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บทคัดยอ
  การวิจยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงคเพือ่ศึกษาการดําเนนิการตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพฒันาเด็กเลก็
ในเทศบาลตาํบลหนองบวั อาํเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม  เกบ็รวบรวมขอมลูโดยใชแบบสอบถามจากผูบริหาร 
จํานวน 5 คน ครู จํานวน 14 คน และผูปกครอง จํานวน 260 คน รวมทั้งหมดจํานวน 279 คน วิเคราะหขอมูลโดยใช 
ความถี่  รอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 
โดยสัมภาษณผูบริหารจํานวน 5 คน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา 
  ผลการวจิยัพบวา   ผูตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเห็นวา ศนูยพฒันาเดก็เล็กมีการดาํเนนิการตามมาตรฐาน 
ในระดบัมาก และเมือ่พิจารณาเปนรายดานพบวา มกีารดาํเนนิการตามมาตรฐานมากท้ัง 6 ดานดงันี ้ ดานการบรหิาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กพบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ สนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมใหกับเด็ก     
สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ เทศบาลจัดสรรงบประมาณใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กในดานตาง ๆ อยางเพียงพอ                   
เชน อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) วสัดุการศึกษา ฯลฯ ดานบคุลากร พบวา ขอทีม่คีาเฉลีย่สูงสุด คอื ครูผูดแูลเดก็/
ผูดูแลเด็ก ควบคุมอารมณไดดี และครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กควบคุมกิริยา วาจา ตอเด็ก และผูปกครองสวนขอที่มี    
คาเฉล่ียตํ่าสุด คือ จํานวนครูเหมาะสมกับจํานวนเด็ก (ครู 1 คน ตอเด็ก 20 คน) ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม          
และความปลอดภัย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยสวน
ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ มีการฝกซอมการปองกันอุบัติภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบวา ขอที่มีคา

เฉลี่ยสูงสุดคือ จัดกิจกรรมที่สงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และคานิยมที่ดีงาม เชน รูจักการทําความเคารพ การไหว 
สวน  ขอทีม่คีาเฉลีย่ตํา่สดุ  คอื มสีือ่ธรรมชาตแิละนวตักรรมทีเ่หมาะสมและเอือ้ตอการเรยีนรูดานการมสีวนรวม และ
สนบัสนนุจากทุกภาคสวน  พบวา ขอทีม่คีาเฉลีย่สงูสดุคอื จดัประชุมชีแ้จง ปฐมนเิทศผูปกครองกอนเปดภาคเรียนทกุครัง้ 
สวนขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ ติดตาม และเย่ียมบานเด็ก เมื่อเจ็บปวยหรือขาดเรียนและดานสงเสริมเครือขาย              
การพัฒนาเด็กปฐมวัย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก ไดรับการอบรมสัมมนา ในเร่ืองเกี่ยว
กับพัฒนาการเด็กปฐมวัยอยางสมํ่าเสมอ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ แลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานพัฒนาการเด็ก
ระหวางครูผูดูแลเด็ก ผูบริหาร ผูที่เกี่ยวของอยูเสมอ
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คําสําคัญ
  มาตรฐานการดําเนินงาน   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   เทศบาลตําบลหนองบัว 

Abstract
  This research aimed to investigate the implementation of the standard operation of the Childhood 
Development Centers in NhongbuaSubdistrict Municipality, Chai Prakan District, Chiang Mai Province.  
The data were collected by using questionnaires of administrators number of 5, teachers  number of 14, 
and parents number of 260, total number of 279. The data were analyzed through frequency, percentage, 
mean and standard deviation. In addition, the data were collected through unstructured interviews by 
interviewing 5 administrators. The data wereanalyzed through a content analysis.  
