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แนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในอําเภอพยหุะคีรี  จังหวดันครสวรรค 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปญหาและนําเสนอแนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา ปญหาการ

ดําเนินงานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีปญหามากที่สุดคือ  

ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ  การเสนอแนวทางการดําเนินงานมีดังนี้  ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ  

จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนการดําเนินงาน ติดตามสรุปผล และนําไปปรับปรุงแกไขดานอาคารสถานที่ 

ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย  เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูดูแลเด็กอยางสม่ําเสมอ  ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  จัดทําแผนการนิเทศ ดําเนินการนิเทศการ

ปฏิบัติงาน และ กํากับ ติดตาม อยางตอเนื่อง นําผลการนิเทศ ไปปรับปรุงพัฒนา  ดานการมีสวนรวม และการ

สนับสนุนจากชุมชน เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  ติดตาม

สรุปผล และประเมินผล อยางตอเนื่องเพื่อนําผลไปปรับปรุงแกไข  

คําสําคัญ : การดําเนินงานตามมาตรฐาน      
 

ABSTRACT 

 This research aimed to study the problems and present the guidelines for operation 

according to the Children Development Center Standard.  The results revealed that the problem of 

operation, overall, was the medium level. Considered by aspect, the most problem was personnel and 

management. The guidelines were as the follows: In personnel and management, the executives should 

have a meeting to discuss the ways of personnel and management planning. In environment and 

safety, the personnel should involve by making comments. The committees are assigned to evaluate 

the children minders regularly. In academic and curricular activities, a supervisory action plan must be 

prepared. Supervision should be carried out continuously. In participation and support from the 

community, the executives should have a meeting. The communities should be involved. The 

appointing committees conclude, evaluate and improve.  
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คํานํา 
นโยบายในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ตามแผนพัฒนาการศึกษาชาติ  พ.ศ.2545 – 2554 ไดกําหนดวา เด็ก 

ทุกคนจะตองไดรับการพัฒนา และเตรียมความพรอมทุกดานกอนเขาสูระบบการศึกษารูปแบบที่หลากหลาย ทั้งนี้

เพื่อเปดโอกาสใหเด็กปฐมวัยไดรับโอกาสพัฒนาตนเองเต็มที่ ในการจัดการศึกษาของรัฐตองคํานึงถึง การมีสวนรวม

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน ตามความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่น รวมทั้งการเขาไป

มีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ โดยตองคํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปญญา

ทองถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช. 2550 : 25)    
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จึงเปนสถานที่ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการสรางทรัพยากรที่ทรงคุณคา การดูแล 

รับผิดชอบการอบรมเลี้ยงดูอยางถูกตอง มีความพรอมท่ีจะเขาเรียนในระดับปฐมวัยตอไป ภารกิจที่สําคัญของ  ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก อีกอยางคือเนนใหผูปกครองไดตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาเด็กและเขามามีสวน

รวมกับชมุชนในการพัฒนาเด็ก  (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. 2551)    

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะหนวยงาน ซึ่งมีภารกิจหนาที่รับผิดชอบดานการสงเสริมการศึกษาการ

พัฒนาเด็ก  ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ไมวาจะเปน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบใดก็ตามลวนแตมีบทบาทที่สําคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับศูนยพัฒนา

เด็กเล็กทั้งสิ้น  (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. 2549)  แตดวยสภาพวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วและรุนแรงไดสรางปญหาที่สงผลกระทบตอเด็กปฐมวัย เกิดความออนแอของสถาบันครอบครัวในการทํา

หนาที่อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่อาจไดรับการเลี้ยงดูไมเหมาะสมจะสงผลตอคุณภาพชีวิตของเด็กทั้งในปจจุบันและ

อนาคต นอกจากนี้ปญหาสิ่งแวดลอมตาง ๆ ยังสงผลโดยตรงและโดยออมตอสุขภาพอนามัยและพัฒนาการ 

ตลอดจนการเรียนรูของเด็กปฐมวัย รวมทั้งการหลั่งไหลเขามาของวัฒนธรรมตาง ๆ  จากภายนอกสงผลกระทบตอ

การดําเนินชีวิต ทําใหวิถีชีวิตทางสังคมของเด็กซึ่งมีลักษณะเฉพาะและความแตกตางกันไป (กระทรวงศึกษาธิการ. 

