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แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพิษณุโลก 
Guidelines for the Development of the Child Development Centre in 

Phitsanulok 
 

อาวุธ ยวนแห่ว1 
 

1สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาในการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพิษณุโลก 2) เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในจังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการก าหนดขนาดด้วย
โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้จากการก าหนดขนาดด้วยตารางส าเร็จรูปของ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ หัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก โดยได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากตาราง ของ Krejcie & Morgan และใช้วิธีการสุมแบบอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 218 คน  ที่เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่   
แบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา น ามาแจกแจงความถี่  หาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยผลของการวิจัยสามารถท าการสรุป  อภิปราย
ผล  และข้อเสนอแนะ  ตามกระบวนการและขั้นตอน  ดังนี้  ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณพบว่าความ
คิดเห็นต่อด้าน อยู่ในระดับ  ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านบุคลากร  อยู่ในระดับ ปานกลาง  รองลงมาตามล าดับ คือ ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย  อยู่ในระดับ ปานกลาง  ด้านอาหาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  ด้านวิชาการ 
และกิจกรรมตามหลักสูตร  ด้านการมีส่วนร่วม  และสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  อยู่ในระดับ ปานกลาง  
และด้านการบริหารและจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อยู่ในระดับ ปานกลาง  ในส่วนการวิจัยเชิง
คุณภาพพบว่าแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพิษณุโลกสะท้อนให้
เราเห็นได้ชัดเจนว่าสภาพปัญหาในการด าเนินงานของศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดพิษณุโลก นั้นยังต้องการ
การสนับสนุนในแต่ละภาคส่วน เช่น ด้านการบริหารและจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องการการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา  ศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 6 ด้าน เพ่ือ
การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดพิษณุโลก อย่างมีคุณภาพ 
ค าส าคัญ: แนวทางการพัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การด าเนินงาน 
 
Abstract 
 The purpose of this research 1) to study  the conditions and problems in 
implementation of the Child Development Centre in Phitsanulok. 2) to study guidelines 
for the development of the Child Development Centre in Phitsanulok. This quantitative 
research using the samples from the prescribed size. By the research is the quantitative 
and qualitative research. For quantitative research the researchers used the samples 
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from size by tables finished. The samples used in the study is the head Child 
Development Centre, teacher’s child care and assistant teacher child care. By 
determine the size comes from the sample from the table of Krejcie & Morgan and 
simple random sampling. The sample consisted of 218 people. The instrument used 
for data collection is a questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics 
and statistical inference. Taken frequency, percentage, average, and standard 
deviation. The qualitative research by the results of the research can be summarized 
discussions and suggestions. Process and procedure analysis found that the reviews 
were moderate. When determining in each aspect found. The side with the highest 
average is the personnel are moderate. The second respectively is to promote a 
network of early childhood development is moderate. Food, place, environment and 
safety, academically and activities programs, participation and support from all sectors 
is moderate. And the administration and management of Child Development Centre 
are moderate. Part of the questionnaire in each side, each side has a different average. 
Suggestions from study guidelines for the development of the Child Development 
Centre in Phitsanulok reflecting the problems in the implementation of the Child 
Development Centre in Phitsanulok. Each sector needs support in such as the 
administration and management of Child Development Centre etc. It is therefore 
necessary needs support and encourage the development of the Child Development 
Centre in Phitsanulok all 6 side for the Development of the Child Development Centre 
in Phitsanulok Highly qualified. 
Keywords: development guidelines, child development center, operations 
 