  The findings showed that the respondents agreed with the implementation of standard operation 
of the Childhood Development Centers being at high level.  When considering each aspect, it showed 
that the standard operations of all 6 aspects were at high level as follows: The aspect of Child Development 
Center management revealed the item with the highest mean was to support the children in term of lunch 
and supplementary food (milk) while the item with the lowest mean was that the municipality allocated 
adequate budget for the Child Development Centers in various aspects,   such as lunch, supplementary 
food (milk), educational materials, etc.  The aspect of personnel showed the item with the highest mean 
was that the child care teachers and babysitters could control their emotion well and the child care teachers 
and babysitters could control their manners as well as words to children and parents as the item with the 
lowest mean was that the number of teachers was appropriate for the number of children with children   
(1 teacher: 20 children). The aspect of buildings, environment and safety indicated the item with the highest 
mean was that the building of the Child Development Center was strong as well as secure while the item 
with the lowest mean was that there was a training about how to prevent accidents.  The aspect of       
academic matters and activities based on the curriculum revealed that the item with the highest mean 
was to arrange activities promoting culture, tradition and good values, namely a salute of respect in form 
of “Wai” as the item with the lowest mean was to have appropriate natural media and innovation being 
conductive to learning.  The aspect of participation and support of  all sectors  showed  the item with the 
highest mean was to arrange a meeting and parents’ orientation before the school began regularly while 
the item with the lowest mean wasto follow-up and visit the children’s houses when they were sick or 
absent. The aspect of network support for early childhood development indicated the item with the highest mean 
was that the child care teachers and babysitters were trained in term of early childhood development consistently   
as indicated the item with the lowest mean was to exchange their learning about early  childhood                
development among the child care teachers, administrators and people who concerned at all times.
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บทนํา
  การศกึษาปฐมวยัเปนการจดัการศกึษาสาํหรบัเดก็แรกเกดิถงึ 5 ป ซึง่ในวยันีเ้ปนวยัทีม่พีฒันาการทางสมอง
เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว หากมีการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และประสิทธิภาพยอมทําใหประชากรของประเทศ         
มีคุณภาพพรอมที่จะนําพาประเทศใหเจริญรุงเรืองตอไปในอนาคต และตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย        
พ.ศ. 2550 มาตรา 80 ไดกําหนดใหรัฐสงเสริมสนับสนุนการอบรมเลี้ยงดู และใหการศึกษาระดับปฐมวัย รวมถึง
สนับสนุนการกระจายอํานาจเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน องคการทางศาสนา  และเอกชน จัดและ          
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพ้ืนฐานของรัฐ ปจจุบันองคการปกครอง
สวนทองถิน่นบั เปนองคกรทีม่บีทบาทสําคัญในการจดัการศกึษามาตัง้แตในอดตีและยิง่มบีทบาทมากยิง่ขึน้ในปจจบุนั
และอนาคต อันเนื่องมาจากนโยบายกระจายอํานาจการจัดการศึกษาสูองคการปกครองสวนทองถิ่นซึ่งไดกําหนดไว
ในกฎหมายสําคัญหลายฉบับ โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 
(1) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเล้ียงดูและใหการศึกษาปฐมวัย มาตรา 80 (4) บัญญัติ
ใหสงเสริมสนับสนุนการกระจายอํานาจเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดและมีสวนรวมในการจัดมาตรา 289 
บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและฝกอาชีพตามความเหมาะสมและ               
ความตองการภายในทองถ่ินนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ (ราชกิจจานุเบกษา, 2550, 
23-24, 116)
  จากการที่รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 ออกมาบงัคบัใช สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทกุรูปแบบมอีาํนาจในการจดัการศกึษา
ไดทกุระดบัซึง่องคการบรหิารสวนตําบล เทศบาลตําบลกเ็ปนหนวยงานราชการหน่ึงทีอ่ยูในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และตองรับภาระการถายโอนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดไว 
จงึทาํใหเพิม่ภาระหนาที ่คอื สงเสรมิการจดัการศึกษาท่ีไดรบัการถายโอนและในป พ.ศ. 2547 กรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ไดจดัทาํมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพฒันาเด็กเลก็ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ขึน้ เพ่ือเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถอืปฏิบตัใินการดําเนินงานศูนยพฒันาเด็กเล็ก ใหมีมาตรฐานและ
มีคุณภาพเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยแบงมาตรฐานออกเปน 4 ดาน คือ 1) ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2) ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของ       
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ 4) ดานการมีสวนรวม
และสนับสนนุจากชุมชน  ตอมาในป พ.ศ. 2553 กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ไดพจิารณาเห็นวา มาตรฐานการ         
ดาํเนินงานศูนยพฒันาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดจดัทําข้ึนในป พ.ศ.2547 นัน้ ควรไดรบัการปรับปรุง
เนื้อหา หลักเกณฑ หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ รวมท้ังอํานาจหนาที่ตามบริบทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                   
ใหมคีวามเหมาะสมและเปนปจจบุนัเพือ่รองรบันวตักรรมตาง ๆ   โดยมีวตัถปุระสงคใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ใช
เปนแนวทางในการดําเนินงานศูนยพฒันาเด็กเล็กใหเปนไปอยางมีระบบ มมีาตรฐานและมีคณุภาพตามหลักวิชาการ
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สอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551 และเปนการเตรียมความพรอม
ทีจ่ะรบัการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 -  พ.ศ. 2561) จงึไดดาํเนนิการปรับปรุงมาตรฐานการดําเนนิงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยแบงมาตรฐานออกเปน 6 มาตรฐาน คือมาตรฐานที่ 1             
ดานการบริหารจัดการศูนยพฒันาเด็กเล็ก  มาตรฐานท่ี 2 ดานบุคลากร  มาตรฐานท่ี 3 ดานอาคาร สถานท่ี สิง่แวดลอม
และความปลอดภัย  มาตรฐานที่ 4 ดานวิชาการ และกิจกรรมหลักสูตร มาตรฐานที่ 5 ดานการมีสวนรวมและ                   
การสนับสนุนจากทุกภาคสวน  และมาตรฐานที่ 6 ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (กรมสงเสริม                
การปกครองสวนทองถ่ิน, 2553, 4)
  จากการท่ีเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม มีความตั้งใจสนองความตองการ       
บริการสาธารณะสูประชาชน โดยเฉพาะดานการศึกษาของเด็กเล็กซ่ึงมีความสําคัญในการวางรากฐานแนวคิดและ
สขุภาพจิตทีด่ตีอไปของเดก็ ซึง่ปจจบุนัเทศบาลตาํบลหนองบัว อาํเภอไชยปราการ จงัหวัดเชยีงใหม กองการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในความรับผิดชอบ จํานวน 4 แหง คือ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดตนโชค 
ศนูยพฒันาเดก็เลก็เทศบาลตาํบลหนองบวั ศนูยพฒันาเดก็เลก็บานใหมหนองบวั  และศนูยพฒันาเดก็เลก็บานสนัตวินา 
ซึง่ศนูยพฒันาเด็กเลก็ทัง้ 4 แหงกไ็ดมกีารดําเนนิการตามมาตรฐานการดําเนนิงานของศูนยพฒันาเด็กเลก็ทัง้ 6 ดาน 
ของกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิน่มาตลอด และจากคราวประชมุคณะกรรมการศนูยพฒันาเดก็เลก็ของเทศบาล
ตาํบลหนองบัว ครัง้ที ่1/2557 (ศนูยพฒันาเดก็เลก็เทศบาลตําบลหนองบัว, 2557, 3) พบวา ทีผ่านมาศูนยพฒันาเดก็เลก็
ยังคงพบปญหาในหลาย ๆ ดานซึ่งตองไดรับการพัฒนา ไดแก การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บุคลากรที่มีจํานวนไมเพียงพอ การพัฒนาปรับปรุงดานอาคาร สถานท่ี และสิ่งแวดลอม รวมถึงการมีสวนรวมของ  