2546) 

ในสวนของการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพยุหะคีรี  

จังหวัดนครสวรรค  มีอยู  9  องคกร  มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งหมดรวม 21 ศูนย จากผลการประเมินการดําเนินงาน

ตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา ภาพรวมอยูในระดับตองปรับปรุงแกไข และมีมาตรฐานต่ํา  ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก จากจํานวน 21 ศูนย ไดรับการรับรองมาตรฐานเพียง 4  ศูนยเทานั้น คิดเปนรอยละ 19.05 และไมไดรับการ

รับรองมาตรฐานถึง 17  ศูนย คิดเปนรอยละ 80.95 เมื่อพิจารณาผลการประเมินมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้ง 4 ดานคือ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ  ดานอาคารสถานที่ส่ิงแวดลอมและ

ความปลอดภัย  ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน ซึ่ง

ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามมาตรฐานเฉลี่ยอยูในเกณฑต่ํา ควรไดรับการแกไข (ทองถิ่นอําเภอพยุหะคีรี. 2551) 

ดังนั้นศูนยพัฒนาเด็กเล็กเหลานี้จึงตองไดรับการเปนพิเศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพยกระดับสูมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนเพื่อให มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบในแตละองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น จึงควรกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐานและ

สอดคลองกับการประเมินการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
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 จากผลการประเมินดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตลอดจน

ขอเสนอแนะ  เพื่อใชเปนแนวทางปรับปรุงในการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น อําเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค  

 
อุปกรณและวิธีการ 

ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวย  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน  9  คน 

ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  21  คน ผูแทนชุมชน จํานวน 24  คน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4  คน  

ครูผูดูแลเด็ก  จํานวน  37  คน รวมท้ังสิ้นจํานวน  95  คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  แบงออกเปน 2 ตอน 

 ตอนที่ 1  สอบถามสภาพขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Check list) 

 ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับระดับปญหาการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค  ซึ่งมีขอบขายภารกิจที่เปนงานหลัก  4  ดาน  จํานวน  40  

ขอ คือ ดานบุคลากร และการบริหารจัดการ 10 ขอ ดานอาคารสถานที่ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย 10 ขอ ดาน

วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 10 ขอ และดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากชุมชน 10 ขอ ลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบประมาณคา  5  ระดับ (Rating scale) มีคาความเที่ยงเทากับ  0.97 

การเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1. ขอหนังสือจากสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อขอความรวมมือเก็บ

รวบรวมขอมูลไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในอําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค   

 2. นําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล จัดสงไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพยุหะคีรี จังหวัด

นครสวรรค  ที่เปนกลุมประชากรโดยประสานงานขอความอนุเคราะห  จากเจาหนาที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแล เพื่อนําเอกสารสงใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอ

พยุหะคีรี 

 3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแจกแบบสอบถามใหกับกลุมประชากรซึ่งไดแก  ผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  หัวหนาศูนยพัฒนา เด็กเล็ก  

ครูผูดูแลเด็ก ระหวางวันที่ 1-15 มีนาคม 2554  และรับแบบสอบถามคืนในวัน เวลา เดียวกันครบ ตามจํานวน 

 4. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ  จัดระเบียบขอมูล  ลงรหัสและวิเคราะหขอมูล 

 5. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค เพื่อเชิญผูเชี่ยวชาญ จํานวน 7  คน รวม

ประชุมการสนทนากลุม  จัดประชุมและบันทึกการสนทนากลุม วันที่  8  เมษายน  2554  เวลา  10.00 น. ณ  หอง

ประชุมศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพยุหะ  อําเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค     

 6.  นําผลจากการประชุมสนทนากลุมของผูเชี่ยวชาญมาจัดลําดับความคิดเห็นที่สอดคลองกัน เพื่อ

สังเคราะหแนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพยุหะ

คีรี จังหวัดนครสวรรค 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

580 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณจัดระเบียบขอมูลลงรหัสและวิเคราะหขอมูลดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติการวิจัยดังนี้ 

 1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชวิธีการแจกแจงความถี่และคารอยละ  

 2. วิเคราะหปญหาการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค โดยวิธีการหาคามัชฌิมาเลขคณิตและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 3. การสนทนากลุม นําผลจากการประชุมสนทนากลุมของผูเชี่ยวชาญมาจัดลําดับความคิดเห็นที่

สอดคลองกัน เพื่อสังเคราะหปญหาการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค ดวยเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 
 

ผลการวิจัยและวิจารณ 
 ผลการวิจัย  พบวา  ปญหาการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

ตารางแสดง  คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับปญหาการดําเนินงานตามมาตรฐานในภาพรวมทั้ง 4 ดาน  

 

ดานที่ 

              

ปญหาการบริหารงานบุคลากร 

 

คาของปญหา 
ระดับ 

ปญหา 

อันดับ 

ปญหา μ σ 

1 ดานบุคลากร และการบริหารจัดการ 3.02 1.02 ปานกลาง 1 

2 ดานอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย 2.93 0.98 ปานกลาง 2 

3 ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 2.92 1.07 ปานกลาง 3 

4 ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากชุมชน 2.91 0.99 ปานกลาง 4 

