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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์การดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ การวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึง
ประสงค์การดําเนินงานและ ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาศนูย์พัฒนาเด็กเล็กโดยศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบ (Best Practice) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมิน
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัด
ชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สภาพท่ีพึงประสงค์การดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 2) แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีแนวทางการพัฒนา 5 ด้าน  คือ (1)  ด้านการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2) ด้านบุคลากร (3) ด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (4) ด้าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และ (5) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ซ่ึงทั้ง 5 ด้าน 
เน้นให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงเกิดความรู้ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังเกิดพัฒนาการทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were 1. to study the current state and the desired operating 
Child Development Center in Local government organization, Chaiyaphum Province 2. to 
study the Guideline Development of Child Development Center In Local government 
organization, Chaiyaphum Province. Research results 1) The analysis results of the current 
state and the problem of performance of Child Development Center were in the medium 
level and Adverse conditions, the Child Development Center. Researchers analyzed using 
mean (Mean) and standard deviation (Standard Deviation) interpretation of the criteria were at 
the highest level. 2) The operational guidelines of the Child Development Centers in Local 
government organization, Chaiyaphum Province in management, personnel, building, 
environment, and security in academy and curriculum course activity with the participation 
and support of all sectors as well as encouraging networks in primary Development. All 5 are 
as emphasize the children's learning through direct experience, knowledge, skills, ethics and 
moral development as well as physical, emotional, mental, social, intellectual and social well. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 จากนโยบายการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทํา
ให้ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลายแห่งได้รับการถ่ายโอน ภารกิจด้านการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงการศึกษาในระดับปฐมวัย หรือท่ีเรียกว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลายแห่งมีภารกิจ
สําคัญในงานด้านการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แต่ละแห่งมีความหลากหลายในด้านศักยภาพและทรัพยากรท่ีแตกต่างกันส่วนใหญ่ยังไม่เคยหรือมีประสบการณ์
ในการจัดการศึกษามาก่อนทําให้การดําเนินงาน ซ่ึงจากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาใน
ระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยภาพรวมเท่าท่ีผ่านมายังไม่มีประสิทธิภาพ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ังหมดจํานวน 
389 แห่ง มีครูผู้ดูแลเด็กจํานวน 1,396 คน มีเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 14,744 คน ใน 21 อําเภอ  
พบว่า ปัญหาของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมยังขาดงาน อีกหลายด้าน 1) ด้านงานวิชาการ
ขาดแผนการเรียนการสอนท่ีได้มาตรฐาน 2) ครูผู้ดูแลเด็กไม่ได้รับ การศึกษาต่อถึงระดับปริญญาตรีสาขา
การศึกษาปฐมวัย 3) ด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 4) ด้านงานความสัมพันธ์กับชุมชนครูผู้ดูแลเด็กบาง
คนยังบกพร่องในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่สร้าง ความเชื่อม่ันให้กับผู้ปกครองจงึขาดความร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  5) การดําเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีการพัฒนารูปแบบเพ่ือรองรับ
มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) 23 มาตรฐาน 93 ตัวชี้วัด (Chaiyaphum Local Office, 2015) ซ่ึงกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้กําหนดแนวทางให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินดําเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กได้อย่างมี
คุณภาพ และเหมาะสมโดยจําแนกการดําเนินงานกว้างๆ ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการ 2) มาตรฐาน ด้านบุคลากร 3) มาตรฐานด้านอาคาร สถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4) มาตรฐาน 
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คุณภาพ และเหมาะสมโดยจําแนกการดําเนินงานกว้างๆ ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการ 2) มาตรฐาน ด้านบุคลากร 3) มาตรฐานด้านอาคาร สถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4) มาตรฐาน 
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ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5) มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจาก ชุมชน และ       
6) มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (Department of Local Administration, 2010) 
 จากปัญหาท่ีพบในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กจึงสนใจศกึษา 
แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือให้การ
ดําเนินงานของศนูย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าสู่มาตรฐานการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และสามารถนําเสนอผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องนําไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการวางแผนพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิ ให้มี
ประสิทธิภาพส่งผลดีต่อผู้เรียนและการปฏิบัติงานของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์การดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีการดําเนินการเป็น 2 ระยะ ดังน้ี 
 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์การดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ 

1. ขั้นตอนการดําเนินการ 
    1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในด้านแนวคิด ทฤษฎี และหลักการดําเนินงานตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน 5 ด้าน ดังน้ี ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน มาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามสภาพ
ปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์การดําเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนปกครองส่วนท้องถ่ิน  
จังหวัดชัยภูมิ 
    2. นําแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์การดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
    3.นําแบบสอบถามที่ได้รับคืนท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ จากนั้นนํามา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
    4. นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์การดําเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการหาแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1. ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็กเล็ก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ จําแนกเป็น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน      
389 คน ผู้ดูแลเด็กเล็ก จํานวน 1,396 คน รวม 1,785 คน 
   2. กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ หัวหน้าศูนย์เด็ก ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ จําแนกเป็น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 192 คน           