ทุกฝาย ขาดการสงเสริมการสรางเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผูบริหารทองถิ่นไมใหความสําคัญในการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทาที่ควร และงบประมาณไมเพียงพอ
  ดงันัน้ ผูวจิยัจึงสนใจศกึษาการดาํเนนิการตามมาตรฐานการดาํเนนิงานของศนูยพฒันาเด็กเล็กในเทศบาล
ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม วามีการดําเนินการตามมาตรฐานอยางไร เพื่อนําผลที่ได             
จากการวิจัยมาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตอไป

วัตถุประสงค
  เพื่อศึกษาการดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และพัฒนาตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชยีงใหม

วิธีการวิจัย
       1. ประชากร
   1.1 ประชากรท่ีใชในการแจกแบบสอบถามไดแก ผูบริหารเทศบาล จํานวน 5 คน ครูผูดูแลเด็ก  จํานวน 
14 คน และผูปกครองนักเรียน  จํานวน 260 คน รวมทั้งหมด  จํานวน 279 คน ในปการศึกษา 2557
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   1.2  ประชากรท่ีใชในการสัมภาษณ ไดแก ผูบรหิารเทศบาลตําบลหนองบัว ประกอบดวย นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ปลัดเทศบาล และนักวิชาการศึกษา รวม 5 คน
       2. ขอบเขตดานเนื้อหา
   ผูวิจัยมุงศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับการดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินงานท้ัง 6 มาตรฐาน ของ             
กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิน่ ไดแก 1) ดานการบรหิารจดัการศนูยพฒันาเดก็เลก็ 2) ดานบคุลากร 3) ดานอาคาร
สถานท่ีสิง่แวดลอมและความปลอดภัย 4) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ดานการมีสวนรวม และสนับสนนุ
จากทุกภาคสวน  และ 6) ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย
  3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
   3.1 แบบสอบถาม ซึง่แบงเปน  3 ตอน คอื ตอนที ่1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  เปนแบบเลอืกตอบ 
ตอนท่ี 2  การดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเทศบาลตําบลหนองบัว                        
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินการตามมาตรฐาน
การดําเนินงานของศูนยพฒันาเด็กเล็กในเทศบาลตําบลหนองบัว เปนคาํถามปลายเปด  และการสัมภาษณแบบไมมี
โครงสราง สําหรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ         
จํานวน 3 คน  ตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเนื้อหา โดยทั้งหมดไดยืนยันวาเครื่องมือฉบับดังกลาวมีความเท่ียงตรง
ดานเนือ้หา โดยไดคา IOC ตัง้แต 0.67 - 1.00 จากนัน้จงึไดนาํไปทดลองใช (Try-Out) กบัศนูยพฒันาเดก็เล็กในเทศบาล
ตําบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 30 คนเพื่อหาความเชื่อมั่น โดยมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.865
   3.2 การสมัภาษณแบบไมมโีครงสราง  ไดนาํขอมูลทีไ่ดจากการวิเคราะหแบบสอบถาม รวมท้ังไดศกึษา
ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อนํามาสรางเปนแนวคําถามในการสัมภาษณซึ่งแนวคําถามเก่ียวกับการดําเนินการตามมาตรฐาน
การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ดาน
  4. การวิเคราะหขอมูล
   4.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ปญหาและขอเสนอแนะ วิเคราะหขอมูลโดยใช
ความถี่และรอยละ  
   4.2 ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ดาน
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยใชเกณฑการแปลความหมาย ของ บุญชม                         
ศรีสะอาด (2545, 103) ดังนี้
     4.50 - 5.00      หมายถึง  มีการดําเนินการตามมาตรฐานฯ มากที่สุด
      3.50 - 4.49  หมายถึง  มีการดําเนินการตามมาตรฐานฯ มาก
      2.50 - 3.49  หมายถึง  มีการดําเนินการตามมาตรฐานฯ ปานกลาง
      1.50 - 2.49  หมายถึง  มีการดําเนินการตามมาตรฐานฯ นอย  
     1.00 - 1.49  หมายถึง  มีการดําเนินการตามมาตรฐานฯ นอยที่สุด
    4.3  ขอมลูเกีย่วกบัการสมัภาษณแบบไมมโีครงสราง  วเิคราะหขอมลูโดยการวเิคราะหเนือ้หา  นาํขอมลู
มาเรยีบเรยีง จากนัน้นาํมาตคีวามหมายเชือ่มโยงความสมัพันธ ในแตละประเดน็  นาํเสนอเปนคาํบรรยายแบบความเรยีง
