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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหาแนวทางการพัฒนาการ

ด าเนินงานสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลรังแร้ง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น บุคลากรสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ผู้น าท้องถิ่นที่มีการตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และ
ผู้ปกครองของผู้เรียน จ านวน 30 คน ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า  สภาพการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีดังน้ี  1. ด้าน
บุคลากรและการบริหารจัดการ  มีการจัดหาบุคลากรเพียงพอแล้วในการท าหน้าท่ีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการเพิ่มศักยภาพการ
อบรมให้ความรู้งานด้านเอกสารแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ควรปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2 . ด้านอาคาร  สถานที่  
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มีการจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งภายใน
อาคาร และภายนอกอาคาร โดยมีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสนับสนุนในการมีส่วนร่วม 3 . ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร  มีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เป็นตามมาตรฐานการด าเนินงาน 
และมีการส่งเสริมให้บุคลากรประจ าศูนยศ์ึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้นหรอืเข้ารับการอบรมอยา่งต่อเนื่องและ 4. ด้านการมีส่วนร่วม
และสนับสนุนจากชุมชน มีการน าเสนอปัญหาด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ  และมีการเปิดโอกาสให้ภาคส่วน
ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ควรเลือกผู้แทนกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นผู้ประสานงานระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับ
องค์การบริหารส่วนต าบล ควรมีการสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนในการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มากกว่าเดิม จัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และร่วมกับผู้ปกครองของผู้เรียนให้มากกว่าเดิม ผู้บริหาร
ท้องถิ่นควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มากกว่านี้  ปรับปรุงของเล่นท่ีเก่าช ารุด จัดรั้วรอบ
ขอบชิด เพื่อความปลอดภัย และควรมีการแยกอาคารเรียนระหว่างเด็กเล็กกับเด็กโต  เพื่อความสะดวกในการดูแลและเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่  สามารถแบ่งเป็น 2 ระดับ 1. ระดับชุมชน  จัดให้มีการปรับปรุงคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้เกิดความคล่องตัว โปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วมระว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่  เข้ามามีบทบาททุกด้านของการบริหารจัดการแต่ละศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และ 2. ระดับนโยบาย ควรมีจัดตั้งรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อรองรับสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับเด็กก่อนเกณฑ์ในพื้นที่  ควรมีการรับฟังความคิดเห็นก่อนจัดกิจกรรมทุกครั้ง และควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับการด าเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดประสบการณ์ในรูปแบบ
บูรณาการและควรน าผลการประเมินของผู้เรียนไปปรับปรุงแผนการด าเนินงาน 
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Abstract 

This study aimed to investigate the operation of child development center and find the ways to 
improve the operations under Rang rang sub-district administrative organization, Uthumphon Phisai district, 
Sisaket province. The target groups, including the administration, personnel in child development center, 
the committee of child development center, the local leader of the child development center, and the 
parents of the students, a total of 30 people, by using a qualitative study, data collection, data collection 
in-depth interviews, and data analysis by using content analysis. 
 The results showed that the operations of child development center are as follows:  
1.  The human resources and administration have sufficient in personnel to serve the child development 
center, increase the training and knowledge of child development center in paperwork that should be in 
accordance with the regulations.  
2.  The building, place, environment and safety, the environment is completely free, hygienic suitable in 
all aspects of child development center both indoors and outdoors with the child development center 
are sponsors to participate.  
3.  The academically activities in the program to promote the child development center in an integrated 
creative a standard operation and are encouraged the staff in the center to study on a higher level or 
admission to continuous training, and  
4.  The participation and support of the community have presented a problem on the child development 
center in various fields and there are opportunities for various sectors to take part in monitoring and 
evaluation of the implementation to work at the child development center. 
 Guidelines for improving the operation of child development center, found that the elected 
representatives of the child development center is a liaison between the child development center with 
Sub-District Administration Organization should be asked their opinions and a needs of the community to 
improve and child development center than ever before. To learning the activities with other agencies 
and joy with the parents of the students beyond the traditional, the administrators should give priority to 
the development of infrastructure to the child development center more than this, the improvement of 
old toys to gated for safety and should have a separate building between children and young adults for 
ease of care and enhance teaching fully, it is can divided into 2 groups; 1. To provide a community level 
to improve child development center management committee annually, to create a streamlined 
transparent participation basis with local government and community, to emphasis on the participation of 
all sectors in the area, to play a role in all aspects of the management to each child development center 
and. 2. The policy including child development center should be established in the group to support 
education in the local governments, the preschool child in the area should have listened to the opinions 
event at all times and should have training to educate local residents about the implementation and 
operational guidelines to the child development center and experience in integrated and should be 
evaluation in learners to improvement the plan. 