ผู้ดูแลเด็กเล็ก จํานวน 302 คน รวม 494 คน โดยการเทียบจํานวนประชากรท้ังหมดกับตารางกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ เครจซ่ีและมอร์แกน และใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้น ให้ได้มาซ่ึงกลุ่มตัวอย่าง (Srisaard, B., 
2010) 
  3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
    ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามระดับสภาพปัจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค์การดําเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตาม
แนวคิดของ Likert (Likert’ Rating  Scale) โดยกําหนดเกณฑ์ระดับคะแนนสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึง
ประสงค์การดําเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรบริหารส่วนปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนี้  
      5 หมายถึง อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
     4 หมายถึง อยู่ในระดับมาก 
     3 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
     2 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 
     1 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
    ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับสภาพปัจจุบนัและสภาพที่พึงประสงค์
การดําเนินงานศนูย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ ลักษณะคําถามเป็นคําถาม
ปลายเปิด โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค์การ
ดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ 
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. ผู้วิจัยดําเนินการขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถึงองค์กร
ปกครองส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือขออนุญาต และอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กเล็ก 
   2. นําแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จัดส่งแบบสอบถาม
ไปยังกลุ่มตัวอย่าง ผ่านตู้ รับ-ส่ง หนังสือราชการของแต่ละศูนย์และติดต่อกลับคืนด้วยตัวเองในกรณีไม่มีการตอบ
กลับ 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. วิเคราะห์ข้อมูล ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนําเสนอเป็นตารางประกอบความ
เรียง 
   2. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เก่ียวกับสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึง
ประสงค์ของการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ โดยการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) โดยกําหนดเกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยของการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้              
(Srisaard, B., 2002) 
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ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5) มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจาก ชุมชน และ       
6) มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (Department of Local Administration, 2010) 
 จากปัญหาท่ีพบในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กจึงสนใจศกึษา 
แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือให้การ
ดําเนินงานของศนูย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าสู่มาตรฐานการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และสามารถนําเสนอผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องนําไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการวางแผนพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิ ให้มี
ประสิทธิภาพส่งผลดีต่อผู้เรียนและการปฏิบัติงานของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์การดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีการดําเนินการเป็น 2 ระยะ ดังน้ี 
 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์การดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ 

1. ขั้นตอนการดําเนินการ 
    1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในด้านแนวคิด ทฤษฎี และหลักการดําเนินงานตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน 5 ด้าน ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน มาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามสภาพ
ปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์การดําเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนปกครองส่วนท้องถ่ิน  
จังหวัดชัยภูมิ 
    2. นําแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์การดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
    3.นําแบบสอบถามที่ได้รับคืนท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ จากนั้นนํามา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
    4. นําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์การดําเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการหาแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1. ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็กเล็ก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ จําแนกเป็น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน      
389 คน ผู้ดูแลเด็กเล็ก จํานวน 1,396 คน รวม 1,785 คน 
   2. กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ หัวหน้าศูนย์เด็ก ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ จําแนกเป็น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 192 คน           

ผู้ดูแลเด็กเล็ก จํานวน 302 คน รวม 494 คน โดยการเทียบจํานวนประชากรท้ังหมดกับตารางกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ เครจซ่ีและมอร์แกน และใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้น ให้ได้มาซ่ึงกลุ่มตัวอย่าง (Srisaard, B., 
2010) 
  3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
    ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามระดับสภาพปัจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค์การดําเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตาม
แนวคิดของ Likert (Likert’ Rating  Scale) โดยกําหนดเกณฑ์ระดับคะแนนสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึง
ประสงค์การดําเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรบริหารส่วนปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังน้ี  
      5 หมายถึง อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
     4 หมายถึง อยู่ในระดับมาก 
     3 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
     2 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 
     1 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
    ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับสภาพปัจจุบนัและสภาพที่พึงประสงค์
การดําเนินงานศนูย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ ลักษณะคําถามเป็นคําถาม
ปลายเปิด โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค์การ
ดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ 
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. ผู้วิจัยดําเนินการขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถึงองค์กร
ปกครองส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือขออนุญาต และอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กเล็ก 
   2. นําแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จัดส่งแบบสอบถาม
ไปยังกลุ่มตัวอย่าง ผ่านตู้ รับ-ส่ง หนังสือราชการของแต่ละศูนย์และติดต่อกลับคืนด้วยตัวเองในกรณีไม่มีการตอบ
กลับ 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. วิเคราะห์ข้อมูล ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนําเสนอเป็นตารางประกอบความ
เรียง 
   2. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึง
ประสงค์ของการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ โดยการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) โดยกําหนดเกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยของการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ ดังน้ี              
(Srisaard, B., 2002) 
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      ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
      ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง อยู่ในระดับมาก 
      ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
      ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 
      ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
   3. วิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญความต้องการจําเป็นโดยใช้สูตร PNI modified ของ           
นงลักษณ์ วิรัชชยั และสุวิมล ว่องวาณิช (Wongwanit, S, 2007) 
      PNI modified = (I-D)/D  
     I (Important)         หมายถึง สภาพท่ีควรจะเป็น 
     D (Degree of success) หมายถึง สภาพท่ีเป็นจริง 
  6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพ้ืนฐาน ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2. สถิติท่ี ใช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
   2.1 การหาค่าอํานาจจําแนกรายขอ้ของแบบสอบถาม โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน ตามวิธี Item Total Correlation 

2.1.1 การหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้คา่สัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) 
 ระยะที่ 2  แนวทางการพัฒนาศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิ แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้    
  ตอนท่ี 1 ศึกษาศนูย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ (Best Practice) ในจังหวัดชัยภูมิ 
   1. ขั้นตอนการดําเนินการ 
    นําผลการวิจัยที่ได้จากระยะที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือใช้สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจากศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบ (Best Practice) ซ่ึงเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีผลการประเมินและได้รับรางวัลมาตรฐานศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กน่าอยู่ ระดับดีมาก และรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ประจําปี 2558 และ 2559 จากกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 2 แห่ง 
   2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งละ 1 คน ครูผู้ดูแลเด็ก แห่งละ 1 คน 
นักวิชาการศึกษา แห่งละ 1 คน ผู้อํานวยการกองการศึกษา แห่งละ 1 คน ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นตําบล 
แห่งละ 1 คน รวมท้ังสิ้น 10 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (Srisaard, B., 2010) 
   3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
      แบบสัมภาษณ์  มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ท่ี
พัฒนาข้ึนตามกรอบแนวคิดการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ซ่ึงได้จากผล
การศึกษาในระยะที่ 1 
   4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
      1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล  

