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ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต�ำบล อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
GUARDIANS’ OPINIONS ON PRE – SCHOOL CHILD CENTRE’S EDUCATIONAL
MANAGEMENT IN TAMBON SELAPHUM MUNICIPALITY IN
SELAPHUM DISTRICT OF ROI ET PROVINCE
ละม่อม ชื่นชม
บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์คอื 1) เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบล อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบล อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
จ�ำแนกตามอายุและระดับการศึกษา และ 3) เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการจัดการศึกษาของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก เทศบาลต�ำบล อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ปกครองนักเรียน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบล อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ�ำปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 275 คน
ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส�ำเร็จของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ที่มีค่า IC ระหว่าง 0.67 – 1.00
มีค่าความเชื่อมั่น 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยการทดสอบค่า t – test
ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลต�ำบล อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร
ด้านการมีสว่ นร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และด้าน
อาคารสถานที่ สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย ตามล�ำดับ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการจัดการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบล อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของผู้ปกครองนักเรียนจ�ำแนก
ตามอายุและระดับการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุและระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น
ของต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต�ำบล อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน และ 3) ข้อเสนอแนะของผูป้ กครองนักเรียนเกีย่ วกับการจัดการศึกษาของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาลต�ำบล อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า มีข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองด้านการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาทิ ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ควรกระตุ้นให้บุคลากรมีการ
ตืน่ ตัวอยูเ่ สมอ ควรจัดหาอุปกรณ์เครือ่ งเล่นกลางแจ้งให้เหมาะสมและเพียงพอกับเด็กทุกวัย ควรใช้หลักสูตร
แบบเดียวกันและควรให้ชุมชนหรือผู้ปกครองเข้ามามีสวนร่วมในการจัดท�ำหลักสูตรด้วย ควรเชิญวิทยากร
ในชุมชนมาให้ความรูเ้ พือ่ พัฒนาเด็กปฐมวัยเกีย่ วกับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ควรมีการประชุมปรึกษาหารือระหว่าง
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยกันว่าแต่ละที่มีปัญหาอย่างไร
ค�ำส�ำคัญ : 1. ความคิดเห็น 2. การจัดการศึกษา 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4. เทศบาลต�ำบล
ABSTRACT
This research served the purposes to study guardians’ opinions on preschool child
centre’s educational management, to compare their opinions on its educational management
to variables of their ages and educational levels, and to examine suggestions for enhancing
its educational management. The target place for the research was Tambon Selaphum
Municipality’s Preschool Child Development Centre in Selaphum district, Roi Et province.
The sample group employed for this research was preschool children’s guardians having
their children enroll at its centre in academic year B.E. 2014, numbering 275 individuals.
To earn the sampling group, it was set against Krejcie’s and Morgan’s table. The data
collection instrument was five rating scale questionnaires, possessing IC between 0.67 and
1.00, and the reliability of the whole entry amounting to 0.89. The statistics for data
analyses embraced frequency, percentage, mean, standard deviation and t – test. Outcomes
of research findings: 1. The scale of guardians’ opinions on its educational management
was rated ‘high’ in the overall aspect. One aspect with the highest mean was academic
affairs and activities following the curricula. The next four aspects with the lower means
were managements of preschool child development centre, personnel, participation and
support from every sector, and promotion of preschool child development networks. As
for the aspect with the lowest mean, it was premises, environmental settings and security.
2. The comparative results of their opinions on its educational management as classified
by variables of their ages and educational levels showed no significant differences in their
opinions both in the overall aspect and a single one. And 3. Preschool child guardians’
suggestions for each aspect: reimbursement should be timely more rapid, transparent and
accountable. The superior should motivate personnel to always keep awake, boosting
personnel’s morale and spirits for performing their jobs. The municipality should procure
sets of playgrounds suitable and sufficient for children at every age. Every preschool child
development center should use the same curricula. It should invite guest speakers like
story tellers and lullaby singers in neighboring communities to offer knowledge on local
folk wisdom in order to develop preschool children. There should have consultative
meetings among authorities of preschool child development centres as to what ongoing
problems were in each centre to solve them together.