Kayword:  Performance Standards of Child Development Centers 



638 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาองค์การ

ระหว่างประเทศและนานาชาติใหค้วามส าคญักับการจัด
การศึกษาของเด็กท่ีมีอายรุะหว่าง 3-5 ปีเป็นอย่างมาก ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าองค์การระหว่างประเทศและนานาชาติมี
ความต้องการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคณุภาพ 
เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
และสามารถด ารงชีวิตได้ในสภาวะการเปลีย่นแปลงไป
อย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบนัและในอนาคต องค์การ
ระหว่างประเทศท่ีได้ประชุมสุดยอดระดับโลกเพื่อเด็กป ี
2000 คือองค์การสหประชาชาต ิองค์การยูนิเซฟ องค์การ
อนามัยโลก ที่ประชุมรับรองปฏิญญาเด็กและอนสุัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็ก เพื่อพัฒนาเด็กให้ไดม้าตรฐานสากล 3 ด้าน 
คือ ด้านการอยูร่อด ด้านพัฒนาและดา้นการคุม้ครอง 
หลายประเทศท่ัวโลกได้ประกาศวสิัยทัศน์ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอยา่งชัดเจน  
 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยหนึ่งในภารกิจ
ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ การส่งเสริม
การศึกษาของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นเพื่อให้เด็กปฐมวัย
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมทาง
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาให้เป็นไป
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพ 
จริยธรรม ระเบียบวินัย และมีความพร้อมที่จะเข้ารับ
การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการที่เด็กเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 
เนื่องจากการที่เด็กจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
นั้น จึงมีความจ าเป็นที่เด็กจะต้องได้รบัการพัฒนาตัง้แต่อยู่
ในครรภ์มารดาและต่อเนื่องไปจนถึงวัยรุ่น โดยเฉพาะ
พัฒนาการด้านสติปัญญาและอารมณ์ ซึ่งเป็นทักษะที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตพื้นที่ และวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลรังแรง้ อ าเภอ
อุทุ มพรพิ สั ย  จั งหวัดศรีสะ เกษ  ซึ่ งเป็ นหน่ วยการ
พัฒนาการเรียนของผู้เรียนในลักษณะมองการเล่นคือการ
เรียนรู้ที่มีความใกล้ชิดต่อชุมชน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล็งเห็น  
1)  ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้รับการดูแลที่ถูกสุขลักษณะ
และได้รับการฝึกฝนพัฒนาตามวัยและเต็มตามศักยภาพ  
2)  พัฒนาความพร้อมของเด็กทุก ๆ ด้าน แบบองค์รวม
ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการและหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย   
3)  กระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการและพัฒนา
ความพร้อมของเด็กก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา 
ตลอดจนส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นฐานในการเลี้ยงดูและ
พัฒนาเด็กอย่างถูกวิธี  
4)  ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับชุมชนให้สามารถร่วมกันวางแผนและ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้  
5)  แบ่งเบาภาระการอบรมเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองที่มี
รายได้น้อย 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดท ามาตรฐาน

การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขึ้น จ าแนกออกเป็นมาตรฐานการด าเนินงาน 4 

ด้าน ประกอบด้วย  

1)  ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 

2)  ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  

3)  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรและ  

4)  ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ดังนั้น 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษามาตรฐานด าเนินงาน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลรัง

แร้ง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในพื้นท่ีต าบลรังแร้ง ควรมีการพัฒนาในเชิง

การวิเคราะห์ตามหลักวิชาการที่เป็นหลักฐานการน าเสนอ

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางพัฒนาให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการด าเนินงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่นก าหนดไว้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลรังแร้ง อ าเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
 2.  เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลรังแร้ง 
อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.  กลุ่ม เป้าหมายที่ ใช้ในการศึกษา ได้แก่  คณะ

ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ผู้น าท้องที่ที่มีการตั้งศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองผู้เรียน จ านวน 30 คน 

 2.  ขอบเขตพื้นที่ มีการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลรังแร้ง อ าเภออุทุมพรพิสัย 

จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กไตรมาสวัดบ้านผึ้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้เหล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรังแร้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

ค้อ 

 3.  ขอบเขตเนื้อหา ศึกษาการด าเนินงานของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลรังแร้ง 

อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตามมาตรฐานของ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน  4 ด้าน ได้แก่ 1) 

ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 2) ด้านอาคาร

สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 3) ด้านวิชาการ

และกิจกรรมตามหลักสูตรและ 4) ด้านการมีส่วนร่วมและ

การสนับสนุนจากชุมชน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 ก าร ศึ ก ษ าค รั้ งนี้ เป็ น ก า รศึ ก ษ า เชิ งคุ ณ ภ าพ  
(Qualitative Data) เก็บข้อมูล ผู้ศึกษาใช้เครื่องมือในการ
จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. แบบสังเกตเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลรังแร้ง 
อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ   

 2. แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ เพื่ อ สั ม ภ า ษ ณ์ เ ชิ งลึ ก กั บ
กลุ่มเป้าหมาย        
           
ผลการวิจัยและอภิปลายผล 
 การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลรังแร้ง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะ
เกษ  ท าการศึกษาโดยใช้แบบสัมภาษณ์ แล้วน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์ เนื้อหา โดย
แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากรเป้าหมาย พิจารณา
จากสัดส่วนเพศ อายุของประชากร ระดับการศึกษา  
ต าแหน่งปัจจุบัน รายได้เฉลี่ยต่อปีของกลุ่มตัวอย่าง   
 ผลการศึกษา ปัจจัยด้านประชากร จ านวน 30 คน  
เห็นว่า เพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย คือ เพศหญิง ร้อยละ  
60.00 เพศชาย ร้อยละ 40.00  และประชากรส่วนใหญ่
อายุระหว่าง 31-40 ปี  ร้อยละ 50.00  รองลงมาอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 21.66 และอายุระหว่าง 21-  
30 ปี น้อยสุด ร้อยละ 23.33 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษา ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  
36.66 รองลงมามีระดับการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. ร้อยละ 20.00 และระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 10.00 เท่ากัน น้อยสุดคือ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีค่าร้อยละ 6.66 การด ารง
ต าแหน่งในปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ปกครองของ
เด็กนักเรียนที่เรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้อยละ 60.00  
รองลงมาคือ กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีค่าร้อยละ  
20.00 ด ารงต าแหน่งผู้น าท้องถิ่นและบุคลาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ร้อยละ 13.33 เท่ากัน น้อยที่สุดคือ คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 6.66 รายได้เฉลี่ยต่อปี
ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง  มีรายได้เฉลี่ยต่อปีระหว่าง  
10,000–15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมีมี
รายได้เฉลี่ยต่อปีระหว่าง 50,001–100,000 บาท และ
รายได้เฉลี่ยต่อปีระหว่าง  100,001–150,000 บาท ร้อย
ละ 13.33 ส่วนรายได้ เฉลี่ ยต่อปี ระหว่าง 150,001–
200,000 บาทและ 200,001 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
ที่  ร้อยละ 6.66 สรุปผลการศึกษา จากตอนที่ 1 ดังนี้ 
เพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย ประชากรส่วนใหญ่อายุ
ระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษา
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ระดับปริญญาตรีและเป็นผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่
เรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายได้เฉลี่ยต่อปีของประชากร
กลุ่มตัวอย่าง มีรายได้เฉลี่ยต่อปีระหว่าง 10,000–15,000  
บาท  
 ตอนที่ 2 สภาพการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลรังแร้ง อ าเภออุทุมพรพิสัย  
จังหวัดศรีสะเกษ  ผลการศึกษา 

1. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ พบว่า มี
การจัดหาบุคลกรเพื่อท าหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมตามมาตรฐานคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  โดยมีบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบดูแลบุคลากรและการด าเนินงานภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานที่วาง
ไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ บุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ มีเพียงพอต่อการด าเนินงาน
ระดับหนึ่ง ซึ่งมีจ านวนครูผู้ดูแลเด็กและจ้างเหมาผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 7 คน พนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 
คน และอยู่ระหว่างการฝึกปฏิบัติการจัดท าเอกสารที่
เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น บัญชีการรับเงิน-จ่ายเงิน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น  

2. ด้านอาคาร สถานที่  สิ่ งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย พบว่า คณะผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ผู้น าท้องที่ที่
มีการตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองผู้เรียน มีส่วนร่วม
ในการจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะเหมาะสม
ในการพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งภายในอาคาร และภายนอก
อาคาร สะอาด มีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อ
สิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การจัดวางของ
บนช้ันวางให้เรียบร้อยไม่เป็นอันตรายต่อเด็กและผู้ดูแล
เด็กพร้อมใช้งานได้อย่างสะดวก ก าจัดแหล่งก าเนิดที่เพาะ
พั นธ์ เ ช้ือ โรคต่ างๆ  ในบริ เวณ ศูนย์พัฒ นาเด็ ก เล็ ก  
ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร เพื่อดูความแข็งแรง ซึ่งมีการ
ตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง   

3. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่า 
การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิง
สร้างสรรค์  โดยให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากสิ่งของและผู้คนที่
อยู่ รอบข้ าง เรียนรู้ โดยประสาทสัมผั ส ทั้ งห้ า การ

เคลื่อนไหว การเล่น และการลงมือกระท าและมีการ
ส่งเสริมผู้ดูแลเด็กให้โอกาสเดก็ได้พัฒนาอย่างเต็มที่  มีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรประจ าศูนย์ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
เพื่อการพัฒนาด้านความรู้ทางวิชาการ ทักษะอาชีพอย่าง
ต่อ เนื่ องและการเข้ าถึ งเข้ าใจการเปลี่ ยนแปลงต่ อ
สภาวการณ์ เช่น การศึกษาหาความรู้ การเข้ารับการ
อบรม เพิ่ ม เติ ม อย่ างสม่ า เสมอ  การติ ดตามความ
เปลี่ยนแปลงด้านความรู้ และเทคโนโลยี โดยอาศัยสื่อที่
หลากหลาย รวมทั้งการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
การศึกษาดูงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่ผู้ดูแล
เด็ก   

4. ด้านการส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน 
พบว่า คณะผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ผู้น าท้องที่ที่มีการ
ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองผู้ เรียน มีการเข้าร่วม
ประชุมช้ีแจง น าเสนอปัญหาด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในด้านต่างๆ  มีการระดมความคิดเห็น  หรือ
ชักชวนให้ชุมชนมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดท าแผนนโยบายและจัดหา
งบประมาณเพื่อการด าเนินงานในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก าหนดโครงสร้าง
การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการควบคุม ก ากับ
ดูแลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ
และถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น 1. แจ้งผู้ปกครองก่อน
จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน กิจกรรมวันเด็ก วันแม่ 
วันปัจฉิมนิเทศ กีฬาระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น 
2. ประชุมการวางแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจ าปีทุกปี เป็นต้น 
 ตอนท่ี  3  แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลรังแร้ง 
อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษา มีดังนี้   

1. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ  
1.1 ควรมีการเพิ่มบุคลากรทางด้านการสอนที่มีทักษะ  

และความรู้ในด้านการสอนเด็กก่อนปฐมวัย   
1.2 ผู้บริหารท้องถิ่นควรสนใจและเอาใจใส่ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กให้มากกว่าน้ี   
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1.3 ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการบ ารุงรักษา
อาคาร สถานที่และจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้นในแต่ละศูนย์ 

2. ด้ านอาคาร สถานที่  สิ่ งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย   

2.1 ควรมีการปรับปรุงของเล่นที่เก่าช ารุด  เพราะอาจ
เป็นอันตรายต่อเด็ก   

2.2 ควรมีรั้วรอบขอบชิด ประตูเปิด-ปิด เพื่อความ
ปลอดภัยของเด็ก ๆ   

2.3 ควรมีการเพิ่มจ านวนห้องเรียนในแต่ละศูนย์
เพราะจ านวนเด็กมากเกินไป  ท าให้ห้องเรียนคับแคบและ
แออัด   

2.4  ควรมีการแยกอาคารเรียนระหว่างเด็กเล็กกับเด็ก
โต  เพื่อความสะดวกในการดูแล   

3. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร   
3.1 ควรให้ศูนย์เด็กแต่ละศูนย์มีของเล่นเด็กเพิ่มมาก

ขึ้นและหลากหลาย เพื่อพัฒนาการทักษะของเด็ก   
3.2 ควรมี ก าร เพิ่ ม สื่ อการ เรี ย นการสอน   ให้

หลากหลายมากกว่าเดิม โดยเฉพาะสื่อทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อทางด้านเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
ให้มากกว่านี ้

4. ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน 
4.1 ควรมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์การ

ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ชุมชนและหน่วยงาน
ต่างๆ ได้รับทราบมากกว่านี้   

4.2 ควรมีการสอบถามความคิดเห็นและความ
ต้องการของชุมชนในการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มากกว่าเดิม   

4.3 ควรมีการจัดกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และร่วมกับผู้ปกครองของผู้เรียน
ให้มากกว่าเดิม 
 