      2. ผู้วิจัยดําเนินการติดต่อและขอสัมภาษณ์ กําหนดและนัดหมาย วัน เวลาเพ่ือขอสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง 
   5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
      การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปประเด็น และนําเสนอโดยการพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
  ตอนท่ี 2 ยกร่างแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิ    

1. ร่างแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ 
  ตอนท่ี 3 ตรวจสอบยืนยันร่างแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จังหวัดชัยภูมิ 
   1. ขั้นตอนการดําเนินการ 
        1.1 นําร่างเป็นแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรบริหารปกครองส่วนท้องถ่ิน
จังหวัดชัยภูมิ 
    1.2 ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของร่างแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน ผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาหรือสูงกว่า มีประสบการณ์การการดําเนินงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หรือสถานศึกษาด้านปฐมวัยไม่น้อยกว่า 6 ปี ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า นักวิชาการศึกษา หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการ
กองการศึกษา คร ูหรือผู้อํานวยการสถานศึกษา 
   2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล     
    1. แบบประเมิน 
    แบบประเมินความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ 
Likert (Likert’ Rating Scale) โดยกําหนดเกณฑ์ระดับคะแนน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ดังนี้  
      5 หมายถึง มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
     4 หมายถึง มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก  
     3 หมายถึง มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับปานกลาง 
     2 หมายถึง มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อย 
     1 หมายถึง มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
   3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
    1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  
    2. ผู้วิจัยดําเนินการติดต่อ กําหนด นัดหมาย วัน เวลา กับผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง  
   4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรบริหาร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ นําแบบประเมินท่ีได้รับคืนท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ 
จากนั้นนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ            
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      ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
      ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง อยู่ในระดับมาก 
      ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
      ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 
      ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
   3. วิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญความต้องการจําเป็นโดยใช้สูตร PNI modified ของ           
นงลักษณ์ วิรัชชยั และสุวิมล ว่องวาณิช (Wongwanit, S, 2007) 
      PNI modified = (I-D)/D  
     I (Important)         หมายถึง สภาพท่ีควรจะเป็น 
     D (Degree of success) หมายถึง สภาพท่ีเป็นจริง 
  6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพ้ืนฐาน ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2. สถิติท่ี ใช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
   2.1 การหาค่าอํานาจจําแนกรายขอ้ของแบบสอบถาม โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน ตามวิธี Item Total Correlation 

2.1.1 การหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้คา่สัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) 
 ระยะที่ 2  แนวทางการพัฒนาศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิ แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี    
  ตอนท่ี 1 ศึกษาศนูย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ (Best Practice) ในจังหวัดชัยภูมิ 
   1. ขั้นตอนการดําเนินการ 
    นําผลการวิจัยที่ได้จากระยะที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือใช้สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจากศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบ (Best Practice) ซ่ึงเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีผลการประเมินและได้รับรางวัลมาตรฐานศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กน่าอยู่ ระดับดีมาก และรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ประจําปี 2558 และ 2559 จากกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 2 แห่ง 
   2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งละ 1 คน ครูผู้ดูแลเด็ก แห่งละ 1 คน 
นักวิชาการศึกษา แห่งละ 1 คน ผู้อํานวยการกองการศึกษา แห่งละ 1 คน ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นตําบล 
แห่งละ 1 คน รวมท้ังสิ้น 10 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (Srisaard, B., 2010) 
   3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
      แบบสัมภาษณ์  มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ท่ี
พัฒนาข้ึนตามกรอบแนวคิดการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ซ่ึงได้จากผล
การศึกษาในระยะที่ 1 
   4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
      1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล  

      2. ผู้วิจัยดําเนินการติดต่อและขอสัมภาษณ์ กําหนดและนัดหมาย วัน เวลาเพ่ือขอสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง 
   5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
      การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปประเด็น และนําเสนอโดยการพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
  ตอนท่ี 2 ยกร่างแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิ    

1. ร่างแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ 
  ตอนท่ี 3 ตรวจสอบยืนยันร่างแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จังหวัดชัยภูมิ 
   1. ขั้นตอนการดําเนินการ 
        1.1 นําร่างเป็นแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรบริหารปกครองส่วนท้องถ่ิน
จังหวัดชัยภูมิ 
    1.2 ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของร่างแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน ผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาหรือสูงกว่า มีประสบการณ์การการดําเนินงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หรือสถานศึกษาด้านปฐมวัยไม่น้อยกว่า 6 ปี ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า นักวิชาการศึกษา หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการ
กองการศึกษา คร ูหรือผู้อํานวยการสถานศึกษา 
   2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล     
    1. แบบประเมิน 
    แบบประเมินความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ 
Likert (Likert’ Rating Scale) โดยกําหนดเกณฑ์ระดับคะแนน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ดังน้ี  
      5 หมายถึง มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
     4 หมายถึง มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก  
     3 หมายถึง มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับปานกลาง 
     2 หมายถึง มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อย 
     1 หมายถึง มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
   3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
    1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  
    2. ผู้วิจัยดําเนินการติดต่อ กําหนด นัดหมาย วัน เวลา กับผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง  
   4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรบริหาร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ นําแบบประเมินท่ีได้รับคืนท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ 
จากนั้นนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ            
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ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) โดยกําหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยคะแนน
ความถูกต้องเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ดังนี้ (Srisaard, B., 2013)  
    ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง  มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก 
    ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง  มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง  มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง  มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
    โดยกําหนดให้คะแนนเฉลี่ยระดับคุณภาพความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ ระดับมากหรือ
คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป เป็นเกณฑ์พิจารณาท่ีนํามาใช้ได้ 
   5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
      1. สถิติพ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