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ผลการวิจัย
  1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน  184 คน คิดเปนรอยละ 65.95 สวนใหญมีอายุ 
31-40 ป จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 49.46 และสวนใหญระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 240 คน            
คิดเปนรอยละ  86.02
  2.   การดําเนนิการตามมาตรฐานการดาํเนนิงานของศนูยพฒันาเดก็เลก็ในเทศบาลตาํบลหนองบวั            
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
   2.1 ผลการวิจัยจากแบบสอบถาม
                         1) ศนูยพฒันาเด็กเลก็ในเทศบาลตําบลหนองบัว อาํเภอไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม มกีารดาํเนิน
การตามมาตรฐานในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการดําเนินการตามมาตรฐานในระดับมาก  
ทั้ง 6 ดาน ดังตารางที่ 1 และมีคาเฉลี่ยสูงสุดและต่ําสุดของการดําเนินการในแตละดาน ดังตารางที่ 2

ตารางท่ี 1
การดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเทศบาลตําบลหนองบัว   อําเภอไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหมโดยภาพรวม

  

                          
         (N=279)  

1  4.19 0.58  
2  4.29 0.58  
3    4.01 0.72
4  4.21 0.62
5   4.06 0.69  
6  4.03 0.72  

     4.13   0.65  
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ตารางที่ 2
คาเฉลี่ยสูงสุดและตํ่าสุดของการดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเทศบาลตําบล
หนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม ในแตละดาน

                  
       (N=279)  

1  
-   
-      
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   2)  ปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกบัการดาํเนนิงานตามมาตรฐานการดําเนนิงานของศูนยพฒันาเดก็เล็ก 
ในเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม มีเพียง 3 ดานที่ผูตอบแบบสอบถามไดใหขอเสนอ
แนะ คอื ดานบคุลากร ดานอาคาร สถานท่ี สิง่แวดลอมและความปลอดภยั และดานการมสีวนรวมและการสนบัสนนุ
จากทกุภาคสวน  ดานบุคลากร ไดใหขอเสนอแนะ  คอื ใหเพิม่จาํนวนครูใหเหมาะสมกับจํานวนเด็กและควรเปดโอกาส
ใหครูผูดูแลเด็กไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยไดใหขอ
เสนอแนะ  คอื  ควรมีการใหปรบัปรุงถนนทางเขาศนูย มเีคร่ืองเลนสนามทีเ่พยีงพอ มพีืน้ทีใ่นการจัดกจิกรรมอยางเหมาะสม 
จัดแยกอยางเปนสัดสวน และมีการจัดสรางอาคารเรียนที่กวางขวางเพียงพอตอจํานวนเด็ก  และดานการมีสวนรวม
และการสนับสนุนจากทุกภาคสวนไดใหขอเสนอแนะ  คือ ใหผูปกครองและชุมชนควรมีสวนรวมในการพัฒนา              
ใหมากกวานี้ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรติดตอประสานงานและประชาสัมพันธการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหมากและมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยและชุมชนไปพรอม ๆ กัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาไปในทางเดียวกัน
     2.2 ผลการวิจัยจากการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง
    จากการสัมภาษณผูบรหิาร ในแตละดาน พบวา ดานการบริหารจัดการศูนยพฒันาเด็กเลก็ ในเร่ือง
การสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมใหกับเด็ก มีการจัดสรรงบประมาณใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน             
ดานตาง ๆ อยางเพียงพอ และไดใหขอเสนอแนะวา “ควรใหทุกภาคสวน ไมวาจะเปนผูบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชน 
เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางเหมาะสม และเปนไปในทางเดียวกันทุกศูนย”             
ดานบุคลากร ผูใหสัมภาษณเห็นดวยกับการดําเนินการในดานบุคลากร ในเรื่องครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก ควบคุม
อารมณไดดี  ควบคุมกิริยา วาจา ตอเด็ก และผูปกครอง และไดใหขอเสนอแนะวา ควรใหมีการจัดอบรม ผูดูแลเด็ก
ใหมีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก การจัดทําแผนประสบการณ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเพ่ิม
จํานวนครูใหเหมาะสมและเพียงพอตอจํานวนเด็ก ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย                                    