สรุปผลการวจิัย 
 สภาพการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องค์การบริหารส่วนต าบลรังแร้ง อ าเภออุทุมพรพิสัย  

จังหวัดศรีสะเกษ ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น พบว่า ด้านบุคลากรและการบริหาร

จัดการ ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่มาตรฐานศูนย์ก าหนด 

อาจไม่ครอบคลุมบางส่วน เช่น การจัดหา/ผลิตสื่อ 

นวัตกรรมการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน ควรให้บุคลากร

ผู้ดูแลเด็กพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง จะได้เกิดการพัฒนา 

สามารถปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันต่อสภาวการณ์ 

ด้านอาคาร  สถานท่ี  สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  ทั้ง

จ านวน 4 แห่ง มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนและ

ผู้ปกครองในการรับ -ส่ง ควรมีการปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี 

ตกแต่งทาสีให้สอดคล้องแก่ผู้ เรียน ด้านวิชาการและ

กิจกรรมตามหลักสูตร ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ใน

ลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาด้านจิตใจ  

อารมณ์ สังคมและจริยธรรมไปพร้อม ๆ กัน และมีการ

ประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์อายุ มีกิจกรรมเล่านิทาน  

และด้านการส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน มีการ

ประชุมช้ีแจงน าเสนอปัญหาด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กและการด าเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สภาพการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กสามารถด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานของกรมที่

ก าหนด  

1. แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลรังแร้ง 
อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  ควรเลือกผู้แทน
กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นผู้ประสานงานระหว่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับองค์การบริหารส่วนต าบล หากมี
เรื่องที่ต้องพิจารณาหาทางแก้ไขร่วมกัน ควรมีการ
สอบถามความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนในการ
ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มากกว่าเดิม  
และควรมีการจัดกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ และร่วมกับผู้ปกครองของผู้เรียนให้
มากกว่าเดิม ผู้บริหารท้องถิ่นควรสนใจ  และเอาใจใส่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มากกว่านี้  ควรปรับปรุงของเล่นที่เก่า
ช ารุด  จัดรั้ วรอบขอบชิด  ประตู เปิดปิด เพื่ อความ
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ปลอดภัยของเด็กๆ  และควรมีการแยกอาคารเรียน
ระหว่างเด็กเล็กกับเด็กโต  เพื่อความสะดวกในการดูแล   
  
ข้อเสนอแนะ  
 การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลรังแร้ง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะ
เกษ แบ่งได้ดังนี้  

1. ระดับชุมชน  
จัดให้มีการปรับปรุงคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้เกิดความคล่องตัว โปร่งใส 

สร้างการมีส่วนร่วมระว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับ

ชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่  สร้าง

ความรู้ความเข้าใจโดยน ามาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด มาเป็น

กรอบขับเคลื่อนให้ชุมชนได้เข้ามามีบทบาททุกด้านของ

การบริหารจัดการแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. ระดับนโยบาย  

ควรมีจัดตั้ งรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อ

รองรับสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ

เด็กก่อนเกณฑ์ในพื้นที่  มีการแยกห้องเรียนให้เหมาะสม

แก่ผู้เรียน จัดสภาพพ้ืนท่ีบริเวณให้ชัดเจน มีสนามเด็กเล็ก 

มีแหล่งเรียนรู้ปลูกผักสวนครัว ครูผู้ดูแลเด็กแบ่งการสอน

เป็นระดับอายุเด็ก กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ผู้ปกครอง 

กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้น า

ท้องที่ ควรมีการรับฟังความคิดเห็นก่อนจัดกิจกรรมทุก

ครั้ง และควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนใน

ท้องถิน่เกี่ยวกับการด าเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงาน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณา

การและควรน าผลการประเมินของผู้เรียนไปปรับปรุง

แผนการด าเนินงาน 

 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป สรุปได้ดังนี้ 

 1.  ควรศึกษาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในท้องถิ่นที่ใกล้เคียง  เพื่อเปรียบเทียบกับการด าเนินงาน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลรัง

แร้ง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  และเพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดต่อไป 

 2.  ควรศึกษาปัจจัยที่จะท าให้การพัฒนาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กประสบความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนารูปแบบ

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พึงประสงค์ของประชาชนใน

ท้องถิ่น 

 3. ควรศึกษาการจัดท าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ให้

ได้มาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ 

เพื่อจะได้พัฒนาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับท้องถิ่นไปสู่

การพัฒนาระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

ต่อไป  
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