สรุปผลการวิจัย 
 การสรุปผลแนวทางการพัฒนาศนูย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัยได้
เสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 
 1. สภาพปัจจุบันการดําเนินงานศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.22) เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอ้มและความปลอดภัยและด้านวิชาการกิจกรรมตาม
หลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และด้านบุคลากร ส่วนสภาพที่พึงประสงค์การ
ดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
( = 4.62) เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
ด้านวิชาการกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และด้านอาคาร
สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตามลําดับ 
 2. แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิ มีแนวทาง
การพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านบุคลากร มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
   1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวางแผนการจัดอัตรากําลังให้เหมาะสมตามนโยบายและแผนการจัด
การศึกษาท้องถ่ิน         
   1.2 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลบุคลากรดําเนินงาน เป็นไปตาม
นโยบาย และแผนงานที่วางไว้ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
   1.3 กําหนดคุณสมบัติ บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานของศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   1.4 ครูผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรมจริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผดิชอบ  
   1.5 ครูผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
   1.6 ส่งบุคลากรท่ีไม่มีวุฒิ ป. ตรี เข้าศึกษาต่อ และจัดส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรท่ีมี
ความเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน 





   1.7 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านดูแลเด็กมีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนและจัดทําเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน   
   1.8 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทําระบบประกันคุณภาพภายในและรายงานประเมิน
ตนเอง 
   1.9 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 2. ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคสว่น มีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้
   2.1 จัดประชมุคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นประจําอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง    
   2.2 จัดประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   2.3 รับคําแนะนําปรึกษาหรือจัดกิจกรรมร่วมกันกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการดูแลเด็ก 
   2.4 มีการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ชุมชน ท้องถ่ินทราบอย่าง
ท่ัวถึง 
   2.5 รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากประชาชน ชุมชน 
   2.6 เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการด้านอื่นๆ แก่ชุมชน เช่น ด้านอาคารสถานที่ ด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่างๆ ด้านวิชาการ สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ด้านการเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชน 
   2.7 ร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ กับชุมชน เพ่ือการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2.8 จัดกิจกรรมเย่ียมบ้านเป็นประจําทุกภาคเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 3. ด้านวิชาการกจิกรรมตามหลักสูตร มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายร่วมกันในการจัดทําหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  
   3.2 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและมีการประเมินตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา 
   3.3 จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความสนใจของผู้เรียนโดยเน้นปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
เด็กกับผู้ใกล้ชิด  
   3.4 ทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือนํามาพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือพัฒนา
พฤติกรรมของผู้เรียน 
   3.5 จัดประสบการณก์ารเรียนรู้/กิจกรรมประจําวันในรูปแบบบูรณาการโดยการให้เด็กเรียนรู้
ผ่านการเล่น 
   3.6 มีสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เพียงพอและหลากหลาย 
   3.7 ประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นประจําทุกปี 
   3.8 การวัดผล และประเมินผลพัฒนาเด็กครบทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 
  3.9 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
ระยะๆ 

4. อาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอาคารเรียนถาวร ม่ันคง แข็งแรงถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานท่ี
กําหนด มีความสะอาดร่มร่ืน แข็งแรง ปลอดภัย ตั้งอยู่ห่างจากสภาพแวดล้อมท่ีเป็นมลพิษและพื้นท่ีเสี่ยงต่อ
อันตราย   
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ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) โดยกําหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยคะแนน
ความถูกต้องเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ดังน้ี (Srisaard, B., 2013)  
    ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง  มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก 
    ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง  มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง  มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง  มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
    โดยกําหนดให้คะแนนเฉลี่ยระดับคุณภาพความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ ระดับมากหรือ
คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป เป็นเกณฑ์พิจารณาท่ีนํามาใช้ได้ 
   5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
      1. สถิติพ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

สรุปผลการวิจัย 
 การสรุปผลแนวทางการพัฒนาศนูย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัยได้
เสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย ดังน้ี 
 1. สภาพปัจจุบันการดําเนินงานศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.22) เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอ้มและความปลอดภัยและด้านวิชาการกิจกรรมตาม
หลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และด้านบุคลากร ส่วนสภาพที่พึงประสงค์การ
ดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
( = 4.62) เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
ด้านวิชาการกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และด้านอาคาร
สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตามลําดับ 
 2. แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิ มีแนวทาง
การพัฒนา 5 ด้าน ดังน้ี 

1. ด้านบุคลากร มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
   1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวางแผนการจัดอัตรากําลังให้เหมาะสมตามนโยบายและแผนการจัด
การศึกษาท้องถ่ิน         
   1.2 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลบุคลากรดําเนินงาน เป็นไปตาม
นโยบาย และแผนงานที่วางไว้ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
   1.3 กําหนดคุณสมบัติ บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานของศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   1.4 ครูผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรมจริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผดิชอบ  
   1.5 ครูผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
   1.6 ส่งบุคลากรท่ีไม่มีวุฒิ ป. ตรี เข้าศึกษาต่อ และจัดส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรท่ีมี
ความเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน 