ผูใหสัมภาษณกลาววา  ในเร่ืองของอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความม่ันคงแข็งแรง ปลอดภัย ทางผูบริหารไดให     
ความสําคัญในการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี  สภาพแวดลอม และความปลอดภัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และไดให
ขอเสนอแนะวา  ควรมกีารดแูลอาคารสถานทีใ่หอยูในสภาพพรอมใชงานและมัน่คงปลอดภยัอยูเสมอ ควรมกีารตรวจ
สอบอุปกรณตาง ๆ  ในศนูยพฒันาเดก็เล็กทุกสปัดาห เพือ่ปองกนัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน  ดานวชิาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตรผูใหสัมภาษณไดใหขอเสนอแนะวา ควรมีการนําเรื่องของภูมิปญญาทองถิ่นไวในหลักสูตรของ              
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และควรใหชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและช้ีแนะในเร่ืองตาง ๆ ดานการมีสวนรวม 
และสนับสนุนจากทุกภาคสวนผูใหสัมภาษณ ไดเสนอแนะวา ควรใหผูปกครองเขามามีสวนรวม เชน ควรมีการจัด
อบรมใหความรูกับผูปกครองในการดูแลเด็ก  และใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนใหกับเด็ก รวมถึง
ใหศนูยพฒันาเด็กเลก็จดัเอกสารสรุป และรายงานผลการดําเนินงาน แจงใหบคุลากรทุกฝายทราบ   ดานสงเสริมเครือขาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดเสนอแนะวา  ควรเพิ่มเครือขายใหมากขึ้น เพื่อจะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน             
ควรมีการประชาสัมพันธงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากร ใหกลุมเครือขาย และองคกรทราบอยางทั่วถึง
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อภิปรายผล
  1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สนับสนุนอาหารกลางวัน      
และอาหารเสริม (นม) ใหกับเด็ก (μ = 4.41) ทั้งนี้อาจเปนเพราะกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงผูบริหาร
เทศบาลตําบลหนองบัวใหความสําคัญ และใหการสนับสนุนงบประมาณดานอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 
ซึ่งสงผลใหเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการดูแลท่ีถูกสุขลักษณะ และสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย             
สติปญญา อารมณ และสังคม สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริศิลป  บุตรจันทร (2554) ศึกษาการดําเนินงานของ      
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายใตกํากับการดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลเปา     
อาํเภอตระการพืชผล จงัหวดัอบุลราชธานี ผลการวิจยัพบวา  ดานการบริหารจดัการศนูยพฒันาเดก็เล็กอยูในระดบัมาก 
และขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีรางกายเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย และเปนไป   
ตามแนวคิดของ กรมอนามัย (2548, 21) ที่กลาววา การที่เด็กมีสุขภาพดี เจริญเติบโตและพัฒนาไดอยางเหมาะสม 
เด็กทุกคนไดรับการเฝาระวังภาวะโภชนาการ โดยชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูง มีการสงเสริมสนับสนุนดานอาหารกลางวัน 
และอาหารเสริม (นม)
  2. ดานบุคลากร พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก ควบคุมกิริยา วาจา ตอเด็กและ       
ผูปกครอง (μ =  4.44) ทั้งนี้จากการสัมภาษณผูบริหารในสวนของผูบริหารเทศบาลตําบลหนองบัว มีนโยบายให       
ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก มีปฏิสัมพันธที่ดีตอเด็กนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน สอดคลองกับงานวิจัยของ มัณฑนา 
หริกจันทร (2551) ศึกษาปญหาการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหาร       
สวนตาํบล จงัหวดัปทุมธาน ี  ผลการวิจยัพบวา  ดานท่ีมคีวามคิดเหน็ระดบัสูงสุด คอื  มาตรฐานดานบคุลากรและยัง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของธมนวรรณ ผลิตยศ (2553) ที่ศึกษาการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลผักแวน อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด ผลการวิจัยพบวา บุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
โดยรวมและรายดานทุกดาน อยูในระดับมาก
  3. ดานอาคารสถานท่ี สิง่แวดลอมและความปลอดภัย พบวา ขอทีม่คีาเฉลีย่สูงสุด คอื อาคารศูนยพฒันา