 รวมเฉลี่ย  2.95  1.02 ปานกลาง - 
 

 จากตาราง พบวาการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอ

พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค  มีอยู  4  ดาน มีปญหาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา  ดานที่มีปญหาอันดับที่  1 คือ  ดานบุคลากร และการบริหารจัดการ  อันดับที่ 2  คือ  ดานอาคารสถานที่ 

ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย  อันดับที่ 3  คือ ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร อันดับที่ 4  คือ ดานการมี

สวนรวม และการสนับสนุนจากชุมชน 

 แนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ซึ่งดําเนินการดวยวิธีการสนทนากลุมจาก

ผูเชี่ยวชาญจํานวน  7 คน โดยการนําเสนอผลการวิเคราะหปญหาที่สูงสุด 3 อันดับแรกของแตละดานทั้ง 4 ดาน 

เปนกรอบใหผูเชี่ยวชาญใหคําชี้แนะในการแกปญหาดังนี้ 
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1. ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ 
 1.1 จัดโครงสรางแบงสวนฝาย/กองการศึกษา และบุคลากรที่รับผิดชอบงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 แนวทางแกไข  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเปดโอกาสใหผูดูแลเด็กไดมี

สวนรวมในการวางแผนงานบุคลากรมากขึ้น ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ วางแผนการดําเนินงานบุคลากร  

มีคําส่ังศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหพนักงานดําเนินงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

 1.2 บุคลากร มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานความรูและมีประสบการณตามวิชาชีพ 

  แนวทางแกไข   จัดวางโครงสรางการบริหารงานบุคคลที่เปนระบบ มีคําส่ังการแบงงานที่ชัดเจน  

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางตอเนื่อง และนําผลการปฏิบัติงานมาใชพิจารณาเพื่อปรับปรุงการ

มอบหมายงานตอไป      

 1.3 การจัดทําแผนพัฒนา สงเสริมการศึกษาเพื่อนําสูเขาแผนพัฒนาของ อปท. 

   แนวทางแกไข  ประชุมปรึกษาหารือระหวางคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเปดโอกาส

ใหผูดูแลเด็กไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนดําเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดทํา

แผนดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตางๆ ในวาระตอไปเสนอตอท่ีประชุม เพื่อรับรองการเขาสูแผนพัฒนา ติดตามและ

เขารวมในการวางแผนนโยบายการศึกษา 
 2. ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
 2.1 เครือขายการใชสถานที่ และแหลงขอมูลการเรียนรู 

  แนวทางแกไข จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  เปดโอกาสใหผูดูแลเด็กไดมีสวนรวมในการวางแผนงาน

สถานที่ ติดตอเครือขายแหลงเรียนรูในชุมชน จัดทําแผนดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตางๆ  

 2.2 การปรับปรุงอาคารสถานที่ หองเรียน ที่เส่ือมโทรม 

   แนวทางแกไข  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเปดโอกาสใหผูดูแลเด็กไดมี

สวนรวมในการวางแผนงาน  ตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน จัดทําแผนตั้งงบประมาณในแผนประจําปใหมี

งบประมาณซอมแซมอาคาร ครุภัณฑ  ติดตามและเขารวมในการวางแผนนโยบายการศึกษา 

 2.3 แผนการเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉิน เชน มาตรการปองกันเพื่อความปลอดภัย 

อุปกรณปองกันสาธารณภัยเบื้องตน 
  แนวทางแกไข จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและเจาหนาที่ของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ทั้งหมด วางแผนการดําเนินงานเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉิน  ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  

มีคําส่ังใหพนักงานดําเนินงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
 3. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
 3.1 การนิเทศการศึกษาระดับปฐมวัย 

  แนวทางแกไข  จัดตั้งคณะกรรมการวางแผนการดําเนินงานในการนิเทศการศึกษาระดับปฐมวัย  และ

นําแผนการดําเนินงานเขาสูนโยบายการศึกษา   ดําเนินการนิเทศการปฏิบัติงาน และ กํากับ ติดตาม อยางตอเนื่อง นําผล

การนิเทศ ไปปรับปรุงพัฒนา  เชิญวิทยากรมาใหความรูแกผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  3.2 การประเมินคุณภาพภายใน เพื่อใหไดตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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  แนวทางแกไข  มีการประชุมปรึกษาหารือระหวางคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ

เจาหนาที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ชี้แจงผูมีสวนไดสวนเสีย  จัดทําแบบประเมินผล  กํากับติดตามและประเมินผล 

นําเขาสูแผนการดําเนินงาน ใหเปนนโยบายการศึกษาเชิญวิทยากรมาใหความรูแกเจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   

 3.3 การสนับสนุนความรูดานวิชาการ กิจกรรมตางๆ แกบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 แนวทางแกไข  มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําคูมือการเรียนการ

สอน  จัดทําแผนงบประมาณในการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรูดานวิชาการ กิจกรรมตางๆ แกบุคลากร 