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1. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
ในอดีตก่อนที่จะมีการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมาให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอยู่ก่อนแล้วหลายหน่วยงาน ได้แก่
กรมพัฒนาชุมชน กรมศาสนา กรมประชาสงเคราะห์ ส�ำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
และกรมอนามัย ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีจุดประสงค์ในการจัดตั้งแตกต่างกันไป แต่โดยหลักใหญ่แล้วมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ส�ำหรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน เพิ่มโอกาสให้เด็กได้รับการเตรียมความพร้อม
มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่างเหมาะสมตามวัย และเพื่อเป็นการแบ่ง
เบาภาระของผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตรหลาน ในช่วงเวลากลางวัน ส�ำหรับการสนับสนุนของหน่วยงาน
ต้นสังกัดดังกล่าว ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก ค่าอุปกรณ์และสื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ โดยให้งบประมาณเป็นไปตามจ�ำนวนเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้บริการ
ส่วนรูปแบบ การบริหารจัดการ ถ้าเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรมพัฒนาชุมชน และกรมการปกครอง จะมี
คณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก (กพด.) ทีม่ ตี วั แทนจากชุมชน และจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เข้ามา
ดูแล ส่วนที่สังกัดกรมการศาสนาจะมีพระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ (กรมอนามัย, 2549, หน้า 3 – 4)
ปั จ จุ บั น ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ที่ สั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี รู ป แบบการบริ ห ารโดย
คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ มีจ�ำนวนประมาณ 10 – 12 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู อย่างน้อยด้านละ 1 คน ซึ่งมีนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน และมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเลขานุการ ส�ำหรับงบประมาณใน
การบริหารจัดการนัน้ ได้รบั การจัดสรรจากรัฐส่วนหนึง่ ส�ำหรับเป็นค่าตอบแทนครูผดู้ แู ลเด็ก ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ และอีกส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาจัดสรรจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง มาสนับสนุนตามศักยภาพของ
แต่ละท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ดำ� เนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย แต่จากการติดตามและประเมิน
ผลการปฏิรูปการศึกษาและการจัดการศึกษาเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2547 ของส�ำนักวิจัยและพัฒนาการ
ศึกษา (วิทยากร เชียงกูล, 2549, หน้า 60 – 65) ยังพบปัญหาและอุปสรรคในเรื่องคุณภาพการให้บริการ
การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย โดยมีความแตกต่างกันมากระหว่างโรงเรียนอนุบาลในเขตเมืองใหญ่กบั ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลในชนบทหรือชุมชนแออัด และยังพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ยังไม่มคี วาม
พร้อมในการจัดการศึกษา แต่ตอ้ งรับโอนการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาหรือระดับปฐมวัยมาจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมพัฒนาชุมชน และกรมศาสนา ก่อให้เกิดปัญหาในการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ การจัดหลักสูตร และการเรียนการสอน รวมทั้งขาดแคลนบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์และ
งบประมาณ ขณะทีก่ รมอนามัย (2549, หน้า 2) ได้ดำ� เนินการประเมินมาตรฐานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตามโครงการ
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ซึ่งมีเกณฑ์ในการประเมินทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านบริการอาหารสะอาดและปลอดภัย ด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย และ
ด้านบุคลากร พบว่า มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน จ�ำนวน 10,894 แห่ง จากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 16,773 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 64.95 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก
และจากการทีก่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (ม.ป.ป. , หน้า 2) ได้จดั ท�ำเกณฑ์สำ� หรับการประเมินมาตรฐาน
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ เป็นแนวทางในการจัดการ
ศึกษาระดับปฐมวัยและได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกอ�ำเภอทั่วประเทศแต่งตั้งคณะกรรมการจ�ำนวน 3 คน
ซึง่ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ างด้านการศึกษาปฐมวัย ท้องถิน่ อ�ำเภอ และสาธารณสุขอ�ำเภอ เพือ่ ท�ำหน้าที่
ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเครื่องมือการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากปัญหาดังกล่าว ผูศ้ กึ ษาซึง่ ท�ำงานในต�ำแหน่งครูผดู้ แู ลเด็ก มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จึงสนใจศึกษาความคิดเห็นของผูป้ กครอง
ที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบล อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน�ำผลการ
ศึกษามาใช้เป็นแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตลอดทัง้ เสนอผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องน�ำไปใช้เป็น
แนวทางส�ำหรับการวางแผนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
ต�ำบล อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต�ำบล อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกตามอายุ และระดับการศึกษา
2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบล
อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
3. สมมุติฐานของการวิจัย
3.1 ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีความความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต�ำบล อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.2 ผูป้ กครองทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาลต�ำบล อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
4.1 ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก สามารถน�ำผลการวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้สอดคล้องกับตามมาตรฐานการด�ำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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4.2 ผู้บริหารเทศบาลต�ำบลในเขต อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน�ำผลการวิจัยมาใช้ใน
การวางแผนและก�ำหนดนโยบาย รวมทัง้ ก�ำกับดูแลและส่งเสริมพัฒนาการการจัดการศึกษา ของศูนย์พ ฒ
ั นา
เด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต�ำบล อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลต�ำบล อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร
ด้านการมีสว่ นร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่วนด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
และเมื่อแยกออกเป็นรายด้านพบว่ามีผลการวิจัยดังนี้
1) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มี
ต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต�ำบล อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
การบริหารงบประมาณเพือ่ การพัฒนาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมีความเหมาะสม รองลงมา คือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ การติดตามผลการด�ำเนินงานและพัฒนาปรับปรุงในบริหารจัดการในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ คณะผู้บริหารมีความเอาใจใส่ปรับปรุง พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2) ด้านบุคลากร พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต�ำบล อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผู้ดูแลเด็กมีความกระตือรือร้น ที่จะพัฒนาตนเองและ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม�่ำเสมอ รองลงมา คือ ครูผู้ดูแลเด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและผู้ปกครอง
ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กมีประสบการณ์ในปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบและ
ได้รับมอบหมาย
3) ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต�ำบล อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารเรียนมีแสงสว่างและอากาศถ่ายเทเอื้อต่อพัฒนาการ
เด็ก รองลงมา คือ มีสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารสะอาดและปลอดภัย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ
สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเหมาะสม ไม่เสี่ยงต่ออันตราย
4) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อ
การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต�ำบล อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
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การจัดกิจกรรมพัฒนาร่างกายการเจริญเติบโตตามวัย และสร้างสุขนิสัยที่ดีให้แก่เด็ก รองลงมา คือ มีมีการ
วัดผลและประเมินผลพัฒนาการเด็กรายบุคคล ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
คือ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง และส่งเสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
5) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
ผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เทศบาลต�ำบล อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน
การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ มีการร่วมมือของคณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในการสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ชุมชน
รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของเด็กต่อชุมชน ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด คือ มีการสนับสนุน
การบริการสาธารณะแก่ชุมชน
6) ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของผูป้ กครอง
ที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต�ำบล อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ
ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด
คือ มีการประสานความร่วมมือกับทุกองค์กรในการเครือข่ายศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก รองลงมา คือ การใช้กจิ กรรม
เครือข่ายในการจัดท�ำแผนการเรียนการสอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ มีการ
ประเมินผลการด�ำเนินงานของเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
5.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต�ำบล
อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของผู้ปกครองจ�ำแนกตามอายุ และระดับการศึกษา พบว่า
1) ผูป้ กครองทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีความคิดเห็นของต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลต�ำบล อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
2) ผูป้ กครองทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีความคิดเห็นของต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลต�ำบล อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
5.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการจัดการศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เทศบาลต�ำบล
อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ด้านบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก มีขอ้ เสนอแนะจากผูป้ กครองทีต่ อบแบบสอบถาม ดังนี้
คือ ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ มีความรวดเร็วยิง่ ขึน้ โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และควรมีการ
จัดอบรม ศึกษาดูงานให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการประเมินภายนอกและการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ของการประเมินภายนอกและมีความพร้อมรองรับการ
ประเมิน
ด้านบุคลากร มีข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ คือ ควรกระตุ้นให้
บุคลากรมีการตื่นตัวอยู่เสมอ สร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงานและสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ
เพราะจะได้มีคุณวุฒิตรงตามต�ำแหน่ง สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการได้
ด้ า นอาคาร สถานที่ สิ่ ง แวดล้ อ มและความปลอดภั ย มี ข ้ อ เสนอแนะจากผู ้ ป กครองที่
ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ ควรจัดหาอุปกรณ์เครื่องเล่นกลางแจ้งให้เหมาะสมและเพียงพอกับเด็กทุกวัย
และอุปกรณ์เครื่องเล่นควรได้รับการตรวจเช็คอยู่เสมอ
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ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร มีขอ้ เสนอแนะจากผูป้ กครองทีต่ อบแบบสอบถามดังนี้
คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกที่ควรใช้หลักสูตรแบบเดียวกันและควรให้ชุมชนหรือผู้ปกครองเข้ามามีสวนร่วม
ในการจัดท�ำหลักสูตรด้วย
ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน มีข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองที่
ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ คือ ควรเชิญวิทยากรในชุมชนมาให้ความรูเ้ พือ่ พัฒนาเด็กปฐมวัยเกีย่ วกับภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น เช่น นักเล่านิทาน ร้องเพลงกล่อมเด็ก เป็นต้น
ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีขอ้ เสนอแนะจากผูป้ กครองทีต่ อบแบบสอบถาม
ดังนี้ คือ ควรมีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยกันว่า แต่ละที่มีปัญหาอย่างไร
เพือ่ ทีจ่ ะได้แก้ไขร่วมกันและมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการเครือข่ายเพือ่ ติดต่อประสานงานให้การบริหารจัดการ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำไปใช้
6.1.1 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต�ำบล อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ดังนัน้ ผูบ้ ริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควรจะน�ำผลการวิจัยไปพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในด้านบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เพื่อให้การด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประสบความส�ำเร็จและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการ
ด�ำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.1.2 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต�ำบล อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด
ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้น การพัฒนาทุกด้าน
ทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปญ
ั ญา มีหลักสูตรศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ทีส่ อดคล้องกับบริบทของท้องถิน่
6.1.3 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต�ำบล อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
มีคา่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด ดังนัน้ ผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ให้มีความมั่นคงแข็งแรง สะอาดปลอดภัย ทั้งภายในและนอกอาคารตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ควรจัดสรรงบประมาณในการบ�ำรุง ซ่อมแซม รักษาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เพียงพอ
6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
6.2.1 ควรมี ก ารวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การจั ด การศึ ก ษาของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
เทศบาลต�ำบล อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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6.2.2 ควรมีการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต�ำบล อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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