เด็กเล็กมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย (μ = 4.29) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผลการสัมภาษณผูบริหารที่เห็นไดวา          
ศนูยพฒันาเดก็เลก็ไดมกีารจดัสภาพแวดลอมทีถ่กูสขุลกัษณะโดยคาํนงึถงึความสะอาดเปนสําคญั  และอาคารสถานที่
ตองมีความม่ันคงแข็งแรง ปลอดภัย ภายในอาคารตองมีแสงสวางเพียงพอ และมีอากาศถายเทสะดวก และ               
ศนูยพฒันาเดก็เลก็มีการกัน้บรเิวณภายนอกอาคารเรยีนอยางเปนสัดสวนเพือ่เอือ้ตอการเรยีนรูของเดก็นกัเรยีนและ
เพื่อความปลอดภัยของเด็ก สอดคลองกับงานวิจัยของวิรัตน ทองวิจิตร (2553) ที่ศึกษาการดําเนินงานศูนยพัฒนา
เดก็เล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามความตองการของชุมชน  ผลการวิจยัพบวา การดําเนินงานศูนยพฒันา        
เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามความตองการของชุมชน เทศบาลตําบลเทพราช โดยภาพรวมและ           
รายดานทกุขออยูในระดบัมาก โดยดานอาคารสถานท่ี สิง่แวดลอมและความปลอดภัยมีคาเฉลีย่สูงสุด และเปนไปตาม
แนวคดิของ (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่, 2553, 21-26) ทีก่ลาววา ในการกอสรางหรือปรบัปรงุอาคาร สถานที่   
และจดัภมูทิศันสภาพแวดลอมทัง้ภายในอาคารและภายนอกอาคาร ตองคาํนงึถงึความมัน่คง แข็งแรง ถกูสขุลักษณะ       
มีความเหมาะ สมและปลอดภัยแกเด็ก
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  4. ดานวิชาการ และกจิกรรมตามหลกัสตูร  พบวา  ขอทีม่คีาเฉลีย่สูงสดุ คอื จดักจิกรรมทีส่งเสรมิวฒันธรรม 
ประเพณี และคานิยมที่ดีงาม (μ = 4.43) เชน รูจักการทําความเคารพ การไหว ซึ่งจากการประเมินผลการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ โดยผูปกครอง พบวา ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเลก็เนนการจัดกระบวนการเรียนรู   
ที่เนนเด็กเปนสําคัญ พรอมทั้งสงเสริมเด็กในดานคุณธรรม จริยธรรม โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และ
วิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน รวมถึงมีการสงเสริมกระบวนการเรียนรูของเด็กอยางเหมาะสมตามวัย และ       
สงเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ นภัสสร สวางโคตร (2552) ไดศึกษาการดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทัศนะของบุคลากร เขตอําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ          
ผลการวิจัยพบวา โดยรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการสงเสริมวัฒนธรรม และ       
คานิยมใหแกเด็ก และยังเปนไปตามแนวคิดของ (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, 2553, 27-46) ที่กลาววา   
การจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กนั้น เพื่อใหเด็กเล็กไดรับการอบรมเลี้ยงดู และไดรับการศึกษาเพื่อการพัฒนา    
ทัง้ดานรางกาย อารมณ  -  จติใจ สงัคม และสตปิญญา ใหมคีณุลักษณะทีพ่งึประสงค มคีณุลักษณะ และสมรรถนะตามวัย
  5. ดานการมีสวนรวม และสนับสนุนจากทุกภาคสวน พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดประชุมช้ีแจง 
ปฐมนิเทศผูปกครองกอนเปดภาคเรียนทุกครั้ง (μ = 4.30) ซึ่งจากรายงานการเขารวมประชุมของผูปกครอง จะเห็น
ไดวา ผูปกครอง รวมถึง ชุมชน เขามามีสวนรวมในการบริหาร และการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน        
มีสวนรวมในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก การจัดประสบการณการเรียนรู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการประชาสัมพันธใหชุมชน
ทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกภาคเรียน ชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู         
ในสวนท่ีเปนภมูปิญญาทองถิน่ และชุมชนใหการสนับสนนุการดําเนินงานของศูนยพฒันาเด็กเลก็อยางเหมาะสมและ
เพียงพอ (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัว, 2557) สอดคลองกับงานวิจัย ของพรทิพยพา มาบุญ (2554) 
ศกึษาการบริหารศนูยพฒันาเดก็เลก็ ตาํบลนํา้พี ้อาํเภอทองแสนขัน จงัหวดัอตุรดติถ ผลการวจิยัพบวา ดานการมีสวนรวม
อยูในระดบัมาก และยงัเปนไปตามคาํกลาวของ (กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิน่, 2553, 47-52) ทีก่ลาววา ศนูย
พฒันาเดก็เล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองคาํนงึถึงการมสีวนรวมกนัทกุภาคสวน มกีารประชุมช้ีแจงใหทกุคน  
