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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการด าเนินงานด้านการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่

กรมอนามัย กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ดีเด่น เทศบาลต าบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 2) เพื่อศึกษาเง่ือนไขสู่
ความส าเร็จ เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ กรมอนามัย กรณีศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กน่าอยู่ดีเด่น เทศบาลต าบลเขมราฐ จังอุบลราชธานี 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือ 1) สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 2) นักโภชนาการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเขมราฐ 3) ผู้อ านวยการส่วนการศึกษาเทศบาลต าบลเขมราฐ 4) ผู้แทนชุมชน 5) ผู้แทนผู้ปกครอง 6) 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลเขมราฐ และ 7) ผู้ดูแล รวม 12 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบบันทึกเอกสาร การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสัมมนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล 
และการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

 
ค าส าคัญ: การศึกษาการด าเนินงาน 

 

Abstract 
The research aimed to study the educational implementation according to the standard of the 

livable early childhood development center in Khemarat municipality and the conditions conducive to 
the success of the educational implementation. 

The samples in the research were 1) provincial public health officials, 2) nutritionists from 
Tambon health promotion hospital in Khemarat, 3) director of education of Khemarat municipality, 4) 
community representatives, 5)  representatives of the parents  and 6) heads of the early childhood 
development centre of Khemarat municipality and 7)  child care workers.  

The research instruments were a record, an in-depth interview, a group seminar, data analysis and 
data synthesis.  The results could be discussed as follows.  
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บทน า 
สภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพโครงสร้างและขนาดของครอบครัว ประกอบกับ
ปัญหาทางเศรษฐกิจ ท าให้พ่อและแม่ต่างต้องช่วยกันท า
มาหากินหารายได้มาจุนเจือครอบครัว และสร้างความ
มั่นคงให้กับครอบครัว ท าให้เวลาในการเลี้ยงดูอบรมสั่ง
สอนลูกลดน้อยลง และไม่สามารถอาศัยญาติพี่น้อง ที่อยู่
ใกล้เคียงกันในลักษณะครอบครัวขยาย มาดูแลแทนได้อีก 
นอกจากนี้พ่อ แม่ สมัยใหม่ยังขาดทักษะในการอบรมเลี้ยง
ดูเด็กที่ถูกต้อง ครอบครัวจึงมีความจ าเป็นต้องหาบุคคลอื่น
ที่มีความรู้ และไว้วางใจให้มาช่วยดูเด็กแทน เพื่อให้เด็ก
ได้รับการอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะ
ในช่วงวัยก่อนเรียน (แรกเกิด–6 ปี) ซึ่งเด็กยังไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้เต็มที่ และยังไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียนใน
ระบบการศึกษาภาคบังคับ ด้วยเหตุนี้สถานเลี้ยงดูเด็ก
หลากหลายรูปแบบจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการ
ช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระในการอบรมเลี้ยงดู เด็กของ
ครอบครัว และนับวันจะมีบทบาทมากขึ้นในการจัดบริการ
ต่างๆ ส าหรับเด็กตามความต้องการและความจ าเป็นของ
ผู้ปกครอง (กุศล สุนทรธาดา; และจิตตินันท์ เดชะคุปต์. 
2544: 1) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงได้
ก าหนดไว้ในมาตรา 18 การจัดการศึกษาปฐมวัย อันได้แก่ 
ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
เกณฑ์ของสถาบันการศึกษา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มของเด็กพิการ และเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ 
หรือ  สถานพัฒ นาเด็ กปฐมวัยที่ เรี ยก ช่ืออย่ างอื่ น 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 10) เป็นผู้จัดการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการให้
การดูแลการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน โดยมิได้ เป็น
การศึกษาภาคบังคับ  

กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขซึ่ งเป็น
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมาตรฐานการ
บริการศูนย์ เด็ก เล็กน่ าอยู่  จึ งได้ก าหนดเป็นเกณ ฑ์
มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นแนวทางให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ยึดถือเป็นหลักในการด าเนินการ โดยยึดให้
ชุมชนมีส่วนร่วม จากการรวบรวมข้อมูลของกรมอนามัย 