นําเขาสูแผนการดําเนินงานใหเปนนโยบายการศึกษา  เชิญวิทยากรมาใหความรูแกเจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

และกํากับ ติดตาม ประเมินผลอยางสม่ําเสมอ   
 4. ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากชุมชน   
 4.1 มีการสงเสริมแหลงเรียนรูในชุมชนโดยเด็กเขาไปเรียนรูจากสถานที่จริง 

  แนวทางแกไข  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เจาหนาที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ

ชุมชน จัดตั้งประธานชุมชน หรือปราชญชาวบาน ที่มีแหลงเรียนรูสําหรับเด็ก  จัดทําแผนการดําเนินงานของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก   ดําเนินงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายและกํากับ ติดตาม ประเมินผลอยางสม่ําเสมอ   

 4.2 มีแผนงาน ปฎิทินงาน ในการรวมมือกับสถาบันการศึกษาชุมชน และองคกรตางๆ  

  แนวทางแกไข  ประชุมคณะกรรมการบริหารและเจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ชุมชนสถาบันการศึกษา 

และองคกรตางๆ จัดทําแผนการดําเนินงานจัดกิจกรรมตางๆ ในการบูรณาการรวมกัน ปฏิบัติตามระเบียบของทาง

ราชการอยางเครงครัด  กํากับ ติดตาม ประเมินผลอยางตอเนื่อง   

 4.3 บุคลากรสามารถใหความรูในการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการเด็กปฐมวัยแกผูปกครองไดอยางดี 

  แนวทางแกไข  จัดอบรมเพื่อสรางความตระหนักใหกับผูดูแลเด็กใหมีความรูในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

ปฐมวัย  ควรตั้งงบประมาณในแผนประจําปใหมีการจัดอบรมใหความรูกับผูดูแลเด็ก  เชิญวิทยามาใหความรูแก

ผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ติดตาม ประเมินผลอยางตอเนื่อง   

 
สรุปผล 

 ผูวิจัยไดนําผลวิเคราะหในเนื้อหา 4 ดาน มาสังเคราะหเปนแนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย

พัฒนาเด็กเล็กดังนี้ 

 1. ดานบุคลากร และการบริหารจัดการ เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนงานดาน

บุคลากร และการบริหารจัดการ ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอยางเครงครัด มีคําส่ังแบงหนาที่ชัดเจน จัดตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงาน และกํากับ ติดตาม ประเมินผลอยางสม่ําเสมอ 

 2. ดานอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมผูมีสวน

เกี่ยวของในการวางแผนงานดานอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย มีคําส่ังแบงหนาที่ชัดเจน ปฏิบัติ

ตามระเบียบของทางราชการอยางเครงครัด และกํากับ ติดตาม ประเมินผลอยางสม่ําเสมอ 

 3. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางคณะกรรมการศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศการปฏิบัติงาน จัดทําแผนการนิเทศการปฏิบัติงาน ดําเนินการ อยางตอเนื่อง กํากับ 

ติดตาม และนําผลการนิเทศ ไปปรับปรุงพัฒนา  
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 4. ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากชุมชน จัดประชุมผูมีสวนเกี่ยวของในการวางแผนดาน การมี

สวนรวม สํารวจจํานวนประชากร สรางความตระหนัก และเชิญวิทยากรมาใหความรูความเขาใจ กํากับติดตามผล 
 

ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้  ยังมีปญหาอยูหลายประการดังที่ไดกลาวมาแลว  เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานตาม

มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ผูวิจัยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้    

 1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค ควรใหบุคลากร

ทุกคนมีสวนรวมในการวางแผน และมีการวางแผนใชบุคลากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และควรใหความรูในเรื่องการ

วางแผนแกบุคลากรทุกคน 

 2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค ควรพิจารณา

ผูดูแลเด็กที่มีวุฒิการศึกษาจบปริญญาตรี สาขาปฐมวัย และมีการประชาสัมพันธการรับสมัครบุคลากรใหมอยาง

ทั่วถึง   

 3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค ควรจัด

บุคลากรเขาปฏิบัติงานใหตรงกับความรูความสามารถความถนัด และ มีคําส่ังแตงตั้งบุคลากรที่ชัดเจน 

 4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค ควรจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหเพียงพอ และควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรไวลวงหนา 

 5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค ควรจัดใหมี

การเผยแพรผลงานของบุคลากร ที่มีผลงานดีเดน และนําผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมาประกอบการพิจารณา

ความดีความชอบควรมีเกณฑในการพิจารณาความดีความชอบที่ชัดเจน  

 6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค ควรมีการวาง

แผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไวลวงหนา การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางตอเนื่อง 

และนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไปใชในการวางแผนพัฒนาในปงบประมาณตอไป 
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