บทน า 
 การพัฒนาประเทศ จ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์หรือบุคคลที่มีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพสูง เพ่ือพัฒนาทรัพยากรที่ประเทศชาติมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การที่จะสืบทอดทุก
สิ่งทุกอย่างจากผู้ใหญ่นั้น จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งเด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่จะต้องพ่ึงพาพ่ีเลี้ยง ที่
จะอบรมดูแลบนพ้ืนฐานของความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ และความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการ
พัฒนาทั้งทางด้าน อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุล (รัชนีพร ปัญญาภู, 2556, น.1)   
 การพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดู และการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพภายใต้บริบท
สังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคนเพ่ือสร้าง
รากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม ซึ่ง
เป็นจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2546, น.5) 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้เล็งเห็นความส าคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพราะเด็ก
เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต การพัฒนา
เด็กให้ได้รับความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จึงนับเป็นภารกิจส าคัญที่
หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบจะต้องตระหนัก และให้ความสนใจ เพ่ือให้การพัฒนาเด็กเป็นไปอย่างมี
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คุณภาพ และได้มาตรฐานเหมาะสมกับวัย ในปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงเป็นสถานที่ดูแลและให้
การศึกษาเด็ก มีฐานะเป็นสถานศึกษา ภายใต้การก ากับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2547, น.1) 
 จังหวัดพิษณุโลก มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนทั้งสิ้น 244 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีครูผู้ดูแลเด็ก
เล็กเป็นจ านวน 379 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557) ซึ่งแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ านวน
เด็กเล็กและครูที่แตกต่างกันกันไป อีกทั้งบริบทของแต่ละพ้ืนที่ล้วนมีความแตกต่าง จึงส่งผลให้สภาพ
การท างานของศูนย์พัฒนาเด็กมีสภาพปัญหาในการด าเนินงานที่แตกต่างกัน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพิษณุโลก 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพิษณุโลก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพิษณุโลก
เป็นการศึกษาท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น  2  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1.  การศึกษาสภาพและปัญหาในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัด
พิษณุโลก  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  และผู้ช่วย
ครูดูแลเด็กเล็กจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 218 คน ศึกษาสภาพและปัญหาในการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพิษณุโลก  6  ด้าน คือ ด้านการบริหารและจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ด้าน
บุคลากร  ด้านอาคาร สถานที่ สิงแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ด้านวิชาการ 
และกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็ก  ด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  
และด้านส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย   

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
จังหวัดพิษณุโลก  โดยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาสรุปร่วมกับการศึกษาบริบทของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น ามาก าหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับสภาพและปัญหาในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพิษณุโลก  จ านวน 10 
คน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพิษณุโลก 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ตอน  
 ตอนที่ 1  ศึกษาสภาพและปัญหาในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัด
พิษณุโลก โดยให้ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาและวัตถุประสงค์  ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา 
(Content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ได้ค่า Alpha = .96 และน าไปทดลองใช้ (Try out) 
เพ่ือหาค่าวิเคราะห์หาความความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์เป็นรายข้อเป็นบางส่วนและ
รวมทั้งฉบับ  ตามวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่า ของครอนบาค (Cronback Alpha Coefficient)  
 ตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัด
พิษณุโลก ใช้แบบสัมภาษณ์ มีข้ันตอน ดังนี้  
  1. น าข้อมูลจากตอนที่ 1 มาก าหนดประเด็นเพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน 10 คน  
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  2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาท าการสังเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานสภาพและปัญหาในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพิษณุโลก 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
SPSS  for  Windows  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) สรุปผลข้อค้นพบในขั้นตอนที่ 1 น ามาสรุปร่วมกับการศึกษาเอกสาร หลักฐาน 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาก าหนดประเด็นเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ ผลจากการสัมภาษณ์น ามาสรุป
รายละเอียดและวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพิษณุโลก 
 
ผลการศึกษา 

จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามกลับ 218 ราย ผลการศึกษา พบว่า สภาพปัญหาการ
พัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพิษณุโลก  ข้อค้นพบในขั้นตอนที่ 1 พบว่า 
พัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง  
(�̅� คือ 2.80)   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  พบว่า  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบุคลากร อยู่
ในระดับ ปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย 3.50  รองลงมาตามล าดับ คือ ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย  อยู่ในระดับ  ปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย  3.43  ด้านอาหาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  
อยู่ในระดับ ปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย 3.33  และด้านการบริหารและจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อยู่
ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.14 
 
 การศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพิษณุโลก  
สุ่มกลุ่มตัวอย่างพ้ืนที่ลงสัมภาษณ์  ได้แก่ 

1. อบต.ท่าทอง  ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วัดสว่างอารมณ์ 
2. อบต.บ้านคลอง ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วัดยาง 
3. อบต.บ้านกร่าง ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านกร่าง 
4. ทต.พลายชุมพล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  พลายชุมพล 
5. ทน. พิษณุโลก ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทน.พิษณุโลก 

 ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ เชี่ยวชาญ และประชาชน  สามารถสรุปผล 
โดยสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายได้แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพิษณุโลกในแต่ล่ะด้าน  ดังนี้  
 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีนโยบายและแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ส่งเสริมงบประมาณให้เพียงพอ  ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
 ด้านบุคลากรควรพัฒนาบุคลากรให้มีความตื่นตัวอยู่เสมอ  สร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานสนับสนุนให้ศึกษาต่อ   
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 ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้องสะอาด  อาคาร
มีความม่ันคงแข็งแรง  มีพ้ืนที่ใช้สอยในการท ากิจกรรมอย่างเหมาะสม  มีเครื่องเล่นสนามเพียงพอ   
 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรควรใช้หลักสูตรเดียวกันและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดท าหลักสูตร  บรรจุเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ในหลักสูตร  เป็นหลักสูตรที่ง่ายและเกี่ยวข้องกับ
ท้องถิ่นของเด็ก   
 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชนทุกภาคส่วนควรมีการประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนสนับสนุน
งบประมาณ จัดตั้งชมรมผู้ปกครอง   
 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรมีการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทุกระดับ  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายประสานงาน
ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ได้น าเสนอ ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจและน ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้  