พบว่าในปี  พ .ศ . 2554 มีศูนย์พัฒนาเด็ ก เล็ กสั งกั ด
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 
13,341 แห่ง และสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 1,347 แห่งมี
เด็กใช้บริการรวม 780,788 คน มีศูนย์เด็กเล็กเพียงร้อยละ 
9.1 ที่สามารถด าเนินได้ ตามเกณฑ์ในระดับดีมาก, ร้อยละ 
33.4 ด า เนิ น ก าร ได้ ใน ระ ดั บ ดี  แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ  57.5 
ด าเนินการได้เพียงในระดับพื้นฐาน จากสภาพดังกล่าวจะ
เห็นว่ายังมีเด็กอีกเป็นจ านวนมาก ยังอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ให้ได้
มาตรฐาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาการ
ทั้งร่างกายและสติปัญญาของเด็กไทย  เนื่องจากสภาพ
ปัจจัยในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งมี
ความแตกต่ างกัน  ดั งนั้น   จึ งส่ งผลให้คุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
แตกต่างกันด้วย เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ เด็กมีสุขภาพดีและมีพัฒนาการสมวัย 
ดังนั้น  ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานจึง
ต้ องพัฒ นาหลายๆด้ านควบคู่ กั น ไป   กรมอนามั ย 
กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท า โครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักถึง
ความส าคัญในการพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ครบถ้วนตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ใน 6 ด้าน คือ 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
ด้านบริการอาหารสะอาด ปลอดภัย ด้านสภาพแวดล้อม
สะอาดและปลอดภัย ด้านบุคลากร และด้านการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานดา้นการศึกษาตาม
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ เทศบาลต าบลเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

2. เพื่อศึกษาเง่ือนไขสู่ความส าเร็จเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานด้านการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กน่าอยู่ เทศบาลต าบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ดีเด่น เทศบาลต าบลเขมราฐ เป็นศูนย์
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม
ระดับเขต ประจ าปี 2554 และศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ดีเด่น
ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 2554 และ 2555  
โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือ นักวิชาการ  จ านวน  1 คน  
หัวหน้าศูนย์ จ านวน 1 คน  ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 6 คน 
ผู้แทนชุมชน จ านวน  1 คน  ผู้แทนผู้ปกครอง จ านวน  1 
คน  และผู้ แทนจากเจ้ าหน้ าที่ ส าธารณ สุขจั งหวัด
อุบลราชธานี จ านวน  1 คน  ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
น่าอยู่ดีเด่น เทศบาลต าบลเขมราฐ และสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 11 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  1. ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการศึกษา
ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่  กรมอนามัย 
กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ดีเด่น เทศบาลต าบล
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีและเง่ือนไขสู่ความส าเร็จ 
ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการศึกษาข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ ที่ เป็นพลวัตของกลุ่ม  (Group Dynamic)  
  2. การสัมภาษณ์ แบบ เจาะลึก  ( In-Depth 
Interview) เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ด้านการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ 
กรมอนามัย กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ดีเด่น 
เทศบาลต าบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีและเง่ือนไขสู่
ความส าเร็จ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ   
  3.  ก า ร ส น ท น า ก ลุ่ ม  ( Focus Group 
Discussion) เนื่องจากจะเป็นการศึกษาการด าเนินงาน
ด้านการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ 
กรมอนามัย กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ดีเด่น 
เทศบาลต าบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีแล้ว ยังเป็น
การค้นหาเงื่อนไขสู่ความส าเร็จในการเป็นศูนย์เด็กเล็กน่า
อยู่ด้วย จ าเป็นท่ีผู้วิจัยต้องศึกษาความคิด และความเข้าใจ
ในทัศนคติร่วมกันหรือแตกต่างกันในกลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อมูล
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการศึกษาข้อมูลด้วยวิธีการจัด
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

ผลการวิจัยและอภิปลายผล 

1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
การส่งเสริมสุขภาพของเด็กมีหลายรูปแบบ ซึ่ง

ด าเนินการตามเกณฑ์ของกรมอนามัย เช่นการส่งเสริม
สุขภาพตามหลักโภชนาการ มีการตรวจสุขภาพ  หากมี
เด็กป่วยก็แจ้งผู้ปกครองรับกลับบ้าน  มีการจัดอาหารที่มี
โภชนาการครบ 5 หมู่  ซึ่งมีนักโภชนาการจากโรงพยาบาล
มาให้ค าแนะน าให้ความรู้แม่ครัว 
2. ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

