการระดมทรัพยากร จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับงานวิชาการใหกับ
ชุมชนไดเขามารวมกิจกรรม ตลอดจนควรมีการจัดใหมีการอบรมใหความรูกับคณะกรรมการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

 3.5  ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน จากการศึกษาพบวา สวนใหญ 
ผูปกครองและชุมชนไมคอยใหความสำคัญ และไมคอยมีสวนรวมในการดำเนินงานหรือกิจกรรม 
ตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้เน่ืองมาจากผูปกครองและชุมชนสวนใหญตองออกไปประกอบ
อาชีพไมคอยเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัดขึ้น ดังน้ัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตองดำเนินการระดมการมีสวนรวมจากผูปกครองและชุมชน มีการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ  
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และใหความสำคัญกับชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการดำเนินงาน  
มีการประชาสัมพันธสื่อสารกับผูปกครองใหผูปกครองดูแลชวยเหลือสงเสริมพัฒนาการผูเรียนรวมกัน 

 3.6  ดานการสงเสรมิเครอืขายการพัฒนาเด็กปฐมวยั ควรแตงตัง้คณะกรรมการดำเนินงาน
เครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงเสริมสนับสนุน และกำหนดแผน 
ความรวมมือในการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนแหลงแลกเปล่ียน
เรียนรูทางดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหมีศักยภาพในการพัฒนาเด็กเล็ก และเสริมสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงานดานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยระหวางหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ผูบริหารและผูที่
เก่ียวของขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 

 

อภิปรายผล  
จากการวิจัยเร่ือง แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาครคร้ังน้ี พบประเด็นสำคัญท่ีนำมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของ 
การวิจัยไดดังน้ี 

1.  ระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดสมุทรสาคร ตามความคิดเห็นของครูผูดูแลเด็กโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เปนเพราะ 
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองทองถ่ินน้ัน การบริหารงาน
ดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานบุคลากร ดานอาคารสถานท่ี
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมสนับสนุน
จากชุมชน และดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีความสำคัญและจำเปนอยางย่ิง 
ที่จะทำใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานการปฏิบัติงานมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอนุรักษ  
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มาสเนตร (2552: 76) ศึกษาการดำเนินงานการบริการดานการศึกษาตามมาตรฐานศูนยเด็กเล็ก 
กรมอนามัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในเขตบางซ่ือ ประชากรในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี ไดแก  
ผูปกครองเด็กของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในเขตบางซ่ือ พบวา มีระดับการดำเนินงานโดยรวมอยู 
ในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของกิตติศัพท ใจทน (2555: 89) ไดศึกษาเรื่อง มาตรฐาน
การดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอำเภอแมสรวย 
จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมสามารถปฏิบัติไดในระดับมาก ซึ่งยังสอดคลองกับ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (2553: 48) กลาวไววา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจึงตองคำนึงถึงการมีสวนรวมกันทุกภาคสวนในสังคมเพ่ือใหเปนตามกฎหมาย ที่จะทำให
มีการสงเสริมการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐานตอไปอยางประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการ
ของสังคมจนเปนท่ียอมรับในศักยภาพของการบริหารจัดการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และเพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมี
คุณภาพและไดมาตรฐานในการอบรมเล้ียงดู จัดประสบการณ และสงเสริมพัฒนาการเรียนรูแก 
เด็กปฐมวัยอยางครอบคลุมกวางขวาง เปนพ้ืนฐานของการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนอยางมีคุณภาพ 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร ตามความคิดเห็นของครูผูดูแลเด็ก โดยจำแนกตามเพศ อายุ 
วุฒิการศึกษา ประสบการณการทำงาน และขนาดของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา 