ในชุมชนทราบถึงประโยชนและความจําเปนของการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ การจัดใหมีกองทุน
สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนการติดตามและประเมินผล รวมถึงการเขามามีสวนรวมจากชุมชน หรือ
คนในทองถ่ิน
  6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบวา ขอทีม่คีาเฉล่ียสงูสดุ  คอื ครผููดแูลเด็ก/ผูดแูลเด็ก         
ไดรบัการอบรมสัมมนา ในเร่ืองเก่ียวกบัพัฒนาการเด็กปฐมวัยอยางสม่ําเสมอ (μ = 4.25)  ทีเ่ปนเชนนี ้ จากการสัมภาษณ
ผูบรหิารพบวา  ผูบรหิารน้ันมีนโยบายสงเสริมใหครผููดแูลเด็ก/ผูดแูลเด็กศูนยพฒันาเด็กเล็กตองเขารับการอบรมสัมมนา
เกีย่วกบัเด็กปฐมวัยอยูเสมอ และครูผูดแูลเด็กไดมกีารแลกเปล่ียนเรียนรูทางดานพฒันาการเด็กระหวางครูผูดแูลเด็ก 
ผูบรหิาร และผูทีเ่กีย่วของสอดคลองกบังานวิจยั  ของ สธุรีา วฒันาอุดมวงค (2556) ศกึษาสภาพและปญหาการดําเนนิงาน
ของศนูยพฒันาเดก็เลก็ตามเกณฑมาตรฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ผล
การวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย อยูในระดับมาก และยังเปนไปตามคํากลาวของ (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, 2553, 53-59)           
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ที่กลาววา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก ผูบริหารและผูเกี่ยวของขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตองสงเสริมการสรางเครือขายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และครูผูดแูลเด็ก/ผูดแูลเด็ก ควรไดรบัการอบรมสัมมนา ในเร่ืองเก่ียวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยอยางสม่ําเสมอ
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน

สรุป
  จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบวา การดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                   
ในเทศบาลตาํบลหนองบัว อาํเภอไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็วา มกีาร
ดาํเนินการตามมาตรฐานฯ มาก และเมือ่พจิารณาเปนรายดานพบวา มกีารดาํเนนิการตามมาตรฐานฯ  มาก ทัง้ 6 ดาน 
อยางไรกต็ามจากผลการวจิยัผูตอบแบบสอบถามมขีอเสนอแนะวา ควรเพิม่จํานวนครใูหเหมาะสมกบัจํานวนเดก็และ
ควรเปดโอกาสใหครูผูดูแลเด็กไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ ควรมีเคร่ืองเลนสนามเพียงพอ ควรมีพื้นท่ี            
ในการจัดกิจกรรมอยางเหมาะสม และควรใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาใหมากกวานี้             
ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเทศบาลตําบลหนองบัว          
อาํเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหมดังนี้
  1. ควรเพิ่มจํานวนบุคลากรใหเพียงพอตอจํานวนเด็กนักเรียน เพื่อการดูแลเด็กไดอยางทั่วถึง
  2. ควรมกีารปรบัปรงุสภาพภูมทิศันภายในและภายนอกศูนยพฒันาเด็กเล็ก เพ่ิมจาํนวนเคร่ืองเลนสนามให
เพียงพอตอเด็ก จัดใหมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมอยางเหมาะสม
  3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรติดตอประสานงานและประชาสัมพันธการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กให
ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานทราบอยางตอเนื่อง
     สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไปมีดังนี้
      1. ควรมีการศึกษาการดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเฉพาะกรณีเปน      
รายศูนย เพือ่ไดขอมลูสารสนเทศท่ีสามารถนําไปพัฒนาการบริหารจัดการศูนยพฒันาเด็กเลก็ของเทศบาลตําบลหนองบัว
     2. ควรมีการวิจัยในเชิงคุณภาพควบคูกันไปกบัการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อได
ทราบถึงรายละเอียดของปญหาในการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลหนองบัว ใหดียิ่งข้ึน

      3. ในการวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาในกลุมของคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาของเทศบาล และผูที่มีสวนใน
การกํากับดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  คือ  องคการปกครองสวนทองถิ่นในระดับอําเภอ และจังหวัดเพื่อใหไดขอมูล        
ที่ชัดเจนและมีนํ้าหนักมากขึ้น
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