   1.7 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านดูแลเด็กมีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนและจัดทําเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน   
   1.8 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทําระบบประกันคุณภาพภายในและรายงานประเมิน
ตนเอง 
   1.9 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 2. ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคสว่น มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
   2.1 จัดประชมุคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นประจําอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง    
   2.2 จัดประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   2.3 รับคําแนะนําปรึกษาหรือจัดกิจกรรมร่วมกันกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการดูแลเด็ก 
   2.4 มีการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ชุมชน ท้องถ่ินทราบอย่าง
ท่ัวถึง 
   2.5 รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากประชาชน ชุมชน 
   2.6 เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการด้านอื่นๆ แก่ชุมชน เช่น ด้านอาคารสถานที่ ด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่างๆ ด้านวิชาการ สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ด้านการเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชน 
   2.7 ร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ กับชุมชน เพ่ือการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2.8 จัดกิจกรรมเย่ียมบ้านเป็นประจําทุกภาคเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 3. ด้านวิชาการกจิกรรมตามหลักสูตร มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันในการจัดทําหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  
   3.2 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและมีการประเมินตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา 
   3.3 จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความสนใจของผู้เรียนโดยเน้นปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
เด็กกับผู้ใกล้ชิด  
   3.4 ทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือนํามาพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือพัฒนา
พฤติกรรมของผู้เรียน 
   3.5 จัดประสบการณก์ารเรียนรู้/กิจกรรมประจําวันในรูปแบบบูรณาการโดยการให้เด็กเรียนรู้
ผ่านการเล่น 
   3.6 มีสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเพียงพอและหลากหลาย 
   3.7 ประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นประจําทุกปี 
   3.8 การวัดผล และประเมินผลพัฒนาเด็กครบทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 
  3.9 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
ระยะๆ 

4. อาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
   4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอาคารเรียนถาวร ม่ันคง แข็งแรงถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานท่ี
กําหนด มีความสะอาดร่มร่ืน แข็งแรง ปลอดภัย ตั้งอยู่ห่างจากสภาพแวดล้อมท่ีเป็นมลพิษและพื้นท่ีเสี่ยงต่อ
อันตราย   
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   4.2 การจัดพ้ืนท่ีใช้สอยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ 
เหมาะสม กับการทํากิจกรรมของเด็ก 
   4.3 มีพ้ืนท่ีสําหรับให้เด็กนอนพักผ่อนอย่างเหมาะสมเคร่ืองนอนประจําตัวเด็กสะอาด และ
เพียงพอสําหรับเด็กทุกคน 
   4.4 การจัดวางครุภัณฑ์สําหรับเด็กในตําแหน่งท่ีเหมาะสม และมีจํานวนเพียงพอ 
   4.5 อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวสําหรับเด็ก เช่น หวี แก้วน้ํา แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ประจําตัวเด็ก
สะอาด และมีครบสําหรับเด็ก ทุกคน 
   4.6 จะต้องมีการติดต้ังระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยหรือเคร่ืองตัดไฟภายใน
บริเวณอาคาร มีกริ่งกดเรียกสัญญาณในกรณีฉุกเฉินในทุกห้อง 
   4.7 มีตู้ยา และเครื่องปฐมพยาบาลท่ีหยิบใช้ได้ง่าย 
   4.8 บริเวณศูนย์ไม่มีหลุมหรือบ่อน้ําท่ีอาจเป็นอันตรายต่อเด็กในบริเวณโดยรอบตัวอาคาร 
รวมท้ังไม่ปลูกต้นไม้ท่ีมีหนามแหลมคม 
   4.9 มีการติดต้ังมุ้งลวด มีระบบรถรับส่งท่ีปลอดภัย  

  4.10 มีแผนและแนวทางปฏิบัติกรณีเด็กมีเหตุฉุกเฉินท่ีจะต้องดําเนินการช่วยเหลือโดย 
ด่วน มีเบอร์โทรฉุกเฉิน หากมีเหตุจําเป็น 
  5. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
   5.1 มีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ผู้นํา
ศาสนา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็ก 
   5.2 จัดทําระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
   5.3 ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551  
   5.4 รับการอุดหนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน   
   5.5 การให้บริการส่งเสริมสนับสนุนแก่เด็กในด้านต่างๆ เช่น อาหารกลางวันอาหารว่าง 
อาหารเสริม (นม) เครื่องนอน วัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการ 
   5.6 จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กมีการพัฒนาครบท้ัง 4 ด้าน 
เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของเด็ก  
   5.7 ดําเนินการจัดหาสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนและอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามวิธีการ
ดําเนินการท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนด 
  3. ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ
องคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิ จากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( = 4.56) และความเป็นไปได้ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.62) สามารถนําไปใช้ได้ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ 
นํามาอภิปรายดังนี้ 

  1. สภาพปัจจุบันการดําเนินงานศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ 

 