 2.1  ครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ
ทำงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร ท้ังในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน 
ท่ีต้ังไว แสดงใหเห็นวาครูผูดูแลเด็กท้ังเพศชาย เพศหญิง วุฒิการศึกษา และรวมไปถึงการมีประสบการณ
ในการทำงาน ครผููดแูลเดก็เห็นวา ทกุคนตางก็มคีวามรูความสามารถทีเ่ทาเทียมกนั ในการปฏบิตังิาน
ตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยเห็นวาทุกคนสามารถทำงานดำเนินไปตามจุดมุงหมาย 
ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานได สอดคลองกับงานวิจัยของพัชรินทร อาลัยลักษณ (2549: 80) 
ไดศึกษาสภาพการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตำบลในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแกน พบวาสภาพการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตำบล จังหวัดขอนแกน 
โดยภาพรวม สามารถปฏิบัติไดตามเกณฑการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับตอไปนี้  
ดานบุคลากร ดานธุรการ การเงินและพัสดุ ดานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม ดานวิชาการและ 
การจัดประสบการณแกเด็ก และดานความสัมพันธกับชุมชนและการประชาสัมพันธ องคการบริหาร
สวนตำบลท่ีมีขนาดตางกัน (ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก) สามารถจัดการศึกษาในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไมแตกตางกัน 
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 สวนครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีอายุ และขนาดสถานศึกษาตางกัน 
โดยศูนยพัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็กกับศนูยพัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญครูมคีวามคิดเห็นตอการปฏิบตังิาน
ตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตางกัน เปนเพราะศูนยพัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ มีความพรอม 
ในดานอาคารสถานที่และความปลอดภัยเร่ืองตาง ๆ มากกวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก ซึ่งครู 
มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดสมุทรสาคร แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
และสอดคลองกับงานวิจัยของศิริศิลป บุตรจันทร (2552: 97) ไดศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับผล 
การดำเนินงานและการดำเนินการตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายใตกำกับ
การดูแลขององคการบริหารสวนตำบลเปา พบวา ผลการดำเนินการโดยรวมอยูในระดับมาก และ 
ผลการศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานตามมาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายใตการกำกับดูแล
ขององคการบริหารสวนตำบลเปา พบวา บุคลากรและประชาชนที่มีเพศ และสถานภาพท่ีเก่ียวของ
กับศนูยพัฒนาเดก็เล็กมคีวามคดิเห็นในมาตรฐานดานการบรหิารจดัการศูนยพัฒนาเดก็เล็กแตกตางกัน 
บุคลากรและประชาชนที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอมาตรฐานในดานบุคลากรแตกตางกัน 
บุคลากรและประชาชนท่ีมีอาชีพ และสถานภาพท่ีเก่ียวของกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตกตางกันมี
ความคิดเห็นในมาตรฐานดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยแตกตางกัน บุคลากร
และประชาชนท่ีมีสถานภาพท่ีเก่ียวของกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตกตางกันมีความคิดเห็นตอมาตรฐาน
ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรแตกตางกัน บุคลากรและประชาชนที่มีเพศแตกตางกัน 
มีความคิดเห็นตอมาตรฐานในดานการมีสวนรวม การสนับสนุนจากทุกภาคสวนแตกตางกัน และ 
ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามมาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายใตการกำกับดูแล
ขององคการบริหารสวนตำบลเปากับปจจัยภูมิหลังของบุคลากรและประชาชน พบวาไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.  ผลการวิเคราะหแนวทางในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้ ใหความรูกับหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครู และ
บุคลากรที่เก่ียวของ ใหทราบถึงปจจัยท่ีเปนเง่ือนไขในการปฏิบัติงานเพ่ือประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบรมบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในการจัดกระบวนการเรียนรูดาน
อาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย มีสถานท่ีและอาคารเรียนท่ีสะอาด ปลอดภัย สราง
แหลงเรียนรูดี ๆ ที่หลากหลายตามตองการของนักเรียน มีแหลงเรียนรูใหพอเพียง และควรมี 
การสงเสริมใหชุมชนเปนแหลงเรียนรูดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรจัดใหมีการประชุม 
ผูปกครองเพ่ือสรางความรู ความเขาใจ และปลูกฝงใหผูปกครองเห็นความสำคัญของงานวิชาการ  
ใหชุมชนไดเขามารวมกิจกรรมดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวนมีการประชาสัมพันธ
กิจกรรมตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีการประชาสัมพันธสื่อสารกับผูปกครองและใหความสำคัญ
กับชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการดำเนินงาน และดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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มีคณะกรรมการดำเนินงานเครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือกำหนดแผน
ความรวมมือในการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนแหลงแลกเปล่ียน
เรียนรูทางดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กใหมีศักยภาพในการพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงานดานพัฒนา
เด็กปฐมวัยระหวางหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ผูบริหาร และผูที่
เก่ียวของขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งสอดคลองกับนงนุช สาโสม (2555: 63) ที่ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
พบวา สภาพการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และแนวทาง
พัฒนาการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีดังน้ี ดานบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรจัดใหมี
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดใหมีการนำบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไปศึกษาดูงาน จัดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ดานบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีการต้ังงบประมาณในการจัดสงบุคลากรผูปฏิบัติงาน
ดานดูแลเด็กปฐมวัยเขารับการฝกอบรมเปนประจำทุกป อยางนอยคนละ 2 คร้ังตอป สนับสนุน
สงเสริมใหบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขารับการศึกษาตอใหในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรตั้งงบประมาณ
เพ่ือสรางอาคารเรียนใหเพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนนักเรียน จัดตั้งงบประมาณในการจัด
ตกแตงและปรับปรุงภูมิทัศน ดานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร ควรจัดใหมีการอบรมบุคลากร 
ในเร่ืองของการจัดทำหลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การจัดทำแผนการจัดประสบการณองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จัดตั้งงบประมาณในการสงบุคลากรเขารับการอบรมเก่ียวกับดานวิชาการและกิจกรรม
หลักสูตร ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน ควรจัดประชุมผูปกครองชุมชนในทองถ่ิน
และชี้แจงสรางความเขาใจเก่ียวกับการเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จัดต้ังชมรมผูปกครองนักเรียนในแตละปการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรูนอกสถานท่ีโดยมีการเชิญ 
ผูปกครองนักเรียน ดานการสงเสริมเครือขายพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดใหมีการประชุมเครือขายพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ควรนำผลการวิจัย 