ครูก็จะบอกให้พ่อแม่ดูแลลูกตอนอยู่ที่บ้านด้วย  
เช่น  อาบน้ า  สระผม ตัดเล็บ เด็กเป็นเหาก็ให้ยาไปรักษา  
ให้ความรู้ว่าต้องจัดอาหารอย่างไรให้ลูก  แต่บางครั้งเราก็
ท าไม่ได้ทั้งหมดก็อาศัยฝากให้ครูเขาดูแลช่วยกัน  เราก็
ดูแลทีบ่้าน ซึ่งลูกมาโรงเรียนก็ดูแลความสะอาดตัวเองมาก
ขึ้น  ล้างมือก่อนกินข้าวแปรงฟันด้วย แม่ไม่ต้องบอกมาก 
3. ด้านบริการอาหารสะอาดปลอดภัย 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขมราฐ  มีการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
พัฒนาการเด็ก  มีการจัดสื่อและอุปกรณ์  เช่น  ของเล่น  
หนังสือนิทานในการจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก  มีการส่งเสริม
ให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถใน
การจัดกิจกรรมต่ างๆ  รวมทั้ งการให้ค าแนะน าแก่
ผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กที่บ้าน  ซึ่งส่งผลให้
เด็กมีพัฒนาการเจริญเติบโตสมวัย 
4.  ด้านสิ่งแวดล้อมสะอาดและปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขมราฐ  มีการ
ส่งเสริมด้านการบริการอาหารสะอาดปลอดภัย  โดยมีการ
จ้างผู้ดูแลอาหารส าหรบัจัดอาหารให้เด็กโดยเฉพาะ  มีการ
จัดบริเวณห้องประกอบอาหารและห้องรับประทานอาหาร
อย่างชัดเจน  และมีการตรวจความสะอาดของผู้ประกอบ
อาหาร  สถานที่ประกอบอาหาร  และอุปกรณ์ส าหรับใส่
อาหาร  และมีการตรวจสุขภาพของผู้ประกอบอาหาร  
รวมทั้ งมีประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กว่ามี
พัฒนาการเหมาะสมกับวัยหรือไม่  และเน้นการจัดอาหาร
และอาหารว่างที่สะอาดและมีคุณค่าทางอาหาร 
 



568 

5. ด้านบุคลากร 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขมราฐ  ด้าน
สิ่งแวดล้อมสะอาดและปลอดภัย  พบว่าการรักษาความ
ปลอดภัยแก่เด็กมีการซักซ้อมแผนการเกิดอุบัตภิัยหากเกิด
สถานการณ์ต่างๆ  และมรีะบบเตอืนภัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  มีการจดัสดัส่วนพ้ืนท่ีใช้สอยให้เหมาะสม  ห้องน้ า
ห้องส้วมใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับเด็ก  มีอุกปกรณ์ต่างๆ 
เพียงพอต่อจ านวนเด็ก  ได้แก่  ทีน่อน  ผ้าห่ม  แก้วน้ า  
แปรงสีฟัน  และมีการดูแลความสะอาดของอาคารสถานท่ี  
ท าให้ไม่มีการเกิดอุบตัิเหตุและการติดเชื้อต่างๆ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
6.  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขมราฐ  ด้าน
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน  พบว่า  ผู้บริหาร
หน่วยงานมีนโยบายในการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง
ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยการให้
ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการศึกษา 
7. ด้านศูนย์เด็กปลอดโรค 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขมราฐ มีการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานพัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ กรมอนามัย 
ซึ่งท าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขมราฐ  ได้รับ
รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่  ท าให้เกิดความมั่นใจแก่
ผู้ปกครองและชุมชนที่น าบุตรเข้ามาเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลยา  ตันติ
ผลาชีวะ (2545ก: 1) กล่าวว่าการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็น
การจัดการศึกษาให้แก่ เด็ก  6 ขวบแรกเป็นการจัด
การศึกษาเพื่อการดูแลและสร้างเสริมเด็กให้พัฒนาเต็ม
ศักยภาพด้วยการเรียนรู้ที่ถูกต้องชัดแจ้งลักษณะการ
จัดการเรียนการสอนจึงมุ่งจ าเพาะไปที่การพัฒนาเด็กโดย
การจัดการเรียนการสอนให้ตรงระดับพัฒนาการตามวัย
และส่งเสริมพัฒนาการแบบองค์รวมให้ตรงกับความ
ต้องการและความสนใจสร้างความพร้อมให้เด็กเป็นผู้ใหญ่
ที่มีคุณภาพมีพุทธิปัญญา 