และอยู่ในระดับน้อย 1 ข้อ เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและด้านวิชาการกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และด้านบุคลากร สภาพท่ีพึงประสงค์การดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมากท่ีสุดท้ัง 5 ข้อ เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน ด้านวิชาการกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
และด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผลเป็นเช่นนี้ เพราะการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเป็นสิ่งสําคัญท่ีทุกภาคส่วนให้ความสําคัญ เพ่ือเป็นการวางรากฐานท่ีสําคัญของเด็ก การจัดการศกึษาดังกล่าว
จะมีลักษณะพิเศษท่ีแตกต่างไปจากระดับอื่นๆ ท้ังนี้ เพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยท่ีสําคัญต่อการวางรากฐาน
บุคลิกภาพและการพฒันาสมอง การจัดการศึกษาสําหรับเด็กในวัยนี้มีชื่อเรียกต่างกันไปหลายชื่อ ซ่ึงแต่ละ
โปรแกรมก็มีวิธีการและลักษณะในการจัดกิจกรรมซ่ึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยพัฒนาเด็กในรูปแบบต่างๆ สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ Inngam, W. (2014) ได้ศึกษาเร่ือง สภาพการบริหารงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี มีท้ังหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และ Worakit, J.  
(2013) ได้ทําการวิจัยการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลทรายมูล อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแก่น พบว่า องค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการบริหารจัดการ 
โครงสร้างการบรหิารจัดการท่ีชัดเจน และมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน อาหาเสริม 
(นม) ค่าวัสดุการศึกษา ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ด้านบุคลากร มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีและเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มี
การส่งเสริมให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารเรียน และเน้นความปลอดภัยเป็นสําคัญ ด้านวิชาการ 
และกิจกรรมตามหลักสูตร  เปิดให้บริการเด็กอายุ 2-5 ปี และส่งเสริมพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการท่ีสมวัย ด้านการ
มีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน มีการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานและส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมต่างๆ และด้านส่งเสริมเครือข่าย การพัฒนาเด็กปฐมวัย มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมเครือข่าย
การดําเนินงานศนูย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ และส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมต่อการดําเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง 
  2. แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิ มี
แนวทางการพัฒนา 5 ด้าน ซ่ึงเป็นไปตามกรอบแนวคิดท่ีได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีและหลักการตาม
มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ด้าน คือ 1) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) มาตรฐานด้านบุคลากร  
3) มาตรฐานด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4) มาตรฐานด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร และ 5) มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ซ่ึงท้ัง 5 ด้าน เน้นการเตรียม
ความพร้อมให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
โดยบูรณาการผ่านการเล่นทํากิจกรรมการเรียนรู้ 6 กิจกรรมหลัก (ในแต่ละวัน) เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงเกิดความรู้ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังเกิดพัฒนาการท้ังด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ  
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   4.2 การจัดพ้ืนท่ีใช้สอยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ 
เหมาะสม กับการทํากิจกรรมของเด็ก 
   4.3 มีพ้ืนท่ีสําหรับให้เด็กนอนพักผ่อนอย่างเหมาะสมเคร่ืองนอนประจําตัวเด็กสะอาด และ
เพียงพอสําหรับเด็กทุกคน 
   4.4 การจัดวางครุภัณฑ์สําหรับเด็กในตําแหน่งท่ีเหมาะสม และมีจํานวนเพียงพอ 
   4.5 อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวสําหรับเด็ก เช่น หวี แก้วน้ํา แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ประจําตัวเด็ก
สะอาด และมีครบสําหรับเด็ก ทุกคน 
   4.6 จะต้องมีการติดต้ังระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยหรือเคร่ืองตัดไฟภายใน
บริเวณอาคาร มีกริ่งกดเรียกสัญญาณในกรณีฉุกเฉินในทุกห้อง 
   4.7 มีตู้ยา และเคร่ืองปฐมพยาบาลท่ีหยิบใช้ได้ง่าย 
   4.8 บริเวณศูนย์ไม่มีหลุมหรือบ่อน้ําท่ีอาจเป็นอันตรายต่อเด็กในบริเวณโดยรอบตัวอาคาร 
รวมท้ังไม่ปลูกต้นไม้ท่ีมีหนามแหลมคม 
   4.9 มีการติดต้ังมุ้งลวด มีระบบรถรับส่งท่ีปลอดภัย  

  4.10 มีแผนและแนวทางปฏิบัติกรณีเด็กมีเหตุฉุกเฉินท่ีจะต้องดําเนินการช่วยเหลือโดย 
ด่วน มีเบอร์โทรฉุกเฉิน หากมีเหตุจําเป็น 
  5. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   5.1 มีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ผู้นํา
ศาสนา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็ก 
   5.2 จัดทําระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
   5.3 ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551  
   5.4 รับการอุดหนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน   
   5.5 การให้บริการส่งเสริมสนับสนุนแก่เด็กในด้านต่างๆ เช่น อาหารกลางวันอาหารว่าง 
อาหารเสริม (นม) เครื่องนอน วัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการ 
   5.6 จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กมีการพัฒนาครบท้ัง 4 ด้าน 
เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของเด็ก  
   5.7 ดําเนินการจัดหาส่ือ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนและอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามวิธีการ
ดําเนินการท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนด 
  3. ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ
องคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิ จากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ( = 4.56) และความเป็นไปได้ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.62) สามารถนําไปใช้ได้ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ 
นํามาอภิปรายดังนี้ 

  1. สภาพปัจจุบันการดําเนินงานศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ 

 