ที่ไดไปบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ในดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและ 
ความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุน 
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จากชุมชน และดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรจัดให 
ครูผูดูแลเด็กปฏิบัติงานตามความรูความสามารถและความเหมาะสมของขนาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และองคกรการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร 
ตองใหความสำคัญในการพัฒนาตนเองของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็กใหมากข้ึน การพัฒนาใหครู
และบุคลากรท่ีเก่ียวของมีความรูในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และมีความรูดานปฐมวัย
ในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเหมาะสม จัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพและศักยภาพ จัดใหมีสถานท่ี 
ที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอ รวมถึงประสานความรวมมือกัน เพ่ือกำหนดแผนความรวมมือ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ในการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพตอไป 

2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1  ควรศึกษาปจจัยท่ีสงเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร 
 2.2  ควรมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร 
 2.3  ควรมีการศึกษารูปแบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร 
 

สรุป 
จากการศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา การปฏิบัติงาน 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ครูผูดูแลเด็กท่ีมีอายุ และสังกัดขนาดสถานศึกษาตางกัน 
มกีารปฏิบตังิานตามมาตรฐานศนูยพัฒนาเด็กเล็กแตกตางกัน สวนแนวทางการพัฒนาการปฏิบตังิาน
ไดขอคนพบวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรจัดใหครูผูดูแลเด็กเล็กมีความรูดานปฐมวัย จัดสถานที่ให 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหสามารถรับ-สงเพียงพอ มีการประชุมหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก 
ผูชวยครูผูดูแลเด็กเล็ก เพ่ือกำหนดแผนความรวมมือ แลกเปล่ียนความคิดเห็นในการดำเนินงาน 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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