สรุปผลการวิจัย 
  1. ด้านการส่งเสรมิสุขภาพเป็นแนวทางส าคัญ 
โดยมีการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กรายบุคคล  
ประเมินภาวะโภชนาการตามวัย  ตรวจสุขภาพเด็ก ให้

ความส าคญัแก่การจดัอาหาร  การดูแลสุขภาพและการ
ดูแลเด็กที่ป่วยเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย  และ
มีสุขภาพท่ีดีแกเ่ด็ก และผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสุขภาพแก่เด็กอีกทางหนึ่ง  โดยไดร้ับความรู้
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ  
 2. ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเขมราฐ  มีการส่งเสริมพัฒนาเด็ก
ตามมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
กรมปกครองครองท้องถิ่นทั้ง  4  ด้าน  มีการประเมิน
พัฒนาการสมวัย  จัดท าแผนและกิจกรรมส่ งเสริม
พัฒนาการ  มีการประเมินพัฒนาการเด็กทุกๆ 1 เดือน  
เพื่อให้เห็นพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง  และมีการจัดสื่อ
อุปกรณ์ส าหรับการส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กหลากหลาย   

3. ด้านบริการอาหารสะอาด ปลอดภัย การจัด
อาหารให้แก่ เด็กนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ เล็ งเห็น
ความส าคัญโดยต้องตัดอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และถูก
หลักโภชนาการให้แก่เด็ก นอกจากอาหารแล้วน้ าก็เป็นสิ่ง
ส าคัญที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ความส าคัญมาก การจัด
อาหารแก่ เด็กเป็นสิ่ งส าคัญต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็กมาก   

4. ด้านสภาพแวดล้อมสะอาดปลอดภัย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขมราฐ มีการด าเนินงานเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ ไม่มี
การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง นอกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเขมราฐมีแผนการก้องกันภัยต่างๆ และไม่มี
อุบัติเหตุร้ายแรงแล้ว ยังมีการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแก่
เด็กท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
 5. ด้านบุคลากร มีการส่งเสริมให้บุคลากรศึกษา
ต่อ  เข้าร่วมการอบรม ศึกษาดูงาน  และมีการขอความ
ร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาช่วยให้ค าแนะน าใน
การปฏิบัติงานแก่บุคลากร 
   6. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครอง  
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน  เกิดจากการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  ท า
ให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจในการส่งเด็กมาเข้าเรียน  ให้
ความส าคัญในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของศูนย์เด็กเล็ก 
ของผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน และชุมชน  นอกจากนี้เทศบาล
ต าบลเขมราฐได้ให้ความส าคัญกับการดึงผู้ปกครองและ
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ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก การด าเนินงานต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น
หัวหน้าศูนย์เป็นผู้ที่มีหน้าที่ส าคัญในการสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ผู้ปกครองและชุมชน  เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและการมี  ส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  การจัดการศึกษา  และการช่วยเหลือต่างๆ 
แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
 7. ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 

การที่ผู้บริหารมีนโยบายหรือแผนหรือโครงการ
ในการป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเฉพาะ
ในการดูแลสุขภาพอนามัยและการพัฒนาเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 จากการศึกษาเง่ือนไขสู่ความส าเร็จเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ กรม
อนามัย ท าให้ทราบว่าการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลเขมราฐ มีเง่ือนในการด าเนิน งานตาม
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่อย่างไรบ้าง ซึ่งมี
เง่ือนไขที่ สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประสบ
ความส าเร็จ 5 ประการ คือ 1. การมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์
และให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย  2. 
การมีบุคลากรที่มีคุณภาพ 3. การมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน  4. จัด ให้ มี ความรู้ แก่ผู้ ปกครองเกี่ ย วกับการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5. ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเจน 
ที่ศึกษาความต้องการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ปกครองมีความต้องมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านบุคลากร  ด้านบริหารทั่วไป  และภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  ซึ่งแสดงว่าผู้ปกครองมีความต้องการที่จะมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรศึกษาเงื่อนไขการมรส่วนรว่มในการ
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อน ามาปรบัปรุงในการบริหารจัดการศูนย์
ให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป 
 2. ควรศึกษาปัญหาและรูปแบบการจัดท าแผน
และแนวนโยบายในการด าเนินงานด้านต่างๆเพื่อน ามา
ปรับปรุงและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
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ทราบซึ่งในความกรุณาอย่างสูง  
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