และอยู่ในระดับน้อย 1 ข้อ เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและด้านวิชาการกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และด้านบุคลากร สภาพท่ีพึงประสงค์การดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมากท่ีสุดท้ัง 5 ข้อ เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน ด้านวิชาการกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
และด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผลเป็นเช่นนี้ เพราะการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเป็นสิ่งสําคัญท่ีทุกภาคส่วนให้ความสําคัญ เพ่ือเป็นการวางรากฐานท่ีสําคัญของเด็ก การจัดการศกึษาดังกล่าว
จะมีลักษณะพิเศษท่ีแตกต่างไปจากระดับอื่นๆ ท้ังนี้ เพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยท่ีสําคัญต่อการวางรากฐาน
บุคลิกภาพและการพฒันาสมอง การจัดการศึกษาสําหรับเด็กในวัยน้ีมีชื่อเรียกต่างกันไปหลายชื่อ ซ่ึงแต่ละ
โปรแกรมก็มีวิธีการและลักษณะในการจัดกิจกรรมซ่ึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยพัฒนาเด็กในรูปแบบต่างๆ สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ Inngam, W. (2014) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี มีท้ังหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และ Worakit, J.  
(2013) ได้ทําการวิจัยการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลทรายมูล อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแก่น พบว่า องค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการบริหารจัดการ 
โครงสร้างการบรหิารจัดการที่ชัดเจน และมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน อาหาเสริม 
(นม) ค่าวัสดุการศึกษา ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ด้านบุคลากร มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีและเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มี
การส่งเสริมให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารเรียน และเน้นความปลอดภัยเป็นสําคัญ ด้านวิชาการ 
และกิจกรรมตามหลักสูตร  เปิดให้บริการเด็กอายุ 2-5 ปี และส่งเสริมพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการท่ีสมวัย ด้านการ
มีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน มีการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานและส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมต่างๆ และด้านส่งเสริมเครือข่าย การพัฒนาเด็กปฐมวัย มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมเครือข่าย
การดําเนินงานศนูย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ และส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมต่อการดําเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง 
  2. แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิ มี
แนวทางการพัฒนา 5 ด้าน ซ่ึงเป็นไปตามกรอบแนวคิดท่ีได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีและหลักการตาม
มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ด้าน คือ 1) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) มาตรฐานด้านบุคลากร  
3) มาตรฐานด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4) มาตรฐานด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร และ 5) มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ซ่ึงท้ัง 5 ด้าน เน้นการเตรียม
ความพร้อมให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
โดยบูรณาการผ่านการเล่นทํากิจกรรมการเรียนรู้ 6 กิจกรรมหลัก (ในแต่ละวัน) เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงเกิดความรู้ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังเกิดพัฒนาการท้ังด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ  
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สังคม สติปัญญา และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะปัจจุบันนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ได้ส่งเสริมให้ผ้บริหารและผู้ดูแลเด็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความร้ฎ 
ความสามารถ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการบริหารการศึกษา ตลอดจนจัดสรรงบประมาณ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนใหญ่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้รับผิดชอบมากขึ้น การบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทําให้การบริหารงานเกิดความ
คล่องตัวมากขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Sasom, N. (2013) ได้ทําการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานของศนูย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
มีความมุ่งหมายของการวิจัยเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอเดชอุดม จงัหวัดอุบลราชธานี  พบว่า สภาพการดําเนินงานของศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และด้านบุคลากร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีการตั้งงบประมาณในการจัดส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านดูแลเด็กปฐมวัยเข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นประจําทุกปี อย่างน้อยคนละ 2 ครั้งต่อปี สนับสนุน  ส่งเสริมให้บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้า
รับการศึกษาต่อให้ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดต้ังงบประมาณในการจัด ตกแต่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ จัด
ให้มีการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเด็กปฐมวัยในเขตอําเภออย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม
และชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Selaruk, T. (2015) ได้ทําการวิจัยเรื่องแนวการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตามมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการบริหารจัดการ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบล
คําไฮใหญ่ อําเภอดอนมดแดง  จังหวัดอุบลราชธานี มีความมุ่งหมายของการวิจัยเพ่ือศึกษาแนวการดําเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการบริหารจัดการ กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตําบลคําไฮใหญ่ อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า แนวการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีปัญหาการจัดซ้ือ สื่อ วัสดุอุปกรณ์การศึกษาท่ีไม่ตรงกับความต้องการ ได้รับงบประมาณอุดหนุนค่าอาหาร
เสริม (นม) ค่าอาหารกลางวัน  ค่าวัสดุการศึกษา ค่าพาหนะนําส่งเด็กไปสถานพยาบาลไม่เพียงพอ ขาด
งบประมาณจัดกจิกรรมโครงการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การบริหารงานการเงินและพัสดุไม่ชัดเจน การ
เบิกจ่ายงบประมาณตามขั้นตอนล่าช้า ด้านการบริหารงานบุคคล มีปัญหาการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบระบบอุปถัมภ์ ทําให้โครงสร้างการบริหารจัดการภายในไม่เป็นระบบ เพ่ิมภาระ
งานแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและขาดความเป็นเอกภาพ ซ่ึงแนวการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พบในการวิจัย
คือ 1) ด้านการบริหารงาน ควรมีการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ด้านการบริหาร
งบประมาณ ควรได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินให้เพียงพอ 3) ด้านบริหารงานบุคคล ควร
ให้ความสําคัญกับการกําหนดตําแหน่งอัตราบุคลากร และ 4) ด้านบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ ควรมี
รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านการบริหารงาน บุคลากร งบประมาณและงานวิชาการ
เฉพาะของตน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Kuanoon, D. (2015) ได้ทําการวิจัยเร่ือง แนวทางการดําเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ มีความมุ่งหมายของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาแนวทางการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดชัยภูมิ 2) เพ่ือ
ศึกษาแนวทางการดําเนินงาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสว่นตําบล จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า แนว
ทางการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดชัยภูมิ ด้านการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุน ทุกภาคส่วน และด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ได้รับการยืนยันจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ประเมินความสอดคล้อง (IOC) 
จึงมีความถูกต้องเชิงวิชาการ และสามารถนําลงไปสู่การปฏิบัติ ในแนวทางการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลการประเมินแนวทางการดําเนินงานศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดชัยภูมิ พบว่ามีความเป็นไปได้ ความเหมาะสมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 