ด้านการบริหารและจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด้านการบริหารและจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพร้อมด้านงบประมาณ   อยู่ในระดับ 
น้อย  รองลงมาตามล าดับ คือ ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ ง
การที่เกี่ยวข้อง  อยู่ในระดับน้อย  ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับน้อย  ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ  อยู่ในระดับ
น้อย  ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม อยู่ในระดับน้อย   

ด้านบุคลากร 
ด้านบุคลากร  อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผู้ดูแลเด็กที่มีประสบการณ์สอนอย่างดี อยู่ในระดับปานกลาง  รองลงมา
ตามล าดับ คือด้านครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจในการอบรมดูแลเด็ก  อยู่ในระดับปานกลาง  ด้าน
ครูผู้ดูแลเด็กมีบุคลิกภาพที่ดี เช่น พูดจาไพเราะ  สุภาพเรียบร้อย  อยู่ในระดับปานกลาง  อยู่ด้านศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีผู้ดูแลเด็กเพียงพอในการดูแลเด็ก  ในระดับปานกลาง ด้านครูผู้ดูแลเด็กมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  อยู่ในระดับปานกลาง   

ด้านอาคาร สถานที่ สิงแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับน้อย  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
เหมาะสมสะดวกต่อการเดินทาง  อยู่ในระดับน้อย  รองลงมาด้านสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเป็น  ระเบียบ  สวยงาม  และร่มรื่น  อยู่ในระดับน้อย ด้านมีพ้ืนที่เล่นกลางแจ้งพร้อมเครื่องเล่นที่
ปลอดภัยและเพียงพอส าหรับเด็ก  อยู่ในระดับน้อย ด้านสภาพอาคารเรียนมีความแข็งแรง มั่นคง 
ปลอดภัย อยู่ในระดับน้อย  ด้านห้องเรียนได้มาตรฐานและมีบรรยากาศเอ้ืออ านวยต่อการจัดการ
ประสบการณ์  อยู่ในระดับน้อย 
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ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็ก 
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสู ตรของศูนย์ พัฒนาเด็ก อยู่ ในระดับปานกลาง  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านมีการจัดประสบการณ์ส่งเสริม
พัฒนาการด้านสติปัญญา เช่น เด็กสามารถบอกชื่อตนเองได้  อยู่ในระดับปานกลาง  ด้านสื่อการเรียน
การสอนมีความเหมาะสมกับความสมกับความสนใจของเด็ก อยู่ในระดับปานกลาง  ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการเตรียมความพร้อมและการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก  อยู่ใน
ระดับปานกลาง  ด้านมีการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เช่น เด็กสามารถ
รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับปานกลาง  ด้านเนื้อหาหลักสูตรการจัดประสบการณ์   
มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก  อยู่ในระดับปานกลาง   

ด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
ด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ด้านการน าเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
อย่างต่อเนื่อง  อยู่ในระดับปานกลาง  รองลงมาตามล าดับ คือ ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประชุม
ผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์แนวการจัดประสบการณ์  อยู่ในระดับปานกลาง  ด้านศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง  อยู่ในระดับ
ปานกลาง  ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดท าแผ่นพับหรือข่าวสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเผยแพร่สู่
ชุมชน  อยู่ในระดับปานกลาง  ด้านผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
รูปคณะกรรมการ  อยู่ในระดับปานกลาง  

ด้านส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย 
ด้านส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย  อยู่ในระดับน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  

ด้านมีมุมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน  อยู่ในระดับน้อย  ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีของเล่นเด็กและ
หนังสือนิทานเหมาะสมกับวัยและพอเพียง  อยู่ในระดับน้อย  ด้านครูผู้ดูแลเด็กสามารถ  ให้ค าปรึกษา
แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก  อยู่ในระดับน้อย  ด้านเด็กได้รับการประเมินพัฒนาการตาม
เกณฑ์อายุโดยผู้ดูแลเด็ก  อยู่ในระดับน้อย  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพิษณุโลก 
ท าให้ทราบถึงสภาพและปัญหาในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพิษณุโลก  และ
แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพิษณุโลก 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาการจัดการศึกษาตามแนวมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดพิษณุโลก 

2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวทางมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3. ควรศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารกับการจัดการศึกษาตามแนวทางมาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแห่งชาติ 
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4. ควรศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาตามแนวทางมาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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