 1. แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิพบว่า 
ด้านบุคลากรมีคา่น้อยสุดฉะนั้นควรให้ความสําคัญต่อบุคลากรโดยเฉพาะด้านวิชาการควรส่งบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารอบรมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาท่ีตรงกับหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ   
 2. การกําหนดแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด้านกิจกรรหลักสูตรของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ได้คุณภาพ ควรมีมาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 3. บุคลากรทางการศึกษาครูผู้ดูแลเด็กเล็กต้องพัฒนาตนเองโดยศึกษาหาความรู้อยู่อย่างต่อเนื่อง
สมํ่าเสมอให้ตรงกับสายงานท่ีตนเองปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยผลท่ีเกิดจากการนําแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปใช้ 
 2. ควรวิจัยและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนและการสร้างเครือข่าย เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   3. การเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งต่อไป ควรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือในการศึกษาเป็น
แบบสอบถามที่เก็บข้อมูลกับชุมชน เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางการศึกษาชดัเจนมากขึ้น 
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สังคม สติปัญญา และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะปัจจุบันนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ได้ส่งเสริมให้ผ้บริหารและผู้ดูแลเด็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความร้ฎ 
ความสามารถ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการบริหารการศึกษา ตลอดจนจัดสรรงบประมาณ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนใหญ่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้รับผิดชอบมากขึ้น การบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทําให้การบริหารงานเกิดความ
คล่องตัวมากขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Sasom, N. (2013) ได้ทําการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานของศนูย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
มีความมุ่งหมายของการวิจัยเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอเดชอุดม จงัหวัดอุบลราชธานี  พบว่า สภาพการดําเนินงานของศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และด้านบุคลากร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีการตั้งงบประมาณในการจัดส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านดูแลเด็กปฐมวัยเข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นประจําทุกปี อย่างน้อยคนละ 2 ครั้งต่อปี สนับสนุน  ส่งเสริมให้บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้า
รับการศึกษาต่อให้ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดต้ังงบประมาณในการจัด ตกแต่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ จัด
ให้มีการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเด็กปฐมวัยในเขตอําเภออย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม
และชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Selaruk, T. (2015) ได้ทําการวิจัยเรื่องแนวการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตามมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการบริหารจัดการ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบล
คําไฮใหญ่ อําเภอดอนมดแดง  จังหวัดอุบลราชธานี มีความมุ่งหมายของการวิจัยเพ่ือศึกษาแนวการดําเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการบริหารจัดการ กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตําบลคําไฮใหญ่ อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า แนวการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีปัญหาการจัดซ้ือ สื่อ วัสดุอุปกรณ์การศึกษาท่ีไม่ตรงกับความต้องการ ได้รับงบประมาณอุดหนุนค่าอาหาร
เสริม (นม) ค่าอาหารกลางวัน  ค่าวัสดุการศึกษา ค่าพาหนะนําส่งเด็กไปสถานพยาบาลไม่เพียงพอ ขาด
งบประมาณจัดกจิกรรมโครงการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การบริหารงานการเงินและพัสดุไม่ชัดเจน การ
เบิกจ่ายงบประมาณตามขั้นตอนล่าช้า ด้านการบริหารงานบุคคล มีปัญหาการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบระบบอุปถัมภ์ ทําให้โครงสร้างการบริหารจัดการภายในไม่เป็นระบบ เพ่ิมภาระ
งานแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและขาดความเป็นเอกภาพ ซ่ึงแนวการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีพบในการวิจัย
คือ 1) ด้านการบริหารงาน ควรมีการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ด้านการบริหาร
งบประมาณ ควรได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินให้เพียงพอ 3) ด้านบริหารงานบุคคล ควร
ให้ความสําคัญกับการกําหนดตําแหน่งอัตราบุคลากร และ 4) ด้านบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมี
รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านการบริหารงาน บุคลากร งบประมาณและงานวิชาการ
เฉพาะของตน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Kuanoon, D. (2015) ได้ทําการวิจัยเร่ือง แนวทางการดําเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ มีความมุ่งหมายของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาแนวทางการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดชัยภูมิ 2) เพ่ือ
ศึกษาแนวทางการดําเนินงาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสว่นตําบล จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า แนว
ทางการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดชัยภูมิ ด้านการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุน ทุกภาคส่วน และด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ได้รับการยืนยันจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ประเมินความสอดคล้อง (IOC) 
จึงมีความถูกต้องเชิงวิชาการ และสามารถนําลงไปสู่การปฏิบัติ ในแนวทางการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลการประเมินแนวทางการดําเนินงานศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดชัยภูมิ พบว่ามีความเป็นไปได้ ความเหมาะสมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ ดังน้ี 

 1. แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิพบว่า 
ด้านบุคลากรมีคา่น้อยสุดฉะน้ันควรให้ความสําคัญต่อบุคลากรโดยเฉพาะด้านวิชาการควรส่งบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารอบรมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาท่ีตรงกับหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ   
 2. การกําหนดแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด้านกิจกรรหลักสูตรของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ได้คุณภาพ ควรมีมาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. บุคลากรทางการศึกษาครูผู้ดูแลเด็กเล็กต้องพัฒนาตนเองโดยศึกษาหาความรู้อยู่อย่างต่อเนื่อง
สมํ่าเสมอให้ตรงกับสายงานท่ีตนเองปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยผลท่ีเกิดจากการนําแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปใช้ 
 2. ควรวิจัยและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนและการสร้างเครือข่าย เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   3. การเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งต่อไป ควรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือในการศึกษาเป็น
แบบสอบถามที่เก็บข้อมูลกับชุมชน เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางการศึกษาชดัเจนมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา เร่ือง งานและพลังงาน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
จํานวน 36 คน เครื่องมือวิจัย คือ แบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และแบบประเมินผลงานนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x�) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า E1/E2 และเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เร่ือง งานและ
พลังงาน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ผลการวิจัยพบว่า
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีประสิทธิภาพ 79.03/78.47 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ 75/75 ความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา สูงกว่าก่อน
เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คุณภาพผลงานของ
นักเรียนอยู่ในระดับดี 
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